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Ти, българино, не се мами, знай своя род и език...
Паисий Хилендарский

Our anthroponym system has its peculiarities. To some extent these peculiarities
stem from the imposed administrative laws. This is the reason why we discuss the issue
of kindred name vs family name in Bulgaria. There has been inconsistency in this respect, reflected as a norm into the administrative documents. This ill-conceived liberalism has been the reason to ignore and abandon many ancient kindred names.
The complexity related to the kindred names is rooted into their non synonymous
nature. Normally their founding basis is a personal name, a nick name or a by-name. In
the focus of this research are only these kindred anthroponyms which have as a base a
nick name or a by-name. These are approximately 800 names registered in the former
Radomir region, which used to cover 66 settlements. A major part of the study is the
onym reconstruction, which allows us to trace and uncover the authentic form of the
prime nick name or by-name. In this way the motives for the origination of the kindred
names are clearly outlined, as reflecting the spiritual aspirations, beliefs and perceptions
of good and bad of the Bulgarian people. My attention is focused on revealing the major
types of kindred names and the national psychology which they reflect.
Keywords: kindred name, nick name, by-name, family name, national psychology,
anthroponyms

Съвременната българска антропонимна система включва лични, бащини и фамилни имена. Родовите имена остават малко встрани не само от установената трикомпонентна система, но и извън изследователския интерес. Може би ръководени изключително от прагматични съображения,
ономастите избягват проучването на този вид антропоними. Доказателство
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за това са незначителните на брой публикации, посветени на родовите
имена у българите. Ковачев отбелязва правилно, че „досега у нас няма
изследване на тези антропоними, въпреки че те са тясно свързани с
генезиса и развитието на редица наши селища, чиито названия явно имат
антропонимичен родов произход“ (Ковачев/Kovachev 1982: 147, 186). През
1983 г. Саламбашев публикува материал за родовите имена в кв. Устово на
гр. Смолян (Саламбашев/Salambashev 1983). Авторът е проучил генеалогията на по-големите родове, класифицирал е имената, отделил е изчезналите родови имена и е посочил произхода и значението на някои от тях.
Трябва да се отбележи, че Саламбашев приема като еднозначни термините
родово и прякорно име. В труда на Ковачев „Българска ономастика“ има
отделна глава, посветена на родовите имена. Според него „отделните видове антропоними трябва да се проучват и разглеждат като подсистеми, в
които да се търси общото и различното“ (Ковачев/Kovachev 1982: 147)
Смятам това становище за правилно. Ковачев препоръчва разглеждането
на различните подсистеми на антропонимите да бъде свързано с решаването както на лингвистични проблеми (проучване на антропонимите в езика и речта, в книжовния език и в диалектите, на фреквентността им на
разпространение), така и на социологични проблеми (отношението между
антропонимите и техните носители). Към тази негова препоръка можем да
добавим сега и разкриването на особеностите на народния дух, т.е. да бъде
осветлена народопсихологията (БТР/BTR: 500), отразена в именуването на
българите.
Антропонимната ни система има своите особености. Донякъде тези
особености се коренят в наложените административни закони. Те са причината да говорим за „организирания хаос“ по отношение на родово име –
фамилно име в България. В днешно време българският гражданин може да
избира за фамилно име на детето си между старото родово име и личното
име на дядото. Тази непоследователност, която можем да определим и като българска половинчатост, е причината да бъдат изоставени много старинни родови имена. Няма съвременно изследване, което да ни покаже
каква част от родовите имена са съхранени и са станали фамилни. Доколкото има проучвания у нас, то те са свързани с генеалогията на големи,
известни родове – рода на Асеневци, рода на Комитопулите и т.н., на известни възрожденски дейци, на видни личности, участвали в изграждането
на съвременна България. За родовете и за интересуващите ни родови имена на всички останали българи е твърде сложно да почерпим информация.
В историческите документи, съхранили данни от ХV−ХVІ в., откриваме
предимно лични имена и много рядко родови (в случаите, когато са имена
на махали или са споменати прозвища).
Възниква и основателният въпрос какви източници можем да използваме, ако искаме да проучваме този вид антропоними. Системното събиране на микротопоними от цялото българско езиково землище има огромна
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заслуга за съхраняването на родовата памет на народа ни, отразена най-вече в родовите имена. И. Хаджийски е прав, когато пише, че „душевността
най-мъчно се отразява във веществените паметници, затова най-богат
извор за нея си остава народното словно творчество“ (Хаджийски/Hadzhiyski 1995: 25). Родовите антропоними са част от това творчество. У нас тези
антропонмии се събират на терен с помощта на информатори – възрастни
жители, които задължително трябва да се староседелци. В топонимичните
монографии за отделни околии към всяко селище се споменават и имената
на родовете. С тази задача се справят всички ономасти, но обикновено се
спира само до регистрирането на имената, без да се изследват родовите
имена като подвид или подсистема. Ковачев определя много точно значението и необходимостта от изследването на тези антропоними, отбелязвайки скритото в тях „значително езиково и психологическо богатство“
(Ковачев/Kovachev 1982: 187).
Народопсихологията, или душевността на един народ, извежда на
преден план изживяванията, оценките, разбиранията на общността за заобикалящия свят. Още в началото на ХХ век, разглеждайки народопсихологията, учените заявяват категорично, че душевността на индивида е подчинена на общността, на групата, на обществото (Wundt 1900). В тези
твърдения има и логика, ако разглеждаме онази част от родовите имена,
която е възникнала от прозвища или прякори. Докато личното име (затова
е лично) служи за номинацията на една личност, получило е тази номинация от един много личен, тесен кръг (родители или кръстник), родовото
име, макар и възникнало като прякор или прозвище на един човек, именува група от хора, неговата поява е отражение на духовността на околните,
техните разбирания, представи, преценки.
„Понеже в родовото общество обществената необходимост съвпада с
интересите на всички хора, то... необходимото поведение е и субективно
желано; повелите на необходимост са станали лични мотиви; поведението
на хората е станало техен нрав, тяхна съвест... Това е състояние на пълно
обобществяване на отделния човек“ (Хаджийски/Hadzhiyski 1995: 94). Без
съмнение, Хаджийски се основава на т.нар. „психологически колективизъм“ на Вунд (Wundt 1900). Това сливане на отделния човек с групата,
задругата, рода/влаката, а оттам и с общността, включваща жителите на
едно населено място, очертава и научния интерес към проблематиката –
какви са тези общи критерии, нагласи и мотиви, които са в основата на
родовитe антропоними и водят до отличаването на един род от друг. Особено когато става въпрос за родовите имена, запазени и досега в малките
населени места – селата. „Старото село се състоеше или от един нараснал
род, или от няколко махали – родове, които чрез бракове се сродяваха“
(Хаджийски/Hadzhiyski 1995: 106). Стигайки до по-модерните идеи за
персонализма, разгледани в отделен труд от Райнов (Райнов/Raynov 1995:
108), можем да приемем като твърде подходящ за настоящото изследване
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въведения от Бодуен де Куртене термин „колективна индивидуалност“,
който е на границата между индивидуализма и народопсихологията (Бодуен де Куртене/Baudouin de Courtenay 1963: 59).
За изясняване на термина родово име е добре да се направи сравнение
и с термините фамилно име, прозвище, прякорно име, а за проследяване на
хронологията на възникване на отделните видове антропоними да се
определи взаимозависимостта на родовото и жителското име.
В миналото основната обществена единица е бил родът − „колектив от
кръвни родственици, водещи произхода си от общ родоночалник (прадядо,
предшественик), носещ общо име. По време на Първата българска държава родът е бил стожерът на отделните общини. В обсега на отделните общини и населени места отделните родове са се разграничавали чрез специални родови имена. С появата на класовото разслоение на обществото
родовете постепенно загубват значението си (Ковачев/Kovachev 1982:
186). Важна особеност на нашето общество е, че родовете в малките населени места пазят и досега родовите имена, макар че не всички ги записват
като официални фамилни имена на децата си.
Известното определение за родово име гласи, че то е „общо название
на няколко семейства, свързани с кръвна връзка по мъжка линия“ (Ковачев/Kovachev 1982: 186). Жителското име посочва жителите на дадена
местност, село, махала; родовото име посочва носителите на името на родоначалника (основателя на рода). То може да е лично име, прякор или
прозвище.
За разликата между прякора и прозвището приемам определенията на
Мурдаров: прякор – наименование, свързано с характерните белези на
някой, измислено за присмех, подигравка; прозвище – название, дадено
някому, отразяващо негова отличителна черта, особеност. То се простира
по цялата скала на името като обхваща и неутралната (в някои случаи), и
положителната оценка (Мурдаров/Murdarov 1979: 399; Мурдаров/Murdarov 1984: 225). Според Ковачев прозвищата са свързани предимно с местопроизход (по имената на селища или райони), с етнически произход и с
различните професии, занаяти и служби (Ковачев/Kovachev 1982: 197). Тази подялба на прозвищата също намирам за напълно удачна и я възприемам при класифицирането на родовите антропоними. На отношението
прозвище//прякор се спира и Янев в една от последните си работи, излезли
от печат (вж. Янев/Yanev (2014: 52).
ЛИ
Прз  → РИ → ЖитИ → СелИ
Пр
Много тясна връзка, особено в западните български краища, има между родовите и жителските имена. Според Заимов (Заимов/Zaimov 1967: 5)
под ономастичния термин жителско име се разбира „селищно име, което
12

Народопсихологията, отразена в родовите имена на българите

изпърво е означавало жителите на дадено селище, а по-късно започва да
означава самото селище, т. е. става селищно име“. Склонна съм да приема,
че първоначално е съществувало родово име, което по-късно започва да
изпълнява и други функции, следващи първата и покриващи се напълно с
нея по формални показатели (вж. по-подробно Чолева-Димитрова/CholevaDimitrova 2002: 90).
Обикновено се приема, че фамилните имена у нас се утвърждават през
ХІХ в., а официално се узаконяват след Освобождението (Илчев/Ilchev
1969, Русинов/Rusinov 1978). Родови имена от изследвания район – Радомирско – се откриват в исторически извори (напр. ИБИ/IBI ХІІІ; ИБИ/IBI
ХVІ): Ушовци, Мийовци (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 45).
Радомирско е изпитало по-слабо влиянието от османското нашествие
(Гандев/Gandev 1972: 260), т.напр. 99,8% от микротопонимията на бившата околия е от български произход. Има и специфични моменти в развитието на родовете и селищата. В някои населени места всеки отделен род е
имал собствена църква или параклис (за това свидетелстват запазените топоними като Агаино цръкве и др.). Тези факти говорят за много силно и вероятно продължило по-дълго време родово обособяване, запазена родова
традиция (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2011а; Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2011б).
За развитието на прякорите и прозвищата до родови и след това фамилни имена можем да съдим от запазените в административните документи оними. При изследване на крепостни актове от ХІХ в. се натъкнах
на много такива случаи. Именно там можем да открием така необходимия
ни доказателствен материал. При описване на имотите на собствениците
най-напред се среща името Иван Мотикар, Мотикар(о), по-късно наследниците му са вписани като Мотикарье или Мотикарци, а в наши дни това
родово име е преминало като фамилно под формата Мотикаров. Различните словобразувателни модели с една и съща изходна основа ни разкриват етапите, през които минава формирането на родовите и фамилните
имена.
Иван Мотикар→Мотикар(о)→ Мотикарье→ Мотикарци→ Мотикаров(и)
(Прз→РИ=ЖитИ→ФИ)
Лингвистичният анализ не се изчерпва само с ономастичната етимология. Нужно в случая е да се разкрият и отделните модели при образуването
на родовите имена. Тези модели са нагледни доказателства за различната
степен на вторичната онимизация на прякорите и прозвищата, отразена в
родовите имена, които в голямата си част формират фамилните имена.
Левацѝте → Левацѝ → Левàчки
(Пр → РИ=ЖитИ → ФИ)
Кацарйè → Кацарйèто → Кацарцѝ → Кацàрски → Кацàрските
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(Прз → РИ=ЖитИ → ФИ)
Сложността при разглеждането на родовите имена е свързана с нееднородния им характер. Обикновено тяхната мотивираща основа е лично име,
прякор или прозвище. Тук ще бъдат представени само тези родови антропоними, които имат в основата си прякори или прозвища, а те са прибл.
800 имена. Обект на настоящото изследване е системата от родови имена,
които са регистрирани в бившата Радомирска околия, включваща 66 селища. Важна част от проучването е онимната реконструкция, която ни
позволява да достигнем до изходната форма на първичния прякор или
прозвище. Така се очертават много отчетливо мотивите при възникването
на родовите имена, които са отражение на духовните стремежи, вярвания,
представи за добро и зло, за това, на което най-много са държали българите, когато са живели в задруги, родове/влаки (Хаджийски/Hadzhiyski 1995:
23).
Изследваните тук родови имена от Радомирско освен на терен са
събирани (ексцерпирани) от документи от края на ХІХ век, съхранявани в
кметствата на отделните селища, както и в общината на главния град.
Вниманието ми е насочено към разкриване на основните типове родови имена и отразената в тях народопсихология. Групите се представят според количествените показатели на включените в тях видове прозвища или
прякори. Тук ще бъде представена само част от родовата антропонимия на
изследвания регион. Поради ограничения обем се включват само някои от
най-многобройните групи оними.
1. Като най-голяма се оформя групата от родови имена, възникнали
от прозвища – 133 (15,8% ~ 16%). Приемам изказаното от Ковачев становище, отбелязано и по-горе в текста, че прозвищата са свързани с различните занаяти, професии, служби (и др. деятелности); местопроизход и
етнически произход. Съгласна съм с изследователя, че това са и едни от
най-старите типове родови имена (Ковачев/Kovachev 1982: 187). Превесът
им в радомирската антропонимно-родова система е доказателство за
нейната старинност.
1.1. ЗАНАЯТИ
Àðàðö£, Ïðèá. – РИ = ЖитИ. От Прз А(у)рар, от лат. aurar ‘който
търси, добива злато’. В района на селището се локализира изчезналото с.
Златарча, отбелязано в турски документи от ХVI в. Àðàðñê£, ×Ì. – Ïî
Ïðç.
Áîçàäæ£èòå, Áåð, Çåì. – От Прз бозаджии за производители на боза,
членув.
Áîÿäæ£ñêè, Êîñ, Ñèð. – Произв. от Прз Бояджиите.
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Áðúäàðé˜òå, ÄÄ. – Членув. мн.ч. от Прз Бръдар ‘който прави бърда за
станове’. Áðúäàðö£, Êîñ. – ÐÈ = ÆèòÈ.
Âúæàð˜âöè, Æàá. – РИ = ЖитИ, по Прз от въжар ‘който прави
въжета’. Âúæ€ðñêè, Ãúë, Ä. – Произв. от въжар, вж. горното.
Âàëÿâè÷àðé˜, Äèâ. – От Прз от валявичар ‘който има или работи на валявица’
Âàò€øêè, Äðóã. – По Прз от ватах ‘майстор в рударска пещ’ (БЕР/
BER I).
Âîäåíè÷àðö£, Ïðèá. – РИ = ЖитИ, произв. от воденичар.
Ãëåäæàðé˜, Çåì. – От Прз, от гледжар ‘който прави гледж – глазура
на глинен съд’.
Ãðúí÷àðé˜òî, Á, Èç. – Членув. съб., което е и мн.ч. в говора от Прз
ãðúí÷àð ‘който прави грънци’. Ãðúí÷€ðñêèòå, Êîâ. – Произв. с -(ь)ск от
Грънчарйе, членув. Ãðúí÷àðö£, Ñèð, ÑìÄ. – РИ = ЖитИ.
Äðåàðé˜, ÑòÑ. – От Прз от дре(х)ар ‘който прави дрехи’. Äðå€ðñêè,
Äðóã. – Произв. от Прз, вж. горното.
Êàëàï÷£ñêè, ×óê. – Произв. от Прз, от калъпчия ‘който прави обущарски калъпи’, с а < ъ в говора, от заемка.
Êàöàðé˜, ÃÄ. – Èçöÿëî îò Ïðç, ìí.÷. îò êàöàð. Êàöàðé˜òî, Èç, Òúð.
– Âæ. ãîðíîòî. Êàö€ðñêè, Ï÷åë, Ñèð. – Ïðîèçâ. îò Êàöàðéå. Êàö€ðñêèòå, Ðàä. Êàöàðö£, Æèò, Êàë, Ïðèá. – РИ = ЖитИ, вж. предходните.
Êëèí÷àðé˜, Åã, Ëîá. – Мн.ч. от Прз, от клинчар ‘ковач, който прави
клинци’. Êëèí÷àðé˜òî, Ïðèá. – вж. горното, тук членув. Êëèí÷àðö£, ÄË.
– ÐÈ = ÆèòÈ.
Êîâà÷˜âè, Ðàä. – По Прз, от ковач. Êîâà÷˜âñêèòå, ×Ì. – Произв. от
Ковачевите, членув. Êîâà÷é˜òî, Áëàò. – Мн.ч., членув. Êîâ€÷êè, Â, Ãúë,
ÄÐ, Äðóã, Êîâ, Êîñ, Ñâåò, ÑòÑ. – Произв. от Прз. Êîâ€÷êèòå, ÄÄ, Ä, Åã,
Æàá, Çåì, Ïåù.
Êîëà÷˜âè, Êîí. – По Пр, от колач, колаче ‘обреден хляб, геврек’ (БЕР/
BER II: 548) за хора, които приготвят такива хлябове.
Êîëè÷êàðé˜, ÅëÄ. – От Прз, от количкар ‘който прави колички’.
Ëóëàðö£, Áëàò. – ÐÈ = ÆèòÈ, ïî Ïðç, îò ëóëàð ‘êîéòî ïðàâè ëóëè’.
Ìîòèêàðé˜, Ìîòèêàðöù, Ìîòèê€ðñêè, Â. – От Прз, мн.ч. от мотикар ‘който прави мотики’. ЖитИ=РИ. Третото РИ е произв. с -(ь)ск- от
Мотикарйе.
Ñàïóíäæ£ñêè, Â. – Произв. от Прз, от сапунджия ‘който прави сапуни’.
Ñèò€ðñêè, Ëîá. – Произв. от Пр, от ситар ‘който прави сита’.
Ñëàíÿðé˜, Áëàò. – От Прз, от сланяр ‘солар’.
Òîðá€ðñêè, Âëàä, Äðóã. – Произв. от Прз, от торбар ‘който прави торби’.
Øèëàðö£, Ï÷åë. – ÐÈ = ЖитИ, по Прз, от шилар ‘който прави шила’.
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1.2. ЗЕМЕДЕЛИЕ И СКОТОВЪДСТВО
Áîáàðö£, Ïîö. – От Прз Бобарьето за хора, които отглеждат или ядат
само боб.
Âàñóëüö£, Ïðèá. – По Пр за хора, които отглеждат или ядат само васуль ‘фасул’ в говора.
Äðúâ¾ðñêè, ÄÄ. – Произв. от Прз, от дръвяр ‘дървар’ според говора.
Êîðèàðö£, ÄÂð. – РИ = ЖитИ, по Прз, от кориар ‘който работи в гората, в корията’, произв. от кория, с деят. наст. -ар (вж. БЕР/BER II: 639 –
има пример от Радомирско).
Ëóê€ðñêèòå, Çåì. – Произв. от Прз, от лукар ‘производител на лук.’
Ëóêàðö£, Ëîá, Ñèð. – РИ = ЖитИ.
Áèâîëÿðö£, ÃÂð. – От Прз Биволяр ‘пастир на биволи’.
Áèê€ðöèòå, Ä. – Би могло от Пр: бикар ‘който отглежда бикове’.
Ãîâåä€ðñêèòå, Ïåù, Ðàä. – Произв. от Прз Говедари(те), членув.
Ãóãóò€ðñêèòå, Çåì. – Произв. от Прз Гугутар ‘който отглежда гугути
(гугутки)’.
Ãóñ€ðèíè, Äèâ. – По Прз, от гусар ‘пъдар на гъски’. Ãóñàðö£, Íåã. –
РИ = ЖитИ.
Æàá€ðñêèòå, Ëîá. – По Прз, за хора, които ловят жаби.
Êîçàðé˜, също Êîçàðö£, Ëîá. – От Прз, от козар ‘който гледа кози’.
Êîí¾ðñêè, Â. – Произв. от Прз, от коняр.
Ïèëèùàðö£, ×åï. – РИ = ÆèòÈ, по Пр, от пилищар ‘ястреб’ (Илчев/
Ilchev 1969: 395). За др. възможни варианти вж. Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 348.
1.3. СЛУЖБИ (ПРОФЕСИИ)
Âëàä£÷êè, ÄÐ. – Произв. от владика ‘православен епархийски началник’, стб. владûка ‘господар, началник, притежател’ (БЕР/BER I: 161).
Ãüîíä˜ðñêè, Ï÷åë. – Произв. от Прз, от гьондер ‘малка военно-помощна единица по време на османското робство със задължения да гледа
султанските коне и да участва във военни походи’ (Попов/Popov 1984: 33).
Äàñêàë¥âè, Äðóã, Êîâ. – По Прз, от даскал ‘учител’.
Äæàíä€ðñêè, Â. – Произв. от Прз, от заемка джандар ‘стражар, полицай’, перс. candar, също.
Èêîí¥ìîâè, Ð. – Прил. от Прз, от иконом ‘черковен или манастирски
домакин’, простонар. ‘пестеливец’ (БЕР/BER II: 62).
Êàä£ñêè, Á. – Произв. от Прз, от кадия ‘съдия’, от заемка.
Êàëóãåðö£, Áëàò. – РИ = ЖитИ, от калугер.
Êëèñàðé˜òå, ÃÄ. – От Прз, от клисар ‘църковен слуга’. Êëèñàðé˜òî,
Êîñ. Êëèñ€ðñêè, Ä. – Произв. от Прз. Êëèñ€ðñêèòå, ×óê. – вж. горните.
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Êîëàðé˜òî, Á, Èç, ×óê. – От Прз, от колар. Êîë€ðñêè, ÄË, Êîâ. –
Произв. от Прз. Êîëàðö£, Áåð, Æàá, Æåä. – РИ = ЖитИ.
Ìåíäèçé˜, Åã. – Изцяло от Прз, от мендиз(ин) ‘инженер’, от заемка.
Ï£ñàðñêè, Êîí, Ñèð. – Произв. от Прз, от писар ‘чиновник, който
преписва служебни книги’.
Ïîï¥âè, Áëàò, Â, ÄË, ÄÐ, Ãúë, Çåì, Èç, Êàëîò, Êîí, Ï÷åë, Ðàä. –
Ïðèë. îò ïîï. Ïîï¥âèòå, Áåð. – Вж. горното, тук членув. Ïîï¥âöè, Á,
Âëàä, ÂðÑò, ÃÄ, ÄÄ, Ä, Åã, Æåä, Èç, Êàë, ÊË, Êëåí, Êîñ, Ïåù, Ïðèá,
×óê. – РИ = ЖитИ.
Ïîðòàð˜âè, Äèâ. – По Пр, от портар ‘вратар’.
Ïîðòàðé˜, Á. – Изцяло от Пр, вж. горното.
Ðàáó÷£ñêè, ×óê. – Произв. от Прз Рабучия < Рабошчия, от рабошчия
‘някогашен бирник с рабоши’, от рабош ‘дръвце, на което се режат
сметки, вместо да се пишат на тефтер’ (БЕР/BER VI: 136−137).
1.4. ВРАЧУВАНЕ, БАЕНЕ, НАРОДНО ЛЕЧИТЕЛСТВО
Áèëÿðö£, Åã. – От Прз Биляри(те), от биляр ‘билкар’. РИ = ЖитИ.
Âè¾÷êè, Äðóã. – Произв. от Прз, от диал. виячка ‘оплаквачка’.
Âðàãîë¥ìîâè, Ïðèá, Ï÷åë. – По Пр, вероятно от диал. враголом ‘победител на врага, на дявола’ (Илчев/Ilchev 1969: 116).
Êàá€ëñêè, Â. – Произв. от Пр Кабальете, също Кобальете, с осн. от
коба ‘прокоба; лошо предчувствие; предсказание’, за хора, които предсказват лошо; с а < о или с регресивна асимилация. По-малко вероятно от
кабала (вж. др. варианти БЕР/BER II: 114).
Êîáàðö£, Èç. – РИ = ЖитИ, по Пр, от кобар ‘човек, който предсказва
лошо’ в говора.
Êîø÷àð¥âè, ÃÃë. – По Пр Кошчаро, от кошчар ‘който гледа, бае по
кокоши или овчи кости’ (вж. по-подробно и други възможни варианти
Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 262).
Îì€éñêè, Äðóã. – Произв. от Пр: омая ‘омагьосване, магия’.
Без съмнение, поне за по-старите поколения българи трудът е заемал
централно място в тяхната ценностна система. Човекът е определян по
това, което може да прави. В историческите извори от ХV−ХVІ в. са отбелязани антропонимите: Иван Сенар, Радко Кондурджия, Стоян Терзия и
мн. др.
Разгледаните тук родови имена са много ценен исторически извор – в
тях са съхранени отдавна изчезнали занаяти и различни дейности, упражнявани в по-далечното минало. От древни времена българите са имали
афинитет към мистериите. Родовите имена от Радомирско са свидетелство
за слабостта на сънародниците ни към врачуване и баене. И досега, особено в по-малките населени места, се практикуват тези дейности.
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1.5. РОДОВИ ИМЕНА ПО ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ – 26
(3%) от общия брой родови имена, възникнали от прозвища. Този тип родови антропоними се определя също като много старинен. Принадлежността към даден етнос е била изключително важна за личностната диференциация на хората в миналото (Мурдаров/Murdarov 1979).
Àðíà²äèòå, Çåì. – Членув. мн.ч. от Прз. Вж. следващото. Àðíà²òéåòî,
Áëàò. – Членув. мн.ч., според особеностите на говора, от арнаут(ин), нар.
‘албанец’, т.е. ‘българин, преселен от Албанско’. Àðíà²òñêè = Àðí(à)²òñêèòå, ÄÄ. – Произв. от Арнаутите. Àðíà²òñêèòå, Ëîá.
Áîøíÿö£òå, Ä. – Членув. мн.ч. от Прз Бошняк ‘жител на Босна’.
Âë€øêè, Êîø. – По Прз етноним от влах. Âë€øêèíè, Ëîá. – По Пр,
понеже ходили във Влашко (местно обяснение).
Ãðúê¥âè, Äðóã, Êîñ. – Възможно прил. от грък. Ãðúê¥âöè, ÅëÄ. – РИ
= ЖитИ, вж. горното. Ãð³÷êè, Áîá. – Произв. с -(ь)ск от Пр Гръците.
Ãð³÷êèòå, Ëîá. – Вж. горното, тук членув. Ã³ðöèòå, Êëåí, Ðàêèë. – По
Пр от етническо назв. грък, обикновено така казват на жителите, които
населяват най-южната част на селото.
Åâð˜(é)ñêè, ÄÐ, Êîñ. – По Прз етноним. Åâð˜(é)ñêèòå, ×åï. – Членув.
Êàç€÷êè, ÄÐ. – Произв. от Пр Казако.
Êåðê˜çèòå, ÅëÄ. – От Прз етноним.
Ìàäæ€ðñêè, Ïðîâ. – Произв. от Прз етноним, от маджар ‘унгарец’,
според местните жители = маджир. Ìàäæàðö£, Æèò.
Ìàäæ£ðéå, Äðàã, Êîâ, ÑìÄ. – От Прз етноним, от маджир ‘преселник от Македония’ в говора. Ìàäæ£ðéåòå, Âëàä. Ìàäæ£ðéåòî, Êàëîò,
Ñèð, Òúð.
Òàò€ðêîâè, Ãúë. – По Прз етноним от татар(ин). Òàò€ðêîâöè, Èç. –
РИ = ЖитИ.
Ò²ðöèòå, Áëàò. – Изцяло от Прз етноним, обикновено за хора с лош,
тежък характер.
Óãðèíö£, Åã. – РИ = ЖитИ, по ЛИ от етноним угрин ‘унгарец’ (ЧолеваДимитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 440).
Þðóê¥âöè, Ä. – РИ = ЖитИ, по Прз етноним юрук. Þð²÷êè, ÄË. –
Произв. от Прз етноним Юруците.
Наред с родовите имена, мотивирани от етноними прозвища, съществуват и родови антропоними, възникнали от прякори. В тези случаи номинацията е във връзка с особеностите в характера на различните етноси.
2. Втората по численост група е съставена от родови имена, възникнали от прякори по прилика с животни – 37 (4,4%).
Áóìáàðé˜òî, Èç. – Членув. мн.ч. от Пр, от бумбар ‘бръмбар’ в говора.
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Áó¥âöè, Èç. – По Пр от бу(х) ‘бухал’ в говора. РИ = ЖитИ.
Âàòðàê¥âöè, Ä. – По Пр от ватрак ‘ненапълно скопено добиче’ в говора.
Ãóñ˜âöè, ÄÄ. – ÐÈ = ЖитИ, по ЛИ Гусе, диал. ãóñ˜ ‘гъсенце’.
Ã²ùåðéåòî, Á. – От Пр, от гущер ‘четириного влечуго с дълга опашка’.
Ã²ùåðîâè, Êîâ. – Ïî Ïð. Ã²ùåðîâèòå, Ðàêèë. – Вж. горните.
Ãúñê¥âöè, Åã. – РИ = ЖитИ, по Пр, срв. тук Гусевци.
Çàÿê¥âöè, Äèâ. – РИ = ЖитИ, по Пр от заяк.
Êëþñ˜âè, ÄË. – По Пр, от клюсе, стб. клюс- ‘млад необязден кон;
товарно добиче; жребец’.
Êîç˜âè, ÄÐ. – По Пр, от коза.
Êîçè÷˜âè, Ëîá. – По Пр, от êîçè÷˜, умал. от козица, според говора,
срв. козиче ‘малкото на коза, яре’ (БЕР/BER II: 522).
Êîê¥øêèíè, ÄÄ. – По Пр, от кокошка.
Êðåàëö£, Ïðèá. – По Пр, от креал ‘птица бял рибар, чапла, Egretta
alba’, още ‘вид ранна круша’ в говора.
Ëèñè÷˜âöè, Æåä. – РИ = ЖитИ, по Пр, от ëèñè÷˜ ‘малкото на лисицата’ в говора.
Ëèñ£÷êîâöè, Åã. – РИ = ЖитИ, по Пр, срв. горните.
Ìàãàð€íîâè, Ñèð. – По Пр Ìàã‡ðàíî, от магаран, произв. от магаре.
Ï€ÿêîâè, Ëîá. – По Пр Паяко.
Ïîï²íüêüîâöè, Ä. – РИ = ЖитИ, по Пр Попунькьо, от ïîïóíü¥ê ‘вид
птица’ в говора.
Òàðà˜æêèòå, Ëîá. – Произв. от Пр Тараежо, от таралеж.
Òóðóë£ñêè, ÄÄ. – Произв. от Пр, вероятно от турулин(ка), турулейка
‘вид птица’, Пр Турулейко ‘който чурулика’ (Илчев/Ilchev 1969: 498).
×àê€ëñêè, Êîí. – Произв. от Пр, от чакал ‘вид птица’.
Øàïàðö£, Áåð. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр, от ‘скопена мъжка свиня за угояване’, с о > а в говора или с регресивна асимилация о − а > а − а. Възможни са и др. варианти (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 467, 472).
Ùðàê¥âöè, Ä. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр Щрако, от щрък ‘щъркел’, с ъ > а
в говора. Ùðúêë˜âè, Èç. – По Пр Ùðúêë˜, умал. от щрък ‘щъркел’.
Почти няма представител на животинския свят, който да не е послужил като мотивираща основа на прякора, образуващ родовото име. От
най-стари времена хората са били оприличавани с животните. Това доказва изконната първичност на общността и изначалното сливане с природата. Близостта на българина с домашните животни е известна. Той се е
грижел за тях като за хора. Имало е времена, когато са живеели под един
покрив. Прякорите се дават или по външна прилика с животното, или по
отличителна черта от характера. Прави впечатление широкото застъпване
на видове от света на птиците. Това вероятно е израз на волния дух, склонността към мечтания и мистика на старите българи.
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3. Родови имена, свързани с физиката на човека – 33 (3,9 ~ 4%).
Родовите антропоними бележат хората с прякори най-често според ръста,
големината и пълнотата: âèñîê (ãîëÿì)/íèñúê (ìàëúê), ñëàá/äåáåë:
Àçì€íîâöè, Ä. – По Пр от тур. заемка азман ‘едър, голям’. РИ = ЖитИ.
Àðò³÷êè, Ä. – Произв. от Пр, от нар. артък ‘излишък, остатък’, обикновено за дребни хора.
Áàëàáàíé˜òî, ÄË – Членув. мн.ч. от Пр, от балабан ‘дебел човек’
Áàëàá€íîâè, Â. Áàëàá€íîâöè, ÃÄ – РИ = ЖитИ.
Äàíã³ðñêè, Â, ÄÄ. – Произв. от Пр, от дангал ‘дангалак’ (Илчев/Ilchev
1969: 155; БЕР/BER I: 318). Äàíãúðö£, Ïðèá. – ÐÈ = ЖитИ, вж. горното.
Äæ¥ìàíéå, Êîâ. – Изцяло от Пр, би могло откъснато от Коджоман, от
коджаман ‘грамаден’, ФИ Джомански (Илчев/Ilchev 1969: 167, без обяснение). Äæ¥ìàíîâè, Äèâ. – Вж. горното.
Äèãí˜âöè, Á. – ÐÈ = ЖитИ, вероятно по Пр от дигне, диал. дигняк ‘тояга, прът’ (по-подробно БЕР/BER I: 386). За висок човек.
Äèðåê¥âöè, Êàë. – РИ = ЖитИ, по Пр Диреко, от дирек ‘дървен стълб’
за висок човек.
Äëúã¥íüîâöè, Êàë. – РИ = ЖитИ, по Пр Длъгоньо за висок човек.
Êëå÷¥âöè, ÊË. – РИ = ЖитИ, по Пр КлечĄ за слаб човек.
Êëüóáàðé˜òî, Ëîá. – От Пр Кльубар, с осн. кльубе ‘кълбо’ за закръглени хора, с наст. -ар, характерна за образуването на Пр в Радомирско (БЕР/
BER II: 473).
Êîêàë€íîâè, ÄÃë. – По Пр Кокалано, за кокалест човек.
Êúñò³ðîâè, ÊË. – Вероятно по Пр, от къстар ‘валчесто камъче, което
се използва при момчешка игра’. За нисък, пълен човек.
Êþò˜âöè, Æåä. – РИ = ЖитИ, по Пр, от êþò˜ ‘къс и дебел човек’ в говора.
Êþ÷²êîâèòå, Æåä. – По Пр, от заемка кючук ‘малък, дребен’.
Ëîíã¥âöè, ÄÄ. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр с осн. от лонгур ‘израсло дълго
момче’ в говора.
Ïåä€êîâöè, ÄÄ. – РИ = ЖитИ, по Пр Педак, образув. от педа ‘педя’ в
говора и -ак за нисък човек.
Ï˜äîâè, Äðóã. – По Пр, произв. от педа, вж. горното.
Ïðúò˜âöè, ÄË. – РИ = ЖитИ, По Пр Ïðúò˜, от прът ‘прерязан, къс’ в
говора.
Ñèòí£ëîâè, Ñèð. – По Пр, от ситнил ‘ситен човек’. Ñèòíèëö£, ÄÐ. –
ÐÈ = ÆèòÈ.
Ò²ìáàëîâè, ÂðÑò. – По „Пр на Стоимен – Тумбало, който бил нисък и
дебел“ според местните жители, от тумба в детския говор ‘корем, стомах’.
Óç²íîâè, ÄË, Êàëîò, Íåã. – По Пр, от тур. заемка узун ‘дълъг, висок’.
×óäæ²êîâè, ÄÄ. – По Пр, от чучук ‘малък’, с озвучено ч. ×ó÷²êîâè,
Áîð. – По Пр Чучуко: чучук с регресивна асимилация от кючук ‘малък’, от
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заемка. ×ó÷²êîâèòå, Êàë. – Членув. мн.ч. от Пр, вж. горното.
Øèëü¥âöè, Âëàä, ×óê. – РИ = ЖитИ, по Пр ШильĄ, за слаб човек.
Øóò˜âè, Ïðîâ. – По Пр, от шут ‘къс, отчупен’ или ‘животно без рога
или със силно скъсени рога’ в говора (Попов/Popov 1984: 178). Øóò˜âöè,
ÄÄ, ÊË. – РИ = ЖитИ, по Пр.
Øóø˜âöè, Ä. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр Шуше, от шушка ‘нещо много малко, което може да се вземе с шепа’ в говора.
Най-често мотивите за появата на родовите имена от тази група са
били физическите данни на хората с нисък ръст (13 РИ); висок ръст (10
РИ); слабост (3 РИ), пълнота (7 РИ). Най-много родови имена с основа от
прякори са възникнали за ниски и дебели хора. Вероятно от този вид е

имало най-много.
4. Родови имена, разкриващи особеностите на българския характер –
24 (2,8%). Най-голяма честотност се забелязва при родовите имена, възникнали от прякори за невъздържан, избухлив, заядлив и инат човек; също
и луд човек.
Áàëò£ñêèòå, ÂðÑò. – Произв. от Пр Балтиите: балтия ‘брадва, секира’.
Áàðóòí£÷êè, Ä. – По Пр от барут за избухливи хора (БЕР/BER I: 34).
Âàï£ðñêè, ÄÐ. – По Пр от вапир ‘вампир, таласъм’ в говора, тук за
лоши, неразбрани хора.
Äåëèá€ëòèíè, Â. – По Пр Делибалтата, от диал. делия ‘буен, луд’ и
балта ‘брадва, секира’, също тур., за буен, невъздържан човек.
Äåë£èíöè, Âëàä. – РИ = ЖитИ, по Пр. Äåë£ñêè, Âëàä. – Произв. от
Пр Делиите.
Äæèáèðé˜, Äæèá£ðñêè, Â. – Изцяло от Пр, от заемка джебир, ар. cebir, също ‘принуда, насилие, гнет’.
Êàíäæ¥âèòå, ×åï. – По Пр или ЛИ, в говора канджĄ ‘куче, което не
се свърта’, но срв. и канджа ‘кука’ за заядлив човек (Илчев/Ilchev 1969:
237; БЕР/BER II: 201).
Ê¥ðàâöè, ÃÄ. – Изцяло от Пр, от коравец ‘дебелоглав човек’ в говора.
Ê²êèòå, Áëàò. – Изцяло от Пр Куката за заядлив човек.
Ìàãàð˜âèòå, Ëîá. – По Пр за инати хора. Ìàãàð˜âöè, Ïåù. – РИ =
ЖитИ, по Пр.
Ðîãàëé˜òî, Ðîãàëüö£, Èç. – Изцяло от Пр, от рогаль ‘голям рог’ в говора.
Ðîãë˜âöè, Åã, Çåì. – РИ = ЖитИ, по Пр Рогле за упорит, неразбран
човек.
Ðîãëÿíö£, ÅëÄ. – РИ = ЖитИ, по Пр Роглян, семант. вж. горното.
Ñâðúäë˜âè, Íåã. – По Пр Ñâðúäë˜ за неспокоен, немирен, заядлив човек.
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Ôðúê¥âöè, Á. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр Фръко за човек, който лесно избухва, в говора.
Øàíò¥âè, Øàíò¥âöè, Â. – По „Пр на Мария – Шантата, понеже била
луда“.
Ø£å÷êè, Ñâåò. – Произв. от Пр, с преглас я > е от шияк ‘твърдоглав
човек’ в говора. Ø£ÿöèòå, Äðóã. – От Пр: шияк ‘твърдоглав, инат’.
Øèÿö£òå, ÊË. Ø£ÿ÷êè, Á, ÄË, Äðóã.
4.1. Родови имена, свързани с прякори, изразяващи угриженост
(кахърност), сръдливост, плачливост. Може би не трябва да сме учудени, че в тази група попадат немалко родови имена. Може би е заложено
у българина да бъде нещастен, или по-точно да се смята за такъв.
Äåðëèï€íéå, ÂðÑò. – От Пр – според местните жители така казвали на
дядо Никола Дерлипано: перс. dertli ‘нажален, наскърбен, натъжен’ и ЛИ
Пано. Прякорът е получен от предците.
Çàâàë£ñêè, ÄÐ. – По Пр Завалията, от завалия ‘злочест, клет’, от заемка.
Ê˜äàðéå, Á. – От Пр, от кедер ‘мъка, скръб’ (Заимов/Zaimov 1988:
283), с акавизъм, отбелязан в говора.
Êèñ˜ëêîâöè, Ä. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр, от киселко ‘човек с лошо настроение’, но възможно и от ЛИ (Заимов/Zaimov 1988: 121).
Ìúðì¥ðêîâèòå, Êîñòóð. – По Пр Мърморко за човек, който мърмори.
Ïóíä˜âöè, ×óê. – ÐÈ = ЖитИ, по ЛИ Ïóíä˜, ЮЗФ на Пундьо, образувано от Пуньо с -до, или по Пр Ïóíä˜ за човек, който се сърди, от пундим
се ‘сърдя се, като това изразявам с мълчание’, още пундух ‘човек с тежък,
мрачен характер’ в говора (Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 370).
Ðàçöâ€ðêîâè, ×óê. – По Пр, от разцвъркам ‘пищя, хленча’ с а < ъ в
говора.
Ðîâåë¥âöè, Ïåù. – ÐÈ = ЖитИ, по Пр Ровле, от гл. рове ‘реве’ в говора – за човек, който плаче често.
Ò€æíèòå, Á. – Изцяло от Пр за хора, които са винаги тъжни.
Öâðúëü¥âöè, РИ в с. Ïðèáîé. – РИ = ЖитИ, по Ïð Öâðúëü¥, çà ÷îâåê,
êîéòî öâðúëÿ ‘õëåí÷è, ïëà÷å’ â ãîâîðà.
×îãîëÿíö£, Äðàã. – РИ = ЖитИ, по Пр Чоголян(о) за човек, комуто е
все ÷¥ãúëíî ‘криво, неприятно’ (Илчев/Ilchev 1969: 544).
4.2. Родови имена от прякори за шумни, приказливи, речовити хора:
Äæàâãàð¥âöè, Ïåù. – РИ = ЖитИ, по Пр Джавгарйето от джавгар,
диал. ‘куче, което обича да лае’ (вж. и БЕР/BER I: 362).
Äæàãàëé˜, Åã. – Изцяло от Пр за хора, които вдигат шум, от джагала
‘бърборене’ в говора. Äæàãàëé˜(òå), Ìóð.
Äæàãàðö£, Áëàò. – РИ = ЖитИ, по Пр от джагара ‘шум от бързо
говорене’ (БЕР/BER I: 352).
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Äðúíä˜âè, ÃÄ. – По Пр Äðúíä˜ за човек, който много говори, от
дръндам ‘пея, говоря’ в говора.
Êë€ïàðñêèòå, ÊË. – Произв. от Пр Клапар(о), с осн. в гл. клапам
‘бърборя, говоря глупости’ в говора и наст. -ар (характерна наст. за
образув. на Пр в Радомирско).
Êëÿíê¥âè, Ï÷åë. – По Пр Êëÿíê¥, с осн. в гл. клянкам ‘говоря празни
приказки, бърборя, дрънкам’ в говора.
Ëàô÷£èòå, Òúð. – От Пр, членув. мн.ч. от лафчия ‘приказлив човек,
бърборко’, от заемка.
Ëàô÷£ñêèòå, Á. – Произв. от Пр, вж. горното.
Много точно Хаджийски определя идеала на стария селяк: да си
услади душата, да си подума и да се облече (Хаджийски/Hadzhiyski 1995:
23). За населявалите този край на България думането е важна част от ежедневието.
4.3. Родови имена от прякори за закачливост, хитрост, чувство за
хумор, остър ум:
Áàë€íäæèíèòå, Ëîá. – От Пр Áàëàíäæ£èòå < Áàëàìäæ£èòå, от
диал. баламджия ‘детишар’ (Илчев/Ilchev 1969: 60).
Áúçãàö£, Êàë. – Мн.ч. от Бъзгак, Пр от бъзгам ‘хвърлям като стрела’
или по значение като бъзикам ‘закачам’ (БЕР/BER I: 97, 98).
Ãÿâîëö£, Åã. – РИ = ЖитИ, от Пр: гявол ‘хитрец, шегобиец’, с гь < дь
в говора.
Äîìèøë¾ðñêè, РИ в с. Âëàä, Гъл. – Произв. îò Ïð Домишляро: äîìèøëÿð çà ‘îñòðîóìåí, èçîáðåòàòåëåí домашен майстор’ â ãîâîðà
(Пръчков), срв. ñúùî â ñð. и хърв. äîìèøëüàð ‘óìíèê’. Äîìèøë¾ðöè,
Êîñ. – РИ = ЖитИ, вж. горното.
Њíãèëèñêè, Ñèð. – Произв. от Пр Ингилизо на хитър, остроумен човек
(по местно обяснение).
Õàõ€ìñêè, ÄÄ. – Произв. от Пр за човек, който се смее с висок глас,
по местно обяснение, срв. рус. хахать ‘смея, шегувам се’, още хахаль
‘мошеник, любовник,’ (ЭСРЯ/ESRIa IV: 226−227), в бълг. хихикам ‘смея
се’; хахо ‘смахнат човек’.
×èâèàíö£, ÄÂð. – РИ = ЖитИ, от Пр, от чивия ‘гвоздей’, преносно
‘човек, който обича да се закача, шегува’ в говора. ×èâ£èíöè, Ïåù. – РИ
= ЖитИ.
Øàä¥âè, ÄÐ. – По Пр, от шад ‘весел, честит’, от заемка.
Øàëàâ€ðäèíöè, Åã. – РИ = ЖитИ, по Пр, от шалаварда ‘шегобиец’
(Илчев/Ilchev 1969: 550), от шала ‘шега’ (вж. Чолева-Димитрова/CholevaDimitrova 2009: 466).
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5. Особености на части от тялото – 23 (2,7%). Мотивираните от части
на тялото прякори, образуващи родовите антропоними, обикновено изразяват като особеност наличието на по-големи органи – голям нос, голям
задник, голяма глава (кратуна, чутура), голям корем (мешина), големи
уши, дебела шия. Не съществуват прякори за по-малки от нормалното
органи.
Áóðí€ñêè, Ãúë, Ïðîâ. – Прил. от Пр Бурназите, от бурназ ‘с голям
нос’, тур. заемка.
Âðúãàðö£, ÂðÑò. – РИ = ЖитИ от Пр Връгаро, Връгарйе, от връга
‘подутина на главата’ в говора с -ар (вж. подробно Чолева-Димитрова/
Choleva-Dimitrova 2009: 153).
Ãàç£ñêè, ÄÄ. – По Пр, произ. от газ < гъз в говора. Ãóç˜âöè, Ïåù. –
РИ = ЖитИ, по Пр Гузе, за човек с голям гъз.
Ãëàâóçé˜(òî) (Ãëàâóæéå), ÐÈ â ñ. Êîñòóðèíöè. – Членув. мн.ч. или
съб. име îò Ïð, îò ãëàâóç (ãëàâóñ), ãëàâóø ‘ñ ãîëÿìà ãëàâà’, â äèàëåêòèòå
å çàïàçåíî ãëàâóæèíà ‘êîðåí, ïúí, êþòóê’.
Äóïàð€íîâè, Ðàä. – По Пр Дупарано за човек с голям задник.
Äóïàð€íîâöè, Äðóã. – ÐÈ = ÆèòÈ. Äóïàðàíö£, ÂðÑò, ÄË, Êàëîò. – РИ =
ЖитИ.
Êðàòóíö£, Êàë. – РИ = ЖитИ, по Пр, от кратуна, преносно ‘голяма
празна глава’ в говора.
Ëåâàö£òå, Äðóã. – Членув. от Пр, от левак ‘който си служи с лявата
ръка; несръчен, непохватен човек’. Ëåâ€÷êè, ÑòÑ, Äðóã. – Прил. с -(ь)скот Пр Леваци(те).
Ì˜øêîâè, Êîñ. – По Пр Мешко, за човек с голям корем. Ì˜øêîâöè,
Æåä. – РИ = ЖитИ, вж. горното.
Ïàéòàö£, Á, Æèò. – От Пр, от пайтак ‘кривокрак’, тур. заемка.
Òóìá€ðñêè, Äèâ. – Произв. от Пр Тумбар ‘човек с голям корем’, срв.
горното.
Óø€íîâè, Äèâ. – По „Пр на ЛазĄ – Ушано, защото имал големи уши“,
по местно обяснение. Óøíü¥âè, ÃÄ. – Ïî ïð Óøíüî.
×óòóð€íîâè, Ï÷åë. – По Пр Чутуран за човек с голяма глава, от чутура ‘крина, шиник’ и наст. -ан (за имена с пейоративно значение).
×óòóð€íñêè, Áîá. – Произв. от Пр.
Øàëä²ïèíè, Ðàêèë. – По Пр от шала ‘шега, смешен’ и дупина ‘голямо
дупе’ според местните жители.
Øèèí£òå, Ëîá. – По Пр Ø£ÿ(та) за човек с дебела шия. Øè£íñêè,
×óê. – Произв. от Пр.
Освен споменатите по-горе прякори, които маркират хората само ако
имат по-големи органи, другите мотиви за възникване на прякорно име, а
по-късно и родово име са боравенето с лява ръка, както и кривите крака.
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6. Родови имена, мотивирани от прякори за социалния статус на
човека в обществото – 17 (2%):
Áåãö£òå, Ëîá. – От Прз бег ‘едър земевладелец’.
Áåçã€øêîâöè, ÑòÑ. – По Пр, от ‘без гащи’ за бедни хора.
Áåê¾ðñêè =Òàáàê¥âè, Пчел. – По Пр Бекярите от бекяр(ин) ‘ерген’
(БЕР/BER I: 41).
Ãîëâóö£, Âëàä, ÄÐ. – Îò Ïð ãîëâóê ‘ñèðîìàõ’, à ñïîðåä ìåñòíè æèòåëè „íÿêîé îò ðîäà áèë èçëÿçúë ãîë ïðåç íîùòà, çà äà óáèå âúëê“. Ã¥ëâó÷êè, ÄÐ. – Произв. от Голвуци, вж. горното.
Çóëÿìö£, Æèò. – РИ = ЖитИ, по Пр Зулямците, от диал. зулям ‘сиромах’, ар. zuläm ‘угнетен човек, бедняк’ (Илчев/Ilchev 1969: 216).
Êþë²ìîâè, Ï÷åë. – По Пр, от заемката кюлум ‘жалък, дрипав’. Êþë²ìñêè, Ãúë. – Произв. от Пр, вж. горното.
Ïàðòàëèíö£, ÃÄ. – РИ = ЖитИ, по Пр Парталя, ЗФ на Партальо, от
парталь ‘парцал’ в говора, за окъсани, парцаливи хора. Ïàðòàëé˜, ÂðÑò.
– Изцяло от Пр.
Ïàø£òå, Á. – Изцяло от Пр, от паша, от тур. paşa ‘висша военна и
гражданска титла в Османска Турция, Египет и др. мюсюлмански страни’
(БЕР/BER V: 115). Тук за имотни хора.
Ïàøìàãàíé˜, Ðàÿí. – РИ = ЖитИ, от Пр, от пашмагье ‘дрехи,
парцали, партакеши’.
Ñèðîì€øêè, Êîí. – Произв. от Пр Сиромасите.
Ôóêàð˜âè, Êîï. – По Пр, от фукара ‘беден, бедняк, сиромах’.
×àâ¥ðèíè, Äðóã. – По Пр, запазен в срхр. Čavor ‘нещо малко, с което
едва може да се живее, т.е. този, който живее бедно’ (AR I: 917; ЧолеваДимитрова/Choleva-Dimrtrova 2009: 455). ×àâ¥ðñêè, Áîá, Ïðîâ, ×Ì. –
Произв. от Пр Чаворйе(то).
×îðáàäæ£ñêè, Ï÷åë. – Произв. от Пр от чорбаджия ‘богат, имотен
човек’.
От всички родови имена, възникнали като прякори за социален статус,
14 са със значение бедност, а само три – със значение богатство, имотност.
Тези данни са показателни за социалния статус на общността като цяло.
7. Родови имена според прякорите за честа употреба на определени
храни и напитки:
Áëàéäåíö£, Íåã. – От Пр – за хора, които ядат блажно, от блайден <
áë‡ãäåí ‘ден, в който се яде блажно’ в говора.
Âàðèç˜ëñêè, Çåì. – По Пр Варизелците, от вари-зеле, защото често
варели зеле.
Êàâåäæ£èòå, Á. – От Пр, от каведжия, с в < ф в говора за хора, които
пият много кафе.
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Êà÷àìàö£, Çåì, Ïîö. – Изцяло от Пр за хора, които ядат често качамак.
Ìà÷êàí˜âè, Êîï. – По Пр, от мачкан ‘пържени в мазнина залци сух
хляб’ в говора, за хора, които често ядат това.
Îêàíèê¥âöè, Ä. – РИ = ЖитИ, по Пр, по местно обяснение:
„основателят на рода изпивал по една ока вино“ (вж. и Чолева-Димитрова/Choleva-Dimitrova 2009: 329).
Îøàâäæ£åâè, Ð. – По Прз, от ошавджия ‘който прави или обича
ошав’.
Ïèï˜ðêîâöè, Äðóã. – РИ = ЖитИ, по Пр, от пиперка ‘чушка’.
Ïðúæ£ãðîâè, Ï÷åë. – Ïî Ïð Ïðúæ£ãðàî, çà ÷îâåê, êîéòî ñå îïèòâàë
äà ïúðæè äèâ ãðàõ.
Ðàñ¥ëêîâè, Êîï. – По Пр, от ра(з)сол ‘армея, саламура’ в говора. Ðàñ¥ëêîâöè, ÃÄ. – ÐÈ = ЖитИ.
Ñèðåí¾÷êè, Ïðîâ. – Произв. от Пр Сиреняците, от сиреняк ‘който
прави или обича сирене’ или ‘качамак със сирене’ в говора.
Óðä˜âöè, Ä. – РИ = ЖитИ, по Пр или Прз от заемката урда ‘извара’.
Øàëàã€íîâöè, ÄÄ. – РИ = ЖитИ, по Пр, от шарлан, също шарлаган
‘масло’.
8. Особености на облеклото и прическата:
Áèíèøé˜òå, ÊË. – От Пр, от биниш, остар., диал. ‘дълга горна дреха
от червен плат, наметало’, също и в др. балк. езици (БЕР I: 48).
Ãàù˜âöè, Ïðèá. – РИ = ЖитИ, по Пр от гащи. Ходят със смъкнати
гащи/панталони.
Äæåïàðé˜òî, Á. – Членув. мн.ч., според говора, от Пр или Прз Джепар, произв. от диал. джеп = джоб ‘торбичка, пришита на дреха за дребни
неща’ с -ар.
Äîêîë˜íêîâöè, Âëàä. – Îò Ïð çà õîðà, êîèòî íîñåëè äðåõè, õàðàêòåðíà íîñèÿ, êîÿòî ñòèãàëà äî êîëåíàòà.
Êàéòàçö£, Ïðèá. – Произв. от Пр, от кайтаз ‘женска прическа;
украшение за глава’ в говора, от заемка, срв. ФИ Кайтазов (Илчев/Ilchev
1969: 232).
Êàë÷²íüêüîâè, Ä. – По Пр Калчункьо, от калчун ‘шаячен или абян чорап, който се носи върху потури’ (БЕР/BER II: 178).
Êîíäóðö£, Ïåù. – РИ = ЖитИ, от Пр или Прз, от кондур ‘обувка’.
Êþëàôë£ñêè, Ä. – Произв. от Пр Кюлафлията за човек, който носи
кюлаф ‘вид островърха шапка’.
Ïîòóðë£èòå, Áëàò. – Изцяло от Пр, от потурлия ‘човек, който носи
потури’, членув., мн.ч.
Ïúðö˜ëèíè, Ñèð. – По Пр Пърцеля, от пърцел, пърцели ‘косатник,
изкуствени плитки, вплетени в косата’, възможни и др. варианти (вж.
БЕР/BER VI: 110).
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Ðîøèëüö£, Êàë. – Изцяло от Пр, от Рошилькьо за рошав човек.
×åø£ðêîâè, ÄÄ. – По Пр, от чеширко ‘който носи чеширйе (бели
беневреци)’ в говора.
×îðàï£íîâèòå, Ê×. – По Пр, от чорапина, увел. от чорап.
×ó÷²ëüêüîâèòå, Ëîá. – По Пр, от чучулькя ‘качулка’.
Изследваните родови имена от Радомирско са събирани от различини
източници. Както беше споменато още в началото, родови имена от този
район се откриват в писмени извори от ХV−XVI в. При продължителния
ми престой в бившата Радомирска околия имах възможността да се запозная с много документи, които се съхраняваха в общината на гр. Радомир, както и в кметствата на отделните села. Най-голям интерес представляваха крепостните актове от края на XIX в. Тези писмени извори са
рядкост за повечето общини в България. Основната събирателска дейност
беше извършена на терен. За всяко село участваха по пет до десет местни
жители, които посочваха правилния изговор на родовото име, даваха сведения за самия род и произхода на името му. Направи ми впечатление, че
те безпогрешно се ориентират и по никакъв начин не се затрудняват да
определят дали дадено име е родово или фамилно. Затова вероятно много
помогна и изискването информаторите да бъдат само староседелци.
Проучването на произхода и значението на родовите имена в Радомирско показва какво голямо словно богатство е съхранено в антропонимите. Освен това ни информира за културта (материална и духовна) на
населението от този край, спомага да се направят изводи за езиковите
особености на именната система в Югозападна България. Макар че родовите имена са свидетелства на един минал период от развитето на антропонимната ни система, тяхното изследване е актуално и днес, голяма част
от тези антропоними формират съвременните фамилни имена (Янев/Yanev
2009: 110).
Родовите имена в изследвания регион представят различни словообразувателни модели, както вече беше споменато и в началото, вж. за РИ
Мотикарови. Това, което различава родовите от фамилните имена, е тяхната връзка и на практика изравняване с жителските имена. Тук не се спирам по-подробно върху словобразувателните модели, защото приемам напълно предложената от Заимов класификация на жителските имена, разглеждани като отделни типове (Заимов/Zaimov 1967: 9−16). В повечето
случаи е трудно да се определи коя от формите е възникнала най-напред.
Уеднаквяването на фамилните имена, което се дължи на използването на
суфиксите -ев, -ов, -ин (Янев/Yanev 2009: 111), с които се образуват прилагателни притежателни имена, ако приемем за най-ново, ще влезем в противоречие не само защото това са общославянски суфикси, но и затова, че са
част от словообразувателните модели при жителските, т.е. и при родовите
имена.
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Родовите антропоними са възникнали от лични имена, прякори и прозвища. Една немалка част от прозвищата и прякорите са запазили старинна
българска лексика: Бикарци, Важарйето, Ватраковци, Голвуци, Губерйе,
Дабийски, Дерачки, Доколенковци, Домишлярци, Дреарйе, Кльубарйето и
др.
Óäàðåíèåòî âúðõó íàñòàâêàòà -¥â- (-˜â-) å õàðàêòåðíî çà ðîäîâè
èìåíà, êîèòî ñà ïðîèçâîäíè îò þãîçàïàäíà ôîðìà íà ëè÷íèòå èìåíà,
êàêòî è îò ïðÿêîðè: Âúðã¥âè, Ãëóõ÷¥âè, Ãóñ˜âöè, Ìàãàð˜âöè è äð.
Íàé-÷åñòî ñðåùàíèòå ñëîâîîáðàçóâàòåëíè ìîäåëè ñà:
-åâ (-îâ): Ãîëÿìà ÷àñò îò òåçè ðîäîâè èìåíà ñà ÷ëåíóâàíè: Ìúðìîðêîâèòå, Ïúêàëîâèòå, ×îðàïèíîâèòå, -îâ(è): Ìàçíèëêîâè, ×åøèðêîâè,
Ðàçöâàðêîâè, Ãóäæóìàíîâè, Ìàãàðàíîâè, ×óòóðàíîâè, Îéìàíîâè,
Äðúâîñåðîâè, Ðàçìèðîâè, (çà îñí. èìàò Ïð);
-ñêè (-øêè), -(÷êè): Àðàðñêè; åòíîíèì: Åâðå(é)ñêèòå; Ïðîçâèùà:
Êèðàäæè(é)ñêèòå, Òåðçè(é)ñêèòå, Òîï÷è(é)ñêñèòå; -àð(ñêè): Òîðáàðñêè, Ñèòàðñêè, Ãüîíäåðñêè;
-éå, -éå (òå/òî): Ãëàâóçéå, Äæàãàëéå, Êàøêàíéå, (Ïð, Ïðç), ìîãàò
äà áúäàò è ÷ëåíóâàíè ñïîðåä îñîáåíîñòèòå íà ãîâîðà − Äæàãàëéåòî
(-òå), 13; Êîâà÷éåòî; äåÿòåëíè èìåíà íà -àð: Êîëàðéåòî, Êëèñàðéåòî;
åòíîíèìè: Ìàäæ£ðéåòî, Öèíöàðéåòî, Àðíàóòéåòî;
ìí.÷. îò Ïð: Áëàéäåíöè, Ãÿâîëöè, Äóïàðàíöè, Ðîøèëüöè, Ïàêèäàíöè, ×îãîëÿíöè;
-àð(éå): Âàëÿâè÷àðéå, Äæåðåêàðéå, Êîçàðéå, Êîëè÷êàðéå, Êóêóâè÷àðéå, Ïîðòàðéå (äåÿòåëíè èìåíà, îáðàçóâ. å ìí.÷.);
-˜â(öè): Ïóíäåâöè, Ñðúíäåâöè, Âðàæåâöè, Ãóçåâöè, Ôðú÷àëåâöè,
Øóêíåâöè, Ìúðëåâöè, Êþòåâöè;
-¥â(öè): Âàòðàêîâöè, Ðîâåëîâöè, Øàíòîâöè, Ôàôîâöè (Ïð); åòíîíèìè: Þðóêîâöè, Ãúðêîâöè;
-èí(öè): Îðîëåèíöè, ×îðîëåèíöè, Äóáèèíöè;
-àðöè: Áóìáàðöè, Áîáàðöè, Ñòðåàðöè, Êîðèàðöè, Äðúæêàðöè, Ëóëàðöè, (òóê ñïàäàò ïðîçâèùíè èìåíà îò îòäàâíà èç÷åçíàëè çàíàÿòè);
-àíéå: Äæîìàíéå, Âëàñèí÷àíéå, Ãîëóø÷àíéå, Êëèñóð÷àíéå, 20 (îáðàçóâ. íà ÐÈ îò íà÷àëíî ÑåëÈ, êîåòî å è ÆèòÈ).
Èçöÿëî îò ïðîçâèùà åòíîíèìè ñà îáðàçóâàíè ÐÈ: Àðíàóäèòå, Êåðêåçèòå, Øîïèòå.
Изводи:
След като разгледахме родовите имена, регистрирани в 66 селища на
Радомирско, които са възникнали от прякори и прозвища, ще се опитаме
да съставим и един обобщаващ портрет на българите, живели в по-стари
времена.
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1. Българите обичат да се трудят. Работата е била всичко за тях. В ценностната система на българина, ако съдим по родовите имена, на първо
място стои неговата трудова дейност. Определят хората предимно по това,
което правят. В миналото са упражнявали занаяти и дейности, които са
отмрели отдавна.
2. Доверяват се на врачки и баячки.
3. Българинът, освен че обича животните, много често се сравнява с
тях. В родовите имена откриваме прякори, свързани с бръмбари, бухали,
гущери, паяци, гъски, зайци, коне, кози, кокошки, лисици, магарета, таралежи, щъркели и много видове птици.
4. Най-много родови имена с основа от прякори, свързани с човешкия
ръст, има за ниски и дебели хора. Вероятно от този тип е имало най-много.
Или той е получавал най-много неодобрение и присмех.
5. Най-голяма честотност се забелязва при родовите имена, възникнали
от прякори за невъздържан, избухлив, заядлив и инат човек.
6. Мотивираните от части на тялото прякори, образуващи родовите антропоними, обикновено изразяват като особеност наличието на по-големи
от нормалното органи – голям нос, голям задник, голяма глава (кратуна,
чутура), голям корем (мешина), големи уши, дебела шия. Не съществуват
прякори за по-малки от нормалното органи. Българинът не е одобрявал
леворъките и кривокраките.
7. От всички родови имена, възникнали като прякори за социален статус, 14 са със значение бедност, а само три – със значение богатство,
имотност. От тези данни трябва да се направи заключението, че бедността
е преобладаваща характеристика на българите.
8. Ако съдим за предпочитанията на българите за храни и напитки по
родовите им имена, става ясно, че те ядат блажно, обичат зеле, качмак,
мачкан, чушки, ошав, армея, сирене, извара; обичат да пият кафе и изпиват по една ока вино.
9. Българинът е нещастен. Една от най-големите групи родови имена е
свързана с прякори, изразяващи угриженост (кахърност), сръдливост,
плачливост. От родовите имена разбираме, че българите са клети, скръбни, кисели, мърморещи, сърдещи се, хленчещи, пищящи, ревящи, цвъркащи
и вечно им е чогълно (криво). Това обяснява защо и сега си оставаме едни
от най-нещастните хора в света.
10. Българинът обича да си дума, да си вреви до насита. За населявалите Радомирско думането е важна част от ежедневието. Родовите имена,
свързани с шумния им и приказлив нрав, се изразяват в уменията им да
вдигат джабала, джагала, да дръндат, клапат, клянкат и лафят.
11. Родовите имена от прякори за закачливост, хитрост, чувство за хумор, остър ум представят една съществена част от характеристиката на
старите българи. Те харесват бъзгаците, гяволците, веселите хора и шегобийците, както и домишлярите (умните) хора, макар че не са много убе29
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дени, че това могат да са българи. За тях синонимът за умен човек е ингилиз (РИ Ингилиски), от Пр Ингилизо на хитър, остроумен човек.
Интересен не само от социолингвистична, но и от психологическа
гледна точка е фактът, че голям брой българи се отказват от родовите си
имена. Досега не са изследвани причините за толкова лесното изоставяне
на родовите имена и заменянето им с твърде често повтарящи се фамилни
имена като Иванови, Петрови, Димитрови и под. Донякъде този чисто
наш си, български феномен е обясним и предвидим, ако се запознаем с административните документи, уреждащи именуването на българите.
В Правилника за прилагане на трикомпонентната система за фамилно
име е записано, че то е „име на дядото или на рода на бащата, с което той е
известен в обществото“ (Закон за гражданската регистрация). Регламентираната свобода да се избира фамилно име между личното име на дядото и
прякорното (родово) име, е причината да се изоставят много старинни,
редки родови имена, които са част от лексикалното богатство на езика ни.
В някои случаи изборът изглежда оправдан – голяма част от прякорите
произлизат от чужди лексикални основи. Стефан Илчев е обърнал внимание на заемките, които изобилстват при фамилните ни имена. Той изказва
мнение, че повечето от тях са „грозни и непознати“ (Илчев/Ilchev 1969:
35). Йордан Заимов отбелязва, че част от фамилните ни имена са „плод на
вековното съжителство с други народности, главно турците“, от които са
възприети много думи (Заимов/Zaimov 1988: 257).
Странното в поведението и предпочитанията на българите е това да се
назовават с имена, които ще ги обезличат, и да изоставят по-яркото, по-открояващото се родово име, защото знаем, че българинът е индивидуалист.
Родовите имена са родовата ни памет, за която си заслужава да работим, ако желаем да я съхраним. Изследването на родовите имена и особено връзката им с фамилните имена поставя много въпроси. Надявам се,
че тяхното разрешаване ще намери място в бъдещи ономастични трудове.
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Прз – прозвище
РИ – родово име
СелИ – селищно име

СЪКРАЩЕНИЯ НА СЕЛИЩНИТЕ ИМЕНА:
Б – Байкалско
Áåë  Áåëàíèöà
Áåð  Áåðåíäå
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Â  Âúðáà
Âëàä  Âëàäèìèð
ÂðÑò  Âðàíÿ ñòåíà
ÃÂð  Ãîðíà Âðàá÷à
ÃÃë  Ãîðíà Ãëîãîâèöà
ÃÄ  Ãîðíà Äèêàíÿ
ÃÐ  Ãîðíè Ðàêîâåö
Ãúë  Ãúëúáíèê
Ä  Äðåí
ÄÂð  Äîëíà Âðàá÷à
ÄÃë  Äîëíà Ãëîãîâèöà
ÄÄ  Äîëíà Äèêàíÿ
Äèâ  Äèâëÿ
ÄË  Äåáåëè ëàã
ÄÐ  Äîëíè Ðàêîâåö
Äðàã  Äðàãîìèðîâî
Äðóã  Äðóãàí
Åã  Åãúëíèöà
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Æàá  Æàáëÿíî
Æåä  Æåäíà
Æèò  Æèòóøà
Çåì  Çåìåí
Èç  Èçâîð
Êàë  Êàëèùå
Êàëîò  Êàëîòèíöè
ÊË  Êàñè ëàã
Êëåí  Êëåíîâèê
Êîâ  Êîâà÷åâöè
Êîí  Êîíäîôðåé

Êîï  Êîïàíèöà
Êîñ  Êîñà÷à
Êîø  Êîøàðèòå
Ê×  Êàëóãåðñêè ÷èôëèê
Ëîá  Ëîáîø
Ìóð  Ìóðåíî
Íåã  Íåãîâàíöè
Íèê  Íèêîëàåâî
Ï  Ïåùåðà
Ïåò  Ïåòðîâî
Ïîö  Ïîöúðíåíöè
Ïðèá  Ïðèáîé
Ïðîâ  Ïðîâàëåíèöà
Ï×  Ïàíäçúðñêè ÷èôëèê
Ï÷åë  Ï÷åëèíöè
Ð  Ðàäîìèð
Ðà  Ðàÿíöè
Ðàä  Ðàäèáîø
Ðàê  Ðàêèëîâöè
Ñâåò  Ñâåòëÿ
Ñèð  Ñèðèùíèê
Ñëàò  Ñëàòèíà
ÑìÄ  Ñìèðîâ äîë
ÑòÑ  Ñòàðî ñåëî
Ò  Òúðíîâåö
Óã  Óãëÿðöè
ÖÃ  Öúðíà ãîðà
×  ×óêîâåö
×åï  ×åïèíî
×Ì  ×åðâåíà ìîãèëà
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