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(Abstract) 
The paper deals with Bulgarian dialect kinship terms that are derived from phyto-

nyms through morphological or semantic derivation: (a) terms denoting ’a younger 
sister of one’s husband’ – e.g. босѝлка, калѝна, малѝна; (b) terms denoting ’a younger 
brother of one’s husband’ – e.g. дрѐнко; (c) terms denoting ’the wife of one’s husband’s 
brother’ – e.g. бо̀жа, бо̀жинка, бо̀жица. 
 

Българската семейно-родова лексика (терминология) съдържа значите-
лен брой хетероними за некръвни роднини (роднини по сватовство), които 
по произход са „производни“ от фитоними. Общо взето, те са характерни 
за северозападните и западните говори. Някои от тях обаче (например ка-
л£на, мал£на) са разпространени широко сред диалекти от Дунавската 
равнина и Добруджа (от Видинско-Кулско до Балчишко-Варненско на из-
ток, вж. БСРЛ, к. 47¯. А.), а южно от Стара планина се срещат само спора-
дично (например дрѐнко за ‘девер (по-млад)’ или за ‘съпруг на зълва’ по 
поречията на р. Марица и р. Тунджа в Подбалкана и Тракия). 

А. Названия за ‘сестра на съпруг’ ‘зълва (по-млада)’  

б¥йшица (гр. Охрид ВМак.), вж. тук в раздел В: б¥жа, б¥жица/бо-
ж£ца.  
бос£лка, бос£л’ка (Видинско, Белоградчишко) – вторични словообра-
зувания с наст. -ка/-к’а по фитоним бос£лек, бос£ляк за Ocimum basilicum 
от балк.-лат. basilicum, грц. вбуйлйкьн ‘царско цвете’ (вж. МББР, БЕР и 
БСРЛ). У ГерДоп. и босиля̀рка (гр. Охрид) за ‘мома’ и у МладБТР – за ‘мо-
ма, китена с ... босилек’! 

върб£нка, върб£ца (Трънско, Радомирско) – вторични словообразува-
ния с осн. върб- и наст. -ин-ка, -ица по фитоним върбà Salix, върб£на,  
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върб£ка, върб£ца Verbena, Impatiens, Tamarix (вж. МББР, МладБТР, БСРЛ 
и ХолБФ). Според авторите на БЕР върб£на за Verbena hibrida е „осмис-
лено с върба по книжовен път (?) от научното му име Verbena“. Срвн. у 
МладБТР върб£на ‘цвете Verbena’ (илюстрирано със стих от песен: Ти, 
жена невинна, ангелска жена; ти, красна върб£на (!), цветье от градина, 
пълно с миризма). 

д²ня, д²ница, д²нка, д²нква (Кулско, Видинско, Ломско, Берковско) 
– вторични словообразувания с осн. дун-/дун’- и наст. -а, -ица, -ка, -ква по 
фитоним д²ня (диал.) за Cydonia vulgaris, дюля. У ГерРБЯ и МладБТР 
д²нка за ‘най-млада зълва’ и ‘пета зълва’ (?). По произход тези хетероними 
са свързани с грц. êõäþíéá ìáëá, т.е. ‘кидонски ябълки’, вероятно по 
името на гр. Кидон на о-в Крит (вж. СимБР, БЕР и БСРЛ). У МладЕР към 
дю̀ля, д²ля и д²ня са отбелязани и варианти от славянски езици: сърб. 
гд²њя, чеш. kdoule, gdoule, пол. gdula! 

кал£на, кал£нка (от Видинско-Кулско до Балчишко-Варненско на 
изток и до р. Марица, р. Тунджа на юг, вж. БСРЛ, к. 47¯. А.) – по фитоним 
калина за Paeonia officinalis, божур; Sorbus aucuparia, офика или Viburnum 
opulus, картоп (вж. БСРЛ). У ГерРБЯ кал£на за 1) ‘неомъжена мъжова 
сестра’, 2) ‘роднина на мъж’ и 3) ‘зълва’ (по-голяма и още неомъжена); у 
МладБТР кал£на ‘неоженена (sic!) зълва’ и обл. ‘по-голяма зълва... (още 
мома!)’ и кал£ница ‘мома’ (според ВакЕБ – мома, която на Еньовден вади 
пръстените на момите от съд с „мълчана вода“!). Според Ив. Гълъбов в 
случая е възможна контаминация с диал. ка£н, кайнà като названия за 
субекти на брачно родство (вж. и БСРЛ). Ареалната общност на калина и 
малина и очевидната им свързаност с други хетероними, възникнали по 
названия на растения според мене не подкрепя тезата на Ив. Гълъбов. 

краль£ца (Кулско) – по фитоним крал£ца за Althaea, р²жа или Malva, 
сляз (вж. МладБТР, БЕР, БСРЛ). Любопитно е, че успоредици на онома-
сиологична връзка между ‘кралска/царска особа – жена’ и ‘вид растение’ 
се наблюдава не само при крал£ца за Althaea или Malva, но и в хете-
роними като крàлевина и крàлско цвèте за Cyclamen neapolitanum, кралчè 
и краличичè çà Robinia pseudoakacia (âæ. ÃåðÐÁß, ÌÁÁÐ) è ñðúá. êðàiöà,
ðèöà (?) çà Althaea officinalis и царев цвjет за Althaea rosea (вж. СимБР). 

Ономасиологичната връзка между понятията за ‘вид растение’ и ‘зъл-
ва’ не е очевидна сама по себе си. Тя се основава вероятно на вторични ко-
нотативни свойства (белези), представи, свързани с „външен облик“ и/или 
амелиоративна оценка при номинацията (срвн. във връзка с това и следния 
откъс от народна песен: Стояну гости дойдоха, девет сестрици кралици 
(!), десета сестра царица (!) (вж. у МладБТР). 

 кр²ша (Берковско) – по фитоним кр²ша, Pirus communis (вж. БСРЛ). 

 



Названия на роднини по сватовство (некръвни роднини), производни от фитоними 
 

 91 

мал£на, мал£нка (от Видинско-Кулско до Балчишко-Варненско на 
изток и до Панагюрско-Карловско на юг, вж. БСРЛ к. 47¯. А.) – по 
фитоним Rubus idaeus. У ГерРБЯ мал£на – ‘неомъжена сестра на съпруг’ и 
‘неомъжена девойка – роднина на съпруг’. Авторите на БЕР допускат, че е 
„възможно и старо производно’ от прил. мал ‘малък’ и привеждат за 
пример родопски варианти на мал£нко, мал£тинко, мал£тько, мал£чек – 
умалителни за ‘малък’ → ‘мъничък’ (?). Общият ареал на калѝна и малѝна 
като термини за родство е безспорно свидетелство за вторични паралелни 
значения на тези хетероними като ‘по-малка зълва’. 

сед˜фка (Видинско, Белоградчишко, Брезнишко) – по фитоним сед˜ф, 
сед˜фче за Ruta graveolens < тур. sedef, sedefotu за същото растение (вж. 
ДТБ, БСРЛ и ХолБФ). Другото значение на тази заемка от турски – 
‘вещество от мидени черупки’ – едва ли е релевантно за обяснение на 
сед˜ф и сед˜фче като хетероними за растителен вид и производно назва-
ние за родство. 

трендàфила (Видинско, Белоградчишко), трендàфилка (Кулско, 
Елинпелинско, Пернишко) – по фитоним трендàфил за Rosa (canina, cen-
tifolia) шипка < грц. фсйбнфЬ4йлпн за ‘30-листник’ (?) (вж. МББР, БСРЛ). 

търн£ца (с вар. трън£ца, трн£ца) (Трънско), тр³нчица (Видинско) – 
по фитоним трън, тр³нка, трън£ка, търн£нка за Prunus spinosa (вж. 
МББР и БСРЛ). 

¾бълка (от Кулско-Видинско до р. Искър на изток, вж. БСРЛ : йàбълка 
Г˜на ми б˜ше на г¥ске; Йàбълке! Къд˜ ¥диш ма, та та не в£ждам) – по 
фитоним ¾бълка за овощно дърво Pirus majus. У ГерРБЯ ¾блъка ‘зълва по-
млада ..., четвърта зълва’ (!) 

¾ворка (Белоградчишко) – по фитоним ¾вор, Acer (campestre и др. раз-
новидности) – вж. БСРЛ. 

¾годица (Трънско), ¾годка (Белоградчишко) – по фитоним ягода, 
Fragaria (collina, veska) – вж. БСРЛ. 

Б. Названия за по-млад ‘брат на съпруг’→ ‘девер (по-млад)’ 

др˜нко (Пазарджишко, Пловдивско, Тополовградско, Свиленградско) 
– от/по растението дрян/дрен Cornus mas (вж. БСРЛ). Според ГерДоп. 
„булка вика така втория брат ... на мъжа си“ (гр. Перущица), а според 
авторите на БЕР др˜нко е „обръщение“ (sic!) на „булка към втория девер“. 

Не е установено в източниците какво е разпространението на др˜нко 
като название на ‘съпруг на сестра на съпруг’ → ‘съпруг на зълва’ (вж. 
БСРЛ). Възможно е този хетероним да има само спорадично (локално) 
разпространение. 
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В. Названия за ‘съпруга на брат на съпруг’ → ‘етърва’  

б¥жа, б¥жица, вар. бож£ца (Охридско ВМак.) – от/по фитоним б¥жа 
(Сярско, Леринско, ВМТрак.) със словообразувателни варианти бîжàнка 
(Гевгелийско, Воденско БММак.), б¥жинка, вар. бож£нка (Леринско, 
Костурско, БММак.), бож£чка (гр. Кавадарци ВМак.) за растението Pa-
paver roeas, мак, или растението Paeonia officinalis, божур (вж. БЕР с 
тълкувателно предположение „вероятно производно от бог“ и БСРЛ). У 
МладБТР б¥жа е приведено със значение ‘господарка’, ‘госпожа’. 

Сходно по произход е и б¥йщица (гр. Охрид) за ‘зълва’ като резултат 
от фонетична антеципация на палаталност: б¥жица ~ б¥ж’ица ~ б¥éжица 
~ б¥йшица (срвн. напр. к¥йне спрямо к¥н’е, цв˜йке, цв˜к’е спрямо цв˜т’е и 
др. под., вж. СтойкБД и БСРЛ). 

 

*  *  * 

Преносът на значение ‘вид растение’ → ‘вид роднина’ в някои случаи 
не се придружава и от „формални“ изменения на лексемата (напр. б¥жа, 
д²ня, кал£на, кр²ша, мал£на, ¾бълка). В други случаи обаче етимо-
логичната връзка се съпровожда от суфиксални варианти (видоизменения) 
на основната лексема (напр. б¥жа ‘вид растение’ и б¥жица ‘вид роднина’; 
бос£лек и бос£лка; върбà и върб£нка, върб£ца; д²ня и д²ница, д²нка; 
кал£нка, мал£нка; сед˜ф и сед˜фка; трендàфил и трендàфила; трън и 
трън£ца, тр³нчица; ¾вор и ¾ворка; ¾года и ¾годица; дрян, дрен и др˜нко).      
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