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КАТЕГОРИЯТА  РОД  В  РУСКИ  И  БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК 

(НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, ТЕХНИТЕ ПРИЧИНИ, СПЕЦИФИКА) 
 

Генетичната близост между руския и българския език предполага опреде-

лена близост и на граматическите категории. По отношение на съществителни-

те тази близост се реализира в наличието при съществителните в единия и в 

другия език на категорията род и число. За по-голямата част от съществителни-

те в двата езика формалните показатели за принадлежността на едно или друго 

съществително към един от трите рода съвпадат. Така например по-голямата 

част от съществителните на съгласна са в мъжски род /включително Й/ – про-

фессор/професор, стол/стул, соловей/славей; към женски род се отнасят много 

съществителни с крайни А/Я – женщина/жена, роза/роза, земля/земя; в среден 

род са съществителните с крайни О/Е – зеркало/огледало, желание/желание. 

Във всеки род има малобройни изключения от системен или традиционен ха-

рактер. Така например съществителните; които означават лица от мъжки пол и 

при това имат крайна гласна, се отнасят към мъжки род: судья/съдия, юно-

ша/юноша, дядя/чичо. Съществителните собствени имена, които означават лица 

от мьжки пол, независимо от окончанията си, се отнасят към мъжки род, което 

най-добре е показано при съгласуваните форми на сложните минали времена. В 

женски род са значителна група от думи, загубили крайната си мекост – све-

жесть/свежест, милость/милост. Тяхната принадлежност към женски род се 

поддържа от суфиксите ост/ест. Към среден род се отнасят съществителните 

от типа жюри/жури, коммюнике/комюнике, меню/меню и други подобни. 

Разпадането на склонението в български език теоретически  би могло да 

отслаби категорията род, тъй като съществителните имат само обща форма. Но 

това не става, тъй като има два фактора, които задържат този процес: а/ при 

съвпадане на формите за множествено число на съществителните от мъжки и 



22 

 

женски род /срв. пътник/пътници и скитница/скитници/ голям брой съществи-

телни от мъжки род имат форми, които се различават от посочените: 

плод/плодове, край/краища и други. 

Формите за множествено число на съществителните от среден род също 

не съвпадат с формите за множествено число на съществителните от мъжки и 

среден род – огледало/огледала, врабче/врабчета, море/морета; б/ членната 

форма /формантите за определеност/, която в случая се присъединява към 

съществителните, има различен вид в зависимост от рода – ЪТ/ЯТ, А/Я за мъж-

ки род, -ТА за женски род, -ТО за среден род, -ТЕ за множествено число на 

съществителните от мъжки и женски род и -ТА за множествено число на съще-

ствителните от среден род. 

Различията между съществителните в руски и български език по отноше-

ние на категорията род засягат преди всичко несъвпаденията, т.е. такива думи, 

които имат едно и също значение в двата езика, но по силата на тези различия 

техните външни форми могат да се отнасят към различни родове, например: 

штраф/глоба, окно/прозорец, слово/дума, вес/тегло. Такива несъвпадения 

нямат системен характер в междуезиков план, но вътре във всеки от сравнява-

ните езици посочените съществителни са системни. 

Вторият тип различия е представен от думи от типа перевозка/превоз, 

тростник/тръстика, песочница/пясъчник, огарак/угарка, стремление/ стре-

меж, происхождение/произход, стебель/стъбло, стройка/строеж и др. Група-

та от такива несъвпадения е значителна. Причината за несъвпаденията е до-

статъчно очевидна – проявява се спецификата на всеки от езиците при оформя-

нето на основата с един или друг суфикс. Тук се забелязват някои тенденции: в 

руски език съществителните от среден род на -ЕНИЕ/Е /преди всичко отглагол-

ните съществителни/ в български език клонят към оформяне с помощта на дру-

ги суфикси, конто се използуват при образуването на съществителни от мъжки 

или женски род – стремление/стремеж, проявление/проява, прославление/про-

слава, просвещение/просвета, восхваление/възхвала, равнодушие/равнодуш-

ност, украшение/украса, употребление/употреба, пресыщение/пресита, по-

вреждение/повреда, скрипение/скриптеж и други. Някои съществителни от 

мъжки род нямат суфикси – введение/увод, происхождение/ произход, воспроиз-

ведение/ възпроизвод, сопровождение/съпровод. Но има съществителни без су-

фикси /главно от неславянски произход/, където несъвпаденията по род могат 

да се обяснят или със заимствувания на една или друга дума, или с традицията 

на оформяне на заетите думи във всеки език, срв. котлета и котлет, проблема 

и проблем, ноктюрн и ноктюрно, темп и темпо, виолончель и виолончело, сту-

дия и студио, трасса и трасе, канарейка и канарче, монополия и монопол, 

трапеция и трапец, элита и елит и други. Корените на традицията за родовото 

оформяне на съществителните в конкретния език по всяка вероятност са свър-

зани с аналогиите, срв. вред/вреда, повреждение/повреда; корвет/корвета, 

фрегат/фрегата; люпин/лупина, георгин/гергина, пармен/пармена, ане-

мон/анемона, тополь/топола, цикламен/циклама, гладиолус/гладиола, моло-
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чай/млечка, терновник/трънка, мандарин/ мандарина, тростник/ тръстика, 

ренет/ренета, эспарцет/еспарзета. 

Размествания в категорията род ние смятаме случаи от типа пере-

кись/прекис, площадь/площад, морковь/морков и други, където в руски език 

съществителните са в женски род, а в български език – в мъжки. Причината за 

такива несъответствия, според нас, трябва да се търси в отпадането на мекостта 

на крайните съгласни при съществителните и от мъжки, и от женски род /в 

мъжки род суфиксалните -ТЕЛЬ/ТЕЛ н АРЬ/АР/. Отпадането на мекостта още 

повече увеличава групата на съществителните от мъжки род. Отпадането на 

мекостта на крайните съгласни при съществителните от женски род довежда до 

състояние, когато формално те приличат на съществителните от мъжки род, 

които традиционно са имали твърда крайна съгласна. По всяка вероятност това 

е предопределило и прехода на редица съществителни от. женски род в мъжки 

род в тези случаи, когато принадлежността им към женски род не се подкрепя 

от суфикси – артел, акварел, воал, бемол, бандерол, дуел, детайл, диагонал, 

двуокис, емайл, грозд, залеж, запис, картеч, киновар, клинопис, конзол, кадрил, 

капител, карамел, креват, кефал, морков, мечет, насип, накип, нефт, модел, 

морал, медал, окис, опис, примес; печат, подпис, пърхот, пастел, педал, пас-

торал, панел, паралел, площад, пелин, стенопис, фалш и други. 

В същото време се забелязва и обратното явление – в руски език редица 

сьществителни, които се отнасят към мъжки род, в български език функциони-

рат като съществителни от женски род. При това системност се забелязва в две 

направления; а/ съществителни, означаващи някакъв процес или болест – син-

теза, фотосинтеза, симбиоза, хипноза, електролиза, психоанализа, хидролиза; 

артеросклероза, авитаминоза, невроза, тромбоза, туберкулоза, психоза, пара-

лиза и други; б/ съществителни, при които на мястото на -ОК/-ИК/-ЕК в руски 

език съответствува суфикс -КА в бъпгарски език: бъчонка, котелка, ватенка, 

козирка, глътка, напитка, значка, ботинка, рисунка, ролка, полушубка, облом-

ка, рисунка, пирожка, постъпка, угарка, снимка, отсянка, обрезка и други. Ня-

кои несъответствия, които не могат да бъдат обяснени без специален анализ, на 

занятията се дават като списък, например случаи от типа – вечер, пепел, прах, 

възраст, пот. 

Специфична особеност на българския език по отношение на категорията 

род е по-широкото противопоставяне на съществителните от мъжки род на 

съществителните от женски род със значение на професия – адво-

кат/адвокатка, филолог/филоложка, историк/историчка, трагик /трагичка. В 

руски език голяма част от тези двойки или не съществува, или се предава опи-

сатално /женщина-адвокат, трагическая актриса/. 

Друга специфична особеност на българския език, която показва, че при-

надлежността на съществителните имена към един или друг род е условна /с 

изключение на думите, които назовават сьщества по признака аналогичен пол/, 

е възможността за преход и системна реализация на тази възможност на съще-

ствителните от мъжки и женски род в среден род при създаването на съществи-

телни със значение «умалителност» – поток/поточе, петак/петаче, чо-
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век/човече, камък/камъче, ручей/ручейче, език/езиче; сестра/сестриче, пти-

ца/птиче, лиса/лисиче, девойка/девойче. В руски език при подобни изменения 

не става изменение на рода – срв. пятак/пятачок, камень/камешек, язык/язы-

чок; сестра/сестричка/ сестренка, птица/птичка. Аналогична картина имаме 

при собствените имена: те не само преминават в среден род, но и закрепват 

този формален преход с присъединяването на форманта -ТО, като означават 

при това същества от мъжки или женски род – Васил/Васе/Васето, Бо-

рис/Боре/Борето, Симеон/Монка/Монката; Дона/ Донче/Дончето, Бона/Бон-

че/Бончето. По всяка вероятност именно във възможността за родови транс-

формации се крие потенциалната възможност за разклащане на категорията 

род. Тази възможност се поддържа от значителна тематична група от думи, ко-

ито назовават деца на животни, независимо от това към какъв пол принадлежи 

това животинче. Думите от тази група редовно се образуват от съществителни 

от мъжки род – орел/орле, петел/петле, бивол/биволче, сокол/соколче, пуяк/пуй-

че, копой/копойче, кон/конче, козел/козле или от съществителни от женски род – 

маймуна/маймунче, сърна/сърне, камила/камилче, свиня/свинче, гарга/гардже . 

В руски език на тези думи съответствуват съществителни със суфикс -ЕНОК 

/буйволенок, козленок, соколенок, котенок, верблюжонок и други/, които за-

пазват категориалната си отнесеност към мъжки род. В български език тази 

група се увеличава, тъй като към нея се отнасят съществителни, означаващи 

националност – циганче, рускинче, французойче, арапче, а също и съществител-

ни с умалително значение – хлапе, котле, братле, внуче, носле, мъжле, книжле, 

синче и други. 

От друга страна, може да се отбележи и обратната тенденция – укрепване 

на категорията род, което се проявява в това, че съществителните от разреда 

«сингулария и плуралия тантум» в български език придобиват форми за множе-

ствено или единствено число, в същото време такова явление не се забелязва в 

руски език, срв. борба/борби, вреда/вреди, смях/смехове, музика/музики, 

джунгла/джунгли, панталон/панталони, консерва/консерви, гребло/гребла, но-

силка/носилки, гастрол/гастроли, трио/триа, комюнике /комюникета, проте-

же/протежета, клавикорд/клавикорди и други. 

Накрая можем да заключим, че голяма част от несъответствията и 

несъвпаденията в категорията род в сравняваните езици има системен характер, 

който е обусловен от вътрешната специфика на развитие на всеки от генетично 

родствените езици.  

 

 

  

  
 

      

 


