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(Abstract) 

The article presents a picture of modern woman the way it is articulated in the 
new female terms for professions and social roles. For terms relating to professional 
or other activity or to political or religious conviction it proposes a detailed thematic 
classification that indicates the domains where women exert influence. Other new 
terms characterise women according to their features, peculiarities and qualities and 
express society’s attitude towards them. Many of the terms indirectly reveal the 
flaws of modern society. Thus, the new female agent nouns document their epoch 
and display a picture of today’s women that is radically different from that of the 
past. 
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Годината 1989 се оказа повратна за цялостния живот у нас. Като се има 

предвид връзката между езика и обществото, това доведе и до промени в 
езика ни, които засегнаха главно неговата лексика (появиха се стотици но-
ви думи) и функционирането ìó (разговорната реч нахлу в езика на меди-
ите и дори в официалното публично общуване). (По тези въпроси има 
многобройни публикации.) 

Установено е, че създаването на новата лексика в българския език е 
продиктувано от две причини: първо, необходимост от назоваване на всичко 
ново в живота, и второ, потребност от преназоваване – експресивно или по-
кратко – на съществуващ денотат (Пернишка 2003; Пернишка 2009; Лек-
сикология 2013). Така лексикалните изменения в езика ни днес са отраже-
ние както на новата реалност, така и на новото езиково съзнание на соци-
ума (Бояджиев 1995; Пернишка 2009; Лексикология 2013). 
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Антропоцентричният характер на езика изобщо определя значимо мяс-
то в него на имената за лица. Сред новата субстантивна лексика точно тези 
названия заемат най-голямо място. В тази група попадат и имената за лица 
жени1. Проблем на настоящата статия е образът на жената в съвременност-
та, отразен в новите феминални названия2.  

Тематичната класификацията на новите имена за лица жени очертава 
съвременните области, в които жената намира изява. Названията на лицата 
жени според тяхното професионално или друго занимание или дейност са 
многобройна група сред разглежданата нова лексика. На основата на 
съществуващи вече класификации – на неологизмите изобщо (Благоева 
2006; Пернишка 2009; Лексикология 2013) или, в частност, на новите име-
на за лица (Пернишка 2003), както и на новите имена за лица жени (Сум-
рова 2011), новите феминативи може да се класифицират по-изчерпателно 
в следните тематични кръгове: 

1. Политика: политичка, министърка, президентка, премиерка, депу-
татка, евроминистърка, ексдепутатка, консулка, омбудсманка, парла-
ментаристка, конгресменка, губернаторка, антиглобалистка, антина-
товка, атлантичка, бесепарка, седесарка, ендесевейка, депесарка, ново-
времка, атакаджийка, атакистка, герберка, съпартийка и мн. др. 

2. Икономика: бизнесменка, бизнесдама, банкерка, сарафка, дилърка, 
дистрибуторка, акционерка, инвеститорка, мениджърка, приватизатор-
ка, логистичка, макроикономистка, микроикономистка и др.  

3. Техника, електронни технологии: компютърджийка, софтуерист-
ка, админка, сисадминка, информатичка, нетаджийка, интернавтка, ин-
тернетка, форумка, форумджийка, блогърка, чатаджийка, чатърка, не-
тохоличка и др.  

4. Спорт: жокейка, голмайсторка, реферка, сумистка, футболистка, 
биатлонистка, боксьорка, кикбоксьорка, парапланеристка, бобслеистка, 
сноубордистка, скейтърка, скейтбордистка, стрелкиня, гребкиня, хърде-
листка, скачачка, бадминтонистка, байкърка, яхтдама, разпределителка 
и десетки други. 

5. Медицина (традиционна и алтернативна): ирисодиагностичка, иму-
ноложка, имплантоложка, акупунктуристка, апитерапевтка, шокотера-
певтка, хромотерапевтка, цветотерапевтка, ароматотерапевтка, музи-
котерапевтка, психотерапевтка, гладолечителка, биолечителка, биое-
нерготерапевтка, алтернативничка, хомеопатка, кинезитерапевтка, ло-
гопедка, екстрасенска и др. 

6. Наука и образование: антроположка, богословка, теоложка, фило-
софка, уфоложка, вирусоложка, диетоложка, маркетоложка, циганолож-
ка, парапсихоложка, китаистка, синоложка, скандинавистка, деканка, 
магистрантка, бакалавърка, ученка и др.  

7. Военна, полицейска, охранителна и под. дейност: ефрейторка, под-
полковничка, офицерка, лейтенантка, сержантка, подводничарка, гвар-
дейка, кадетка, курсантка, рейнджърка, войничка, снайперистка, военно-
служеща, новобранка, запаснячка, телохранителка, бодигардка, охрани-
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телка, полицайка, катаджийка, зоополицайка, екополицайка, антимафи-
отка, антитерористка, фейсконтролка, митничарка.  

8. Изкуства/музика: диджейка, фолкпевица, фолкаджийка, блусарка, 
рокерка, рокаджийка, рейвърка, рапърка, металистка, металка, беквока-
листка, блускитаристка, трашарка, трансърка, етноизпълнителка, хип-
хопърка, хипхопаджийка, хитаджийка, групарка, ударнячка, маестра, га-
леристка, импресарка и мн. др. 

9. Съдебна система: нотариуска, следователка, прокурорка, магист-
ратка, съдийка, дознателка, детективка.  

10. Екология: еколожка, агроеколожка, екоактивистка, екозащитнич-
ка, екоинспекторка, биофермерка.  

11. Медии: новинарка, бетеанка, радиодама, теледама, телеводеща, 
радиоводеща, телевизионерка, телевизионистка, кримирепортерка.  

12. Религия: сциентоложка, йеховистка, муунистка, мормонка и др. 
13. Развлечения: шоуменка, шоугърла, шоудама, пилонджийка, пилона-

джийка. 
14. Гадателство: хороскопистка, нумероложка, тароложка, контак-

тьорка. 
15. Мода, фризьорство и под.: мис, миска, моделка, фотомоделка, бу-

керка, стилистка, бижутерка, визажистка, татуистка и др. 
И граматиките на българския език, и различни изследвания отразяват, 

че названията на лица жени се образуват главно от мъжкородови същест-
вителни имена за лица мъже и представляват техни корелати. С оглед на 
това посочените групи нови феминативи са показателни в две отношения. 
От една страна, тези от тях, образувани от мъжкородово неологично съот-
ветствие, доказват, че новите професии, занимания и под. или новата по-
литическа, партийна, религиозна и др. ориентация и принадлежност са 
сфери, в които присъства и жената, т.е. тя е активна участничка в тях. От 
друга страна, съществуват професионални области, в които присъствието 
на жените не е от днес. Именно тези нови феминални имена, производни 
от отдавна съществуващи в езика ни мъжкородови имена, фиксират не но-
ва професия, а това, че референтите в тези случаи са получили езиков из-
раз, т.е. че е налице необходимост от подобни женскородови названия. 

Друга тематична група, отнасяща се само за лица жени3, е тази на 
„най-древната професия“: компаньонка, колгърла, сексгърла, магистрал-
ка, магистраладжийка, хотелка, пиацаджийка, сексработничка, секс-
труженичка, секструженица, сексробиня, труженичка, робиня, пепе-
руда, пеперудка, парфюмче. (Повече за названията от тази група – вж. 
Сумрова 2011; Стаменов 2011.) Както се вижда, тук се включват твърде 
много номинати (последните пет от които са резултат на вторична номи-
нация). Това може да се обясни със следните фактори: 1. „профилирането“ 
на „работните“ места налага и разнообразие на номинатите; 2. неограни-
ченото навлизане в медиите на теми табу (Брезински 1995; Проблеми 
1996; Виденов 2001 и др.); 3. евфемизацията като средство за издигане на 
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ранга на „професията“ по скалата на престижността (повече за този тип 
евфемизация по отношение на други професии – вж. Крисин 1994).  

Възникването на лексема рогоноска4 като корелат (не само формален, 
но и семантичен) на съществителното рогоносец „изравнява“ езиково два-
та пола в две отношения – пряко: и двата пола могат да „имат рога“, т.е. 
потърпевши са при семейна изневяра, и косвено: и двата пола могат да 
бъдат субекти на тази изневяра, т.е. „да слагат рога“.5 За сравнение: при 
наличието на лексема само в м.р. „ролята“ да изневерява се отрежда един-
ствено на жената, докато мъжът е този, който не изневерява – факт, който 
не отговаря на действителността, но пък отразява „как идеите за отноше-
нието на половете се транспонират в езика“ (Пенчева 1998: 212).  

Множество названия се отнасят изобщо за сексуалния живот – за про-
яви, качества, сексуална насоченост на назованото лице: секспартньорка, 
сексманиачка, сексоманка, сексохоличка, сексатлетка, сексоператор-
ка, секстуристка, сексучителка, сексапилка, секссимволка, сексбогиня, 
сексидолка, секслъвица, секстерминаторка, обратна, транссексуална, 
лесбодама, педерасткиня, гейка, хомофилка. Наличието на многобройни 
сексуални връзки на жената се „сигнализира“ от лексемите донжуанка и 
мъжемелачка. Причините за номинативното разнообразие тук, от една 
страна, отново са свързани с падането на табута (изобщо, не само в ме-
дийния дискурс) и със засиления интерес към тази тематика, а от друга – с 
„общата склонност на младите поколения към лек и приятен живот“ 
(Пернишка 2009: 49). Така и тази група имена, породена от променената 
действителност, се превръща в показател за времето. Сходна е и групата 
названия, отнасящи се до порнобизнеса: порноактриса, порногърла, пор-
нокралица, порнопродуцентка, порнодепутатка. Те косвено отразяват 
сферата на порноиндустрията. Последното съществително индиректно от-
вежда и в друга сфера, в която според представите ни от близкото ни ми-
нало присъствието на подобни личности (депутатка – бивша порноактри-
са) беше не само недопустимо, но и немислимо.  

Немалко нови феминативни лексеми от редица тематични групи по-
казват различни страни от живота на днешната жена. Така например сино-
нимните лексеми шопингхоличка, шопохоличка, ониоманка, магазино-
холичка, магазиноманка, както и моладжийка, назовават нова страст на 
жената от съвремието ни – пазаруването заради самото пазаруване – и 
едновременно с това показват сменената ценностна система у нас. Когато 
пък страстта да се пазарува е вид „терапия“ срещу стреса, тогава тези лек-
семи издават друга страна от ежедневието на съвременната жена.  

Многото лексеми, образувани със суфиксоидите -манк(а) и -холичк(а) 
или с маниачка като втора съставна част на сложни (или съставни – 
според различните автори) думи очертават това, към което съвременната 
жена е пристрастена: ароматоманка, блогоманка, графитоманка, еро-
томанка, маркоманка, меломанка, ониоманка, сексоманка, телеманка, 
хероиноманка; интернетохоличка, нетохоличка, пазарохоличка, рабо-
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тохоличка, сексохоличка, шопингхоличка, шопохоличка; бингоманиач-
ка, денсманиачка, дискоманиачка, екоманиачка, екшънманиачка, ла-
тиноманиачка, киберманиачка, рейвманиачка, ретроманиачка, ролер-
маниачка, техноманиачка, трансманиачка, фитнесманиачка, фолкма-
ниачка, хаусманиачка, чалгаманиачка, чатманиачка, шопингманиачка, 
Потър маниачка. Най-много лексеми назовават пристрастяването на же-
ната към пазаруването, към интернет и към различните музикални на-
правления и стилове.  

Други от новите феминативи отразяват общественото внимание към 
представителките от определени прослойки и под. Лексемите хайлайфа-
джийка, хайлафка, хайдама, хайжена говорят за твърде големия интерес 
на социума към жената от висшето общество (под което днес се разбират 
известни (и богати) личности от политическия живот, шоубизнеса и 
изобщо попкултурата), а оттук – и за едно променено общественото вни-
мание у нас, насочено вече към друг тип слоеве от обществото и към тех-
ния начин на живот.  

Присъствието на жените от малцинството (подразбира се – циганско-
то) на обществената сцена също намира отражение в няколко нови лек-
семи: ромка, мургава, мургавелка, смугла.  

Появата на много нови феминативи със значение ‘съпруга или интим-
на приятелка на лицето, назовано с произвеждащата основа’, което е или 
високопоставено, или важно (по някаква причина) за социума, говорят за 
социалната роля на назованите с тях лица жени и отново за интереса на 
обществото към тях: президентша, премиерша, депутатша, дипломат-
ша, сенаторша, канцлерша, амбасадорша, митничарша, селекционер-
ша, милионерша, мутреса, мутрафонка.  

Множеството феминални названия за подрастващите девойки – тийн-
ейджърка, тийнка, юношка, пуберка, пубертетка косвено подчертават 
значението на тази възраст, така и важността на това субектите да бъдат 
назовани според пола си.  

Установено е, че имената за лица характеризират референтите според 
техни действия, прояви, постъпки, качества, състояния, черти на харак-
тера, отношения към другите и т.н.6. Ето защо една част от новите феми-
нативи (освен посочените по-горе) представят лицата жени именно в таки-
ва аспекти. Тук попадат имена като гелка (‘момиче, тийнейджърка, което 
използва много гел за оформяне на прическата си’), перхидролка (‘из-
русена (като с перхидрол) жена’ – РНДБЕ), силиконка (‘жена, части на тя-
лото на която (обикн. бюстът) са увеличени със силикон чрез пластична 
операция’ – РНДБЕ), небрежарка, костюмарка, аутсайдерка, безработ-
ничка, безпаричница, безхаберничка, боклучка, помиярка, въздухарка, 
инфантилка, непукистка, нервачка, психарка, сбърканячка, задръсте-
нячка, заплеска, тежкарка, всезнайка, перфекционистка, свежарка, 
рамбовка, терминаторка и др. Вижда се, че лексемите представят лицата 
жени като носители на разнотипни активни или пасивни признаци, качест-
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ва, свойства, отнасящи се до външния вид, психическото или емоционал-
ното състояние, социално-икономическото положение, поведението, лич-
ностните качества и др. Друга особеност на тези имена е, че те са и оце-
нъчни, поради което са и стилистично маркирани. При повечето от тях 
оценката е с отрицателен знак – отразяват негативно оценявани от социу-
ма качества, черти на характера и поведението, действия, място в общест-
вото на назованото лице или външния му облик. Оценката може да е и с 
обратен знак – така е при имената за положителна оценка, каквито тук са 
имена като перфекционистка, свежарка, рамбовка, при които дадени 
качества, умения, характеристики на лицето са оценени позитивно.  

Неологичната лексика неизбежно представя и отрицателните страни на 
нашето съвремие (Пернишка 2005; Пернишка 2009; Лексикология 2013), 
свързани с определени дейности, прояви, черти и с лицата, техни върши-
тели или носители. Новите феминативи показват, че „героите на нашето 
време“ не са само мъже, но и жени. Следвайки Пернишка (Пернишка 2005 
и 2009), може да отделим следния кръг от лексеми, назоваващи „героини-
те“ на днешното общество: рекетьорка, трафикантка, хакерка, суте-
ньорка, взломаджийка, поръчкаджийка, екотерористка, фараонка, гас-
трольорка, каналджийка, килърка. Сред тази група отчетливо се открояват 
„деятелките“ от наркобизнеса: куриерка, наркокуриерка, наркопласьорка, 
наркотърговка, наркодилърка, наркоразпространителка, наркобоска, 
наркобаронка. Вижда се, че става въпрос за жени, занимаващи се с пре-
стъпни деяния – с незаконна дейност или дори с бизнес, който е извън за-
кона, както и извършващи тежки престъпления.  

Лексеми пък като компроматаджийка, корупционерка, далаверист-
ка, халтураджийка, парашутистка, връзкарка, шуробаджаначка от-
четливо сигнализират за други отрицателни (в морален аспект) явления в 
съвременното общество и за това, че и жените са техни субекти.  

Лексемите наркоманка, дрогаджийка, дрогарка, хероиноманка, херо-
инозависима, от една страна, а от друга – комунарка са свидетелство за 
съществуваща язва в съвременното общество, засегнала и двата пола, как-
то и за наличието на възможност за излизане от този порочен кръг.  

Масовото обедняване на населението, ниските заплати, високите, за 
по-голямата част от обществото, цени на пазара на движимо и недвижимо 
имущество, както и фактът, че често днес жените се превръщат в глава на 
семейството, „прозират“ в лексемите кредитоискателка и кредитополу-
чателка. На другия полюс на обществото са лицата, назовавани с лек-
семата реститутка. 

В заключение – неологизмите са показателни и за различни явления от 
действителността, и „за манталитета и за някои морални ценности на но-
вата езикова личност. Нашият съвременник, представен чрез неологизми-
те, които въвежда, е доста различен от този в миналото – и по-далечно, и 
по-скорошно“ (Пернишка 2009: 50). Това се отнася и за новите феминални 
названия. В тях прозира образът на съвременната жена, представена с ней-
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ните професионални занимания, с политическата, религиозната или сек-
суалната ѝ ориентация, с интересите и пристрастяванията ѝ. Названията 
отразяват също различни черти, особености, качества на съвременната же-
на и отношението на социума към тях, както и интереса към предста-
вителки от определени обществени групи. Имената са показателни и за яз-
вите на съвременното общество като цяло. Те са доказателство за това, че 
сред „героите на нашето време“, от една страна, и сред потърпевшите, от 
друга, са и жените. В езиков аспект пък тази лексика „застава“ срещу мас-
кулинизацията и доказва необходимостта жените да бъдат назовавани с 
отделна женскородова лексема.  

 
БЕЛЕЖКИ 

1 Изследването е част от дисертационен труд, базиран върху 1200 единици. 
2 Новите феминални названия, или феминативи, тук включват лексикални и 

семантични неологизми, както и оказионализми.  
3 Едно изключение бележи „мъжко“ присъствие – лексемата жиголо. 
4 Ето един пример: След смъртта на (…) съпругата му (…) открива в стар 

куфар потресаващи любовни писма на мъжа си. Вдовицата, извън себе си от 
ярост, звъни на семеен приятел. „Да знаеш, моят Мито въртял любов с една 
шафрантия“, оплакала се рогоноската. М. Гигова, Шепот от стари дантели, 
София, 2014, ИК Арос, с. 165.  

5 За сравнение – този отговарящ на действителността факт присъства и в тъл-
куванието на първото значение на фразеологизмите слагам/сложа (поставям/по-
ставя, турям/туря) рога някому ‘изневерявам на съпруга (съпругата) си’ (БТР), 
докато в тълкуванието (приемаме, че е точно) – описателно и синонимно – на фра-
зеологизма имам рога ‘за мъж – жена ми ми е изневерила; рогоносец съм’ (РБЕ, 
т. 6) езиковата асиметрията при отразяване на „ролите“ на двата пола остава. 

6 Най-изчерпателната и детайлна класификация на класа имена за лица е на 
Белоусова (Белоусова 1989).  

 
ЦИТИРАНИ РЕЧНИЦИ 

БТР – Български тълковен речник, IV преработено и допълнено от Д. По-
пов издание, София, Наука и изкуство, 1994. 

РНДБЕ – Пернишка, Ем., Благоева, Д., Колковска, С. Речник на новите ду-
ми в българския език (от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI в.). Со-
фия, Наука и изкуство, 2010. 
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