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Статията представя в структуриран вид общите названия на жената роднина в
българския език чрез прилагане на ономасиологичния подход. Застъпва се мнението, че тези названия са хетероними (а не синоними) и се предлага дефиниция на
хетеронимен ред. Названията са организирани в хетеронимни редове.
Езиковият материал е ексцерпиран от енциклопедичния речник Българска семейно-родова лексика, където лексикалните единици са подредени по азбучен ред.
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The article presents in a structured way the general designations for female relatives
in the Bulgarian language using an onomasiological approach. The author argues that
these names are heteronyms (not synonyms) and proposes a definition of a heteronymic
row. The names under study are themselves organized in heteronymic rows.
The language material is borrowed from the encyclopaedic dictionary of Bulgarian
Family and Kinship Lexis, where the lexical units are arranged alphabetically.
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Както е известно, в българския език освен конкретни названия на лица
роднини (напр. баща, майка, син, дъщеря, съпруга и др.) съществуват и
общи названия на човека в рода (напр. роднина), на мъжа (напр. родственик, родоначалник, потомък и др.), на жената (напр. родственица, родоначалничка, потомка и др.), на детето от мъжки пол (напр. момче) и от женски пол (напр. момиче), а също и на съвкупността от хора роднини (напр.
род, деди, поколение и др.). Трябва обаче да се отбележи, че с някои от тези названия може да се назове лице роднина само в определен контекст.
В настоящото изследване обект на анализ са общите названия само на
жената роднина – както общоупотребими, така и необщоупотребими (диалектни и остарели), ексцерпирани от енциклопедичния речник Българска
семейно-родова лексика на Хр. Холиолчев, М. Младенов и Л. Радева
(БСРЛ/BSRL 2012). Целта е следната: 1) названията на жената роднина да
бъдат организирани в хетеронимни редове (по-нататък ХР) и да се представят като отделна микросистема; 2) да се обобщи информацията за тях,
като се обособят ХР в рамките на микросистемата; 3) да се опишат тези
ХР в структуриран вид и 4) да се направят нужните изводи.
Подходът от понятието към езиковата форма при представяне на подобни номинационни единици е прилаган в тематичните речници на народния календар и на българската семейна обредност (Легурска, Китанова/Legurska, Kitanova 2008, Легурска и др./Legurska i dr. 2012), в семантичния речник на основните роднински названия в българския език (Георгиева/Georgieva 2018а), при представяне на конкретна група имена – названията на мъже роднини (Георгиева/Georgieva 2018b) и др.1 В посочените изследвания не се използват термините хетероним и хетеронимен ред и в повечето от тях понятието e описано с езикови знаци, оградени в горни запетаи (изключение прави семантичният речник, където то е представено с
неезикови знаци – с цифров код). Причината за избор на ономасиологичeн
подход и в тази статия е продиктувана от идеята да се направи опит за дефиниране на термина хетеронимен ред и да се прокара ясна граница между синонимите като равнозначни единици в е д н а езикова система и хетеронимите2 като равнозначни единици в р а з л и ч н и езикови (в случая диалектни) системи (за термина хетероним и хетеронимия вж. Холиолчев/
Holiolchev 1978, Парашкевов/Parashkevov 1987 и др.). Под хетеронимен
ред разбирам двуделно цяло, което се състои от хетероними и описание на
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понятието, към което те се отнасят. Условно казано, в лявата част на ХР е
описанието на понятието – то е опората, а в дясната част – хетеронимите.
Както беше посочено, за организираща единица в ХР се приема понятието. В тази статия то е представено чрез езикови знаци – парафраза,
оформена с главни букви и в прави скоби. Срещу нея в азбучен ред в получер шрифт са изброени хетеронимите с различни бележки според източника на ексцерпция: книж. (книжовно), разг. (разговорно), диал. (диалектно), остар. (остаряло), рядко. С главни букви са изписани названията, които се приемат за представителни единици. Там, където има конкретна информация за териториалното разпространение, тя е посочена в наклонени
скоби. По данни на БСРЛ/BSRL 2012 в някои случаи след бележка „вар.“
са изписани варианти на езиковата единица, като по-пълна библиографска
и енциклопедична информация за всяко название може да се открие в самия речник. В горни запетаи (‘’) и с малки букви са изписани допълнителните признаци.
Изследваният материал е представен в структуриран вид, тъй като по
този начин едновременно може: 1) езиковите единици да бъдат групирани
по парафрази – надредна и подредни; 2) да се открои ясно наличието както
на йерархичност, така и на опозиционни двойки при парафразите; 3) да се
открои общото и различното между членовете на ХР.
Като надредна се приема парафразата [ЖЕНА, КОЯТО Е В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГО ЛИЦЕ], а като нейни подредни – останалите,
между които се откриват противопоставяния по различни признаци, срв.:
1) по признака предходност/следходност – [ЛИЦЕ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ,
ДАЛЕЧНА ПРЕДШЕСТВЕНИЧКА, ОСНОВАТЕЛКА НА РОД] : [ЛИЦЕ
ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ СПРЯМО СВОИТЕ ПРЕДЦИ]; 2) по признака наличие
на кръвна връзка – [ЖЕНА РОДНИНА ПО КРЪВ] : [ЖЕНА РОДНИНА
ПО СВАТОВСТВО] и 3) по признака наличие на семейна обвързаност –
[ЖЕНА НЕОМЪЖЕНА, БЕЗ СЕМЕЙСТВО] : [ЖЕНА ОМЪЖЕНА, СЪС
СЕМЕЙСТВО (И ДЕЦА)]. Eзиковият материал предполага възможност за
допълнителна диференциация по третия признак, напр.: към [ЖЕНА НЕОМЪЖЕНА, БЕЗ СЕМЕЙСТВО] да се обособят ХР с парафрази ‘в моминска възраст’, ‘възрастна’, ‘в първа любов’ и др.; към [ЖЕНА ОМЪЖЕНА,
СЪС СЕМЕЙСТВО (И ДЕЦА)] да се обособят ХР с парафрази ‘глава на
семейството’, ‘къщовница’, ‘бездетна’ и др. Ето как изглежда структуриран езиковият материал:
[ЖЕНА, КОЯТО Е В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГО ЛИЦЕ]
– акрабà диал. /Гюмюрджинско; Димотишко/; БЛЍЗКА книж., разг.,
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диал.; блѝзн(о) диал. /Гюмюрджинско/; *(в)ъжика; въ̀трешн(о) диал.
/Гюмюрджинско/; нарòдица диал. /Банско/; родѝца разг., диал.; рòдка диал. /Ломско; Дупнишко/; РОДНЍНА (вар.: рòднина, рудны̀на)
книж., разг., диал. /Видинско, Пирдопско; Ихтиманско; Самоковско;
Ксантийско; Гюмюрджинско; Димотишко/; рудны̀на /Банат/; роднѝца диал.; РÒДСТВЕНИЦА книж., разг.; своѐтина диал. /Тетовско/;
своѐщина диал.; свòйнина диал. /Беленско/; свòйщина диал.
По признака предходност/следходност
1. [ЛИЦЕ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ, ДАЛЕЧНА ПРЕДШЕСТВЕНИЧКА,
ОСНОВАТЕЛКА НА РОД] – прàмà̀йка книж.; прàродѝ̀телка
книж.; РОДОНАЧÀЛНИЦА, РОДОНАЧАЛНИЧКА книж.
2 . [ЛИЦЕ ОТ ЖЕНСКИ ПОЛ СПРЯМО СВОИТЕ ПРЕДЦИ] – доморòдица остар.; плѐменница книж., разг.; ПОТÒМКА книж.
По признака наличие или отсъствие на кръвна връзка
1. [ЖЕНА РОДНИНА ПО КРЪВ] – еднокръ̀внина разг., диал.
2. [ЖЕНА РОДНИНА ПО СВАТОВСТВО]– дю̀рка диал. /Девинско/;
СВÀТЯ, СВАХА книж., разг., диал.
По признака наличие или отсъствие на семейна обвързаност
1 . [ЖЕНА НЕОМЪЖЕНА, БЕЗ СЕМЕЙСТВО] – бекя̀рка разг., диал.;
ергѐнка диал. /Гоцеделчевско/, лѐфтера диал. /Хасково/
1.1. ‘в моминска възраст’ – госпòжица (вар.: госпòйца) разг.; дѐва книж.
/западнобългарски говори/; *девая; девесѝлка диал. /Тетовско/; девѐсница диал. /Разложко; Банско/; девѝца книж.; девòяче диал. /Дупнишко; Кратовско; Трънско; Софийско/; ДЕВÒЙКА (вар.: девòйкя,
девòкя) книж., разг., диал. /девòйкя, девòкя – западни и северозападни говори (Пиротско; Царибродско; Босилеградско)/; девòяче диал.
/Дупнишко; Трънско; Софийско; Кратовско/; лѐфтера диал. /Хасково/; мòмня диал. /Плевенско; Поповско; Кубратско; Новозагорско/;
МОМÀ (вар.: мумъ̀, мòма) книж., разг., диал.; момѐ диал. /западни и
югозападни говори/; мòмече диал. /Асеновградско; Смолянско; Маданско; Гюмюрджинско/; момѝнка (вар.: мòминка) диал. /момѝнка –
Гоцеделчевско; Маданско; Драмско; Сярско; Ксантийско; мòминка –
Девинско/; момѝца (вар.: мòмица) диал. /Смолянско; Маданско/; момѝче (вар.: мòмиче) книж., разг., диал. /Гюмюрджинско/; момѝчка
(вар.: мòмичка) диал. /момѝчка – Драмско; Димотишко; Гюмюр86
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джинско; Дедеагачко; мòмичка – Дебърско; Охридско/; момишя̀че
диал. /Плевенско/; момля̀че (вар.: мòмляче) диал. /Софийско; Самоковско; Ихтиманско; Пернишко; Дупнишко; Кюстендилско/; мòмня
диал. /Плевенско; Поповско; Кубратско; Новозагорско/; момỳшка
диал. /Солунско/; момушлàк диал. /Тетевенско/; мòмяче диал. /Дупнишко; Кюстендилско; Велес/; мòтка диал. /Разложко/; мъ̀на диал.
/Котленско/; хлапàчка разг.
1.2. ‘възрастна’ – захòдница (вар.: заòдница) диал. /Софийско/; корешица
диал. /Дебърско/; момà (вар.: мумъ̀, мòма) книж., разг., диал.; момѝнка (вар.: мòминка) диал. /Троянско/; стародѐтина диал.; староседѐлица диал. /Трънско/; ухòдница диал.
1.3. ‘голяма, едра, висока’ – момалêнда диал. /Банско/; момарля̀га (вар.:
момаря̀га) диал. /Великотърновско/; момендрѐга диал. /Монтанско/;
моминдря̀га диал.; моминдя̀га диал. /Севлиевско/; момичля̀к диал.
/предимно в северозападни говори/; момтенѝца диал. /Маданско/;
момтерѝца диал. /Смолянско/; момя̀га диал.
1.4. ‘любима’ – галѐвница диал.; гàленица (вар.: гàлница, гàльница) диал.
/Смолянско; Малкотърновско/; гальòвница диал. /Асеновградско;
Девинско; Смолянско/; гальòвничка диал. /Смолянско/; драгòвница
диал. /родопски, тракийски, странджански говори; спорадично в
Добруджа/; запàлница диал.; избрàница книж.; изгòра разг., диал.
/странджански говор/; ѝзгор-дỳшица диал. /Велес/; изгòрница диал.;
ищòвница диал. /родопски говори/; ЛЍБЕ (вар.: лю̀бе) книж, разг.,
диал.; лю̀ба диал. /югозападни говори/; лю̀бе разг., диал.; любѐзница
(вар.: либѐзница) диал. /либѐзница – Старозагорско/; лю̀бна диал.;
лю̀бне диал. /югозападни говори/; лю̀бница диал. /западни говори/;
любòвница (вар.: либòвница (либòўница)) диал. /Разградско/; палêмница диал. /Тетевен/; препàла диал.; севдà (вар.: сѐвда, севдъ̀, сѐвдя,
севдьô) разг., диал. /широко разпространено/
1.5. ‘в първа любов’ – пръвнѝло диал. /Бургаско/; пръ̀внина диал.; първѝло
диал. /Тетевенско; Ивайловградско/; първѝна диал. /Свищовско;
Добричко; Пернишко/; първонарѐченица диал. /Софийско/
1.6. ‘пристанала на мъж (момък)’ – бегàлка диал.; бегỳлка диал. /Софийско/; врелỳша диал. /Троянско/; пристàнка (вар.: прѝстанка) диал.
/Ловешко; Троянско/; пристанỳша разг., диал. /Карловско; Пловдивско/
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1.7. ‘която се омъжва със съгласието на родителите си’ – дàденица диал.
/Врачанско/; сдàденица диал.
1.8. ‘със зестра’ – миразлѝйка (вар.: миразлѝка) диал. /Кюстендилско; Благоевградско; Щипско-Струмишко/; миразчѝйка (вар. миразчѝка, меразчѝйка) диал. /Радомирско; Дупнишко; Кюстендилско; Врачанско;
Плевенско/
1.9. ‘след разваляне на годеж’ – запỳстеница диал.; напỳстеница (вар.: напустенѝца, напỳщеница, напущенѝца, напỳсненица, напỳсница) разг.,
диал. /Тетевен/; паря̀сница (вар.: парêсница, парѐсница) разг., диал.
2 . [ЖЕНА ОМЪЖЕНА, СЪС СЕМЕЙСТВО (И ДЕЦА)] – чѐлядница
(вар.: челяднѝца) диал.
2.1. ‘в съпружески отношения с главата на семейството или родово-семейната задруга’ – ДОМАКЍНЯ разг., диал.; домовладикѝня книжно; домовладѝчица книжно
2.2. ‘глава на семейството’ – ДОМАКЍНЯ разг., диал.; домовладикѝня
книжно; домовладѝчица книжно; домòвница (вар.: домовнѝца, домòмница, домомнѝца) диал.; зѐйка диал.; сайбѝйка (вар.: сайбѝйкя,
сайбѝка и др.) разг., диал.
2.3. ‘къщовница’ – беридòмка диал.; беридòмница диал.; берокỳкница диал.
/Прилепско/; въртодомница диал. /спорадично в Дупнишко/; въртокъ̀ща диал.; въртокъ̀щница (вар.: въртикъ̀щница) разг., диал.
/Врачанско; Годечко; мизийски и странджански говори; Плевня,
Драмско/; ДОМАКЍНЯ книж., разг., диал. /Софийско/; домашàрка
(вар.: домошàрка) диал.; дòмница диал. /централни балкански говори (Карловско; Казанлъшко); Пловдивско; Първомайско/; домòвница
диал. /мизийски и балкански говори/; зѐйка диал.; къ̀щница (вар.:
къщнѝца, кàшница, кôшница) диал. /Разложко; Гоцеделчевско, Велинградско; Асеновградско; Смолянско; Ардинско; Старозагорско/;
къщобѐрница диал. /Врачанско; Тетевенско; Самоковско/; КЪЩÒВНИЦА книж., разг., диал. /предимно в мизийски и северозападни говори (Ломско; Плевенско; Лясковец)/; къщодòмница (вар.: кащодòмница, кашчодòмница) диал. /Ихтиманско; Дупнишко; Самоковско (кашчодòмница)/; принòсница (вар.: приноснѝца) диал.; ỳредна
жена разг., диал.; ỳредница диал. /Копривщица/
2.4. ‘грижовна, добра’ – миломъ̀жа диал. /Копривщица/
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2.5. ‘любима’ – галѐвница диал.; гàленица (вар.: гàлница, гàльница) диал.
/Смолянско; Малкотърновско/; гальòвница диал. /Асеновградско; Девинско; Смолянско/; гальòвничка диал. /Смолянско/; драгòвница диал. /източнобългарски говори; спорадично в Добруджа/; запàлница
диал.; избрàница книж.; изгòра разг., диал. /странджански говор/; ѝзгор-дỳшица диал. /Велес/; изгòрница диал.; ищòвница диал. /родопски говори/; ЛЍБЕ (вар.: лю̀бе) книж, разг., диал.; лю̀ба диал. /югозападни говори/; лю̀бе разг., диал.; любѐзница (вар.: либѐзница) диал.
/либѐзница – Старозагорско/; лю̀бна диал.; лю̀бне диал. /югозападни
говори/; лю̀бница диал. /западни говори/; любòвница (вар.: либòвница
(либòўница)) диал. /Разградско/; палêмница диал. /Тетевен/; препàла
диал.; севдà (вар.: сѐвда, севдъ̀, сѐвдя, севдьô) разг., диал. /широко
разпространено/
2.6. ‘в първа любов’ – пръвнѝло диал. /Бургаско/; пръ̀внина диал.; първѝло
диал. /Тетевенско; Ивайловградско/; първѝна диал. /мизийски говори; Пернишко/; първонарѐченица диал. /Софийско/
2.7. ‘бременна’ – БРЀМЕННА (ЖЕНА) книж., разг.; гуля̀ма жена диал.
/Пловдивско/; кормàста жена диал. /Гоцеделчевско/; кормѐста жена диал. /Асеновградско/; невòлка диал.; невòлна жена диал.; непрàзна (нипрàзна) жена диал. /Карловско; Пловдивско; Разградско/;
пъ̀лна жена диал. /Гоцеделчевско/; сдетѝнява жена диал. /Пловдивско/; тѐготна жена диал. /Санданско/; товàрена жена (вар.: твàрена жена) диал. /Асеновградско; твàрена жена (Санданско; Гоцеделчевско)/; тѐжка жена разг., диал. /Благоевградско; Гоцеделчевско; Троянско/; трỳдна жена разг., диал. /Софийско; Троянско; Разградско; Пловдивско; Първомайско/; жена на друг ред диал. /Ловешко/; жена в положение книж., разг.; жена у положение диал.
/Разградско/
2.8. ‘бездетна’ – БЕЗДЀТКА разг., диал. /западни и югозападни говори –
Врачанско; Кюстендилско; Босилеградско/; бездѐткина (вар.: бездеткѝна, бездѐткиня, бездеткѝня) диал. /Софийско; Самоковско
(бездеткѝня, бездеткѝна); Силистренско (бездѐткиня, бездеткѝня)/;
БЕЗДЀТНА ЖЕНА книж., разг.; бездѐтница диал.; безплòдна жена
книж., разг.; безрòдка диал. /Разложко; Гоцеделчевско; Велинградско/; безрòдна жена диал. /Благоевградско; Санданско; Гоцеделчевско/; безчѐдка (вар.: безчàдка) диал. /Санданско/; безчѐдна жена диал. /Санданско/; безчѐдница (вар.: безчъ̀дница) диал. /безчъ̀дница –
Свищовско, безчѐдница – Петричко/; безчѐлядна жена диал.; ка89
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съ̀рка диал. /странджански говор; Чаталджанско; Беленско; Шуменско; Варненско/; щерѝца (вар.: щирѝца) диал. /югозападни говори –
Благоевградско, Санданско, на североизток – Провадийско, щирѝца
– Съединение)/; яловàна диал. /странджански говор/; я̀ловица (вар.:
яловѝца, я̀лъвица, йѐлувица) разг., диал. /Благоевградско; Санданско;
Гоцеделчевско; странджански говор; яловѝца – Пловдивско; Първомайско; я̀ловица – Разградско; йѐлувица – Добруджа/; яловỳша (вар.:
яльвỳша) диал. /Карловско/; я̀ловщина диал. /Пловдивско/
2.9. ‘която ражда всяка година’ – каталѐтка диал. /западни и югозападни
говори/; каталеткѝна (вар.: каталеткѝня, катилѐткина, каталѐткиня) диал. /западни и югозападни говори; катилѐткина – Бобошево/
2.10. ‘която вече не може да ражда’ – отрòдена жѐна диал.
2.11. ‘при или след първо раждане’ – първакѝнка диал.; първакѝня диал.;
първескѝнка (вар.: първаскѝнка, първоскѝнка) диал. /Пловдивско;
Старозагорско/; първескѝня (вар.: първескѝна, първаскѝня, първоскѝня) книж., разг., диал. /първаскѝня – Русенско; първескѝня, първескѝна – предимно източни говори; първоскѝня –Асеновградско; Смолянско; Маданско; Ардинско/; първестѝнка диал. (Благоевградско);
първорòдка диал. /югозападни говори/
2.12. ‘родилка’ – добѝйка диал. /Софийско/; лахỳдка диал.; ленỳса диал.
/Провадийско/; лехòнка (вар.: леòнка) диал. /югозападни говори, Костурско/; лехỳнка (вар.: леỳнка, лю̀нка) диал. /Велешко; Крушевско;
Прилепско; Охридско; Гевгелийско; Костурско; Кукуш/; лехỳса (вар.:
(леỳса), лахỳса (лаỳса), лохỳса (лоỳса), лухỳса (луỳса), левỳса, лъвỳса
(лъỳса), лефỳса, лафỳса и др.) разг., диал. /мизийски, подбалкански и
тракийски говори/; лехỳсна (вар.: леỳсна, левỳсна, лефỳсна) диал.
/Никополско; Банат/; лехỳсница (вар.: леỳсница, лефỳсница) диал.
/Никополско/; роденѝца диал. /Ксантийско/; РОДЍЛКА (вар.: родѝлкя, родѝлькя) книж., разг., диал. /Ихтиманско; Самоковско/; родѝлница (вар.: родѝльница, ръдѝлница) диал. /Пловдивско; Тополовградско; Ивайловградско; Малгарско; родѝльница – Ксантийско; ръ-дѝлница – Дедеагачко/; родѝля диал. /Софийско; Ихтиманско; Самоковско; Кюстендилско/; родѝтелка диал. /Карловско; Пловдивско; Кулско/; родѝтелница диал. /Ловешко; Троянско/; родỳля (вар.: родỳла)
диал. /родỳля – Годечко; Софийско; родỳла – Пиротско/; рождѐлка
(вар.: рождѐлка, рождѐлька) диал. /Асеновградско; Девинско/; рождѐлница (вар.: рождѐльница) диал. /Асеновградско; Смолянско; Ардинско; Момчилградско/; рождѐнка диал. /Елинпелинско; Ихтиман90
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ско; Пернишко; Скопско/; рождѝлка диал. /Асеновградско/; рождѝлница (вар.: рождѝлница, рождѝльница) диал. /Пещерско/; рождòлница диал. /Асеновградско/
2.13. ‘кърмачка’ – дòйница диал. /Прилепско; Охридско/; дою̀ля диал. /западнобългарски говори, Софийско/; доя̀рка диал. /Прилепско/; КЪРМÀЧКА книж., разг., диал.; кърмекѝна диал. /Шуменско/; кърмѝлка
диал.; кърмѝлница диал.
2.14. ‘в първи брак’ – пръвнѝло диал. /Бургаско/; пръ̀внина диал.; първожѐнка диал.; първожѐнкиня диал.
2.15. ‘в не първи брак’ – намескѝня (вар.: намѐскиня, намѐскина) диал.
/предимно западни говори (Софийско; Самоковско – намѐскиня;
Кюстендилско); Кумановско (намѐскина); Пирдопско; Ихтиманско;
Панагюрско, отчасти и в Пазарджишко; Плевенско/; намѐстница
(вар.: намѐсница) диал. /Шумен/
2.16. ‘във втори брак’ – второжѐнка книж., разг., диал.; двѐкиня (вар.:
двѐйкиня) диал. /спорадично в западнобългарски говори – Годечко;
Свогенско; Софийско; двѐйкиня – Врачанско; Оряховско/; двекьожѐнкиня (вар.: двейкьожѐнкиня, двѐкоженкиня) диал. /Годечко;
Свогенско; Софийско; Врачанско; Оряховско/; повтòрица диал. /Ловешко/; повторѝя диал. /Тервелско; Старозагорско/; повтòрка диал.
/мизийски говори/; повтòрна диал.; повтòрница диал.; пожѐнушка
диал. /Софийско/; пултòркя диал. /Банат/
2.17. ‘в трети брак’ – потрѐтима диал.; потрѐтница диал.; третьожѐнкиня диал.
2.18. ‘в няколко брачни връзки едновременно’ – многомъ̀жница диал.
2.19. ‘със зестра’ – миразлѝйка (вар.: миразлѝка) диал. /Кюстендилско;
Благоевградско; Щипско-Струмишко/; миразчѝйка (вар. миразчѝка,
меразчѝйка) диал. /Радомирско; Дупнишко; Кюстендилско; Врачанско; Плевенско/
2.20. ‘останала без съпруг’ – безмъ̀жовница диал. /Стралджа/
2.21. ‘разведена, напусната’ – напỳсната жена книж., разг., диал.; напỳстена жена диал.; напỳстеница (вар.: напустенѝца, напỳщеница,
напущенѝца, напỳсненица, напỳсница) разг., диал. /Троянско; Тетевен; Копривщица/; остêйница диал. /Разложко/; отрòдена жѐна
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диал.; парамàнка диал. /Благоевградско/; паря̀сана жена диал.; паря̀сница (вар.: парêсница, парѐсница) разг., диал. /мизийски и централни балкански говори (Горнооряховско; Еленско; Шуменско; Провадийско) и сливенски и северни тракийски говори; парѐсница – Ямболско/; прòстена жена диал. /Дупнишко; Кюстендилско/; РАЗВЀДЕНА (ЖЕНА) книж., разг., диал.
2.22. ‘вдовица’ – ВДОВЍЦА (вар.: удовѝца, дувѝца, авдувѝца, ивдувѝца)
книж., разг., диал.
В резултат на направената систематизация може да се обобщи, че според БСРЛ/BSRL 2012 в българския език:
1. най-много са езиковите единици в ХР [ЖЕНА, КОЯТО Е В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГО ЛИЦЕ], ‘в моминска възраст’, ‘любима’, ‘родилка’, ‘къщовница’ и ‘бездетна’;3
2. най-малко са езиковите единици в ХР [ЖЕНА РОДНИНА ПО
КРЪВ], [ЖЕНА ОМЪЖЕНА, СЪС СЕМЕЙСТВО (И ДЕЦА)], ‘която не
ражда вече’, ‘грижовна, добра’, ‘в няколко брачни връзки едновременно’,
‘останала без съпруг’, ‘вдовица’;
3. броят на изведените ХР за омъжената жена в сравнение с тези на неомъжената е двойно по-голям;
4. само за неомъжената жена има названия, които я характеризират
според признака ‘големина’;
5. с едни и същи езикови единици се назовава любимата жена преди и
след брака, както и жената със зестра;
6. няма представителни общоупотребими названия във всеки ХР;
7. най-много представителни общоупотребими единици има сред названията в ХР [ЖЕНА, КОЯТО Е В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГО
ЛИЦЕ];
8. в ХР има както едносъставни, така и многосъставни (описателни)
названия (те са най-много в ХР ‘бременна’ и ‘разведена, напусната’);
9. между членове на един ХР може да се установят синонимни отношения въз основа на признака принадлежност към определена територия
(ареал) – напр. в ХР [ЖЕНА, КОЯТО Е В РОДСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ С
ДРУГО ЛИЦЕ] за говора на Гюмюрджинско синоними са: акрабà, блѝзн(о), въ̀трешн(о) и роднѝна.
Изведените хетеронимни редове не само представят в структуриран
вид общите названия на жената роднина в българския език, но и задават
теми за нови търсения във връзка с разграничаването на хетероними от си92
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ноними, с определянето на опорен член в синонимния ред и др. Някои от
тези въпроси имат пряко отношение и към лексикографското представяне
на диалектните названия. Поради ограничение в обема на статията те ще
бъдат разгледани в следващи публикации.
БЕЛЕЖКИ / NOTES

По-различен е начинът на организиране на езиковия материал в Идеографския диалектен речник на българския език. В него „в общ азбучен ред се дават
книжовните думи и особени понятия, а след тях се дават всички техни диалектни
съответствия“ (ИДР/IDR: 7–8).
2
Терминът хетероним се използва с вложеното от Я. Гоосенс съдържание (вж.
Холиолчев/Holiolchev 1978 и др.).
3
Създаването на ХР за ‘къщовница’, ‘бременна’, ‘бездетна’, ‘родилка’ и др.
на пръв поглед може да изглежда странно, но то е съобразено с концепцията на
БСРЛ/BSRL 2012, а именно – в речника са посочени не само безспорни названия
за [БАЩА], [МАЙКА], [БРАТ], [СЕСТРА], [СИН], [ДЪЩЕРЯ], [СЪПРУГ], [СЪПРУГА] и др., но и такива, които може да функционират като роднински названия в
определен контекст (срв. – и за тях Хр. Холиолчев използва специално въведения
цифров код).
1
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