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УВОД 

В дисертационния труд са разгледани именните образувания с 

показател -nt-. Те са известен именен клас в групата на 

славянските езици и се смятат за иновация, характерна само за 

тях. Една от причините за това широко разпространено 

твърдение е липсата на директни паралели на подобни формации 

в други индоевропейски езици. В основополагащото си 

изследване за произхода на старобългарските, праславянските, и 

в крайна сметка, индоевропейските основи Иван Добрев 1  се 

спира съвсем накратко върху показателя -nt- без 

да разглежда подробно историята и произхода му или връзката 

му с други древни показатели. Гледам  на  поставянето на 

славянските nt-основи в контекста на индоевропейската 

диахронна морфология като на задача, зададена от големия 

български учен, тя беше и една от причините за започването на 

тази работа. 

Друга особеност на този именен клас е слабото му присъствие в 

най-ранните паметници, писани на славянски език – паметниците 

от класическата старобългарска епоха. В тях въпросните имена, 

образувани с формант -nt-, са едва седем, докато в съвременните 

славянски езици наброяват многократно повече и съставят един 

от най-продуктивните словообразувателни модели. Пред 

историците на езика стои проблемът да се обясни тази явна 

разлика между засвидетелстваното състояние от старите 

текстове и съвременното положение.  

Център на научното изследване е старобългарският език именно 

като най-рано засвидетелствания славянски език, за който може 

да се смята, че отразява състояние достатъчно близко до това в 

късния праславянски. Диренията в този труд са насочени в две  

на пръв поглед противоположни посоки. От една страна се търси 

                                                           
1 Добрев, Иван. Старобългарска граматика. Теория на основите. София, 

1982. 
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изясняването на индоевропейското минало на форманта -nt-, а от 

друга – развитието му през времето в морфологичен и 

семантичен план.  

В дисертационния труд са поставени следните цели. 

1. Да се събере достатъчно материал, за да се установи обхватът 

на имената с разглеждания формант. В диахронен план 

обхватът на изследването се насочва към книжовната 

средновековна традиция, а в синхронен – към съвременното 

диалектно състояние. В книжовните паметници е запазено 

най-добре морфологичното състояние на склонението, докато 

по диалектите то е почти напълно заличено. Функцията на 

разглеждания формант се е разширила значително в 

съвременните български говори и съвременните славянски 

езици. За да може да се определи някакво първоначално 

значение, трябва да се изследва миналото на този показател и 

затова най-много внимание е отделено именно на 

диахронната перспектива. 

2. Да се състави корпус от  извлечения от текстове, които 

съдържат тези имена в контекст, които да разкрият 

семантиката на форманта.  

3. Да се съпоставят имената, образувани с този формант, с техни 

синоними от същия корен, но образувани с помощта на други 

суфикси, и да се проследи честотата на употреба на 

формациите. 

4. В така съставения корпус да се анализират значенията на 

формациите със суфикс -nt- в съответните контексти. Да се 

установи доколкото е възможно има ли различни нюанси в 

значението и да се установи какво е отношението в 

дистрибуцията спрямо други съществителни със същото 

значение.  

5.  Да се събере материал и да се анализира състоянието на този 

клас имена във всички славянски езици. 
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6. Да се проследи, доколкото е възможно, историята на този 

формант в индоевропейски и да се потърсят паралели с 

класове имена със същия формант в други индоевропейски 

езици. 

7. Основната цел на дисертацията е да се определи дълбинното 

значение на класа имена с основа на -nt- и да се проследят 

промените в значението и морфологията им до съвременните 

български диалекти и съвременните славянски езици. Това 

може да стане от една страна въз основа на колкото може по 

пълен емпиричен материал, а от друга страна – в светлината 

на типологичните сходства и разлики с други индоевропейски 

езици и семейства. 

Методите на изследване са сравнително-исторически и 

съпоставителен. Докато сравнително-историческият метод е 

насочен към древността на форманта -nt- и неговата реализация 

в други клонове на индоевропейското семейство, 

съпоставителният се проектира в синхронен и в диахронното 

развитие на отделните славянски езици. В синхронен план се 

прави опит да се съпоставят формациите в текстове от 

средновековната българска книжнина – старобългарски и 

среднобългарски, както и в съвременните славянски езици. В 

диахронна перспектива се проследява и развитието на форманта 

в историята на българския език. 

Формантът -nt- се употребява след именни и след глаголни 

корени. Съществуват различни мнения относно това дали става 

въпрос за един и същ формант или за два омонимични. По-

подробно ще се спра на тази проблематика в първите две глави. 

След това се насочвам към старобългарското състояние, което е 

централният фокус на този труд, преминава през 

среднобългарски и стига до съвременните диалекти. Оттам се 

преминава и към съвременните езици от славянската група.  
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Структурно дисертацията се състои от увод, пет глави, 

заключение, библиография (ок. 280 заглавия) и приложения. 

* 

Необходимо да се каже нещо и за реконструкцията, отразена в 

тази работа. Опитал съм се съчетая означенията, които се 

откриват в славистичните и индоевропеистичните трудове, в 

една система, която да се ползва навсякъде в настоящия труд. 

Поради това йотата се отбелязва с y, а не както е традиционно с 

j, което би довело объркване при даването на примери от 

санскрит, например. Билабиалният глайд се отбелязва с w. При 

реконструкцията на праславянското състояние съм се придържал 

целенасочено към позната традиционна система за улеснение на 

читателя. Иначе смятам, че по-новите реконструкции, които 

например провежда Г. Холцер2 (подкрепян и от Р. Матасович) са 

по-близки до праславянското състояние от традиционното 

изписване, което по същество представлява просто 

транслитерация: т.е. за да не се утежнява допълнително този труд, 

богъ ще бъде изписвано в праславянската си форма като *bogъ, 

въпреки че смятам, че реконструкцията *bagu е значително по-

точна.  

В работата не се отбелязва и реконструираната от школата в 

Лайден глотализация, за която се смята, че стои зад 

характеристиката акутираност в праславянската прозодия3. 

 

                                                           
2 Вж. напр. Holzer, Georg. Glasovni razvoj hrvatskoga jezika. Zagreb, 2011. 
3 Вж. повече в Olander, Thomas. Proto-Slavic Inflectional Morphology [= Brill’s 

Studies in Indo-European Languages & Linguistics, vol. 14], Leiden – Boston, 

2015, стр. 41 с препратки. 
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ПЪРВА ГЛАВА. ФОРМАНТЪТ -NT- В 

ИНДОЕВРОПЕЙСКА ПЕРСПЕКТИВА 

В тази глава са разгледани по-подробно засвидетелстваните 

употреби на форманта -nt- в индоевропейските езици извън 

Славянското семейство. Формантът -nt- участва в отглаголни 

и отименни образувания. 

1.1.  Глаголни образувания  

Корените, разширени с разглежданата морфема, образуват 

отглаголни формации – в някои езици (прилагателни) имена и 

сегашни причастия, представени във всички индоевропейски 

езици. Почти навсякъде тези причастия са деятелни.  

1.1.1. В тази подглава се разглежда състоянието, 

засвидетелствано в най-ранния регистриран индоевропейски 

език, хетския (най-ранните текстове са датирани към XVIII ст. 

пр. Хр), където тази причастия изразяват състояние. При 

транзитивни глаголи можем за говорим за паралели и 

застъпване на значението на пасивното причастие в другите 

езици, тъй като се изразява състоянието на лице или предмет, 

върху които е оказано действие – appant- ‘превзет’, pii̯ant- 

‘даден’, ḫaššant- ‘родèн’; при интранзитивни глаголи може да 

изразява достигнато състояние – akkant- ‘умрял’, pānt- 

‘тръгнал’; понякога изразеното състояние може да е случващо 

се в момента – arrant- ‘стоящ’, ḫuu̯ant- ‘бягащ’ и по този 

начин се доближава до активното значение в останалите 

езици. Причастието от транзитивни глаголи може да бъде и 

активно, и пасивно, като един и същ глагол може да поеме и 

двете значения – šekkant- ‘’знаещ (дух)’ и ‘познат (човек)’. 

1.1.2.  В тази подглава се обръща по-специално внимание на 

тохарските езици. Тези два езика – източен или А (по-надолу 

ТА) и западен – В (ТВ) са били говорени между І хил. пр. Хр. 

и І хил. сл. Хр. в Таримския басейн в днешен западен Китай 

(по-точно в уйгурския автономен регион Синдзян). Писмото 
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им е разчетено в началото на миналия век, след средата на 

века се осъзнава важността им в реконструкцията на праезика, 

а проучването им продължава и до днес. В двата езика 

(единият от които, ТА, се е смятало, че може би е бил само 

ритуален, въпреки, че по-архаични черти проявява ТБ; 

преобладаващото мнение днес, че и двата езика са били живи 

и говорими, като ТА е бил просто по-ограничен териториално, 

откъдето и по-малкото запазени текстове 4 ) се наблюдават 

множество късни иновации, които са били причината дълго да 

се смята, че могат да допринесат малко за реконструкцията на 

индоевропейския праезик.  

През последните десетилетия това мнение се 

разколебава все повече, като се появява идеята, че въпреки 

относително късно засвидетелстваните писмени паметници 

тохарският клон е бил вторият, отделил се от 

индоевропейския праезик 5 , след хето-анатолийския. Една 

архаична черта, запазена по някакъв начин в тохарски, може 

би представляват отглаголните имена, образувани с формант 

*-nt-. 

Разглеждат се различните формации с формант -nt- 

като се приема мнението на Ж. Ж. Пино6, че nt-причастия7 

                                                           
4 Броят им е близо 10 пъти по-малък в сравнение с текстовете на ТБ. 
5 Един от аргументите, подкрепящ подобно твърдение е статутът на женския 
род, който все още стои относително близо до словообразувателната 

категория на колективните формации, от които се смята, че произлиза (вж. 

повече в Hackstein, Olav. Collective and feminine in Tocharian – In: 

Multilinguism and History of knowledge, vol. II. Linguistic developments along 

the silkroad: archaism and innovation in Tocharian (eds. O. Hackstein, R. Kim), 

Wien, 2012, 143–177.). Архаични черти проявява и глаголната система, на 
която е посветено първото по рода си изследване на М. Малцан (Malzahn, 

Melanie. The Tocharian Verbal System. Leiden–Boston, 2010.. 
6  Pinault, Georges Jean. Tocharian -nt-participles and agent nouns. – In: 
Multilinguism and History of knowledge, vol. II. Linguistic developments along 

the silkroad: archaism and innovation in Tocharian (eds. O. Hackstein, R. Kim), 

Wien, 2012, 179–204. 
7 По терминологията на М. Малцан (op. cit., 480ff.; авторката се отказва от 

традиционното разделение активни (-nt-)-пасивни (-m-) сегашни причастия, 

позовавайки се на факта, че в анатолийския клон nt-причастията могат да 
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(TA -(a)nt, TB -(e)ñca < пр.тох. *-ænt- < пр.ие. *-ont-) стоят в 

генетична връзка с немногобройните лексикализирани 

(според него) nomina agentis (TA -ant8, TB -nta < *ntā < *nt-

eh2) и  имената на деятели, специализирали се да обозначават 

занаяти и професии, свързани с аграрната дейност (TA -nts, 

по-продуктивни в TB -ntsa < от стара колективна формация 

*-nt-i-h2
9). 

1.1.3. Тук е разгледано мнението на Дж. Джейсъноф 10  за  

герундия (amandum) и герундива (amandus) в латински11 като 

произлизащи от основа на -nt-, разширена допълнително с -*i-

nо- и последвали фонетични изменения: secundus  

‘притежаващ свойство да следва’<*sekwont-no- <*sekwont-i-

no- от sequor, secutus, sequi ‘следвам’12. Това обяснение, макар 

на пръв поглед да изглежда странно в контекста на 

класическата граматична традиция върху индоевропейските 

езици, и в частност латински и старогръцки, всъщност дава 

                                                           
имат и пасивно значение (вж. по-горе), а също така и на почти липсващите 

пасивни употреби и на двата типа формации в тохарски. За ранната 
немаркираност на тези два суфикса по отношение на залога говори и това, че 

в латински „деятелни“ причастия могат да имат и депонентните 

„страдателни“ глаголи (sequor: sequens, progredior: progrediens). 
8  Субстантивирани причастия според Пино (Pinault, Georges Jean. 

Chrestomathie tokharienne. Textes et grammaire. Leuven-Paris, 2008, стр. 616). 
9  Словообразувателен тип, който е получил особена продуктивност в 

Тохарски и който отразява по-ранния етап от развитието на сег. деят. 

причастия за ж.р. в езици като старобългарски (берѫщи), старогръцки 

(φερούσα) и ведийски (bhára(n)tῑ-) (вж. Hackstein, Collective and feminine…, 
158–159), вж. и по-долу в 1.1.5. 
10  Jassanoff, Jay H. The Origin of the Latin Gerund and Gerundive: A New 

Proposal. – In: Harvard Ukrainian Studies, vol. 28, №1/4 RUS’WRIT LARGE: 
LANGUAGES, HISTORIES, CULTURES: Essays Presented in Honour of 

Michael S. Füer on His Sixty-Fifth Birthday, 2006, 195–208. 
11  В староисландски nt-причастията могат да проявят и значение на бъдещо 
пасивно причастие, както и в латински.  
12 Авторът смята, че производните на *i-nos са стар тип пасификатори с най-

общо значение „притежаващ свойство Х” (Jassanoff, op. cit., стр. 200-201). 
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добро и икономично обяснение на иначе неясната връзка 

между отглаголните прилагателни на -nt- и -nd- в латински13. 

1.1.4. В тази подглава се разглежда морфологичната 

перспектива на сегашното деятелно причастие в 

индоевропейски. Изглежда първоначално се е скланяло като 

име от основа на съгласна. В някои  по-късно представени 

езици, обаче, сред които са старогръцки (N. sg. φερούσα < 

*bher-ont-i̯-a ), латински (Acc. sg. mf ferentem < *fer-ent-m̥ по 

атематичното консонантно склонение, но Gen. pl. mfn 

ferentium по вокалното склонение на -i- ), старобългарски 

(Acc. sg. f берѫщѫ < PSl *ber-ant-i̯-ā-m), литовски (Acc. sg. m 

dìrbantį < *dirb-ant-im< -m̥ но G. pl. mf dìrbančių < *dirb-ant-

y-ām от dìrbti, dìrba, dìrbo ‚работя‘) причастието почти изцяло 

показва тенденция към изменение по i-склонението. Във 

формите за женски род в старогръцки и в голяма част от 

парадигмата в литовски и старобългарски са образувани с 

наставка *-yā-/*-yo-, която смятам, че е допълнително 

тематизирана стара i-основа, в която показателят i се е 

превърнал в глайд пред другата гласна. Консонантната 

парадигма се вижда и във формата за м. р. ед. ч. на сегашното 

активно причастие в старобългарски (несѫще, берѫще), където 

вероятно йотираната крайна съгласна на наставката се е 

настанила по аналогия. 

В работата не са разгледани отделно сегашните 

деятелни причастия в другите дъщерни индоевропейски 

езици. Като категория между глагола и името, причастието 

може да се счита за остатък от по-древно състояние, при което 

именно-глаголната диатеза все още не е била ясно обособена. 

                                                           
13 По-рано, Г. Р. Солта (Georg Renatus. Gedanken über das nt-Suffix. Wien, 1958, 

41 ff.) също застъпва тезата за неотделимостта на двата типа формации в 

латински, като се опира на предположението, че -nt- и -nd- са просто два 
различни варианта на един и същ суфикс, отначало необвързан със залоговата 

диатеза, който е влязъл в глаголната система в две различни форми, 

отговарящи на двата по-късно възникнали залога. 
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За такова състояние, обаче, нямаме преки податки, така че 

засега то остава изцяло в сферата на хипотезите. В труда се 

приема, че причастните и именните образувания с формант -

nt- не стоят в пряка зависимост в отделните засвидетелствани 

езици. Такова родство, както беше споменато и по-горе, е 

възможно само при условие, че глаголните и именните основи 

не са разграничени помежду си. Макар такова някои теории 

да предполагат такова състояние за ранния индоевропейски, 

за него нямаме преки податки, така че засега то остава изцяло 

в сферата на хипотезите.  

1.2. Именни образувания 

В тази подглава се разглеждат именните формации с формант -

nt- в индоевропейските езици. Разглеждат се съществителните 

(1.2.1) и прилагателните имена (1.2.2). Съществителните са 

поделени спрямо общите значения, които формациите в 

отделните езици споделят. Това са млади същества (1.2.1.1), 

деминутиви (1.2.1.2), хидроними и топоними (1.2.1.3), 

антропоними и патроними (1.2.1.4), названия на сезони (1.2.1.5). 

Специално внимание се отделя на ергативните (1.2.1.6) и 

вокативните (1.2.1.7) форми на имената от среден род в хетски, 

на събирателните форми и формите за множествено число, 

образувани с -nt- (1.2.1.8) и др.  

От прилагателните имена са разгледани тези в хетски, 

староиндийски, старогръцки и понтийския диалект на 

съвременния гръцки, старонорвежки, балтийските и славянските 

езици. 

1.3. Заключение  

Формантът -nt- принадлежи към най-древния пласт инвентарни 

суфикси, с които е разполагал индоевропейският праезик, за 

което недвусмислено говори присъствието му в хетски и изобщо 

в анатолийския клон. Важно е, също така, че в този най-ранно 
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засвидетелстван език формантът е неразделяем, т.е. не показва 

успоредни форми с основи на -n-: -nt-.  Това не изключва напълно 

хипотезата за родството между двата форманта, тъй като е 

възможно такова езиково състояние да се е развило и утвърдило 

след отделянето на анатолийския клон от останалите 

индоевропейски езици. Наличието на формация с този суфикс в 

глаголната парадигма, от друга страна, говори за доста ранното 

му присъствие в праезика именно в несъставен вид (образуването 

на глаголната парадигма във вида, в който я познаваме от 

засвидетелстваните езици може би е било завършено скоро преди 

отделянето на анатолийския клон, който не участва в по-

нататъшното развитие и разгръщането на залоговата диатеза). 

Функциите на форманта изглеждат разнородни, но смятам, че 

могат да се разгледат като следващи една семантична линия.  

Смятам, че може да се възстанови първоначално значение на 

суфикса -nt- като индивидуализиращ/ активизиращ маркер, 

показващ засилване на определено качество, означено от корена 

на думата. Разбира се, когато става въпрос за признаци, 

значението на деривата ще бъде значително по-абстрактно, 

отколкото ако изходната дума назовава обект. От такова 

абстрактно събирателно значение произлиза и употребата на 

суфикса при прилагателните имена.14 Впоследствие в различните 

                                                           
14  Произходът му би могъл да се свърже и със старото индоевропейско 

хетероклитно склонение, което първоначално най-вероятно е образувало 

абстрактни отглаголни имена, препращащи към признак, означаван от 

глаголния корен. В такъв случай, разширителят -t- трябва да се мисли като 

определящ/дефиниращ формант, който в някакъв момент е бил необходим, за 
да конкретизира повече първоначалното абстрактно име на -n. Друг е 

въпросът, ако е имало такова дентално разширение, кога точно се е случило 

то и до колко е било факултативно. По-подробно се спирам на това в 2.16.  
Според Иван Добрев (Произход и значение на праславянското консонантно 

и дифтонгично склонение. София, 1982, стр. 35–40) r-основата на 

хетероклитните имена в им./вин. пад. ед.ч. е произлиза от стара наставка да 
неотделима принадлежност. Основата на -n- от косвените падежи в този клас 

имена не е пряко засегната от И. Христова-Шомова в текста й, посветен на 

значението на праславянските n-основи, но може да се мисли като „показател 
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езици имената, образувани с наставка -nt- придобиват различни 

значения – от експресивно-засилващо до умалително, като стават 

основа за словообразувателни модели. 

От начален „активизатор“ (вж. и участието му в окончанието за 

3л. мн. ч. на сег. и мин. време) суфиксът е започнал да обозначава 

индивидуалния носител на дадени признаци – когато те са били 

предикативни, формите са се развивали в това, което 

впоследствие се превръща в причастие или агентивни имена 

(като в тохарски); когато са били атрибутивни – тогава са 

засилвали значението (като в чеш. běl běloucí < *bēl-ont-y-); това 

засилено значение е можело да се развие и преосмисли като 

афективна употреба, от която са се развили умалителните 

конотации, впоследствие прехвърлени към имената. Смятам, че 

е възможно от този път на развитие да идват и формите за 

суперлатив в старогръцки, образуващи се със суфикс -τάτος < *-

tn̥(-)t-os (βαρύς – βαρύτατος) 15.  

С това „индивидуализиращо“ минало на форманта могат да се 

обяснят и употребите при образуването на имена на племена и 

жители, в които иначе Паул Кречмер 16  вижда притежателна 

функция на форманта. От функцията на показател за единичност/ 

индивидуализираност, за „характерност/ снабденост със“ се 

развива употребата за образуване на множествено число в 

тохарски. 

                                                           
за пасивни девербативи… той [показателят -n-] характеризира отглаголни 

имена, които назовават нещо познато, усвоено, овладяно“, от където се 
извеждат миналите страдателни причастия (Христова-Шомова, Искра. За 

значението на думата КОРЕН. Към произхода и значението на славянските 

n-основи. – В: НѢСТЪ ОУЧЕНИКЪ НАДЪ ОУЧИТЕЛЕМЬ СВОИМЪ. 
Сборник в чест на проф. дфн Иван Добрев, член-кореспондент на БАН и 

учител (съст. А. Тотоманова, Т. Славова), София, 2005, 462–476, стр. 474). 
15 Само дотолкова, доколкото не става въпрос за хетероклитен вариант на 
противопоставящия суфикс –τερ-, срещан в сравнителната степен 

(βαρύτερος). 
16 Kretschmer, Paul. Das nt-Suffix. – Glotta, XIV, 1925, 84–106. 
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ВТОРА ГЛАВА. ВЪЗГЛЕДИ ЗА ПРОИЗХОДА НА 

ФОРМАНТА -NT- 

В тази глава са разгледани различните гледни точки в 

научната литература относно произхода и същността на 

форманта -nt-. В почти всички случаи този формант участва в 

словообразуването като суфикс.  

Процесите в една езикова система или езиково семейство не 

стоят като изолирани явления, а са сложна конгломерация от 

наследени състояния, чиито отражения могат да се проследят 

в родствени езици, и влияния от съседни езици, проникнали 

чрез т.нар. езиков контакт и субстратни влияния. Ситуирането 

на славянската проблематика в контекста на 

индоевропейското езикознание може да подпомогне 

изследването на употребата и проявленията на суфикса -nt-. 

Освен това, подобен тип вглеждане може да доизясни 

природата и произхода на суфикса, както и да проследи други 

езикови феномени, свързани пряко или косвено с 

разглежданата морфема. Интересът към тези проблеми не е 

нов и затова смятам, че ще е полезно за изследването да бъдат 

проследени основните дебати в сравнителното и 

историческото езикознание. 

Суфиксът -nt- се открива във всички съвременни славянски 

езици и участва в образуването на умалителни имена. С такава 

употреба е засвидетелстван и в старобългарски, въпреки че в 

паметниците, достигнали до нас, имената, образувани с този 

суфикс, са изключително малко и всички представляват названия 

на млади или малки живи същества 17 . Проблемен пункт в 

изследването на суфикса в по-широка перспектива представлява 

фактът, че в останалите индоевропейски езици не се срещат ясни 

успоредици на произведените с него имена, поне при 

съществителните. Както става ясно от предишната глава, обаче, 

                                                           
17 По-подробното разглеждане на тези случаи са обект на следващата глава. 
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примери за формации с подобно значение могат да бъдат открити 

и в някои други индоевропейски подгрупи, напр. гръцки и 

келтски. Различно е положението при прилагателните имена, 

където разширени формации с -nt- присъстват не само в 

славянското семейство, но и в по-древни индоевропейски езици 

като хетски, или санскрит. Известно е, че с този формант се 

образуват и сегашните причастия в редица индоевропейски 

езици.  

В заключение се обощава, че формантът -nt- наистина вероятно 

има общ произход с останалите n-суфикси, доколкото споделя 

някои функции с тях: за принадлежно, интезифициращо или 

характеризиращо отнасяне 18 . От друга страна денталното 

разширение вероятно е станало в много ранна епоха на 

прединдоевропейския език, за която нямаме данни. В труда се 

допуска, че разширяването на хетероклитните имена с елемент *-

t- е повторило подобен процес или е направено аналогично с 

други синхронно активни суфикси в отделните езици. 

Обяснението за фонетичното допълване на определени основи, 

завършващи на дадени звукове, работи добре на синхронно 

равнище, но ми се струва неиздръжливо в диахронен план. Едно 

подобно стихийно явление, необвързано със системата на езика, 

не мисля, че може да се задържи за дълъг период от време. А щом 

говорим за разширяването на хетероклитите спрямо наличието 

на вече неразделим суфикс в глаголната парадигма, става дума за 

огромен времеви отрязък. За още по-голяма времева пропаст 

трябва да се мисли, ако се приеме, че в праславянски en-основите 

са получили t-разширение, което, освен че е атематично, се 

оказва конкурентно на значително по-разпространения и 

                                                           
18  Ср. напр. с Хофмановия суфикс *-H3on(H2), вж. Hoffmann, Karl. Ein 

grundsprachliches Possessivsuffix. – Münchener Studien zur Sprachwissenschaft, H. 6. 

München, 1955, 35–40. 
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системно приемлив за дадения времеви отрязък суфикс *-iku< 

ikos. С други думи, дори денталното разиширяване на назални 

или сонантни основи да е типологично приемливо и да се е 

случвало в отделни езици или клонове на семейството, то не 

може да се смята, че става въпрос за един и същ процес, който се 

е задържал в период на няколко хилядолетия. 

ТРЕТА ГЛАВА.  ФОРМАНТЪТ -NT- В БЪЛГАРСКА 

ДИАХРОННА ПЕРСПЕКТИВА 

В тази глава са проследени думите с основа на -nt-, 

засвидетелствани в паметниците от старата българска книжнина. 

Най-напред са  представени употребите и синонимните гнезда на 

тези имена в класическите старобългарски паметници от X–XI в. 

Материалът е ексцерпиран от Чешкия речник на старославянския 

език (LLP)19, както и от Речника на старобългарския език на БАН 

в електронната му версия. Материалът от тези извори е прекият 

източник, от който може да се види състоянието на стария език и 

да се наблюдава употребата и присъствието на имената със стара 

основа на -nt-20.  

След това се разглеждат употребите и синонимните 

гнезда на тези имена според материала от текстове, създадени 

през класическия период на старобългарския език, но 

засвидетелствани от по-късни източници. Тук спадат текстовете 

на Климент Охридски, Шестоднев на Йоан Екзарх, 

произведенията на презвитер Козма, Петър Черноризец, 

Псалтира на Димитър, Симеоновия сборник по Светославовия 

препис от 1073 г., втория Симеонов сборник по преписа от 1076 

г., Учителното евангелие на Константин Преславски, Беседите на 

Григорий Велики, Архивския Хронограф, Диалозите на Псевдо-

Кесарий. Основната част от тези произведения е обработена 

                                                           
19 Lexicon Linguae Palaeoslovenicae – Slovník jazyka staroslověnského, Praha, T. 
I (а-∙), 1966, T.II(к-о), 1973, T. III (п-р), 1982, T. IV (с-y), 1997. 
20  За съжаление все още старобългарските епиграфски паметници не 

предоставят допълнителен материал, освен един пример. 
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посредством текстовия корпус на Историческия речник на 

българския език 21  или по речниците към изданията на тези 

паметници. След като името е намерено в лексикографския 

източник, то е потърсено в съответния текст и е извлечено оттам 

в достатъчно дълъг пасаж с контекст. Материалът от тези 

текстове ще разшири картината, представена от класическите 

паметници, и ще допринесе за изясняване на състоянието на nt-

склонението от старобългарската епоха. След това е разгледано 

състоянието в среднобългарски, доколкото е възможно предвид 

необозримото  количество паметници от тази епоха. Материалът 

е извлечен отново от Корпуса на Историческия речник, други 

паметници бяха обработени посредством изданията им и 

речниците към тях. Сред тях са Берлинският сборник, 

Севастияновият сборник, електронното издание на Бдинския 

сборник, Триодните синаксари, книга Йов, Болонският псалтир. 

Материал беше ексцерпиран  и от  електронната енциклопедия за 

жития на светци Encyclopaedia Slavica Sanctorum 22 . В някои 

случаи е посочван и материал от средновековни паметници от 

речника на Ф. Миклошич, както и от речника И. Срезневски . По 

същия начин, както и при по-ранните текстове, имената бяха 

извлечени от съответните паметници с необходимия контекст. 

По такъв начин беше изработен архив на съществителните  от nt-

основа в средновековните славянски паметници, в който 

употребите са систематизирани и класифицирани според 

различните контексти и нюансите в значението. Част от  този 

архив е представена в дисертацията.  

Не на последно място е посочен и материал от 

диалектите на съвременния български език. Той е извлечен от 

различни диалектологични описи, Идеографския диалектен 

речник на българския език (ИДРБЕ), както и архива на този 

речник. По този начин всяка от разгледаните лексеми се 

                                                           
21 http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/list. 
22 http://www.eslavsanct.net/. 

http://histdict.uni-sofia.bg/textcorpus/list
http://www.eslavsanct.net/
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проследява в диахронен план, като се обръща внимание и на 

словооразувателните гнезда и синонимните отношения, в които 

тя влиза.  

Не се спирам на сегашните деятелни причастия, защото, 

както беше обяснено, причастията са категория, развила се по-

късно в историята на индоевропейските езици. Най-вероятно 

образуването им възхожда към агентивни формации 

(съществителни и прилагателни), маркирани със суфикса -nt-, 

чиято първоначална функция е била да индивидуализира, т.е. да 

указва специфичната маркираност на обект или лице. 

Съществителните имена, в чийто състав влиза тази стара 

наставка, както видяхме, са познати макар и частично на доста 

индоевропейски езици. Способността на тази наставка да се 

добавя както към глаголни, така и към именни корени навежда 

на мисълта за присъствието й в дълбоката древност на 

индоевропейския език, когато разграничението между 

номиналните и вербални части на речта не е било така ясно 

обособено. Такова минало, обаче, засега остава хипотетично и 

умозримо и по-скоро може да се припише на далечен 

прединдоевропейски период, в никакъв случай на късния 

индоевропейски, а още по-малко на праславянския език. 

 

В изследванията и граматиките по старобългарски 

(старославянски, староцърковнославянски) език имената със 

стара основа на -nt- са представени от едва седем имена със стара 

основа на -nt-, които се срещат в старобългарските паметници 

до ХІ в.: агнѧ, жрѣбѧ, клюсѧ, козьлѧ, овьчѧ, осьлѧ, отрочѧ. 

Регистрираните форми от класическите паметници не позволяват 

да се реконструира цялостна парадигма, за това често празните 

клетки се запълват от форми, засвидетелствани в по-късни 

паметници (както са постъпили и авторите на академичната 
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граматика на старобългарския език23).  А. Мейе24 се спира съвсем 

накратко върху морфологията на този именен клас, отбелязвайки, 

че краесловното -t в номинатив и акузатив ед. ч. изпада. От 

гледна точка на словообразуването и произхода на суфикса 

френският индоевропеист смята, че първоначалият суфикс е бил 

-en/ēn-, при това акутиран (бълг. телé, ср-хр. tèle, бълг. áгне, ср-

хр. jȁgne). Според Мейе този суфикс е развит на чисто славянска 

почва. По-рано Венцел Вондрак 25  също изказва 

предположението, че най-вероятно стари n-основи са били 

разширени с някакъв t-суфикс. За разлика от Мейе, Вондрак не 

се опира само на формите, засвидетелствани в класическите 

паметници на старобългарския език, а също и на такива, които се 

срещат във всички езици, но липсват в класическия корпус като 

телѧ. По-подробно разглежда имената от nt-склонението в 

славянските езици Самуил Бернштейн 26 . Той  дава кратки 

етимологични бележки и наблюдения върху употребите на всяка 

от седемте думи от класическия корпус. Освен това разглежда 

състоянието на това склонение във всеки от езиците като се 

спира малко повече върху староруски. Според него този клас 

имена се развива в късния праславянски и ползва готовите 

парадигми на n- и s-основите. Специално внимание на тези 

основи в древноруски в диахронен план, вече включвайки 

материал и от антропонимията, обръща Г. А. Богатова 27 . 

Авторката разглежда и въпроса за произхода на формите в руски 

на -енок, които напълно изместват старите форми от nt-

склонението в ед. ч. Според нея изходния пункт за 

                                                           
23 Дуриданов, И. и др. Граматика на старобългарския език. София, 1993. 
24 Meillet, Antoine. Le Slave commun. Paris, 1934, стр. 367, 428. 
25 Vondrák, Wenzel. Vergleichende Slavische Grammatik. Band I: Lautlehre und 
Stammbildungslehre. Göttingen, 1906, стр. 493. 
26 Бернштейн, С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. 

Москва, 1974, стр. 200-202. 
27 Богатова, Г. А. Из истории древнерусских существительных со старой 

основой на -ęt-. – Вестник московского университета. Историко-

филологическая серия, 1958, 2, 55–72. 
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разпространението на тези формации са били патронимите от 

типа Вислень, Туреня (род. пад. ед. ч. от Турень), които в 

последствие са били разширени с умалителния суфикс -ък-. 

Класът на nt-основите от клесическите паметници се разширява 

с още една дума след като  А. Тотоманова 28  открива във 

Ватиканския палимпсест формата за род. пад. корѧте от думата 

корѧ, която иначе се счита за представител на en-основите. В 

статията си авторката определя значението млади животни, 

недостигнали полова зрялост, с които този клас имена е познат 

от пособията по старобългарски език, за по-късно отделила се 

конотация от по-общо значение на умалителност.  

В по-късни паметници се намират още няколко 

съществителни, които принадлежат към същата семантична 

група: напр. младѧ, близнѧ и др. В резултат от моята работа с 

различни източници списъкът на имената от nt-основа, 

регистрирани в средновековни паметници, се увеличи 

значително.  

Склонението на тези имена проявява особености, 

характерни за другите консонантни типове с някои черти на i-

основите29. В съвременния език, обаче, се наблюдава не само 

особено активен деривационен модел за образуване на 

умалителни с -че, но и интензивно разширение на обхвата на 

окончанието за мн.ч. -та. Деморфологизацията на окончанието 

определено е свързана с аналитизирането на парадигматичната 

структура и разпада на синтетизма в системата на имената. 

Удобството в прибавянето на това окончание вероятно е 

причината то да се употребява и при заемките от чужди езици, 

които видимо не се вписват в системата на българския език по 

                                                           
28 Тотоманова, Анна-Мария. Проблеми на имената с nt-основа в 
старобългарски език. – В: Из историята на българския език. Сборник статии. 

София, 2009, 124–130 (= Palaeobulgarica, XXI, 1997, 3, 70–77). 
29 Ван-Вейк, Н. История старославянского языка. Москва, 1957, стр. 266. 
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отношение на завършеците си в единствено число (напр. 

завършващите на -у шоу, гуру или на -и като киви, дерби)30. 

По-нататък се разглежда конкретният материал. 

Съществителните са дадени по азбучен ред, като всяко е 

поставено под отделен номер. Всяко от съществителните е 

представено в примери с контекст, така че да може да се разкрие 

семантиката му и нюансите в значението му, изразени в 

различните контексти. При по-редките имена е даден целият 

наличен материал, а при по-честите са подбрани представителни 

примери, които да илюстрират разнообразието в семантичните 

нюанси, както и узуса на употреба на това име. Успоредно с 

имената, които се скланят по nt-основа, са разгледани техни 

синоними от същия корен, но образувани с други наставки, като 

е потърсена разликата в значението и дистрибуцията при 

употребата им. При всяко име най-напред е направен анализ на 

етимологията му и преглед на мненията за произхода му. 

Разгледаните имена са: агнѧ, близьнѧ, въноучѧ, дѣтѧ, жрѣбѧ, 

звѣрѧ, клюсѧ, козьлѧ, корѧ, коурѧ, коучѧ, лисѧ, медвѧ, младѧ, 

мъщѧ, овьчѧ, осьлѧ, отрочѧ, прасѧ, телѧ, щенѧ, юнѧ, могѫть. 

След анализ на извлечения материал се заключва, че за периода 

на класическия старобългарски език може да се предполага 

съществуването на още доста думи с формант -nt- освен тези, 

които се посочват в граматиките. Въпреки че някои от тях не са 

засвидетелствани в класическите паметници, присъствието им в 

текстове от тази епоха заедно с потвърждението от българските 

диалекти,  позволява с голяма сигурност такива думи да се 

отнесат и към лексикалния фонд на старобългарския език от IX–

XI в. Още по-несъмнено е присъствието на такива думи като 

дѣтѧ, която се среща и във всички останали славянски езици, т.е. 

                                                           
30  Вж. и Тотоманова, Анна-Мария. Прегрупиране на склонението в 

българския език. – В: Из историята на българския език. Сборник статии. 

София, 2009, 59–74 (= Venia docendi, София, 1999, 78–98), стр. 70. 
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със сигурност е присъствала в праславянския лексикон. Голяма 

част от имената са регистрирани с единични примери и не в 

основните текстове, а в допълнения като бележки на 

книжовниците, календарни бележки и др. Затова може да се 

предполага, че още в старобългарски е имало много повече имена 

от този клас, които не са намерили място в запазените писмени 

паметници. 

Същевременно увеличеният брой имена дава възможност с 

по-голяма точност да определим семантичния обхват на 

това склонение. Представеният материал показва, че в него 

влизат основно две групи имена: названия на малки и млади 

човешки същества: Този клас е значително по-голям, 

отколкото показват стб. паметници с единствената дума 

отрочѧ – тук влизат още близнѧ, въноучѧ, дѣтѧ, младѧ. Както 

ще се види по-нататък староруските паметници дават 

възможност тази група да се разшири още (вж. 5.7.1.2). 

названия на млади животни: агнѧ, жрѣбѧ, звѣрѧ, клюсѧ, 

козьлѧ, коурѧ, коучѧ, лисѧ, мъщѧ, (медвѧ?), овьчѧ, осьлѧ, прасѧ, 

пьсѧ, телѧ, щенѧ, юнѧ. Тук прави впечатление първо, че 

въпреки увеличения брой на думите, това са предимно 

названия на домашни животни. Може това да се дължи на 

липса на източници, но е възможно в старобългарски 

склонението да е обхващало само такива названия, а форми 

като лисѧ, медвѧ/медвѣдѧ да са от по-късен етап. Показателен 

е примерът от Апостол от НБКМ 882, където се казва, че 

еленът води своето теле на заколение. В този пример малкото 

на познатото иначе диво животно е назовано с име от 

всекидневния бит на славянина31. Възможно е експресивно-

умалителната конотация, която със сигурност формантът е 

притежавал в праславянски, да е била съотносима единствено 

                                                           
31 Същевременно, вж. и примера от Азбучно-Йерусалимския патерик, където 

малкото на мечката е посочено с по-общото название щенѧ: медвѣдица 

вьземши щенѧ свое (вж. повече в 5.22). 
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към познатите обекти около говорещото лице – само тях 

човекът е можел да почувства достатъчно близки, за да се 

обърне към тях гальовно. По-късно, както ще видим, в 

славянските езици тази експресия продължава и към други 

обекти от реалността, но много често те са свързани с човека 

по някакъв начин – части на тялото, изделия, резултат от 

човешката дейност, а вероятно по-нататък се е стигнало  до 

деминутизирането и на дивите животни. 

След това са разгледани синонимите, образувани с 

конкурентни суфикси. Може би едните (с наставка -ьць) са 

означавали по-големи същества или са принадлежали към 

сакрален клас имена 32 , а тези от nt-основи са имали по-

експресивно, по-близко до говорещия, дори делнично и 

битово значение. В старобългарските паметници тази 

дистрибуция вече е нарушена и отделните думи имат 

различно разпределение на значенията. Например при 

двойката агнѧ – агньць втората дума изглежда е изместила 

несуфигираната вероятна форма *agnъ (ср. лат. agnus, гр. 

ἀμνός). Експресивната конотация от своя страна се е 

прехвърлила изцяло върху агнѧ. Другият 

широкоразпространен суфикс, с който се откриват успоредни 

формации е -ищ-. Суфиксът -ищ- първоначално е означавал 

притежание, което в последствие е намерило употреба в 

образуването на патроними като в сръбски и руски. 

Употребявал се е и за образуването на деминутиви, като тази 

функция може да се разглежда като произлизаща от 

патронимичната или като директно развита от посесивната. 

Всъщност този суфикс  изглежда е по-разпространен сред 

южната група на славянските езици. Вероятно употребата му 

                                                           
32 Както д-р П. Петков беше така любезен да сподели в частен разговор. За 

мен тази хипотеза обаче се нуждае от задълбочено проучване, което не е 

обект на настоящия труд. 
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за образуване на умалителни имена е вторична спрямо тази 

при патронимите (с която употреба се среща и в руски). 

Друго наблюдение, което  се извежда, е, че по-голямата част 

от разгледаните лексеми са първични производни от думи с 

основа, неразширена с друг суфикс (агнѧ, дѣтѧ, жрѣбѧ, звѣрѧ, 

клюсѧ, корѧ, коурѧ, коучѧ, лисѧ, младѧ, мъщѧ, отрочѧ, прасѧ, 

пьсѧ, телѧ, щенѧ, юнѧ), по-малко вторични производни от 

вече веднъж разширени изходни лексеми (близнѧ, козьлѧ, 

осьлѧ, овьчѧ, коурьчѧ). От тях с незасвидетелствана 

неразширена мотивираща основа в праславянски са агнѧ, 

клюсѧ, корѧ, прасѧ, телѧ, щенѧ и звукоподражателното коучѧ. 

За някои от тях са познати неразширени форми в други езици, 

напр. лит. te͂lias, лат. agnus: гр. αμνός, лат. porcus, гр. κύων, 

gen. sg. κυνός. Би могло да се мисли, че при тези думи в 

праславянски значението на началната неразширена основа се 

е поело от друга дума или от формацията с -ьць. От наличния 

материал се вижда, че по-редки са случаите, в които суфиксът 

-nt- се е добавял след друг суфикс. От по-нататъшното 

развитие в славянските езици, обаче, се вижда, че се настанява 

трайно суфикс -čę, който не е засвидетелстван в най-ранните 

паметници. Едва ли може да се мисли, че той е декомпозиран 

от такива думи като отрочѧ, когато изходната основа се е 

палатализирала пред малката носовка. Възможно е още в 

праславянски суфиксът -nt- да се е добавял след разширени 

основи със суфикс -ik- (преди „третата“ палатализация), 

придавайки по този начин допълнителна експресия. Въпреки, 

че нямаме такива засвидетелствани форми в най-ранните 

текстове, може да се мисли за съществуването на такъв 

суфикс предвид по-късното му изобилно наличие в 

съвременните езици и говори. 

Спрямо характера на изходната лексема разглежданите 

производни думи могат да се разпределят по следния начин: 
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деноминални – дѣтѧ, жрѣбѧ, звѣрѧ, козьлѧ, евентуално корѧ, 

коурѧ, мъщѧ, осьлѧ, овьчѧ, отрочѧ, прасѧ, пьсѧ 33 , щенѧ; 

деадективни – близнѧ, младѧ, (пьсѧ?), юнѧ. Сред тях има 

формации, чиито мотивиращи основи възхождат към 

глаголни корени (дѣтѧ, отрочѧ, евентуално агнѧ), но според 

мен в праславянски вече това глаголно минало вече не е било 

така прозрачно. От друга страна, може да се предполага, че е 

имало и друг клас агентивни формации с формант -nt- като 

могѫть, доколкото това не е ранна форма на субстантивирано 

причастие. Ако това е така, то би могло да се мисли, че 

сегашните деятелни причастия в старобългарски и изобщо в 

праславянски са придобили познатия си облик (с йотация) 

вероятно поради влиянието на два фактора: 1. формите за 

женски род, които още в индоевропейски се образуват с 

“Motionsuffix” *-iH2 (> *-ī) 34 ; участието на *-y- във 

формирането на прилагателните имена най-напред като 

притежателен суфикс. До голяма степен оформянето на 

причастията посредством този суфикс ги обособява ясно като 

прилагателни имена. 

В резултат на анализирания материал се обобщава, че в 

праславянски суфиксът -nt- вероятно в доста ранен период е 

можел да образува деривати от номинални, адиективни и 

глаголни корени. В светлината на казаното в предишните две 

глави, мисля, че бихме могли да очертаем следното развитие. 

От индивидуализираща наставка („характеризиран с признака 

Х“, оттам в някои езици „отнасящ се/принадлежащ към Х“), 

суфиксът е започнал да развива значение, показващо 

                                                           
33  Доколкото изходната лексема пьсъ не представлява субстантивирано 

прилагателно (вж. етимологията). 
34 Oсвен в гръцки, където ларингалът се вокализира в редовния си рефлекс *-

a, а *-i- пред гласната преминава в глайд, което пък води до вида на 
причастието както го познаваме, а именно φερούσσα < *bher-ont-yā; вж. 

действието на същия закон и при формата за дуалис на *H3ekw- ‘око’ ὄσσε< 

*oκ-yε < *H3ekw-iH1. 
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увеличен признак, откъдето е дошло експресивното значение 

в праславянски 35 . При деноминалните производни тази 

експресия е преминала в емоционална окраска, която най-

напред се е изразявала в умалително-гальовно отношение на 

говорещия към обекта. По-късно тази експресивност е можела 

да се развие и в противоположна посока – към 

пренебрежително или пейоративно значение. 

 

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА. ИМЕНА С ОСНОВА НА -NT- В 

ДИАЛЕКТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК 

В съвременния книжовен български език съществува голям клас 

нарицателни имена от среден род, които в единствено число 

завършват на -е, а в множествено на -ета. Част от тези имена 

произлизат от имената със стара основа на -nt. Тази глава цели да 

разгледа състоянието на това склонение в българските диалекти. 

В повечето от източните и родопските говори състоянието от 

гледна точка на морфологията е много близко до това в 

книжовния език за това по-долу ще бъдат разгледани само 

говорите, в които се наблюдават някакви отклонения от това 

състояние. Става въпрос предимно за говори от западните части 

на българското землище. Една част от тези говори са на 

територии, които не влизат в днешните граници на България. За 

говорите, които са на територията на Република Македония, съм 

използвал изследвания от диалектолози от тази страна, а за 

говорите на територията на Гърция и Албания – изследвания на 

български учени.  

За целта бяха използвани отделни изследвания и описи на 

говорите, посочени в съответните секции, посветени на всеки от 

тях. Материалът не е пълен, защото в повечето студии върху 

диалектите не се отделя специално внимание на наследниците на 

nt-основи, освен това в много от изследванията се посочват 

                                                           
35 В Пета глава ще бъдат разгледани по-подробно засилените прилагателни, 

останали в някои от славянските езици. 



34 | 

  

словообразувателните типове, но не се отбелязва как образуват 

множествено число. 

В хода на работата се изясни, че всъщност най-интересни 

явления могат да се наблюдават в парадигмата за множествено 

число, където често се намесват други, конкурентни 

словообразувателни суфикси, често познати от старите 

паметници. Поради тази причина и вниманието ми е 

концентрирано именно върху тази особеност. В западните 

говори се срещат или са се срещали и съкратени мъжколични 

имена, които също получават формант -t- в косвените си форми. 

Тези формации са разгледани във втората част на тази глава. 

Накрая е засегнат накратко и въпроса за членуваните умалителни 

имена в съвременния български език, които също може би 

възхождат към старото склонение на имената по nt-основи. 

От разгледания материал се забелязва, че често имената от 

среден род се подвеждат под общ склонитбен клас, въз основа 

на еднаквия формален завършек в им .пад. ед. ч. -е. 

В представения материал се открояват няколко форманта, които 

са оказали влияние върху образуването на парадигмата за 

множествено число на имената от старото nt-склонение. Най-

честотни са формите на -ци (Годеч, Ново село Вид.,  Гребен, 

Банат, Ихтиман, Кюстендил, македонските говори). Те 

произлизат от старобългарската наставка -ьць< *-iku<  праслав. 

*-ikas < PIE *-ikos. Форми, образувани с нея, но в ед.ч., влизат в 

синонимни отношения с имена от nt-склонението още в 

паметниците от класическата старобългарска епоха – агнѧ: 

агньць, телѧ- тельць и др. Първоначално тази наставка е имала 

умалително значение, което обаче често се заличава. В 

старобългарските текстове често формациите с -nt- има по-

експресивни и деминутивни конотации спрямо тези с -ьць, като 
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вероятно това е една от причините те да не са много 

разпространени в литургичните текстове.  

Следващият формант по честота на употреба е -ишта/-ишча 

(Цариброд, Годеч, Костур, Куфалово, Ихтиман, Кюстендил, 

македонските говори), формата за единствено число на този 

суфикс е -иште. Често тази наставка е определяна като 

аугментативна, понякога с пейоративни конотации (ср. чудовище, 

женище и пр.). В много редки случаи се среща в деминутивна 

употреба като в Смол. синôт му бил éштê малко дéтêтиштê36. 

Смята се, че същият суфикс се ползва и за образуването на 

nomina loci (игрище, седалище, писалище). Възможно е, обаче, 

тук да става дума за контаминация на формите на два стари 

различни суфикса, а именно: 

1. *-it-yas, с който се образуват патроними (изт. слав. -ич, 

ср-хр. -ić)37, т.е. притежавал е функцията да отпраща, да 

навързва с понятието, изразено от корена на изходната 

дума, от там вероятно допълнително е развил 

конотацията за нещо младо и малко ("отнасящ се, 

свързан, принадлежащ към бащата >> дете на 

бащата>> дете>> нещо малко"): напр. в 

старобългарски козьлищь, младенищь. 

2. *-isk-ye< *-isk-yo-, с който се образуват имена на места 

и аугментативи38. 

                                                           
36 Кяева, Елена. Словообразувателни типове с наставка -иште- в 
българските говори на Мизия, Тракия и Македония. – Македонски преглед, 

1996, 4, 61–74. 
37 Граматика на старобългарския език, С., 1993, стр.190 ; Matasović, Ranko. 

Slavic Nominal Word-Formation. Proto-Indo-European Origins and Historical 
Development (Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft 3). Heidelberg, 2014q 

стр. 139. 
38 Граматика на…, стр. 190, Matasović, Slavic Nominal...., стр. 138. 
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Форми на -тийа се срещат само в Царибродския и Годечкия 

говор. Тук става въпрос за образувания с наставка *-iyā< PIE 

*i(y)eH2, използвана за образуване на стари събирателни имена и 

абстракции. В източните говори паралелни събирателни форми 

завършват на ‘а (ерген‘а̀, волов‘а̀, къшт‘а̀, телц‘а̀, турч‘а̀)39. 

Останалите форманти се срещат в единични говори. 

Формите на -инйа/-ина/-ийна от говорите в Македония 

възхождат към комбинацията от *-īn-yā-, където -īn- е характерен 

суфикс за образуване на индивидуални имена (същият се 

употребява и при сингуларните форми на имена на жители: 

славѣне> славѣнинъ). Вторичното разширение с *-(i)yā вероятно е 

служело за образуване на събирателни форми. Селищев 40 

обяснява замяната на n’ с n по два начина. Според него част от 

говорите (напр. охридския, ресенския) се отнасят към тази, които 

развиват преден глайд -y- пред палаталното n’. След появата на 

този глайд меката съгласна депалатилизра. При други (напр. 

прилепския) мекостта се задържа и в случаите, когато 

предходният преден глайд се запазва. Като произход авторът 

обвързва тази наставка с множествено число на -ие от имена с 

първичен суфекс -in-: планин’e, долин’e, от където се 

декомпозира плурален суфикс -ин’e. Промяната на окончанието 

на -е в -а се обяснява с доминиращия признак на имената, към 

които се прибавя, в случая – средния род. 

В Ново село Видинско –ичи вероятно представлява регулярния 

рефлекс на праславянската наставка за патронимия *-it-yas,  за 

която стана въпрос по-горе. Може би влияние са оказали 

                                                           
39 Стойков, Стойко. Българска диалектология. Трето издание. София, 1993, 
стр. 231. 
40 Селищев, А. М. Очерки по македонской діалектологіи. Казань, 1918, стр. 

176-177. 
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съседните сръбски говори, с които тези диалекти споделят някои 

общи черти.  

Формите на -нишча  в Костур и из македонските говори 

вероятно са образувани по аналогия от имената с основи на -еn, 

с които старите nt-основи в някакъв момент са се сближили – 

освен, че формално окончанията им във вин. и им. пад. ед. ч. 

съвпадат, е възможно да са били осмисляни като общ клас на 

имена, свързани с човешка дейност за създаване на културно 

пространство41. Не е изключено формите на -енок за ед. ч. в руски 

да наследяват разширени форми, образувани в доста по-ранен 

етап въз основа на същата формална близост.  

Формантът -тина при формите от царибродския говор 

представлява мн. форма на суфикса -īn-, прибавен към вече 

разширената с -nt- основа. Подобно явление се среща в 

украински, където късната формация дѣтѧ от събирателното 

дѣть се измества от дитина. Такова разширение би трябвало да 

е доста ранно, тъй като се среща и в други славянски езици; 

обикновено назовават месото получено от животното, назовано с 

корена на изходната дума: cf. пол. jagnięcina.  

С разпада на българското склонение формалните прилики между 

старите флективни класове отслабват, в следствие на което едни 

и същи показатели започват да се употребяват при имена, 

притежаващи еднакви формални маркери. Именно това се случва 

при съществителните от ср.р. от старите склонения на jo-, -en и -

nt. В много от говорите тези три класа възприемат окончанието 

за мн.ч. на nt-основите -ѧта> -eта (в най-стандартния случай), тъй 

като именно това окончание притежава: 

                                                           
41 Христова-Шомова, Искра. За значението на думата КОРЕН… 
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 1. най-висока честотност заради разширяващия се клас 

на деминутивни формации, в чието образуване старата наставка 

-nt- е влизала; 

2. най-ясна структура – избягва се флективната промяна 

в окончанието, добавя се формант, който има ясна и 

недвусмислена плурална маркировка (възможно е формалното 

съвпадане с една от формите за опр. член за мн. ч. също да е 

благоприятствала утвърждаването на подобна конотация). 

Подобно пълно настаняване на флективния тип на nt-основите се 

наблюдава в морфологичната система на словенски, където дори 

имена от м.р., завършващи на -е в им.п. образуват косвените си 

форми с формант -t-: poezije doktorja Franceta Preserna, vloga 

očeta v novočesnotsti. В съвременния български език такъв облик 

приемат новите заемки, завършващи на -е, -у: аташета, гурута. 

При други случаи надделяват форми на базата на en-основи 

(Костур, Куфалово), оправдани от формалната близост на 

основните форми. Формите на -нци също би трябвало да се 

разглеждат резултат от такова влияние. 

Въпреки тази относително ясна формална структура при 

формите за множествено число видяхме, че в някои диалекти са 

надделели формации от други словообразувателни типове. При 

тези от тях, където допълнителният формант следва старата 

основа на -ѧт- може да се мисли, за избледняване на старото 

значение на наставката, което е носело силно експресивна 

конотация и доизясняване с форманти, които за носителите на 

езика са били с по-ясно маркирано значение – най-често такова 

за събирателност (-ийа-, -ина) или умалителност/ 

аугментативност (-ище). По-интересни, обаче, са онези форми, 

при които формантът -ѧт- липсва. Би могло да се смята, че в 

някакъв момент, в тези говори конкурентният формант е имал 

засилена употреба, в следствие на което формите, образувани с 
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него, са изместили старите по честота на употребата. Възможно 

е, обаче, разширяването с -ѧт- и с други форманти като -ищ-, -

ьць, -иja- да възхожда към по-древен период, когато разликата в 

значението на суфиксите е била по-ярко откроена. Всъщност съм 

по-склонен да мисля, че развитието е протекло именно по този 

начин. При разпада на склонението при формите за множествено 

число са се настанили различни лексикализирани образувания. 

По този начин опозицията единствено-множествено число е 

изразена вече не с граматични, а със лексикални, 

словообразувателни средства без да се навлиза в суплетивизъм.  

Известно е влиянието на старото -nt- склонение върху 

антропонимите, по-точно върху съкратените 

хипокористични имена на мъже. Тези имена проявяват 

разширение -т- в косвените падежи, което в лингвистичната 

литература често се бърка с членната морфема (вж. по-долу в 

4.2.4.). Среща се в някои западни български говори 

(дупнишки, благоевградски, пиянешки, кюстендилски, 

ограничено в македонските говори 42 ). В работата са 

разгледани мненията на М. Цибранска-Костова, А. 

Тотаманова и И. Илиев относно агломеративите в 

българските диалекти и тяхната връзка с nt-склонението.  

Разгледан е и по-особеният тип прилагателни имена на -

шти- (дѐтешти, йа̀гнешти, кра̀вешти), характерен за някои 

южни говори и наследен от праславянски. 

 

 

                                                           
42  Цибранска-Костова,Марияна. Агломеративни форми при мъжколични 

имена в извори от XVI¬¬–XVIII век. ¬– Rocznik Sławistyczny, LXIII, 2014, 37–

45. 
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ПЕТА ГЛАВА. ФОРМАНТЪТ -NT- В СЛАВЯНСКИТЕ 

ЕЗИЦИ 

Основната цел на тази глава беше да систематизира 

съществителните и прилагателните имена, образувани с 

разглеждания формант в езиците от славянското семейство и да 

ги постави в общ диахронен индоевропейски контекст. За целта 

бяха използвани лексикографски наръчници, изследвания и 

описи върху славянската диалектология и историческа граматика. 

Този метод е избран с идеята да бъдат изяснени вътрешните 

езикови процеси на разглежданите езици. Особено внимание се 

обърна на начините, по които отделните езици „избягват” от 

парадигматично „неудобните” основи на -nt-. Акцент на работата 

са и начините, по които този морфологичен показател се е 

инкорпорирал в различните синхронни системи. Тук 

систематизирам резултатите от съпоставката на материала в тази 

и предходната глава, тъй като българският е част от славянското 

езиково семейство и не може да отсъства от общия анализ на 

едно или друго явление в това семейство.  

Образуванията със стария формант -nt- имат особено широко 

разпространение сред славянските езици. В съвременните езици 

имената, образувани с този формант, са изключително 

многобройни. Често са маркирани с допълнителна конотация на 

експресивност, която може да се стига до противоположни 

значения като гальовност или пейоративност.  

В следващите секции ще разгледам в отделните славянски езици 

съществителните (нарицателни и лични), които влизат в 

склонението на имената с основа на -nt-. Ще се опитам да очертая 

семантичните групи, в които тези имена попадат, понеже по този 

начин ще се проследи развитието в значението на старата 

наставка. Освен това ще разгледам и конкурентните суфикси, 

които влизат в синонимни отношения, а понякога и се настаняват 

в склонитбената парадигма на nt-основите. По този начин смятам, 

че ще може да се разберат по-добре процесите в късния (поне) 
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праславянски, както и да се очертаят взаимодействията между 

лексикалната и граматичната му система.  

Във всяка подглава най-напред е представена парадигмата на 

разглежданата група имена. След това са проследени 

семантичните групи, които могат да се обособят. Където е 

възможно, е направен кратък обзор на диалектното състояние на 

склонението. Разгледано е и развитието на имената с основа на -

nt- в диахронен аспект. Не на последно място са очертани и 

отношенията със стари синонимни суфикси. Във всяка една от 

подчастите са коментирани отделните явления като целта  е да се 

проследят и обяснят аспектите, в които имената от nt-

склонението се развиват.  

Първата подглава (5.1.) разглежда развитието на формациите със 

суфикс -nt- в историята на полския език. Разгледани са 

семантичните класове съществителни имена, както и участието 

на форманта в антропонимията. Обръща се внимание на 

конкурантния в съвременното състояние формант -(‘)ak, който 

тръгва от северните диалекти и се активизира от началото на 

XVIIв, а от втората половина на XVIIIв. образуванията с този 

формант започват да изместват изконни имена на -nt- (cielę-

cielak). 

Секция 5.2. разглежда накратко състоянието в двата лужишки 

езика. Отново нарицателните имена са поделени на семантични 

класове. 

Секция 5.3. е посветена на чешкия език. Разгледани са 

нарицателните и собствени имена, образувани с форманта -nt-, а 

по-подробно са анализирани прилагателните с наставка -ouc-< *-

ont-y-, които се откриват в съвременния литературен език. В 

труда се подържа тезата на В. Махек43, че при тези имена се е 

запазила стара функция на форманта за засилване на значението. 

                                                           
43 Machek, Václav. Hittito-Slavica. – Archiv Orientální, XVII, p. 2, 1949, 131–

141. 
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В секция 5.4. се разглежда накратко словашкия език. В 

парадигмата за множествено число се настаняват вероятно късни 

формации, образувани с конкурентен суфикс -ьc-, прибавен към 

основа -en- по аналогия с n-основите заради формалния завършек 

в им. пад. ед. ч. *-ę. 

Предмет на секция 5.5. е украинският език, който е разгледан в 

голяма част от диалектното си многообразие. Оформени са 

семантичните групи, към които иманата с основа на -nt- спадат, 

разгледана е и антропонимията. Обърнато е внимание на 

историческия развой на nt-склонението, проследяват се 

формациите на -eня. Също така се разглежда синхронно 

конкурнетният суфикс -‘ук като се допуска, че това е заемка от 

турски език. 

Секция 5.6. разглежда беларуския език. 

Секция 5.7. е посветена на руския език. Разгледано е 

древноруското състояние и собствените имена. Специално 

внимание се обръща на формациите на -енок, които в 

съвременния език изцяло изместват старите имена на -nt- в 

парадигмата за единствено число. Подържа се мнението на 

Богатова (1958), че тези формации тръгват вероятно най-напред 

от антропонимията. Както и при чешки, и тук са разгледани 

прилагателните имена, образувани със стар формант *-ont-y-> -

ущ-. 

Секция 5.8. разглежда сръбския и хърватския език. Имената с 

основа на -nt- са разгледани спрямо семантичните групи, на 

които могат да се разделят. Където е възможно са отделени 

изконните nt-основи от другите имена, които преди са 

принадлежали към други деклинационни класове. Разгледани са 

парадигматичните влияние, които тези основи търпят и които 

оказват. В съвременните езици склонението на тези имена е 

изцяло повлияно от о-склонението. От друга страна, имена от 

среден род от jo-, es- и еn- основи са привлечени към парадигмата 

на nt-основите по аналогия на общия им завършек в именителен 
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падеж единствено число -е. По този признак са инкорпорирани и 

заемки от турски (šiše, ćóse, sèfte).  

Секция 5.9. разгледа словенския език. В косвените падежи се 

наблюдава силно влияние на старите основи на -о- и от двата 

рода (м. и ср.). Това е довело до промени в рода на множество 

одушевени съществителни (človéče, óće), особено мъжколични 

(Francè, Francéta), които се скланят като имена от мъжки род. 

Тази промяна не е засегнала имената на малките на животни и 

птици. Както и в други езици, образуванията с -nt- имат не само 

деминутивен характер, но и емоционални конотации (понякога и 

пейоративни). Както и в сръбски и хърватски собено 

продуктивна е наставката -če. Разгледани са формациите с 

конкурентни суфикси за м. р. -ьсь, -ъkъ. 

Секция 5.10. обобщава разгледания материал в отделните 

подсекции. Анализът на материала в историческа и сравнителна 

перспектива води до заключението, че съществителните имена, 

образувани с формант -nt-, са формации означаващи 

специфичната маркираност с даден признак на лицето или обекта, 

който те посочват. При образуването на прилагателни имена тази 

маркираност в значението на форманта се изразява първоначално 

в засилване на признака, което впоследствие се е преосмислило 

в експресивна, оттам хипокористична и впоследствие 

деминутивна употреба. От нея, от своя страна, формантът е 

преминал в антропонимията. В руски антропонимите от типа 

*Василя, схващани вероятно погрешна като -n- основи, 

получават паралелна форма Василень, както би изглеждал 

винителният падеж на n-склонението. След допълнителното 

разширяване със суфикс -ъкъ < *-uk-as се е стигнало до 

гальовните форми на -енок, които след XVI век прекрачват 

границата между личните и нарицателните имена и завземат 

парадигмата на старите nt-основи в единствено число.  

Основното значение, което разширените с -nt- образувания 

придобиват в праславянски, е експресивно-деминутивно. Тази 
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експресия може да се развие в двете противоположни конотации 

на гальовност и пейоративност. Не е съвсем точно, следователно, 

да се смята, че първоначално формантът е ползван, за да се 

назовават млади същества, недостигнали полова зрялост. По-

скоро разпространението му е започнало от групата имена на 

малки животни, след което при отделянето си от тази група, 

формантът е конкретизирал значението си като експресивно-

гальовно/ деминутивно, както показват и личните имена. 

Впоследствие, най-вероятно вече в историческо време, 

формантът е започнал да се ползва отново като 

индивидуализиращ суфикс, при който експресията е можела да 

присъства, но не задължително. Чрез него са се образували 

единични понятия от стари събирателни понятия като *dětę от 

*dětь.  Вероятно в случаите като представената ситуация в 

Мазовше това значение е започнало да избледнява, което е 

благоприятствало допълнителното разширение на -ę с -k- и 

вторичното отделяне на суфикс -‘ak след деназализаията, 

характерна за тези говори, като носител на експресивността, 

вероятно по аналогия с праславянския суфикс *-ak- < *-ōk-.  

Експресивният оттенък в значението най-ясно си проличава в 

образуваните прилагателни имена, които могат да са мотивирани 

от прости прилагателни или съществителни имена. Паралелите с 

хетски не са случайни.  

В работата бяха анализирани съществителни и прилагателни 

имена, образувани с формант -nt- в полски, чешки, лужишките 

езици, словашки, украински, руски, белоруски, сърбохърватски 

и словенски, а разбира се, и български в предходната глава.  Един 

от основните изводи, които се наложиха, е, че nt-формациите не 

са имена само със значение „млади, полово незрели същества”, а 

по-скоро са били маркирани с допълнителен признак за 

деминутивност и експресивност. Вероятно още и в 

старобългарски тази употреба на форманта е била широко 

застъпена в говорите, но поради характера на литературните 
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творби – слабо отразена в книжнината. Основните семантични 

групи, които се открояват са „млади живи същества – хора и 

животни, диви и домашни“, „части на човешкото тяло“, 

„човешки произведения“,  

За усилваща функция на форманта свидетелстват и 

прилагателните в руски и чешки (тип div divoucí, зла злущая), на 

които за паралели могат да се смятат дублетните nt-форми на 

прилагателните в хетски.  

Формантът -nt- се среща често и в славянската антропонимия, 

изобилни сведения за което дават  лични и фамилни имена, 

засвидетелствани в средновековни паметници, писани на 

разглежданите езици. Немалка част от тях представляват 

съкратени умалителни от сложни двусъставни имена (напр. 

Sławięta от Sławomir).  При почти всички такива образувания 

старият суфикс -nt- се добавя към съкратената основа (т.е. след 

отстраняване на допълнително разширяващите суфикси *-kъ, -in, 

-ovski). Това смятам, че може да се приеме като довод за ранното 

образуване на този род формации. От друга страна, в даден 

момент формантът, вече по-скоро свързан с номинативния си 

завършек и определената парадигма, който той води със себе си, 

започва да се прибавя след вече разширени основи – така най-

вероятно са възникнали класовете на -čę,  и -enię.  

За разлика от други индоевропейски езици (старогръцки, 

латински, хетски, тракийски, литовски) в славянското семейство 

топонимите с формант -nt- не са често явление. Тези, които 

открих в процеса на работата, са по-скоро лични или фамилни 

имена. 

В морфологичен план при nt-основите могат да се проследят 

следните тенденции.  

В западната група езици те са претърпели ранно влияние от 

смекчените o-основи в парадигмата за единствено число. В 
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старите чешки текстове и в словашки се срещат форми, 

разширени със суфикс -ьсь, добавен след основа -en. В словашки 

тези форми се намесват в парадигмата за множествено число 

(dievčence = dievčatá). Като формации със засилена експресия са 

имената, образувани с допълнителния умалителен суфикс *-ъk: -

ęt-ъko: чеш. kuřátko, пол. jagniątko. Възможно е тези форми да са 

се разпространили като тип деминутивни формации: 1. за да се 

подведе консонантната основа към по-разпространен тип; 2. 

понеже старото експресивно значение е било избледняло, а да е 

останал само семантичният признак „младо живо същество“. 

Влиянието на i-основите (и тематизираните им варианти -jo/ja-) 

върху консонантното склонение е старо явление – среща се 

особено силно при сегашните деятелни причастия не само в 

старобългарски, но и в литовски, старогръцки и латински 

(смесена парадигма с i-основи). Вероятно тук става въпрос за 

ранни опити за тематизиране на иначе атематичните основи на 

съгласна (като приемаме, че старите консонантни показатели 

вече са били загубили лексикалното си и граматично значение, 

което са притежавали в по-ранното аглутинативно и активно 

праезиково състояние). Възможно е този процес да е бил 

паралелен с образуването на класа на прилагателните имена 

(които първоначално са били консонантни основи най-вероятно 

характеризирани  вторично с -i- като маркер за абстрактна 

отнесеност – тип овьца – овьчь).  

В източната група, особено в руски, пак в единствено число 

настъпва изместване на старите форми с -nt- от формации с по-

ранно разширяване с -k- (-en-ok-< *-ъk-ъ).  Много вероятно е 

подобен процес в северните полски говори да е довел до пълното 

изместване на имената с основа на -nt- от формации с -‘ak (по 

произход разширено -k- окончание за им. пад. ед. ч. ę на nt-

склонението). Като цяло, умалителният суфикс *-ъk-ъ< *-uk-u< 
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*-uk-as< *-uk-os e типичен за северната група на славянските 

езици (западна и източна стандартно)44.  

В южните славянски езици nt-склонението търпи влияние от 

доминиращия склонитбен клас за среден род по о-основи. Тези 

стари консонантни основи не само че разширяват значително 

семантичния си кръг, но и затвърждават мястото си в системата 

на езиците като обхващат под себе си и заемки – най-напред от 

турски, а след това и от всякакви други езици, включително и от 

международната културна лексика. Така в съвременния 

български език окончанието за множествено число -та се 

настанява след множество заемки, завършващи на гласна като 

гуру, фото и др. Настаняването на nt-основите в парадигмата на 

имената от среден род, завършващи на -е независимо от 

праславянската им основа, както видяхме, може да се наблюдава 

във всички южнославянски езици, особено в диалектите им. Най-

често това се отдава на аналогията спрямо разширяващия се клас 

на умалителните формации, образувани със суфикса -nt-. Както 

беше споменато при частите за сръбски и словенски, до голяма 

степен се е получило уеднаквяване на съгласната в косвените 

падежи на имената от старите консонантни основи, където 

общият облик на завършека (основа + окончание) е -VCV#. 

Струва ми се, че е възможно и обяснението, което беше развито 

по-рано, а именно, че общият номинативен завършек на -n- и -nt-

основите е можел да подвежда имената под обща парадигма. 

Възможно е засега единствената подобна позната форма от 

старите паметници, която може да се разглежда като 

свидетелство, че и в по-ранен етап се е случвало такова сместване, 

да е корѧ от Ватиканския палимпсест. 

                                                           
44 Вж. полските умалителни на -ek: synek, domek и др. Възможно е също така 

географската близост с балтийските езици да е подпомогнала запазването на 

този суфикс – ср. лит. умал.  на -ukas. 
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Това, което се вижда в българските диалекти при образуването 

на формите за множествено число, може да бъде забелязано и в 

сърбохърватски и словенски, а донякъде и в старочешки и 

словашки. В парадигмата за множествено число са се намесвали 

паралелни формации, образувани с конкурентни суфикси. Най-

често това е бил суфиксът *-ity-ъ, който първоначално е 

изразявал притежание,  впоследствие се е развил в патронимичен 

суфикс, а в някакъв момент е бил и деминутивен (напр. 

старобългарските козьлищь, дѣтищь). Другият суфикс, който се 

вижда при паралелни синонимни формации, е *-ьсь, вероятно 

първоначално обозначавал индивидуален обект или лице.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Формантът -nt- принадлежи към един от най-старите пластове в 

инвентара с индоевропейски суфикси. Присъствието на 

формация с този суфикс в глаголната парадигма (3 л. мн. ч.) 

говори за доста ранното му наличие в праезика именно в 

несъставен вид (образуването на глаголната парадигма във вида, 

в който я познаваме от засвидетелстваните езици може би е било 

завършено скоро преди отделянето на хетоанатолийския клон, 

който не участва в по-нататъшното развитие и разгръщането на 

залоговата диатеза). Освен в глаголната парадигма във всички 

дъщерни езици се откриват именни формации, в които *-nt- 

участва като словообразувателен суфикс45. Значенията, с които 

тези суфиксални формации се срещат в отделните дъщерни 

езици, могат да се обособят в няколко групи, сред които тези на 

умалителните имена, названията на млади същества, лични и 

фамилни имена, събирателни и множествени формации, 

                                                           
45  Според някои теории за миналото на индоевропейския език дори 

граматичните маркери (като показателите за лице, число и време при 
глаголите, тематичните гласни при имената) са били словообразувателни 

наставки, отпращащи съответната дума към определен лексикален клас (това 

напр. се имплицира навсякъде в Добрев (Добрев, И. Теория на....). 
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прилагателни имена. Сходните значения думите, образувани с 

форманта -nt-, които могат да се открият в дъщерните езици, 

навеждат на мисълта, че подобни функции или такива, от които 

тези биха могли да произлязат,  са били присъщи и в периода на 

праезика.  

В двата най-рано отделили се клона – анатолийския и тохарския, 

се откриват функции, които хвърлят повече светлина върху 

миналото на форманта.  

Формите на -anza (< *-ant-s) за имената от среден род в хетски (т. 

нар. „ергатив“; 1.2.1.6), когато са подлози на транзитивни 

глаголи, вероятно свидетелстват за старо състояние в праезика, 

когато средният род е обхващал неактивен клас имена, които не 

са можели да бъдат граматични деятели на транзитивно 

действие. От тази гледна точка, тези форми са вторично 

активизирани. Подобна е ситуацията и при имената за звателен 

падеж на имена от среден род в хетски (1.2.1.7), където отново с 

този суфикс съществителните от този клас се превръщат в 

граматично (не семантично) одушевени, за да могат да бъдат и 

„призовани“.  

От  имената на деятели, образувани със суфикс -nt- в тохарски 

(1.1.2), също може да се предположи, че една от ранните функции 

на разглежданата наставка е да агентивизира дадена изходна 

форма. Значението на индивидуализация, което откриваме в 

употреби като вокатива на имената от среден род и формите им 

за „ергатив“ в хетски, формите с -nt- за множествено число в 

тохарски, би могло да се смята за изходно, от което се е развила 

тази агентивна функция. От начален „активизатор“ суфиксът е 

започнал да обозначава индивидуалния носител на дадени 

признаци – когато те са били предикативни, формите са се 

развивали в това, което впоследствие се превръща в агентивни 

имена (като в тохарски) или причастия. Не изключвам идеята 

причастията като отглаголни прилагателни да са вторично 
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адиективизирани по-стари вид nomia agentis. Когато признаците, 

обозначавани от корена, са били атрибутивни,  тогава са 

засилвали значението (като в чеш. běl běloucí < *bēl-ont-y-); това 

засилено значение е можело да се развие и преосмисли като 

афективна употреба, от която са се развили умалителните 

конотации, впоследствие прехвърлени към имената. 

Индивидуализращата функция на форманта („този, снабден с 

признак Х“) може да обясни и образуването на имената на 

жители и племена, от които употреби е могла да се развие и 

притежателна конотация, т.е. значение на абстрактна отнесеност. 

Подобни абстрактни формации могат да стоят зад събирателните 

имена в хетски.  По семантичен развой това донякъде напомня 

развитието на образуванията с hic-et-nunc маркера *-i-, който 

впоследствие започва да образува абстрактни формации за 

съотнасяне със следходното име, а оттам се развива в една от 

най-разпространените наставки за образуване на прилагателни 

(старобългарските несклоняеми прилагателни на -ь исплънь, 

различь, свободь, соугоубь, оудобь вероятно са такива остатъци). От 

тази индивидуализираща функция се развиват формите за 

множествено число в тохарски, със значение „група от 

индивидуални предмети“ (1.2.1.8.3.1). 

Такова индивидуализиращо значение суфиксът -nt- споделя и с 

Хофмановия суфикс 46  (*-H3on-H2), а абстрактната отнесеност 

напомня на тази, изразявана чрез показателя *-n- и изобщо 

предполага по-древно родство с класа на хетероклитните имена 

на *-r/n-.  От тази гледна точка може да се предполага някакво 

далечно родство между n-суфиксите и форманта *-nt-, но 

данните от най-старите езици не дават някакви точни  податки 

кога  е настъпило такова разширение и каква е била функцията 

                                                           
46 Hoffmann, K. Ein grundsprachliches… . 
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на форманта *-t-, ако е имало такова разширяване. Смятам, че 

разширяването на хетероклитните имена с елемент *-t- е 

повторило подобен процес или е направено аналогично с други 

синхронно активни суфикси в отделните езици. Обяснението за 

фонетичното допълване на определени основи, завършващи на 

дадени звукове, работи добре на синхронно равнище, но ми се 

струва неиздръжливо в диахронен план. Не мисля, че едно 

подобно стихийно явление, необвързано със системата на езика, 

може да се задържи за дълъг период от време. А щом говорим за 

разширяването на хетероклитните имена спрямо наличието на 

вече неразделим суфикс в глаголната парадигма, можем да сме 

сигурни, че става дума за огромен времеви отрязък. За още по-

голяма времева пропаст трябва да се мисли, ако се приеме, че в 

праславянски en-основите са получили t-разширение, което, 

освен че е атематично, се оказва конкурентно на значително по-

разпространения и системно приемлив за дадения времеви 

отрязък суфикс *-iku< *-ikos. С други думи, дори денталното 

разширяване на назални или сонантни основи да е типологично 

приемливо и да се е случвало в отделни езици или клонове на 

семейството, то не може да се смята, че става въпрос за един и 

същ процес.  

В праславянски наставката *-nt- при имената е носела силно 

експресивна конотация, запазена в някои прилагателни форми 

в съвременните руски и чешки говори. При деноминалните 

производни тази експресия е преминала в емоционална 

окраска, която най-напред се е изразявала в умалително-

гальовно отношение на говорещия към обекта. Такова 

състояние е запазено в старобългарски – в него откриваме  

имена от  -nt-основи, които принадлежат към два 

типологически близки класа: малки или млади човешки 

същества и малки на животни. Възможно е праславянският 

език да е познавал и клас от имена на деятели от мъжки род, 

образувани с *-ont-, за които обаче няма останали много 
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данни (в старобългарски могѫть би могло да се мисли за 

такава формация, доколкото не е калка от гръцкото ἀρχών, т.е. 

е причастие). 

В текстовете, създадени в старобългарската епоха, се 

откриват предимно лексеми, назоваващи младото потомство 

на животни и хора. Освен прости корени, в този клас се 

откриват и суфигирани формации (овьчѧ, коурьчѧ), които 

допълнително се разширяват с наследника на *-nt- в 

праславянски -ѧт-. Обикновено това са образувания, 

произведени със суфикс -ьц-<* -ik-, който първоначално 

освен умалителни е образувал и индивидуални названия  (тип 

коупьць). Прибавянето на *-nt- изглежда е било доста ранно, 

преди действието на регресивната палатализация. Вероятно 

това допълнително разширяване с *-nt- е засилвало 

експресивния оттенък на вече веднъж разширената основа. 

Впоследствие, така образуваният формант -čę се превръща в 

такъв маркер на експресивна деминутивност, който се отделя 

от такива суфигирани с *-ik-> -ьц- формации (и вероятно 

основи на -к- като отрокъ, вноукъ) и започва да се добавя към 

други съществителни.  

Такава силна експресивна нотка, изразявана чрез *-nt-, е 

можела да се развие и в противоположна посока – към 

пренебрежително или пейоративно значение. Образуваните 

съществителни са обхващали най-вероятно онези семантични 

групи, с които човекът е имал близък контакт и към които е 

можел да има емоционално отношение – млади животни и 

човешки същества, части на тялото, изделия на труда. Тези 

групи, срещани в съвременните славянски езици, водят към 

мисълта за по-общо експресивното значение на разглеждания 

формант в праславянски, въпреки ограничения брой имена, 

засвидетелствани в най-ранните старобългарски текстове. 
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При образуването на прилагателни имена тази маркираност в 

значението на форманта се изразява първоначално в 

засилване на признака, което впоследствие се е преосмислило 

в експресивна, оттам хипокористична и впоследствие 

деминутивна употреба. От нея, от своя страна, формантът е 

преминал в антропонимията, превърщайки се в една от най-

продуктивните наставки за изразяване на умалителност и 

гальовност.  

Славянската антропонимия и патронимия, образувана с 

форманта -nt-, е изобилен клас, засвидетелстван още в 

средновековните документи. Голяма част от личните мъжки 

имена представляват съкратени форми от сложни 

двусъставни антропоними. При патронимите често суфиксът 

*-nt- е бил добавян след отстраняването на други форманти 

като *-kъ, *-inъ, *-ov-sk(i)– пол. Jacek: Jacęta, Jakubowski: 

Jakubię. От това може да се заключи, че тези формации са 

доста ранни. Прибавянето на суфикса *-nt- към тези имена, 

още неразширени с други форманти, води към мисълта, че в 

този момент тези патронимични суфикси вероятно са влизали 

в синонимни отношения. 

В морфологичните системи на славянски езици имената с 

формант -nt- търпят различни модификации. Най-ранно е 

влиянието на i-основите, което е цялостно характерно за 

консонантните парадигми в славянски езици 47 . Подобно 

влияние претърпяват и причастията, които впоследствие 

преминават почти изцяло към тематичното склонение на -o- и 

-а-основи, запазвайки разширението *-i-.  

Вероятно след изпадането на крайните консонантни имената 

със стара основа на *-nt- са започнали да имат еднакъв 

формален облик *-ēn в именителен и винителен падеж 

единствено число с имената от среден род от (e)n-основи. 

Мисля, че това е довело до деривирането на суфигирани 

                                                           
47 Също и в балтийски и други клонове. 
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формации *-en-ъкъ, *-en-ьcь, *-en-ityь, при които 

деминутивността също е била привнасяна от вторично 

добавените форманти.  

От друга страна, формациите със суфикс -yь- (*kozьlęt-yь-), 

характерни за всички славянски езици, вероятно са 

образувани от косвената основа, тъй като от имената с en-

основи не образуват подобни форми, може би поради 

предимно абстрактното си значение (не са ми известни 

формации от рода на *vertmen-yь-, *semen-yь-). Формации с 

разширена -en-основа се настаняват в парадигмите на 

различни езици: в множествено число в старочешки и 

словашки, както и в някои български говори; по-късно в 

единствено число в руски. В южната група имената на -nt- се 

превръщат в модел за образуването на нови умалителни 

формации, като в българските диалекти и в сръбски често 

склонението им се настанява при множество имена от други 

склонитбени типове, вероятно по аналогия на именителния 

завършек -е: срхр. govànce, imánjce ‘имане’, jȕtārce ‘утро’, 

jájce. Ясната и отделима структура на суфикса позволява той 

да се разпространи към множество заемки от други езици 

(аташета, кивита, гурута, шоута и пр., срхр. ђубре, шербе, 

дугме и пр.), избягвайки донякъде по този начин фузията в 

краесловието. 

В западната група на славянските езици се вижда късно 

влияние на смекченото склонение. То не може да бъде старо, 

тъй като иначе щеше попадне под влияние промените, 

предизвиквани от праславянската йотация. Във формите за 

множествено число, от друга страна, старата консонантна 

парадигма, без по-късните смекчавания, се пази. 

В южната група освен тоталното влияние на о-основите се 

наблюдава и смесване между старите деклинационни класове 

с основи на *-yo-, *-en-, *-nt- понякога и *-es-. Това явление е 

налице в някои крайни западни говори, както и в 

сърбохърватския и словенския език: pero-pereta, uho-ušeta, 
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име-имета (дори в българската книжовна норма виме-

вимета). В словенски общото подвеждане към nt-основите се 

простира дори до имената от мъжки род, завършващи на -е от 

други стари основи (oče) заемки като France. Най-вероятно 

при общото подвеждане в сърбо-хърватски и български важна 

роля е изиграл както общият завършек в именителен падеж 

единствено число, така и факта, че всички имена от тези 

основи са от среден род.  

Принадлежността към формалния клас на средния род 

вероятно е и причината за изместването на старите 

продуктивни наставки *-it-y(ь) и *-ьc(ь), които не са се 

вписвали в тази група, тъй като препращат към друг формален 

клас (този на мъжкия род). Отнасянето на целия семантичен 

клас на деминутивите към формалния клас на имената от 

среден род може би е и причината за преминаването на 

имената, образувани със суфикс *-ьce в сръбски, изцяло към 

парадигмата на nt-основите. Може би допълнителен фактор 

при този процес е бил запазеният и жив клас умалителни, 

образувани от антропоними (Mile, ), който е подсилил 

аналогичното прехвърляне на имена, завършващи на -е и 

изразяващи хипокористично или експресивно отношение на 

говорещия, към общия формален признак в склонението, а 

именно разширяването на основата с -t-. В словенски това 

разширяване е надхвърлило формалните граници на 

завършека в им. пад. и всички мъжколични имена, 

завършващи на гласна, се включват в тази парадигма: Marko-

Markota, Matija-Matijata, Radecki-Radeckita. 

 

В историята на славянските езици имената, образувани с 

показателя *-nt-, се оказват един от най-устойчивите класове. 

Те не само се запазват във всички езици от това семейство, 

въпреки разнообразните промени, настъпили на фонетично и 

граматично равнище, но и значително разширяват обхвата си. 

Лесната отделимост и ясната фонетична структура в 



56 | 

  

косвените падежи ги превръща в удобен механизъм за 

приобщаване на чужди думи към склонитбената система на 

някои от езици, а при други парадигмата им се допълва от 

образувания със синонимични суфикси. 
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Справка за научните приноси в дисертационния труд: 

 

1. Представено е разпространението на форманта -nt- в 

индоевропейските езици, като данните са систематизирани 

според типа образувания (глаголни и именни) 

2. Направен е критичен преглед на възгледите за произхода 

на форманта -nt- в индоевропейските езици като цяло и в 

отделните индоевропейски семейства, като са 

систематизирани общите положения и разликите във 

възгледите на учените от различни периоди и  отнесени към 

различни клонове на индоевропейските езици. 

3. Направен е опит праславянските формации с формант -

nt- да се впишат в индоевропейски контекст от гледна точка 

на най-съвременните открития в областта. 

4. Съставен е корпус на примери в контекст от многобройни 

средновековни паметници (въз основа старобългарски, 

среднобългарски и други славянски ръкописи, които 

съдържат късни преписи на старобългарски текстове)  на 

съществителни, образувани с формант -nt-. 

5. В резултат от проведеното изследване броят на 

съществителните в старобългарски, образувани с формант -

nt-, се увеличи повече от три пъти. 

Анализирана е семантиката на съществителните, 

образувани с разглеждания формант, въз основа на 

контекста, в който са употребени и с оглед на цялостния 

контекст на текстовете, в които се откриват.  

6. Направена е съпоставка на значението и сферата на 

употреба на съществителните, образувани с формант -nt, и 

техни синоними, образувани от същата основа, но с други 

суфикси. 

7. Направени са изводи за общата семантика на 

съществителните с формант -nt- в старобългарски. 
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8. Разгледани са съществителните с формант -nt- в 

българските диалекти и словообразувателните дублети, 

които конкурират старите -nt- формации. Показан е развоят 

на тези имена от формална и семантична гледна точка 

9. Разгледан е историческият развой на формациите от nt-

склонението в отделните славянски езици в съпоставителен 

план и в историческа перспектива към праславянски, от 

една страна, и към индоевропейски, от друга. 

10. Показани са общите тенденции и разликите в развоя на 

имената с формант -nt- в славянските езикови групи и в 

отделните славянски езици. 
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