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Резюме: В статията се прави словообразувателна и лексикосемантична характе-
ристика на турско-българските хибридни съществителни имена за лица с пейора-
тивно значение в смолянския говор. За разлика от общобългарските и славянските 
nomina augmentativa et pejorative, сред регистрираните в смолянския говор субс-
тантивни хибридни пейоративи преобладават имената от мъжки род, следвани от 
имената от общ род (завършващи на -ồ). Основен словообразувателен начин е су-
фиксалният, като най-продуктивен е суфиксът -ин. 

Няколко субстантивни хибрида образуват семантична група с основно значе-
ние ‘приятел, другар’ и вторично пейоративно значение ‘хитрец, измамник’. Дру-
га семантична група оформят турско-български хибридни съществителни за лица 
със значение ‘лош човек, негодник, проклетник’. Значението ‘лошотия и прокле-
тия’ се преплита със значението ‘мързел, лентяйство’. В синонимни отношения 
влизат турско-български хибриди със значение ‘глупав човек; заплес, отнесен, 
разсеян, завеян човек’. С близко пейоративно значение са ориентализми, означа-
ващи ‘претенциозен, придирчив, недоволен човек’, ‘мрачен, мълчалив човек’, 
‘сърдит, троснат човек’, а с противоположно – ‘гнуслив или злояд човек’ и ‘чре-
воугодник’. На метафорична основа чрез пренос от животно или предмет върху 
човек са възникнали интересни вторични пейоративни значения – ‘пълен, дебел 
човек’, ‘лош човек, глупак’, ‘хулиган’. 

Ключови думи: турско-български хибридни съществителни, ориентализми, 
пейоративно значение, смолянски говор, словообразувателна и семантична харак-
теристика 
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Abstract: The article presents a word-formation and semantic characterisation of Tur-
kish-Bulgarian hybrid nouns with pejorative meaning denoting persons in the Smolyan 
dialect. Unlike the common Bulgarian and Slavic nomina augmentativa et pejorativa, 
the substantive hybrid pejorative nouns in the Smolyan dialect predominantly belong to 
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the masculine gender followed by generic nouns (ending in -ồ). The main word-forma-
tion model is suffixation, the most productive suffix being -in. 

Several substantive hybrids form a semantic group with the basic meaning of ‘а fri-
end’ and a secondary pejorative meaning ‘а trickster, а deceiver’. A second semantic 
group is formed by Turkish-Bulgarian hybrid nouns with the meaning of ‘a bad guy, a 
scoundrel’. In addition, the meaning of ‘badness, evil’ intertwines with the meaning of 
‘laziness’. Turkish-Bulgarian hybrids meaning ‘a stupid man, a chucklehead, a scatterb-
rain’ enter into synonymy relations to each other. Orientalisms, meaning ‘a pretentious, 
picky, disgruntled person’, ‘a gloomy, taciturn person’, ‘an angry, snappish person’ ha-
ve close pejorative meanings, whereas ‘a squeamish or fastidious person’ and ‘a glut-
ton’ form opposite meanings. Interesting secondary pejorative meanings based on meta-
phorical transfer from animals and objects have been developed for the meanings of  ‘a 
full, fat man’, ‘a bad man, a fool’, ‘a hooligan’.  

Keywords: Turkish-Bulgarian hybrid nouns, orientalisms, pejorative meaning, Smo-
lyan dialect, word-formation and semantic characterisation 

 
Голяма част от лексиката на родопските говори, и в частност на смо-

лянския, е с турски произход или е заета с посредничеството на турския 
език. Този факт намира обяснение в по-късното освобождаване на Родоп-
ския край от османска власт, в продължилите по-дълго контакти с пред-
ставителите на турската администрация и икономическите отношения в 
рамките на империята. При лексикалното заемане от един език в друг се 
различават два етапа – на морфологична адаптация и на словообразува-
телна асимилация (Кювлиева/Kyuvlieva 1980: 78–136; Сотирова-Милчева/ 
Sotirova-Milcheva 2016: 7–12; Маринов, Сотирова/Marinov, Sotirova 2018: 
99). След фонетичната и морфологичната адаптация настъпва етап на сло-
вообразувателно асимилиране на заемките, които се превръщат в про-
извеждащи основи, свързват се с домашни лексикални морфеми и така 
възникват хибридите. Българо-гръцките лексикални хибриди (съществи-
телни имена) са обект на изследване в дисертацията на Н. Сотирова-Мил-
чева (2016), а акционните субстантивни хибриди, образувани с еднакви 
гръцки основи и съответно с български и румънски суфикси – в съвмест-
ната ѝ публикация с Вл. Маринов (2018). З. Барболова е автор на Речник 
на турско-българските хибридни съществителни имена (2013), в който 
преобладаващата част от представените лексеми днес принадлежат към 
диалектната лексика. 

Фонетичните и лексикосемантичните промени на турските думи в два 
централнородопски говора са предмет на изследване в друга публикация 
(Каневска-Николова/Kanevska-Nikolova 2016). В тази статия се прави 
словообразувателна и лексикосемантична характеристика на съществител-
ни имена за лица с пейоративно значение в смолянския говор, образувани 
от турски корени или основи, чрез прибавяне на български словообра-
зувателни форманти – т.нар. турско-български субстантивни хибриди или 
османо-български хибридни формации (вторият термин е по-коректен, тъй 
като т.нар. турцизми са заети по времето на Османската империя, но пър-
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вото терминологично словосъчетание е получило популярност – Барболо-
ва/Barbolova 2013: 7; Stamenov 2009: 423; 2011: 21 и сл.). За заетите с тур-
ско посредничество думи в българската социолингвистика се използва 
терминът ориентализми, тъй като една част от тази лексика е с арабски 
или персийски произход, като някои от думите „вероятно са съществували 
в българския език още в предтурския период“ (Барболова/Barbolova 2013: 
8). Става дума за заети в различни периоди „турски“ думи в родопските 
говори, морфологично или морфонологично адаптирани и асимилирани 
чрез използването на български словообразувателни форманти. По-голя-
мата част от приложените в списъка думи липсват в речника на З. Бар-
болова (тези, които се срещат в него, макар и с различен фонетичен облик, 
са отбелязани със звездичка). Произходът и семантиката на тези лексеми 
са посочени според Академичен турско-български речник (АТБР/ATBR 
2009). 

Пейоративни са думи, изразяващи „отрицателна оценка“ или „неодоб-
рително, презрително отношение“ (БТР/BTR 1994: 622); те имат обиден и 
негативен ефект, т.е. изразяват презрение или антипатия от страна на 
говорещия. Следвайки модела на Ив. Кочев (вж. Кочев/Kochev 1971: 107–
185), Н. Сотирова-Милчева разпределя и анализира ексцерпирания мате-
риал в дванайсет словообразувателни категории1 – десетата е Увеличител-
ни и неодобрителни имена (nomina augmentativa et pejorativa). Авторката 
констатира, че тази категория е много слабо представена от българо-
гръцки хибридни формации (Сотирова-Милчева/Sotirova-Milcheva 2016: 
38). Аналогично е заключението на Ив. Кочев: „…имената с положителна 
оценка имат богато словообразуване, а с отрицателна – по-бедно“ (Ко-
чев/Kochev 1971: 184). Авторът уточнява, че при втората група материа-
лът, с който се оформят, е смесен (домашен и чужд) или изцяло чужд: 
турски, румънски и пр. На nomina augmentativa et pejorativa е посветена и 
статията на Ем. Кочева и Ив. Кочев, които изтъкват стилистичната обагре-
ност на аугментативно-пейоративните имена, свързана с различните степе-
ни на негативна оценъчност (Кочева, Кочев/Kocheva, Kochev 1973: 192). 
Разглеждайки словообразувателните хетероними в българските говори, Л. 
Василева разпределя изследваните хетеронимни групи в 11 лексикосеман-
тични групи, като в първата обособява голяма подгрупа на названия на 
лица с отрицателни прояви (Василева/Vasileva 2009: 42–145).  

В приложения списък са приведени 41 субстантивни турско-български 
хибрида за лица с пейоративно значение в смолянския говор. При някои от 
тях са дадени фонетични варианти. В списъка не са включени общобъл-
гарски разговорни пейоративи като ахмак, балама, бунак, диване, келеш, 
маскара, серсемин, темерут и др. Само 10 от приведените в края на стати-
ята субстантивни хибриди, характерни за смолянския говор, се срещат в 
списъка от 154 османски заемки в българския, назоваващи негативни или 
амбивалентни човешки черти и начин на поведение (Стаменов/Stamenov 
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2009: 426–427), тъй като останалите са или общобългарски, или не са ха-
рактерни за смолянския говор.  

В преобладаващата част от приведените хибриди мотивиращата основа 
от морфологично гледище е съществително име, при останалите – при-
лагателно име. След морфологичната адаптация заемките стават имена от 
мъжки род и общ (мъжко-женски) род. Ем. Кочева и Ив. Кочев отбелязват, 
че българските nomina augmentativa et pejorativa са предимно имена от 
женски и от общ род, както е и в другите славянски езици (Кочева, Кочев/ 
Kocheva, Kochev 1973: 192). В приведения списък с хибридни пейоративи 
преобладават имената от мъжки род, следвани от имената от общ род (за-
вършващи на -ồ). След словообразувателната асимилация някои от заем-
ките стават имена от женски род (чрез прибавяне на суфикс -ка), а друга 
част – от среден род (чрез прибавяне на суфикс -ище). 

Формантите, с които се образуват субстантивните хибриди, не са раз-
нообразни. Както и при останалите съществителни имена, основен е су-
фиксалният начин на образуване: 

 суфикс -ин: ạвьềрин (тур. havari от ар. ‘помощник; прен. привърженик, 
последовател’), ạркạдàшин (ар. тур. arkadaş ‘приятел’), ạхпàпин (ар. 
тур. ahbap ‘другар, приятел’), бьạйхỳтин/ бьейхỳтин (тур. beyhude ‘без-
полезно, безсмислено’ или beyin ‘ум, разум’), кибàрин (ар. kibar ‘благо-
родник; големец’), мискѝнин (ар. тур. miskin ‘лентяй, мързеливец, без-
делник’), михльỳзин (ар. тур. müflis, mühlüs ‘фалирал търговец’), мундà-
рин (пер. тур. mundar ‘мръсен, изцапан’), муханàтин (ар. тур. muhanat 
‘страхливец, подлец’), сạрạхòшин (тур. sarhoş ‘алкохолик’), тербесѝзин 
(тур. terbiyesiz ‘невъзпитан човек’), тьумбèлин (тур. dümbelek ‘смахнат, 
глупав’, tembel ‘мързелив, ленив’), хаирсъзин (ар. тур. hayɪrsɪz ‘безполе-
зен, негоден, вреден’ от ар.), хạйвàнин (ар. тур. hayvan ‘животно, добиче’ 
от ар.), хạйлềзин хạйлềзин (тур. haylaz ‘непослушен, палав; ленив, мързе-
лив’), хиньạèтин (тур. hinoğlu ‘хитрец, лукав човек’, hɪyanet ‘предателство, 
измяна’), чуфтьạлѝин (тур. çifteli ‘свадлив, заядлив’); 
 дериват -(д)жѝ2+-ин: маханжѝин (пер. mahana ‘претекст, повод’, mahna 
‘вина, кусур’); 
 суфикс -ѐк: бумбạрèк (пер. тур. bumbar ‘дебело черво на добитък; ба-
хур; калъфка, пълна с памук’); 
 суфикс -ка: маханжѝйка (пер. mahana ‘претекст, повод’, mahna ‘вина, 
кусур’), мискѝнка (ар. тур. miskin ‘лентяй, мързеливец, безделник’), 
мундàрка (пер. тур. mundar ‘мръсен, изцапан’), чуфтьạлѝйкạ (тур. çifteli 
‘свадлив, заядлив’); 
 суфикс -ище: будалѝще (ар. тур. budala ‘глупав, смахнат’), кạрạвàнище 
(тур. karavana ‘бака, голям войнишки съд’), мандѝще (тур. manda ‘бивол’), 
мàтạрище (ар. matara ‘манерка’), сиртьỳчище / сьуртьỳчище (тур. sürtük 
‘миткало, скитник’), тумурỳчище (тур. tomruk ‘дървени трупи; затвор’); 
 суфикс -тьàко: будалтьàко (ар. тур. budala ‘глупав, смахнат’). 

Суфикс -ин е най-продуктивен, което в голяма степен е свързано с фак-
та, че се отнася към т.нар. суфиксоиди – „немотивирани в словообразува-
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телно отношение суфиксни нараствания“ (Кочев/Kochev 1971: 115), заема-
щи средищно място между наставките и дериватите (разширените вариан-
ти) и характеризиращи най-често пейоративните названия. Наставката -ин 
образува множество деривати в почти всички словообразувателни катего-
рии, но основната ѝ функция е родово оформяща (Кочев/Kochev 1971: 
183). Някои от имената, образувани с -ин, имат съответни женскородови 
лексеми, образувани със суфикс -ка: маханжѝин и маханжѝйка, мискѝ-
нин и мискѝнка, мундàрин и мундàрка, чуфтьạлѝин и чуфтьạлѝйкạ. 
Тези родови двойки могат да се отнесат към двоичните имена (Nomina mo-
ta). 

Суфикс -ѝще е основен както при аугментативните, така и при пейо-
ративните имена – основната му функция в българския език е образуване-
то на увеличително-неодобрителни съществителни имена, чрез него се за-
силва негативното отношение. Освен че е носител на богата негативна екс-
пресия, суфиксът модифицира имена от трите рода (Кочева, Кочев/Koche-
va, Kochev 1973: 187). Суфикс -тьàко (будалтьàко) също придава подчер-
тано пейоративен характер на името. Хибридните субстантиви будалѝще 
и будалтьàко, образувани с различни наставки, са словообразувателни си-
ноними, имат еднакво значение ‘глупав, смахнат’. 

В научната литература липсва единство относно форманта -а в същест-
вителните имена от женски или общ (мъжко-женски) род. В смолянския 
говор това е формант -ồ – с него се образуват формално съществителни от 
ж.р. (всъщност са общородови), които в езика източник завършват на -а 
или -е: кельпезồ (пер. тур. kepaze ‘нищожен; безсрамен, безобразен’), 
мạндồ3 (тур. manda ‘бивол’), мелемьồ (тур. meleme ‘блеене’), сạмьồ / се-
мьồ (тур. seme ‘глуповат, тъп’), увạрдồ (тур. hovarda ‘прахосник; жен-
кар’). В диахронен план Ив. Кочев посочва, че фономорфологичните ва-
рианти се дължат на стари наследени състояния – различни рефлекси на 
старобългарски звукове (Кочев/Kochev 1971: 114). „Привидно завършеци-
те -а, -ка (-къ) могат да се схванат като суфикси. Тук обаче граматичният 
показател -а не се тълкува като чисто словообразувателен компонент от 
ранга на другите, а като оформител на рода“ (Кочев/Kochev 1971: 124). 
Авторът споделя мнението, че словообразуването е тип лексикална морфо-
логия, т.е. при образуването на думите се използват лексикални морфеми. 
Изхождайки от концепцията на Ив. Куцаров, че родът на съществителните 
имена не е морфологична, а лексикално-граматична категория (Куцаров/ 
Kutsarov 1997: 202), следва да приемем, че -ồ е лексикална, а не грама-
тична морфема, т.е. става дума за словообразувателен формант, който е и 
родов определител.  

Префиксално-суфиксално е образуван субстантивният хибрид субур-
сỳзин (тур. uğlursuz ‘злополучен, злощастен’) – с префикс суб- и суфикс -ин. 

Композиционно-суфиксален начин на образуване е характерен за 
субстантивните турско-български хибриди за лица инжьềфикирлѝин 
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(тур. ince ‘тънък’ + fikirli ‘разумен, разсъдлив’) + -ин и тепегьòзин (тур. 
tepe ‘глава’ + göz ‘око, очи’) + -ин. 

Хибридните субстантиви ạхпàпин (ар. тур. ahbap ‘другар, приятел’) 
и ạркạдàшин (ар.тур. arkadaş ‘приятел’) в родопските говори са запазили 
основните си значения, но са развили и вторично пейоративно значение 
‘хитрец, измамник’. Тези диалектни думи се синонимизират с основните и 
вторичните значения на други два ориентализъма, които в езика източник 
имат други значения – ạвьềрин (тур. havari от ар. ‘помощник; прен. при-
върженик, последовател’) и (х)ạрạтлѝк (ар. > тур. ahretlik ‘осиновен, брат; 
побратим’). В родопските говори последният ориентализъм се използва 
със значение ‘голям приятел, побратим’): Хạрạтлѝкạн му ут Гồрцийạ йạ 
умрềл, но в преносна употреба също е развил пейоративно значение: Ай-
нòйạ ạрạтлѝк мạ излồгạ, излềзе кàлпаву чилềчище. 

Друга семантична група оформят няколко турско-български хибрида 
със значение ‘лош човек, негодник, проклетник’: микрỳфин м. (тур. mik-
ropluk ‘злина, злоба, лошотия’) ‘лош човек’; мискѝнин м. (ар. тур. mis-
kin ‘лентяй, мързеливец, безделник4; прокажен’) ‘лош човек, негодник’; 
михльỳзин м. (ар. тур.müflis, mühlüs ‘фалирал търговец’) ‘лош човек, 
лентяй’; хаирсъзин м. (ар. тур. hayɪrsɪz ‘безполезен, негоден, вреден’) 
‘лош човек, негодник, непрокопсаник’; кельпезồ ж. (пер.тур. kepaze ‘ни-
щожен; безсрамен, безобразен’) ‘човек, който е извършил нещо срамно’; 
чуфтьạлѝйạ м. (тур. çifteli ‘свадлив, заядлив’) ‘келеш, проклетник’. Към 
тази семантична група може да се отнесе и композитният хибрид тепе-
гьòзин м. (тур. tepegöz ‘нахален, безочлив’), който в момчиловския говор 
има значение ‘нахален, безочлив човек’, а в чепеларския – ‘тайно, подмол-
но действащ човек’.  

Едно от най-отрицателните качества в балканския модел за човека е 
мързелът, лентяйството, затова значението ‘лошотия и проклетия’ се преп-
лита със значението ‘мързел, лентяйство’. Турското значение на ориента-
лизма мискѝнин влиза в синонимни отношения с едно от диалектните 
значения на михльỳзин, както и със значенията на хạйлềзин м. (тур. hay-
laz ‘непослушен, палав; ленив, мързелив’) ‘мързелив човек’ и хиньạèтин 
м. (тур. hinoğlu ‘хитрец, лукав човек’, hɪyanet ‘предателство, измяна’) 
‘мързелив човек’. В момчиловския говор още един диалектизъм се използ-
ва с това значение: сньồть м. ‘едър ленив човек’: Ейнвà мồску йạ гульềм 
сньồть. Хибридният субстантив мундàрин м. (пер. тур. mundar ‘мръсен, 
изцапан’) ‘нечистоплътен, мръсен, немарлив човек’ е синоним на диалек-
тизмите мущурàк и пусồ5. 

Синонимен ред в семантичната група оформят и пейоративите, озна-
чаващи ‘глупав, разсеян, загубен човек’: бьạйхỳтин / бьейхỳтин м. (пер. 
тур. beyhude ‘безполезно, безсмислено’ или beyin ‘ум, разум’) ‘глупав 
човек, заплес’; бьạньạвồ / беньạвồ ж. (от тур. ben ‘разум, разсъдък’) ‘от-
несен, разсеян, загубен човек’; мелемьồ ж. (тур. meleme ‘блеене’) ‘завеян, 
отнесен човек’; сạмьồ / семьồ ж. (тур. seme ‘глуповат, тъп’) ‘човек със за-
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тормозена психика’: Стàнạлạ съм сạмьồ зạсạмèнạ. Ориентализмът тьум-
бèлин6 м. (тур. dümbelek ‘смахнат, глупав’) със значението си на турски се 
синонимизира с посочените турско-български хибриди с пейоративен 
смисъл, но на българска почва е развил друго негативно значение: ‘човек, 
който не се вслушва в съвети и върши каквото си науми’: Айнвà йạ гульềм 
тьумбèлин, ти си му льу дỳмạй, ку си нèмạш рàбутạ. 

Пейоративно значение ‘претенциозен, придирчив, недоволен човек’ в 
смолянския говор са придобили турско-българските хибридни съществи-
телни кибàрин м. (ар. kibar ‘благородник; големец’) и маханжѝин м. (пер. 
mahana ‘претекст, повод’, mahna ‘вина, кусур’), които са синоними на диа-
лектизма миживỳнин (с неизяснен произход). С противоположни значе-
ния са хибридът муханàтин м. (ар. тур. muhanat ‘страхливец, подлец’) 
‘гнуслив или злояд човек’ и турцизмът синдьýк / сундьýк (тур. sundurma 
‘заслоняващ, затулящ’) м. ‘чревоугодник’. Другото значение на синдьýк / 
сундьýк е ‘човек, придобил лош навик да се присламчва, да се натрапва’, 
което пази по-тясна връзка със значението на турската дума. Фонетичните 
варианти сиртьỳчище и сьуртьỳчище (тур. sürtük ‘миткало, скитник’) са 
обидно название на ‘човек, който скита, безделничи и прахосва’: Гульềм 
сиртьỳк изльềзạ. Със същото значение в момчиловския говор се употре- 
бяват диалектизмите сạмунтѝйạ и сумунтѝйạ. Сходни пейоративни зна-
чения имат инжьềфикирлѝин м. (тур. ince ‘тънък’ + fikirli ‘разумен, раз-
съдлив’) ‘мнителен, недоволен човек’; тумурỳчище м. (тур. tomruk ‘дър-
вени трупи; затвор’) ‘мрачен, мълчалив човек’; тербесѝзин м. (тур. terbi-
yesiz ‘невъзпитан човек’) ‘сърдит, нервен човек’ и субурсỳзин м. (тур. uğ-
lursuz ‘злополучен, злощастен’) ‘сърдит, троснат човек, темерут’. З. Бар-
болова дава в речника си турско-българския хибрид урсỳзин с по-общото 
значение ‘лош човек, злонравен, проклетник’ Барболова/Barbolova 2013: 
380), а М. Стаменов включва турцизмите мискинин ‘отвратителен, долен, 
гаден, перверзен мръсник’, тепегьоз(ин) ‘безчувствен, нахален, безочлив, 
безсрамен, безскрупулен човек’ и урсуз(ин) ‘човек, който е проклет, зло-
бен, подъл, долен и инат’ в една семантична група от отрицателни супер-
лативи (Стаменов/Stamenov 2014: 38–47).  

На метафорична основа чрез пренасяне на качества от животни върху 
хора са възникнали интересни вторични пейоративни значения: мạндồ ж. 
(тур. manda ‘бивол’) ‘1. Бивол. 2. Пълен, едър човек’; музồ ж. (тур. muzɪr-
lɪk ‘вредност, пакост; палавост, непослушност’) ‘1. Озъбен кон, муле. 2. 
Човек, който се хили или зъби’. Кạквò са хѝлиш кạту музồ?; увạрдồ ж. 
(тур. hovarda ‘прахосник; женкар’) 1. Лошо муле или магаре. 2. Хулиган. 
Дạ ни хòдиш с ạйнàйạ увạрдồ?; хạйвàнин м. (ар. тур. hayvan ‘животно, 
добиче’ от ар.) ‘1. Добиче, животно. 2. Лош човек, глупак’. На същия 
принцип, но чрез пренос от предмет на човек са възникнали и вторичните 
пейоративни значения на субстантивните хибриди мàтạрище ж. (ар. 
matara ‘манерка’) ‘1. Манерка. 2. прен. Празноглавец’; кạрạвàнище ж. 
(тур. karavana‘бака, голям войнишки съд’) ‘1. Голям меден леген. 2. прен. 
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Название на пълен човек с голям задник’. Турско-българското хибридно 
съществително бумбạрèк м. (пер. тур. bumbar ‘дебело черво на добитък; 
бахур; калъфка, пълна с памук’) е получено чрез лексикосемантично сло-
вообразуване и има основно значение ‘пълен, дебел човек’. 

Въз основа на направения анализ могат да се изведат следните изводи: 

1. За разлика от общобългарските и славянските nomina augmentativa et 
pejorativa в регистрираните в смолянския говор субстантивни хибридни 
пейоративи преобладават имената от мъжки род, следвани от имената от 
общ род (завършващи на -ồ). След словообразувателната асимилация ня-
кои от заемките стават имена от женски род, а друга част – от среден род.  

2. Най-широко застъпен е словообразувателният суфиксален тип, като 
най-продуктивен е суфиксът -ин, следван от суфикса -ище и форманта -ồ, 
който е лексикална морфема за образуване на общородови съществителни 
(формално от ж.р.), завършващи в езика източник на -а или -е.  

3. Няколко субстантивни хибрида образуват семантична група с основ-
но значение ‘приятел, другар’ и вторично пейоративно значение ‘хитрец, 
измамник’. 

4. Друга семантична група оформят турско-български хибридни съ-
ществителни за лица със значение ‘лош човек, негодник, проклетник’. Зна-
чението ‘лошотия и проклетия’ се преплита и кръстосва със значението 
‘мързел, лентяйство’. 

5. Синонимен ред образуват турско-български хибриди със значение 
‘глупав човек; заплес, отнесен, разсеян, завеян човек’. 

6. С близко пейоративно значение са хибридни субстантиви, означа-
ващи ‘претенциозен, придирчив, недоволен човек’, ‘мрачен, мълчалив чо-
век’, ‘сърдит, троснат човек’, а с противоположно – ‘гнуслив или злояд чо-
век’ и ‘чревоугодник’. 

7. На метафорична основа чрез пренос от животно или предмет върху 
човек са възникнали интересни вторични пейоративни значения – ‘пълен, 
дебел човек’, ‘лош човек, глупак’, ‘хулиган’. 
 

БЕЛЕЖКИ / NOTES 
1 За понятията словообразувателна категория и словообразувателен тип виж 

Кочев/Kochev 1971. Словообразувателната категория „се изгражда въз основа на 
ономасиологичната, но с езикови средства... Всяка категория обхваща множество 
словообразувателни типове. Словообразувателният тип се изгражда вече не само 
върху единството от ономасиологичната структура и единство на лексикограма-
тичната категория на основата, но и върху единството на форманта“ (Кочев/Ko-
chev 1971: 110). 

2 Този суфикс е продуктивен и в българското словообразуване. Вероятно е до-
бавен на българска почва, тъй като лично деятелно съществително от основа ма-
хана не е регистрирано в познатите ни турски речници. 

3 У З. Барболова думата е мандàк (Барболова/Barbolova 2013: 263). 
4 З. Барболова посочва други значения: ‘досаден, отегчителен; жалък, нещас-

тен’ (Барболова/Barbolova 2013: 280). 
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5 Възможно е пусồ да има общ корен с турските думи pus ‘прашец; мъх’ и pu-
sarɪk ‘мъглив, запотен’. 

6 У З. Барболова думата е дембѐлин с други значения (Барболова/Barbolova 
2013: 118). 
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Списък на турско-българските хибридни съществителни имена  

за лица с пейоративно значение в смолянския говор 

ạвьềрин (тур. havari от ар. ‘помощник; прен. привърженик, последовател’) м. 1. 
Другар, приятел. 2. Пейорат. Хитър човек. Ейсòйạ ạвьềрин сàмọ гльồдạ дạ 
зạптѝсạ чỳздуну. 

*аркадàшин (ар. тур. arkadaş ‘приятел’) м. 1. Приятел. 2. Пейорат. Хитрец, 
измамник. 

*ахпàпин (ар. тур. ahbap ‘другар, приятел’) м. 1. Приятел, другар. 2. Пейорат. 
Хитрец, измамник. 

бьạйхỳтин / бьейхỳтин (тур. beyhude ‘безполезно, безсмислено’ или beyin ‘ум, 
разум’) м. Глупав човек, заплес. Стàнạлạ съм гульềм бьạйхỳтин. 

бьạньạвồ / беньạвồ (от тур. ben ‘разум, разсъдък’) ж. Отнесен, разсеян, загубен 
човек. Гульềмạ йạбьạньạвồ. 

*будалѝще (ар. тур. budala ‘глупав, смахнат’) ср. Глупав човек. 
будалтьàко (ар. тур. budala ‘глупав, смахнат’) ср. Глупав човек. 
бумбạрèк (пер. тур. bumbar ‘дебело черво на добитък; бахур; калъфка, пълна с 

памук’) м. Пълен, дебел човек. 
инжьềфикирлѝин (тур. ince ‘тънък’ + fikirli ‘разумен, разсъдлив’) м. Мнителен, 

недоволен човек. Ейнòйạ йạ инжьềфикирлѝин, ềцạ му сạ вòди ạкълạн. 
кạрạвàнище (тур. karavana ‘бака, голям войнишки съд’) ср. 1. Голям меден леген. 

2. прен. Название на пълен човек с голям задник. Стàнạлу йạ ạйсạкòвạ 
кạрạвàнище. 

кельпезồ (пер. тур. kepaze ‘нищожен; безсрамен, безобразен’) ж. Човек, който е 
извършил срамно нещо. 

*кибàрин (ар. kibar ‘благородник; големец’) м. Претенциозен, придирчив човек. 
Гульềм кибàрин йạ, ни угàдạ му сạ.  

мạндồ (тур. manda ‘бивол’) ж. 1. Бивол. 2. Едър човек. 
мандѝще (тур. manda ‘бивол’) ср. 1. Бивол. 2. Едър човек. 
мàтạрище (ар. matara ‘манерка’) ср. 1. Манерка. 2. Обидно название – празна гла-

ва. Мàтạрище тạкòвạ! 
*маханжѝин (пер. mahana ‘претекст, повод’, mahna ‘вина, кусур’) м. Придирчив 

човек. 
*маханжѝйка (пер. mahana ‘претекст, повод’, mahna ‘вина, кусур’) м. Придир-

чива, капризна жена. 
мелемьồ (тур. meleme ‘блеене’) ж. Завеян, отнесен човек. Ейнòйạ йạ гульềмạ ме-

лемьồ. 
микрỳфин (тур. mikropluk ‘злина, злоба, лошотия’) м. Лош човек. 
*мискѝнин (ар. тур. miskin ‘лентяй, мързеливец, безделник’) м. Лош човек, 

негодник. 
*мискѝнка (ар. тур. miskin ‘лентяй, мързеливец, безделник’) м. Лоша жена, 

проклетница. 
*михльỳзин (ар.тур. müflis, mühlüs ‘фалирал търговец’) м. Лош човек, лентяй. 
музồ (тур. muzɪrlɪk ‘вредност, пакост; палавост, непослушност’) ж. 1. Озъбен кон, 

муле. 2. Човек който се хили или зъби. Кạквò са хѝлиш кạту музồ? 



Елена Каневска-Николова 
 

 88 

*мундàрин (пер. тур. mundar ‘мръсен, изцапан’) м. Нечистоплътен, мръсен, 
немарлив човек. 

мундàрка (пер. тур. mundar ‘мръсен, изцапан’) м. Нечистоплътна, мръсна, 
немарлива жена. 

муханàтин (ар. тур. muhanat ‘страхливец, подлец’) м. Гнуслив или злояд човек. 
сạмьồ / семьồ (тур. seme ‘глуповат, тъп’) ж. Човек със затормозена психика. 

Стàнạлạ съм сạмьồ зạсạмèнạ. 
*сạрạхòшин (тур. sarhoş ‘алкохолик’) м. Пияница. 
сиртьỳчище / сьуртьỳчище (тур. sürtük ‘миткало, скитник’) ср. Обидно название 

на човек, който скита, безделничи и прахосва. Гульềму сиртьỳчище изльềзạ. 
субурсỳзин (тур. uğlursuz ‘злополучен, злощастен’) м. Сърдит, троснат човек, 

темерут. 
тепегьòзин (тур. tepegöz ‘нахален, безочлив’) м. Нахален, безочлив човек (Мом-

чиловци). Тайно, подмолно действащ човек (Чепеларе). 
*тербесѝзин (тур. terbiyesiz ‘невъзпитан човек’) м. Сърдит, нервен човек. 
тумурỳчище (тур. tomruk ‘дървени трупи; затвор’) ср. Мрачен, мълчалив човек. 

Мạжồн хи йạ гульềму тумурỳчище. 
тьумбèлин (тур. dümbelek ‘смахнат, глупав’, tembel ‘мързелив, ленив’) м. Човек, 

който не се вслушва в съвети и върши каквото си науми. Айнвà йạ гульềм 
тьумбèлин, ти си му льу дỳмạй, ку си нèмạш рàбутạ. 

увạрдồ (тур. hovarda ‘прахосник; женкар’) ж. 1. Лошо муле или магаре. 2. 
Хулиган. Дạ ни хòдиш с ạйнàйạ увạрдồ? 

*хаирсъзин (ар. тур. hayɪrsɪz ‘безполезен, негоден, вреден’ от ар.) м. Лош човек, 
негодник, непрокопсаник. 

*хạйвàнин (ар. тур.hayvan ‘животно, добиче’ от ар.) м. 1. Добиче, животно. 2. 
Лош човек, глупак. 

*хạйлềзин (тур. haylaz‘ непослушен, палав; ленив, мързелив’) м. Мързелив човек. 
*хиньạèтин (тур. hinoğlu ‘хитрец, лукав човек’, hɪyanet ‘предателство, измяна’) м. 

Мързелив човек. 
чуфтьạлѝин (тур. çifteli ‘свадлив, заядлив’) м. Келеш, проклетник. Гульềм йạ 

чуфтьạлѝин. 
чуфтьạлѝйкạ (тур. çifteli ‘свадлив, заядлив’) м. Проклетница. 
 
* Настоящото проучване е реализирано с финансовата подкрепа на Фонд „Науч-
ни изследвания“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в рамките 
на проект „Проучване на взаимодействието „човек – общество“ (интердисцип-
линарни аспекти), договор ФП 19-ФС-004. 
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