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ЕНЦИКЛОПЕДИЯ НА СЛАВЯНСКИЯ БИТ 

J e r z y R u s e k . Dzieje nazw zawodow wJQzykach siawianskich. Warzsawa, 1996. 160 p. 

Искра Христова (София, България) 

Полският лингвист Йежи Русек е извес
тен преди всичко като българист - исто
рик на езика, диалектолог, етимолог -
един от най-добрите познавачи на исто-
рията и диалектите на българския език. 
В своята най-нова книга той е разширил 
сферата на изследователските си търсе-
ния и е положил усилия да събере и ана-
лизира названията на професии във всич-
ки славянски езици. Книгата е не само 
диахронно изследване, но представя и 
съвременната картина на професионал-
ните наименования в славянските езици 
в цялата пъстрота и разнообразие на тех-
ните диалекти. Интересите на автора в 
тази облает са ни вече познати от него-
вия доклад на XI славистичен конгрес, а 
също и от няколко публикации в Бълга
рия и в Полша1. 

Този труд на полския лингвист е 
плод на дългогодишна тьрпелива рабо
та, в резултат от която в книгата са пред-
ставени около сто изоглоси на професи-
онални названия, всяка от конто се реа-
лизира с различии наставки, така че в 
резултат се получава внушително количес
тво от неколкостотин различии nomina 
agentis и nomina actoris. Индексът, с който 
е снабдена книгата, съдържа 728 названия 
на професии на различии езици. 

Книгата съдържа 14 раздела: I. Зе-
меделие; II. Събиране на реколтата; III. 
Градинарство; IV. Скотовъдство; V. Лов; 
VI. Риболов; VII. Названия, свързани с 
хлебопекарството; VIII. Дървообработва-
не; IX. Металообработване; X. Шивачес-

тво; XI. Обущарство; XII. Грънчарство; 
XIII. Търговия; XIV. Митничарство. 

Авторът представя професионални-
те названия от най-старите писмени па-
метници до днешните книжовни и диа-
лектни източници, като прави етимоло-
гичен анализ както на славянските, така 
и на чуждите названия. За този труд е 
използван огромен и разнообразен изво-
ров материал. 

Силно впечатление прави голямото 
многообразие от наставки, с конто може 
да се реализира една морфема. Напри
мер: A0BYHH, Λ0ΕΗΤΚ6ΝΗΚ7., ЛОвСЦ, ЛОвджиЯ 
(български), ловея, ловитель (руски), 
lowca, lowicz (полски), lovak (чешки), ло-
вач, ловар, ловчар (сръбски); шьвън, ши-
вач (български), шваля (руски), швач (бе
лоруски), шивец (български, остаряло), 
шивар (български, словенски), swalca 
(горнолужишки),5г'уа/сс, siwnkar (словен
ски), sivavec (словенски, сърбохърватски). 
Разбира се, много от думите са остаре
ли, излезли от употреба, други са диалек-
тни, с регионална употреба. 

1 Р у с е к, Й. Из историята на названията 
за професии в южнославянските езици 
(български и сърбохърватски). - Език и 
литература, 1992, № 2,20-29; R u s e k, J. Nazwy 
krawca w jgzykach slowianskich. - Studia z 
Filologii Polskiej i Stowianskiej, 32, 1994, 225-
240; R и s e k, J. Bezeichungen des Zollners in 
den slawischen Sprachen. - In: Analecta 
Indoeuropaea Cracoviensia. T. 1. Safarewicz 
memoriae dicata, Krakow, 1995, 355-364. 

123 



Освен славянските думи при назо-
ваване на професиите се използват и мно
жество заемки от най-различни езици. 
Например за 'дърводелец' в хърватски се 
употребява cimerman, заета от немски, в 
български - дограмаджия, заета от тур-
ски, в босненски диалекти - арабската 
nedzar, заета през турски, в сръбски, хър
ватски, а й в български - немската тиш-
лер, teler, а в горно- и долнолужишки -
съответно tyser и tysar, в хърватски и в бъл
гарски - италианската marangon, маран-
гоз; за 'ковач' - в български се употребява 
турската дума демирджия, в чешки и в 
сръбски - немската smit, в български и 
сръбски - арабско-персийската налбан-
т(ин), в Далмация - италианската faber. 

Все пак при професионалните по-
mina agentis както в български, така и в 
останалите славянски езици преоблада-
ват славянските названия и модели. 

Понякога за една професия в славян
ските езици има две еднакво древни и ед-
накво разпространени изоглоси, напри
мер отглаголната пастир и отименната 
овчар. Те и двете са наравно представе-
ни и в български и се употребяват и до 
ден-днешен наред с диалектната чобанин, 
заемка от турски. 

От историческия преглед, който Й. 
Русек прави, се вижда, че повечето от най-
старите думи, конто са били употребява-
ни в старобългарски, са останали в езика 
ни и до днес, понякога наистина с друга 
афиксация. Все пак има няколко старо
български названия, конто днес вече са 
излезли от употреба. Такъв е случаят със 
скжд-вльннкг за 'грънчар', от която няма 
следи и в диалектите. Наследници на тази 
дума са skudla в черногорски диалекти и 
skodla в словенски със значение 'кереми-
да'. Както посочва авторът, тяхното на
личие в тези езици отговаря и на предпо-
ложението на О. Трубачов, че 
осжд-бльинк* трябва да се смята за пано-
низъм. Излизат напълно от употреба и 
трите думи за 'ковач', използвани в ста
робългарски: вътръ (среща се у Йоан Ек-
зарх), квгчин (също у Йоан Екзарх) и 
влъ^чнн (само в превода на Четири слова 
против арианите от Константин Преслав-
ски). И трите се употребяват в паметни-
ци, свързани с Преславския книжовен 
център. За първата се предполага, че е 
стара балтославянска дума, а за втората 

и третата - че са заети от прабългарски, 
за което свидетелства и наставката -чнн. 

По-различен е случаят с коипьць за 
'търговец', дума, характерна за старобъл
гарски, но излязла от употреба в съвре-
менния книжовен език. Тя се пази в ня
кои диалекти, главно в Североизточна 
България, което отговаря и на употреба-
та й от Йоан Екзарх. Производно от нея 
е прилагателното купешки, срещано в 
книжовния език. Друга дума в езика на 
Йоан Екзарх е очкмлрь за 'обущар', произ-
водна от usma, штъ - 'кожа'. В книжов
ния език няма и следа от нея, но в някои 
североизточни диалекти се пазят назва-
нията осмар, усмар за 'кожар'. 

При голяма част от професиите в 
славянските езици съжителстват славян
ски думи и заемки, например в българс
ки ловец и авджия, овчар, пастир и чо
банин, шивач и терзия, обущар и кун-
дурджия, пекар и фурнаджия. Повечето 
от заемките в български са от турски 
произход и постепенно са били изместе-
ни в книжовния език, като са останали в 
него маркирани като диалектни или ос
тарели. Доста по-различна е била карти-
ната през XIX в., когато точно турските 
думи са били употребявани в живата реч, 
а славянските са били известии от писме-
ните паметници и в резултат от целенасо-
чена езикова политика са били възродени 
за жива употреба. Има обаче професии и 
занаяти, при конто и до днес се пази като 
книжовно турското название: бояджия, 
халваджия, бозаджия, калайджия, те-
некеджия и т. н. Жива и продуктивна е в 
книжовния език и наставката -джия, с 
която се образуват названия не само от 
турски корени: каналджия, кафеджия, 
пощаджия, ловджия, катаджия. 

Новата книга на Й. Русек ни пред-
ставя една пъстра картина от названия 
на дейности, свързани с бита на славя-
ните, от разнообразии морфеми и слово-
образувателни модели, с които те се реа-
лизират. Тази книга е една истинска ен-
циклопедия на славянския бит. 

Разбира се, има още древни профе
сии и занаяти, невключени в тази книга, 
например златарство, строителство, бо-
яджийство и рисуване, военно дело, мор-
ско дело и т. н. Да се надяваме, че те ще 
бъдат предмет на един бъдещ труд на 
автора. 


