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Тъй като пастирската лексика представлява особен интерес за диалектологията, на нея са посветени редица лингвистични проучвания, обхващащи
както отделни говори, така и обширни географски територии. В тях обаче
обикновено не се коментира самото название на човека, който се грижи за
стадото от овце, защото обект на диалектоложките проучвания най-често са
малки ареали (отделни селища или групи села), в които се среща един-единствен термин, чиято мотивировка при това е ясно различима. Дори и в този
случай обаче липсата на една толкова основна лексема е осезателна с оглед
пълнотата на изследването, защото професията на овчаря заема важно място
и в културата на славянските народи, тъй като е основен поминък на една
значителна част от населението.
Важността на овчарството не само за изхранване на населението, но и
от гледна точка на търговията и занаятите, превръща овчаря в значима фигура в рамките на социума. Свидетелство за това е появата му като централна
сакрална фигура както в редица обреди и обредни дейности, свързани предимно, но не и изключително, с християнския празник Гергьовден и св. Георги, така и в литературата, съхранила образа на пастира такъв, какъвто е бил
във времето на създаване на произведението. Начинът, по който обществото
възприема овчаря, е особено важен от гледна точка на определяне на мотивацията, която поражда допълнителни смисли и прави разглежданата лексема
многозначна в определена лингвистична система. Така например той е популярен персонаж от българските народни песни, където обикновено е описван
като красив „вакъл“ момък, който носи „кован кривак“ и свири с „меден кавал“, разтуптявайки момините сърца, живее високо в планината в „гора зелена“, т.е. далеч от греховността на хората и близо до Бога, а над стадото му
бдят св. Георги и св. Петър (във варианти св. Петър и св. Илия или св. Иван),
поради което обаче, когато кривва от праведния път, възмездието е незабавно
и особено тежко (Стоин 1975: 99, 430; СбНПСИБ 1962: 55, 86; СбНПСР 1973:
415, 430). Животът му е идиличен и хармоничен, белязан с простота и по
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етичност, но и самотен и изпълнен с труд и опасности, поради което е обвит
в ореола на героизъм и праведност. Въпреки юначността на пастира, отдалечеността му от дома и близките, от цивилизованото пространство, често го
превръща в трагичен персонаж в българския фолклор, защото е изолиран и
уязвим, поради което лесно става жертва на безброй опасности без надежда
да получи помощ. Без закрила е оставено и семейството му, лошите вести от
което винаги пристигат твърде късно (Стоин 1975: 99, 430; СбНПСИБ 1973:
176, 524; СбНПСР 1973: 45, 413, 419, 429). В хумористичните народни песни,
от друга страна, се акцентира върху простотата и наивитета, породени от
уединеността на овчарския бит, които са причина лишеният от социални контакти пастир много лесно да се превърне в обект на присмех (Стоин 1975: 65,
155, 430). Независимо от многообразието на сюжетите обаче в съзнанието на
народния творец овчарят си остава положителен образ. Не така стоят нещата
в описанието на пастирския начин на живот, направено от Захари Стоянов
в неговите „Записки по българските въстатия“, което се основава на личен
опит и затова не е покрито с воала на поетичността, характерен за фолклора,
и рисува съвсем различна картина: изолираността на овчарите от обществото
ги превръща в невежи и груби, дори жестоки хора, оскотели и подивели от
тежкото си битие, изпълнено с лишения и немотия, които нямат никакви цели
и стремежи, изгубили са способността си да общуват извън професионалния
си кръг и затова се притесняват да слизат в цивилизацията и се държат неадекватно в обществото, отсъствието им от което е толкова продължително,
че налага промени (напр.: сватбата с калпака) в някои от традиционните български обреди, за да могат те да бъдат извършвани в тяхно отсъствие (Стоянов 1983: 39 – 53). Отразената в художествените творби специфика на пастирския живот намира пряко отражение и в семантиката на лексемата овчар.
В българския език анализираната дума се отличава не само с наличието на
характерното за всички славянски езици значение ‘човек, който се занимава
с отглеждането на овце’, но функционира в лингвистичната система и чрез
пряко произлизащата от него преносна употреба, наблюдаваща се предимно
в разговорната сфера на общуване, която служи за обозначаване на ‘прост,
недостатъчно образован човек’, напр.: Вместо да се съветва с компетентни
хора, той се заобиколил с овчари. (РБЕ 2002: 287). В тясна връзка с бита на
овчаря, който прекарва голяма част от годината извън дома си, се намира и
второто значение на анализираната лексема ‘човек, който се е завърнал отдалече при близките си; гостенин’, срв.: Честити ти овчар. (РБЕ 2002: 287).
За разлика от българския, в повечето славянски езици думата ‘овчар’ е
еднозначна, тъй като означавания с нея десигнат е точно определен, а връзката между названието и реалията от действителността е изключително ясно
мотивирана. Изключение представляват руският и полският език, в които
обаче семантичният развой на анализираната лексема е напълно различен от
българския и строго специфичен за конкретната лексикална система. В полския език овчар означава също и ‘знахар’ – напълно логично разширяване
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на семантиката на думата предвид факта, че прекарвайки по-голямата част
от годината в изолация, далеч от населените места, пастирът има възможност добре да опознае флората и фауната на районите, в които пребивава със
стадото, и да се научи да използва ценните качества на природните ресурси,
които го заобикалят, за съхраняване както на собственото си здраве и живот,
така и за лекуване на стадото (БПРС 1988). В съвременния руски език думата
овчар функционира в лексикалната система и със значение ‘овчарка, овчарско
куче’ (срв.: Собак пять-шесть, одна другой лохматей и безобразней, приветствовали нас лаем. – Овчары! – заметил Мартын Петрович. (ССРЯ 1959а:
602) – семантичен развой, който също не е изненадващ, тъй като в своя бит
пастирът неизменно е съпровождан от кучето си, което е не само негов спътник и приятел, но и неоценим помощник при придвижването или опазването
на стадото.
От словообразувателна гледна точка названието за човек, занимаващ се
с пастирство, в славянските езици най-често е мотивирано от името на животните, от които се състои воденото от него стадо, напр.: говедар ‘пастир на
едър рогат добитък’, биволар ‘пастир на биволи’, кравар ‘пастир на крави’,
телчар ‘пастир на телета’, джелеп ‘едър търговец на говеда с многобройни
стада’, коняр ‘пастир на коне’, хергелджия ‘човек, който пасе хергелето от
кобилите’, бощàн ‘коняр при свободно пасене на конете (диал.)’, мулетар
‘пастир на мулета’, камилар ‘пастир на камили’, свинар ‘пастир на свине’,
гъсар ‘пастир на гъски’ и др. – български език; череднúк / скотáр ‘говедар’,
вантáжник ‘пастир на дребен добитък’, козáр ‘козар (диал.)’, гусíй / густник
‘гъсар’, стáдник ‘коняр на табун’, свинопáс ‘свинар’ – украински език; чердар ‘говедар’, сточар – сърбохърватски език; свињар ‘свинар’ – сръбски език;
чередник ‘говедар’ – словенски език; кокар ‘говедар’ – българските говори от
географската област Македония; густник ‘гъсар’, свинарь / свинопáс (остар.)
‘свинар’, чередник ‘говедар’ – руски език и др. (ЕБ 1983: 51 – 52; РБС 1965: 195,
926; РУС 2003: 736; РУС 1984: 460; ТРМЕ 2006: 445; Влахов 2007: 414; Лопатин и др. 2006: 422; ФССРЛЯ 2004: 716; РСХКJ 1969: 900; ЧБРДТ 2002: 649;
РУС 1984: 278; БРСС 1963: 753; РЧС 1978а: 587; SSJ 1960: 631; БПРС 1988а;
ССРЯ 1959а: 602). Много по-често обаче на книжовно равнище в тези езици се
употребява именно словосъчетание, образувано от съществителното пастир
и наименованието на съответния вид животно, напр.: pasák vepřů ‘свинар’ –
чешки език (ЧБРДТ 2002: 21). При анализ на представените по-горе названия
прави впечатление също така повторяемостта на корен чер(е)д- при формиране на съответните лексеми със значение ‘човек, който се грижи за стадо едър
рогат добитък’ в различните славянски езици. Причината за това се открива
във факта, че техният произход е общ и се извежда от праславянското име
*čеrda ‘съвкупност, стадо’ и суфикс *-nikъ (БЕР 1979: 348).
На книжовно равнище названието на човека, който отглежда овче стадо,
в славянските езици също най-често е мотивирано от името на животното,
за което се грижи, а лексемата е производна от думата за овца в съответния
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език и се образува с помощта на наставката за деятел -ар-, като се явява пряк
наследник на праславянското *avьčārь, образувано със суфикс -ārь от *avьčā
(срв.: овьца – овьчарь – старобългарски; овца – овчàр – български език; овца
– овчàр – българските говори в географската област Македония; овца – овчāр
– сърбохърватски език; оvca – ovčar (остар.: ovciak) – словенски език; овцá
– oвчáр – руски език; вiвця – вiвчáр – украински език; авечка – оўчáр – белоруски език; оvca – оvčiar – словашки език; owca – оwczarz – полски език; оvca
– ovčař – кашубски; vovca – wowčer – горнолужишки език (Арх. ЕЛА; БЕР
1995: 771 – 772; Младенов 1941: 372). На диалектно равнище към така оформеното съществително може да се прибавят и други наставки, напр.: овчàрин
// овчèрин – български език и българските говори в географската област Македония; вовéчник – украински език и др. (Арх. ЕЛА). В част от славянските
езици лексемата със значение ‘човек, който се занимава с отглеждането на
овце’ се образува с помощта на суфикс -ак- (срв.: оvce – ovčák – чешки език;
ovciak (остар.) – словенски език; vejca – wojcak – долнолужишки език (Арх.
ЕЛА; БЕР 1995: 771 – 772; Младенов 1941: 372), като това съществително
често се характеризира и с наличие на семантиката ‘овчарско куче’ (напр.:
ovčiak – словашки език; ovčák – чешки език; оwczarek – полски език и др.
(БРСС 1963: 753; РЧС 1978а: 587; БПРС 1988а). В българския език също има
съществително от мъжки род за назоваване на разглеждания десигнат, но
произходът на името не е от овчар, а от вълк (срв. вълчак – български език
(РБЕ 2002), тъй като с него обикновено се означава породата източноевропейско овчарско куче (разпространено в Източна и Централна Европа), чиито
отличителни белези наподобяват тези на вълка.
Поради точно определения си десигнат и ясната си мотивировка, думата
овчар се характеризира с висока степен на жизненост и функционалност в
разглежданите лингвистични системи. В българските говори например освен
с горепосочената семантика, тя се употребява и със значение ‘име на звезда’ или е основната част в словосъчетания, имащи уточняваща функция или
служещи за означаване на йерархията или специализирането в рамките на
овчарската професия, напр.: удажùйа (водаджия) – ‘овчар, водещ овцете на
доене’, овчар-мариджия ‘овчар на бракувани овце’, биглùк уфчèри, стàрши
уфчàр, мъхл’àнски уфчàр (Арх. БДР). В славянските езици анализираната
лексема често се среща като елемент от състава на фразеологизми, пословици или поговорки, срв.: пъдù-овчар ‘лилав минзухар’, изпъди овчар ‘жълта
ружа’ – български език; на патникот патот, на овчарот стапот ‘всеки със
своята работа’ – българските говори от географската област Македония и др.
(ТРМЕ 2006: 445).
Въпреки че произлиза от названието на животните в овчето стадо, разглежданата дума се превръща в основа за образуване на редица производни
лексеми. Така например във всички славянски езици успоредно със съществителното от мъжки род със семантика ‘човек, който се занимава с отглеждането на овце’ съществува и съответното име от женски и среден род със също-
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то значение, напр.: овчàрка (диал.: овчариня, овчаркùня, овчàрица) // овчàрче – български език и българските говори в географската област Македония;
овчáрица – сърбохърватски език; вiвчáрка – украински език; овчáрка – руски
език и др. (РБЕ 2002: 287; ТРМJ 2006: 445; РСХКJ 1969: 901; РУС 2003: 649;
ССРЯ 1959а: 602).
Неоспоримо доказателство в подкрепа на тезата, че анализираните съществителни имена за женски и среден род са производни на думата овчар, а
не произлизат директно от овца, освен наличието в тях на наставката -ар- за
деятел, е и фактът, че, за разлика от лексемата от мъжки род, която в повечето
славянски езици е еднозначна, те са многозначни, което е белег за по-късната
им поява в лексикалната система. Така например в българските говори, разположени както в държавните граници, така и извън тях, думата овчарка може
да означава не само ‘жена, която се грижи за стадо овце’ или ‘съпруга на овчар’, но и ‘порода овчарско куче’ (напр.: Двете от трите кучета са обикновени овчарки), като в това си значение се свързва в устойчиво словосъчетание
с прилагателното немска, за да се превърне в термин за назоваване на порода
източноевропейско овчарско куче. В анализираните лингвистични парадигми
разглежданото съществително означава също ‘обреден гергьовденски хляб’
(в Североизточна България – Преславско, Провадийско и Шуменско), ‘растението костен зъбец, булка, кадийка, кадънка (Petasites Tourn, Petasites albus
Gartn, Petasites officinalis Much, Еrythronium dens canis или Tagetes erecta)’ или
‘вид гъби – саденки’ (Пиринския край) (РБЕ 2002: 287; Арх. БДР). В сръбски
и хърватски език лексемата овчáрица освен ‘жена-овчар’ означава и ‘вид птица’ или ‘стаjа за овце’ (РСХКJ 1969: 901). В украински език съществителното
от женски род вiвчáрка също е двузначно, като служи за назоваване на ‘жена
овчар’ и ‘порода кучета, които се отглеждат главно за охрана на овчи стада’
(Загнитко и др. 2012: 113). Дори в руски език, където думата овчáр е маркирана като остаряла и от синхронна гледна точка се измества от пастýх, се пази
второ значение на овчáрка ‘порода овчарско куче’, срв.: Гайдар привел в наш
дом огромную лохматую овчарку... Он говорил, что это пастушеская горная собака.; восточноевропейская овчàрка, кавказкая овчàрка – руски език
(ССРЯ 1959а: 602; Влахов 2007: 414; Лопатин и др. 2006: 422). Особено интересно в случая е, че словосъчетанието овчáрная собака също се определя като
архаизъм, поради по-високата степен на функционалност в разглежданата
лингвистична система на прилагателното пастýшеский (ФССРЛЯ 2004: 716).
Многозначност се наблюдава и при съществителното от среден род овчарче. В българския език и диалектите му от географската област Македония
то функционира със значение ‘момче, което се грижи за стадо овце’ или е
умалително име, образувано от овчар, срв.: Овчарче, младо пастирче, / защо
та жалба нажали, / да не йе стадо болняво, / или йе сръце ранено? (РБЕ
2002: 288). С лексемата овчарче се назовава и срещащата се в България бяла
стърчиопашка (Motacilla alba) (Арх. БДР). В анализираната лингвистична
система се употребява и устойчивото словосъчетание лъжливото овчарче,
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което е маркирано като разговорно и означава ‘човек, на когото никой не иска
да повярва, даже когато казва истината, защото е бил заловен вече в лъжа или
си е създал име на лъжец’ (РБЕ 2002: 288). За нея е характерна и образуваната
с наставка -к- деминутивна (гальовна) форма овчарко, която се употребява
предимно на диалектно равнище или в народната поезия, обикновено в обръщение, срв.: Овчар стадо на егрек не дига, / дор не мине гиздава девойкя,
/ да му рече „Добро утро, овчарко!“ (РБЕ 2002: 288). В българските говори,
разположени както в държавните граници, така и извън тях, се наблюдава и
наличието на увеличителна форма, производна на овчар, срв.: Види се байо
да е бил некойе старопланинско овчарище, шчо имал на двор от воденицата ягънца, а не звер. – български език; овчариште – български говори от
географската област Македония (РБЕ 2002: 287; ТРМJ 2006: 445). В полски
език лексемата оwczarczyk, макар и маркирана от синхронна гледна точка като
остаряла, също функционира както като название на дете овчар, така и като
деминутив (БПРС 1988а).
В преобладаващата част от славянските езици от лексемата овчар с
помощта на наставка -ник- се образува съществително от мъжки род със значение ‘сграда или помещение, което служи за жилище на овце, обикновено през зимата’, срв.: Кооператорите бяха построили един овчарник, дето
рядко се среща. Това бе дълга сграда…, вътре ясли за овцете… – български
език и българските говори от географската област Македония; óвчāрник – Подигнути [су] нови свињци, овчарници и друге стаjе за смяштаj изложених
грла. – сърбохърватски език; Здесь была просторная конюшня, светлый коровник под тесовой крышей, овчáрник из сборного леса. – руски език; вiвчáрьник, разг. овéчник – украински език (РБЕ 2002: 289; РМJСХТ 1965: 20; РСХКJ
1969: 901; ССРЯ 1959а: 602; РУС 2003: 649; РУС 1984: 278 – 279). В българските народни говори анализираната лексема, подобно на думата овчарка,
се среща и със значение ‘обреден хляб за Бъдни вечер и Гергьовден’ (РБЕ
2002: 289), тъй като върху този тип печиво обикновено се изобразява именно кошарата с овцете. В словенската лексикална система функционира дума,
характеризираща се с идентична семантика и граматична характеристика, но
образувана с помощта на суфикс -ик-, срв.: ovčiarik – словенски език (SSJ
1960: 631). Трябва да се отбележи също така, че тук названието на разглежданото помещение за овце произлиза пряко от маркираната като остаряла от
синхронна гледна точка форма ovciak, което е белег за неговата архаичност,
а на диалектно равнище функционира и думата vid’, отличаваща се със съвършено различен произход, срв.: ovčiak – словенски език (БРСС 1963: 753).
Докато при всички изброени дотук езици суфиксът, с помощта на който се образува думата, означаваща ‘помещение за прибиране на овчето стадо през зимата’, независимо от вида си, се прикрепя към основата на съответната дума
за овчар, в чешки език суфиксът -ín-/-ínek- се прибавя към основата на думата
овца (срв.: ovčín / ovčínek – чешки език (РЧС 1978а: 587), а съществителното
отново е от мъжки род. Същото явление се наблюдава в украински език при
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употребяваната за обозначаване на анализираната реалия в разговорната реч
лексема овéчник (РУС 1984: 279).
В редица славянски езици със същата семантика функционира и съществително от женски род. В български език на диалектно равнище то се образува с помощта на наставки -н- и -иц- (напр.: В края на 1935 г. стадото се
премества в опитната овчарница при земеделското училище край Свищов.)
и поради характера на задължителните изображения (както и при овчарка и
овчарник) също може да бъде название и на приготвения на Бъдни вечер и
Гергьовден обреден хляб (РБЕ 2002: 289). В преобладаващата част от разглежданата група езици съществителното от женски род със значение ‘помещение за прибиране на овчето стадо през зимата’ се характеризира с наличието на суфикс -н-, отличаващ се с мекост на консонанта (срв.: овчáрня – руски
език; вiвчáрня – украински език; оwczarnia – полски език (ССРЯ 1959а: 602;
РУС 2003: 649; РУС 1984: 279; БПРС 1988а). В полски език анализираното съществително име от женски род е многозначно, като може да означава
също ‘стадо овце’ и ‘паство’ (БПРС 1988а). В украински език от вiвчáрня се
образува прилагателното вiвчáрный ‘отнасящ се за кошарата’, което се противопоставя на кошáрний ‘отнасящ се до овцевъдството’ (РУС 2003: 649; РУС
1984: 279).
В славянските езици лексемата със значение ‘занятие и поминък на овчар’ също най-често пряко произлиза от съответната дума за овчар, напр.: А
смятах да развъдя овце и да се заловя за овчарлък (диал.).; И овчарството е
работа. – български език; овчарлак (диал.) // овчарство – българските говори
от географската област Македония; Овчáрство с гаjње, узгоj оваца као привредна грана – У сухим степским подручjима ... овчарство jе наjраширениjе.;
Овчáрēње с чаjење оваца – Развио [се] овдjе веħ одавна номадски начин овчарења. – сърбохърватски език; ovčarstvo – словенски език; оwczarstwo – полски език и др. (РБЕ 2002: 289; РМJСХТ 1965: 20; РСХКJ 1969: 901; SSJ 1960:
631; БПРС 1988а). В българския език и диалектите му извън държавните граници думата овчарство функционира и с второ събирателно значение ‘всички овчари като цяло, като съсловие’ (РБЕ 2002: 289), а в сърбохърватски език
от съществителното име овчар произлиза и лексемата овчáрина със значение
‘това, което се плаща на овчаря за гледане на овцете’ (РСХКJ 1969: 901).
Като производни на съществителното овчар в славянските езици се появяват и лексеми, принадлежащи към други части на речта. Така например
за всяка от разглежданата група езикови системи е характерно наличието
на прилагателно със значение ‘който принадлежи на овчар или е свързан с
него’, напр.: овчарски // овчаров (разг.) (Дойчин… допира ръка до овчаровия
кавал…) – български език; овчарски – българските говори от географската област Македония; овчáрев, овчáров // óвчāрскū – сърбохърватски език;
вiвчáрьский – украински език; ovčiarsky – словашки език; оwczarski – полски език; овчарный – руски език и др. (РБЕ 2002: 288 – 289; РМJСХТ 1965:
20; РСХКJ 1969: 900; РУС 2003: 649; РУС 1984: 278 – 279; БРСС 1963: 753;
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БПРС 1988а; ССРЯ 1959а: 602). В българския език прилагателното овчàрски
се употребява още със значение ‘който е населен с овчари или се състои от
овчари’ (напр.: Селяните от овчарските села слязоха да видят новата гара;
овчарски сдружения), както и с архаичната семантика ‘пасторален’ (напр.:
овчарска драма; овчарска пиеса; овчарска поезия) (РБЕ 2002: 288 – 289).
Характерно за всички славянски езици е, че разглежданият тип прилагателно често влиза в състава на устойчиви съчетания. С най-висока фреквентност сред тях се характеризира названието на неизменния приятел и помощник на овчаря, който освен чрез посочените по-горе съществителни от женски
и мъжки род, много често се назовава и чрез устойчиво словосъчетание, изградено от прилагателно, производно от овчар, и съответното съществително
със значение ‘куче’ в конкретната лингвистична система (срв.: овчарско куче
/ псе (Вълкът прилича на голямо куче и се смята за прадядо на овчарското
куче.) // овчарски пес – български език и диалектите му в географската област
Македония; овчарски пас – сърбохарватски език; ovčiarsky pes – словашки
език; ovčárský pes – чешки език; ovčiarsky pes – словенски език; оwczarski pies
– полски език; Каждый дом охраняется неистовым полчищем меделянских и
овчарных собак. – руски език (РБЕ 2002: 288; РСХКJ 1969: 900; БРСС 1963:
753; РЧС 1978а: 587; SSJ 1960: 631; БПРС 1988а; ССРЯ 1959а: 602). За българския език е типично и устойчивото словосъчетание овчарска торбичка,
срв.: В ливадите зеленее сочна трева, изпъстрена тук-там от цъфнала лайкучка, овчарска торбичка и синкавочервеникави детелинки. (РБЕ 2002: 289).
Чрез него се назовава растението Herba (Capsella) Bursae-pastoris, което, поради широката си разпространеност и употребата си като билка в народната
медицина, е познато и в останалите славянски държави, но там се назовава
чрез устойчиво именно словосъчетание, прилагателното в състава на което,
произлиза от лексемата пастир.
С наличието на прилагателното име овчарски в състава си се характеризират и редица други типични за конкретната лингвистична система на всеки от славянските езици устойчиви словосъчетания, като най-многобройни
са те в българския книжовен език и диалектите му, разположени във и извън държавните граници, тъй като в тази лексикална система думата овчар
не е маркирана като архаична и изцяло пази функционалността си (напр.:
оwczarski szałas ‘овчарска хижа’ – полски език; овчаров // овчарски стап
(диал.) ‘ядлива дива трева; магец’, овчарска мерудия // овчарска чубрица // овчарски босилек (диал.) ‘мащерка’, овчарска тинтява (диал.) ‘жълта тинтява’,
овчарска комунига (диал.) ‘Melilotus albus’, овчарско хоро ‘вид мъжко хоро,
изпълнявано от младежи – овчари’, уфчàрскạ ỳрдạ (диал.) ‘извара’, овчарско
пиле (диал.) ‘папуняк’; овчарска (пастирска) резба ‘изпълнена с ограничен
брой инструменти плиткодълбана, гравирана и ажурна дърворезба, с която
се украсяват овчарските геги и кавали, както и предмети и мебели от възрожденската българска къща’, овчарски скок ‘вид спорт, при който с помощта на
дълъг прът се прескача високо поставена подвижна летва’, овчарски гювеч
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(разг.) ‘разновидност на ястието гювеч, в който се слага смес от мляко, яйца
и натрошено сирене’, овчарска салата ‘вид салата с месо и сирене’ – българския книжовен език и диалектите му, разположени във и извън държавните
граници (Арх. БДР; РБЕ 2002: 288 – 289; БПРС 1988а; РМJСХТ 1965: 20).
Важността на овчарството като основен поминък на значителна част от населението е причина за появата в славянските езици и на някои други части на
речта, производни от съществителното име овчар: наречие: Галските народи
населяват възточните брегове, живеят овчарски и разбойнически. – български език; глагол със значение ‘изпълнявам овчарски задължения, занимавам се
с овчарство’: овчарувам // (диал.) овчарствам – български език и българските
говори от географската област Македония; овчáрити – сърбохърватски език;
отглаголно съществително: овчаруване – български език; овчарување – българските говори от географската област Македония, сърбохърватски език и др.
(Арх. БДР; РСХКJ 1969: 901; РМJСХТ 1965: 20; РБЕ 2002: 289).
Във всички славянски езици функционира и изконната славянска дума
пастир (от прасл. глаг. *pāsq ‘паса’ + наставка -tyrь > *pāstyrjь), която се
характеризира с по-широката семантика ‘мъж, който пасе добитък, животни; овчар, говедар’ и в преобладаващата част от разглежданите лингвистични системи постепенно измества маркираното като архаично име овчар, но
някъде се употребява и успоредно с него (напр.: пастырь – старобългарски
език; Гергьовден идеше, та рекохме отрано да си спазарим пастири за селската стока.; Както в полето бели овчици, / тъй по небето светли звездици
– / сякаш е пастир месец ги води. – български език и българските диалек
ти в географската област Македония; пàстыр – българските говори в Банат;
пастûр (pastir), пастиjер: Трепере звиjезде ... иза велябита пење [се] сjаjпiе
пастир да разгледа дивно стадо своjе.; Смотримо под ... дрветом дерана
пастирчиħа (умал.). – сърбохърватски език; ako ovce bez pastiera o l’ud’och
bez vedenia – словенски език; nie je stádo bez pastiera – словашки език; И
пастырь нисходит к веселым долинам. – руски език; пáстырь (уст.), пáстир
(поэт.) – украински; pastř – чешки език; pastier – словашки език; pasterz
(pastyrz) – полски език; postårnik – полабски език; pastyѓ – горно- и долнолужишки език и др. (БЕР 1999: 85; Младенов 1941: 413 – 414; РСХКJ 1971: 352;
SSJ 1963: 38; БРСС 1965: 33; РУС 1984: 460; Холуб и др. 1952: 266; ССРЯ
1959б: 277). Анализираното съществително име функционира като славянска
заемка и в лексикалната система на унгарския език (срв.: pasztor – унгарски
език (БЕР 1999: 86). Подобно на произлизащото от същ. овца, и производното от глаг. паса име със значение ‘човек, който се грижи за стадо тревопасни
животни’ в част от славянските езици се образува с помощта на наставка за
деятел -ак (напр.: pasák // pastevec – чешки език; пiдпáсок (пiдпáсич) // пiдпáсач (пiдпáси(а)ч) ‘помощник-овчар’ – украински език (РЧС 1978б: 12; РУС
1984: 460; РУС 2003: 736).
За разлика от лексемата овчар, която в повечето славянски езици е еднозначна, съществителното пастир, освен с горепосочената семантика,
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функционира във всички анализираните лингвистични парадигми и с второ
значение ‘духовник по отношение на своето паство; наставник’ (срв.: Единодушно мнение съществуваше за него, което го признаваше за образец на
всички добродетели и способности, които трябва да обладава един духовен
пастир. – български език; духовен пастир – българските говори от географската област Македония; duchovný pastier – словашки език; Митрополит jе
добар пàстūр, от и музе и стриже своjе стадо.; [Виши човек]... jе крмар,
пастир, от jе буктиња. – сърбохърватски език; Мир ти, Агафья, – сказал подошедший пастырь, снимая шляпу. – руски език; пáстир – украински език;
duchovní pastýř – чешки език; pastier – полски език и др. (РБЕ 2004: 181; СБР
1970: 536; РСХКJ 1971: 352; РУС 2003: 311; РУС 1984: 460; ЧБРДТ 2002:
21; РМJСХТ 1965: 13; БПРС 1988б: 21; ССРЯ 1959б: 277 – 278; РЧС 1978б:
12). В словенски език успоредно с маркираното като остаряло съществително
pastier със значение ‘свещеник, духовен наставник’ функционира и лексемата
pastor (църк.), чийто произход се извежда от латинското pastor, което през
немски навлиза в славянските езици (БРСС 1965: 34; Фасмер 1971: 214).
Поради установената практика за по-малките стада, които се извеждат
на паша сутринта и се прибират вечерта обратно в селището, да се грижат
деца или млади девойки, в лексикалната система на славянските езици освен
анализираното съществително от мъжки род функционират и имена от женски и съответно среден род, означаващи също ‘човек, който пасе тревопасни
животни’ (срв.: Там по това време прибираше стадото си Лилова Калинка, малката пастùрка.; Често пъти пастирчето оставя [телицата] сама и
отива след биволите. – български език; пастùрка / пастùрче – българските
говори от географската област Македония; По пољанама богата крда пасу,
али се пjесма пастирке не чуjе.; Пастирица [jе] крива што jаj jе аутобус
прегазио прасе.; пастùрче – сърбохърватски език; pastýřka // pasačka – чешки
език; pastierka; pastierik (умал.: pastierča) – словашки език (РБЕ 2004: 181;
СБР 1970: 536; БРСС 1965: 33; РСХКJ 1971: 352; РМJСХТ 1965: 13; РЧС
1978б: 12).
Макар за тях второто значение ‘свещеник; духовен наставник’, откриващо се при пастир, да не е релевантно по очевидни причини, анализираният тип думи от женски и среден род в преобладаващата част от славянските езици не са еднозначни (напр.: пастùрче ‘дете пастир’ и ‘умалително от
пастир’; пастùрка ‘жена пастир’ и ‘жена на пастир’ – български език, българските говори от географската област Македония; Усред те невоље пониче
из народа пастирче коjе ħе га спасти. и ‘умал. от пастир’, Смотримо под
... дрветом дерана пастириħа (умал.).; пàстūрка ‘жена пастир’ и ‘стърчиопашка (Motacilla flava)’ пастрùрица ‘жена пастир’, бела / жута пастирица,
Шоjка... пастиричица (умал.) стане цвргуљит. ‘стърчиопашка (Motacilla
flava)’, Књига пастирица ... би младо свеħемство ... одгаjала. ‘книга за възпитанието и обучението на млади свещеници’ – сърбохърватски език (Арх.
БДР; РСХКJ 1971: 352; РМJСХТ 1965: 13).
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Подобно на случая с думата овчар и от пастир в редица славянски езици се образува съществително със значение ‘занятие на пастир; овчарство,
говедарство’ (напр.: Пастирството едно време било работа на самите царици, та чудно ли е, че моята Евдокия тръгнала сега подир овцете?; Макар
по-рано никога да не бе мислил, че ще става овчар, сега той бе овладял пастирлъка (диал.) доста бързо… – български език; Наjосновниjи облик стогарења jе пастирско сточарство или пастирство коjе се оснива на сталноj
промjени испаше. – сърбохърватски език; … и я это видел под конец моего пастырства (остар.) в Сибири – руски език; пастырство – украински
език; pastierstvo (ср. р.) // pastiereň (ж. р.) // pastorácia ‘пастирски задължения’
– словашки език (РБЕ 2004: 181; РСХКJ 1971: 352; ССРЯ 1959б: 275; РУС
1984: 460; СБР 1970: 536; БРСС 1965: 33). Аналогично на думата пастир в
част от славянските езици това съществително име също може да означава не
само ‘занятие на пастир’, но и ‘духовно водачество, наставничество’ (напр.:
Копти, произхождани от вехтите египтяне, говорят още язика на прадедите им развален и държят възточната православна вяра под пастирството (остар. книж. събир.) на Александрийского патриарха. – български език;
пастырство (църк. ост.) – украински език и др. (РБЕ 2004: 181; РУС 1984:
460). Логично следствие от наличието на тази семантична характеристика е
третото основно значение, с което съществителното пàстùрство се среща
в българския език – ‘всички духовници по отношение на паството си’ (срв.:
От той оттласк ся оправдаха доста последователите на отделността, а
ся ужалиха много пò учителите на доктрината един пастир и едно пастирство. (РБЕ 2004: 181), което също има нюанс на събирателност и е маркирано
като остаряло и книжно от синхронна гледна точка, а това до голяма степен
го ограничава функционално в рамките на анализираната лингвистична система. В сърбохърватски език на книжовно равнище лексемата пастирство се
среща и със значение ‘мотиви от пастирския живот’, вж.: Заволио [jе] и сувремену талиjнску поезиjи, у коjоj jе превладало пастирство и анакреонтика., а,
по модела на лексемата овчарина, в неговата лексикална система се формира
и думата пастùрина за назоваване на заплащането на овчаря в края на годината, напр.: Сваке године о Мартињу убирали су говедари ... пастирину. (РСХКJ
1971: 352).
Както от съществителното име овчар, така и от пастир във всички славянски езици се образува съответното прилагателно име със значение ‘който
се отнася до пастир или му принадлежи’ (напр.: … никога не бе допускал, че
той ще се хване за пастирската работа; … и безпрестанно поменувал за помайчимата си, пастиревата (остар.) жена, която той нежно обичал – български език и българските говори от географската област Македония; пàстūрскū // пастúров (пастирев) – сърбохърватски език; Тут мы расположились
на временную пастырскую (остар.) жизнь...; Он с пастырской солидностью
ходил из угла в угол. – руски език; пáстырский (остар.) – украински език;
pastiersky // pastierov – словенски език; pastiersky – словашки език; pastýřský –
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чешки език и др. (РБЕ 2004: 181; РМJСХТ 1965: 131; РСХКJ 1971: 352; ССРЯ
1959б: 275; РУС 1984: 460; SSJ 1963: 38; СБР 1970: 536; РЧС 1978б: 12). Този
тип лексеми се характеризират с висока степен на фреквентност и функционалност в лексикалните системи на преобладаващата част от разглежданата
група езици, като често функционират и като основна съставна част на устойчиви словосъчетания и фразеологични изрази (срв.: пастирска песен, пастирско сборище – български език; пастирска песна – българските говори от ге
ографската област Македония; За синиjу дугу [су] сjели да пастирски jеду ‘по
пастирски начин’, пàстūрска игра (книж.) ‘вид хоро’, пàстūрско песништво
‘пастирска поезия’ – сърбохърватски език; pastierovi trúba, pastiersky život,
pastiersky roh, pastiersky spev, pastierska poézia, pastierskа palica, pastierska
piesen – словенски език; pastierska palica, pastiersky klobúčik, pastierske kmene,
pastiersky roh, pastierske piesne, pastierskа poézia (остар.) и pastierska kapsička
‘овчарска торбичка’ – словашки език и др. (Арх. БДР; РМJСХТ 1965: 131;
РСХКJ 1971: 352; SSJ 1963: 38; СБР 1970: 536; БРСС 1965: 33 – 34). Интерес
представлява фактът, че всеки от тези фразеологизми има точен еквивалент с
идентична семантика в български език (срв.: овчарско хоро, овчарска поезия,
овчарски пай и овчарска торбичка (РБЕ 2002: 288 – 289), където обаче вместо
лексемата пастир като опорна дума на словосъчетанието функционира съществителното овчар.
Поради двузначността на съществителното, от което пряко произлиза, в
голяма част от славянските езици прилагателното име пастирски също функционира и със значението ‘който се отнася до духовен пàстир; духовнически,
свещенически’ (напр.: Стоянов не се е стеснявал да привлече и вниманието
на митрополит Григорий, под чието ръководство е развивал пастирската
си дейност Климент. – български език; пастирска проповед – българските
говори от географската област Македония; пáстирський (църк.) – украински
език; pastiersky (остар.) / pastierčný / pastorský (от нем. pastor) – словашки
език (РБЕ 2004: 182; РМJСХТ 1965: 131; РУС 1984: 460; СБР 1970: 536; БРСС
1965: 34; Фасмер 1971: 214).
Освен от думата овчар, за лексикалната система на славянските езици е
характерно образуването на глагол със значение ‘имам занятие на пастир’,
образувано и от съществителното име пастир (напр.: Два дни пастирувахме
заедно с тези непретенциозни и кротки мъже. – български език; пастирòвати // пàстūрчити – сърбохърватски език; pastierčit’ – словашки език и др.
(РБЕ 2004: 181; РСХКJ 1971: 352; СБР 1970: 536), от който в българския език
се образува и съответното отглаголно съществително със значение ‘пастирство, пастирлък’ (вж.: …подвикваше с глас, който от дългото пастируване,
наподобяваше вече дрезгавия глас на добитъка. – български език (РБЕ 2004:
181).
За разлика от разгледаните лексеми овчар и пастир, които са типични за
лексикалната система на всички славянски езици, съществителното с идентична семантика пастух се среща само в част от тях (предимно източни по
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тип). Подобно на пастир, то се употребява с две основни значения ‘човек,
който се грижи за стадо тревопасни животни’ и ‘свещеник, духовен наставник’, като в праславянски език думата *pāstuхъ е производна от глагола *pāsti,
pāsq (вж. пасà), от който се образува с помощта на суфикс -uхъ (присъстващ
още в петỳх, конх), а от там се наследява в част от езиците от славянското лингвистично семейство (напр.: паст¹хъ – старобългарски език; пàстх
– сърбохърватски език; pastùh ‘жребец’ – словенски език; Хороший пастỳх
знает каждую корову своего стада. – руски език; пастýх – украински език;
рastuch(а) – чешки език; pastuch – полски език (БЕР 1999: 87; Младенов 1941:
414; РУС 2003: 736; ССРЯ 1959б: 274).
Подобно на всички анализирани по-горе лексеми със значение ‘човек,
който се грижи за стадо тревопасни животни’ и от пастух се образуват съответните съществително за женски род, както и за среден род (със значение
‘дете овчар’ и с демининутивно значение), напр.: Когда в поле пастушкой за
стадом ходила.; Из-за ометов выскочили два пастушонка (умал.) и отчаянно начали колотить тыков. – руски език; пастушка (умал.: пастýшечка) /
пастушóк (умал.: пастушóнок) – украински език; pastuszka / pastuszek – полски език и др. (ССРЯ 1959б: 275; РУС 2003: 736; БПРС 1988б: 21; Лопатин
и др. 2006: 476; РУС 1984: 460). Подобно на думите овчарче (в български) и
пастирица (в сръбски), в руски език лексемата пастушок се характеризира с
наличието и на трето значение ‘неголяма птица със защитна окраска’ (напр.:
Пингвин, пастушки, кулики, ржанки, чайки... – вот морские птицы, морские
в той или иной степени или изключительно.; болотный пастушок (ССРЯ
1959б: 275; БРСС 1965: 34).
За езиците, в които присъства дума пастух, е характерно и образуването
на производно от нея съществително със значение ‘занятие на пастир’ (напр.:
… по привычке к пастушеству, нанялся у степных татар … крестьянин
должен заплатит подушные, пастушные, пожарные, мостовые. (ССРЯ
1959б: 274).
За всички славянски езици, в които се употребява разглежданата лексема,
е характерно и образуването на производно от нея прилагателно име (напр.:
Вспомнил Аггей про пастуховы (‘принадлежащ на овчар’) побои и побоялся
сказать правду. // пастушеский труд, пастушеские племена, пастушеские
стихотворения (‘отнасящ се до овчар или (остар.) пасторален’) // Пастушьи
песни огласили Долины. ‘принадлежащ на овчар’ – руски език; пастуш[ач]ий
‘отнасящ се до овчар’ // (разг.) пастухíв ‘принадлежащ на овчар’ – украински
език; pastuszy – полски език (ССРЯ 1959б: 274 – 275; Лопатин и др. 2006:
476; РУС 2003: 736; РУС 1984: 460; БПРС 1988б: 21). Растението, известно в
част от славянските езици на разговорно равнище като овчарска / пастирска
торбичка, в руски език се назовава чрез устойчиво словосъчетание, в състава на което се включва прилагателно с основа пастух (срв.: пастушья сумка
(ФССРЛЯ 2004: 716; ССРЯ 1959б: 275). В украински език от съществителното пастух се образуват производните глаголи пастýшити, пастушáти и
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попастухувáти със значение ‘(по)работя като пастир’ (РУС 2003: 736; РУС
1984: 460).
Поредица геополитически процеси довеждат до трайно съседство между
част от славянските езици и представители на тюркското езиково семейство.
Дори нещо повече, в резултат от инвазията на Османската империя на Балканския полуостров през Средновековието южните славяни векове наред живеят
под турско робство, т.е. в условията на реален билингвизъм, поради което
много думи с персийски корен навлизат през турски в тяхната лингвистична
система. Обикновено тези думи са маркирани като разговорни или носят негативна семантична характеристика, но въпреки това са живи и функционални
на диалектно равнище. Една от тези заемки е лексемата чобàн, употребявана
също със значение ‘човек, който се грижи за стадо животни’ (напр.: чобàн //
чобàнин – български език; чобан (главно в народната поезия) – българските
говори в географската област Македония; чобан (čoban) // чобанин (čobanin)
// чобанац – сърбохърватски език; чабáн – украински език и др. (БЕР 1999:
687; РМJСХТ 1966: 546; РСХКJ 1976: 890; РУС 1984: 278). Във всички славянски езици, в които присъства думата чобан, се употребява и деминутивна
форма, формално съвпадаща с лексемата от среден род със значение ‘дете
овчар’ (срв.: чобàнче – български език; чобанче – българските говори от ге
ографската област Македония; чобāнче (čobanče) – сърбохърватски език и др.
(БЕР 1999: 687; РМJСХТ 1966: 546; РСХКJ 1976: 891). В сърбохърватската
лексикална система, която се отличава с особено богатство на производни от
анализираната дума, се употребяват също умалителните форми чóбанић (от
чобан) и чобáнчић (от чобанин), както и аугментивите чóбанина (от чобан(ин)
и чобáнчина (от чобанин) (РСХКJ 1976: 890 – 891). В разглежданите славянски езици от чобан също се образуват съответните съществителни от женски
и среден род чобанка / чобанче със значение ‘жена (съответно – дете) овчар’
(срв.: чобàнка / чобàнче – български език и българските говори от географската област Македония; чóбāнка (čobanka) / чóбāнче (čobanče) – сърбохърватски език; чабáнка – украински език и др. (БЕР 1999: 687; РМJСХТ 1966:
546; РСХКJ 1976: 891; РУС 1984: 278). И в това отношение сърбохърватската лексикална система се оказва по-богата, тъй като освен горепосочените
думи в нея функционират и характеризиращите се с идентична семантика съществителни чóбáница (čobanica) (от което се образува деминутивната форма
чóбāнчица (ж. р.) и чóбанчāд (ср. р.). При това в анализирания език освен
‘жена овчар’ чóбáница (čobanica) означава и ‘птица стърчиопашка’, а нейната
умалителна форма чóбāнчица служи и за назоваване на растението червен
глог (РСХКJ 1976: 891).
От разглежданата персийска по произход основа се образуват и редица
прилагателни имена (напр.: чобанов ‘който принадлежи на чобан’ / чобанска песна, чобанско куче ‘който се отнася до чобан’ – българските диалекти
във и извън държавните граници; чóбанов (čobanov) // чóбанинов (čobaninov)
‘който принадлежи на чобан’ / чобански (čobanski) ‘по чобански начин, като
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чобанин’ – сърбохърватски език и др. (Арх. БДР; РМJСХТ 1966: 546; РСХКJ
1976: 890 – 891). Нейната особено голямата продуктивност в сърбохърватската словообразувателна система се подчертава и от факта, че единствено тук
от всички славянски езици функционират прилагателни имена, произлизащи
не само от чобан, но и от производните му от женски и среден род – явление
без еквивалент дори в рамките на същата езикова система при анализираните
по-горе лексеми с аналогична семантика (напр.: чóбāнкин ‘който принадлежи
на чобанка’, чóбáничин ‘който принадлежи на чобаница’, чóбāнчетов ‘който
принадлежи на чобанче’ (РСХКJ 1976: 891), както и редица други лексеми
със същия корен (напр.: чóбанбаша ‘старейшината на овчарите’ (от тюрк.
баша / башия ‘господар’) – Покупише [чобани] оне паре, па их чобанбаша однесе газди.; чобáниjа ‘заплащане за овчаруване’, но и ‘чобани (събир.)’ – Зачу
птице српска чобаниjа.; чóбáнство // чобáнлук ‘занятие на чобан’ – А када
jе био на чобанству, окупљао jе чобане поред лугова. Власи зашли чобанлуком па притиснули горе.; чóбања ‘дървена съдинка за вода или за събиране
на сварената ракия’ – Jедним поjасом привезаше чобању па jе спустише [у
бунар] и напунише jе водом.; чóбáнити / чóбáновати ‘изпълняване на чобански задължения’ – А jа му кажи село гдjе Мапде сиротуjе и чобани. Jачица
Шафран чобановао селу до старости.; чóбáњēње (от чóбáнити) ‘изпълнение
на чобански задължения’ (РСХКJ 1976: 890-891).
Разгледаните думи, служещи за назоваване на човек, който се грижи за
стада тревопасни животни, и производните на тези думи, са характерни за
всички или за голяма част от славянските езици. Съществуват обаче и думи
със същата семантика, типични само за конкретен език. Такова е например
съществителното кехая (диал.: кяя, кея, кехè) в български език, което, подобно на чобан, е от персийски произход и навлиза с посредничеството на
турски, като е преосмислено на българска почва. Докато турската книжовна
дума kâhya (диал.: кehaya) означава ‘домакин в богата къща; главен на даден
еснаф; кефая’, в български анализираната лексема се употребява със значение ‘главен овчар; овчар; селски глашатай; надзирател; стопанин на голямо
стадо овце’ и е маркирана като остаряла и народна (БЕР 1979: 348). Освен
това следва да се отбележи, че в българския език на диалектно равнище тази
тюркска заемка се оказва особено продуктивна при формиране на названията
в йерархията при овчарите (напр.: енкехая // ян кеха (тур. en и kâhya) ‘опитен
и богат с овце овчар, избран за помощник на кехаята’, подкеха ‘втори овчар
след кехаята’ и др. (БЕР 1979: 348). Друг пример е украинската лексема кýндель ‘овчарка’, която функционира само на диалектно равнище и не се среща
в нито един от останалите славянски езици (РУС 1984: 278).
В резултат от направения формален и семантичен анализ на думите със
значение ‘човек, който се грижи за стадо овце’ и техните производни в славянските езици се налагат няколко основни извода. На първо място, като се
има предвид, че се разглеждат близкородствени езици, принадлежащи към
едно езиково семейство, първообразът на чиито словообразувателни модели
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се открива в праславянски, а преобладаващата част от анализираната лексика
е с домашен произход, логично е определена дума да функционира в голяма
част или във всички анализирани езици. За това до голяма степен спомагат и
много близките геополитически условия, при които са поставени и се развиват славянските народи, което става причина за съществуването на интересни
паралели при развоя на тюркските заемки в тях. Едновременно с това обаче
не се наблюдава пълно съвпадение в семантиката на думите, тъй като значението на всяка от тях претърпява и индивидуално развитие в отделните езици. Прави впечатление също така напълно идентичният характер на преноса
от названието за човек със съответното занятие към конкретни (еднакви във
всички езици) видове растения, птици или предмети, назовани с устойчиви
словосъчетания, което свидетелства за архаичността на тези названия.
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