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ЛЕКСИКОСЕМАНТИЧНАТА ГРУПА НА 
НАЗВАНИЯ ЗА ЛИЦА В БЪЛГАРСКИТЕ 

ГОВОРИ В АЛБАНИЯ

Abstract: Thе article examines lexemes from the lexical-semantic group ‘names for 
persons’. Dialect and common Bulgarian kin names that are used in Bulgarian dialects in 
Albania and indicated synonym relations between these names are considered in particu-
lar. The dialectal appellations with meaning: ‘uncle’, ‘aunt’, ‘bride’, ‘groom’, ‘mother’, 
‘father’, ‘man’, ‘husband’, ‘woman’, ‘wife’, ‘child’, ‘boy’, ‘girl’, ‘son’, ‘daughter’ etc. are 
discussed in the article.
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В лексикосемантичната група на названията за лица в българските ди-
алекти се откриват редица лексеми, чието разпространение има регионален 
характер. Тяхното регистриране, проучване и описание естествено се отра-
зява в диалектните речници и в лексиколожките трудове. Често обаче вън от 
вниманието остават редица общобългарски лексеми или семантични особе-
ности на лексемите, които присъстват в народните говори. Освен това нали-
чието на диалектна дума за даден денотат невинаги означава пълно отсъствие 
на общобългарското название за същото понятие. Пренебрегването на тези 
явления създава погрешна представа за съотношението общобългарско (кни-(кни-кни-
жовно или разговорно) ~ регионално (диалектно) в народните говори. 

Цел на настоящото изследване е да проследи диалектните названия от 
лексико-семантичната група на названията за лица в българските говори в Ал- в българските говори в Ал-
бания, като обърне внимание на съжителството на регионалните и общобъл-
гарските лексеми, както и на техните специфични семантични особености. Ра-
ботата се основава на лично събран теренен материал от периода 2006–2012 г. 

1. Названия за лица с регионален характер или произход

Твърде разнообразни са названията за денотатите чичо и леля ‘брат//сес-
тра на сестрата или брата’.

Названието тèта е отбелязано в Пресп. със значение ‘малко позната 
жена, леля’: Тèта тù йе, нèмай стрàм!; Вùкни му на тèта: „Тèто!“ Вùкни 
му, Èмче! Пуст. То има успоредици в родопските говори, където е регистри-
рано значението ‘сестра на майката или бащата’ или термин на адрес към 
сестрата на мъжа – Настан и мн. др. (Георгиева, Москова 1976: к. № 2, 7). 
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Употребява се и в редица други български говори, откъдето е влязло в ху-
дожествената литература, като се възприема като народно (БТР 1993: 959). 
Същото се отнася и до словообразувателния вариант тèтка, който се среща 
напр. в езика на писателя Елин Пелин (Антонова-Василева, Керемидчиева 
2001: 241). Лексемата е отбелязана и в Гора: Èна тèтка мỳа. Шищ. (срв. също 
с. Бор., Dokle 2007: 1120), както и в МОстр., ГБ. 

Освен названията тèта, тèтка, които са от славянски произход, в бъл-
гарските говори в Албания се употребява и заемката от турски тèза (БЕР 
2010: 899) МОстр. Тя също има успоредици в говорите в Средните Родопи: 
тèзе, тèйзе, тèска.

Регионален характер има лексемата хàла ‘леля, сестра на бащата’, отбе-
лязана в говорите в Гора: Хàла – сèстра бàбува Джèпева. Шищ. Тя се среща и 
в говора на ГОстр., ГБ. (Тончева 2011: 12, 186), както и в родопските диалекти 
във върианти àл, àле (Георгиева, Москова, Радева 1971: к. № 4). Това название 
вероятно също е заемка от турски (срв. алàй, алàйка РРОД 1974: 15).

Диалектни названия от турски произход са и названията дàйко, дàйкоица 
‘брат на майката, вуйчо; жена на брата на майката, вуйна’ МОстр. В същия 
говор обаче са отбелязани и лексемите ỳйко, ỳн’а с това значение. Подобна ус-
поредна употреба на названията от турски и български произход е отбелязана 
и в речта на други информатори от ГБ. (Тончева 2009: 54–55). Тези названия 
може да се разглеждат като паралелни термини (Бояджиев 2002: 136). Тур-
ската заемка е навлязла в говора поради възприемането на мюсюлманската 
религия, но очевидно българската дума все още се пази. В речта на инфор-идно българската дума все още се пази. В речта на инфор-дно българската дума все още се пази. В речта на инфор-
матори от Стебл. в същия труд названията дàйо, дàйджо, мн. дàйовджиня 
са отбелязани със значение ‘чичо’ (Тончева 2009: 264). При информаторите 
от ГОстр. е регистрирано различие: дàйджо ‘вуйчо’ ≠ мùджо ‘чичо’ (Тон-чичо’ (Тон-’ (Тон-Тон-
чева 2009: 183–184). Сходно е и названието дàйчо в говора на с. Бор. (Dokle 
2007: 102), както и в Шищ.: Устрòйници (сватовници) – бàбу, дèте, дàйчу и 
àджу; Му е дèте дàйчово; Нèвеста дàйджева. Всички тези лексеми също 
имат успоредици в родопския ареал, като са отбелязани в различни варианти 
(Георгиева, Москова 1976: к. № 1). От същия произход е и названието дùчо 
Асеновградско (БЕР 1971: 398; Китанова 2010: 80).

Диалектно название от турски произход представя и лексемата мùджо 
‘чичо, брат на съпруга’: ùмаф èден мùджо от мòжо ми. Гин. и съответно 
мùджоица, но при наличие и на названието стрùна – ‘леля, жена на брата на 
мъжа, миджото’: Зèтот ùмат миджòица, стрùна. Гин. Както вече бе посо-
чено по-горе, названието мùджо е често срещано в ГБ. То е широко разпрос-
транено и в Родопите (Георгиева, Москова 1976: к. № 107).

От турски произход, но без отбелязани успоредици в родопските го-
вори, са названията хàджо//àджо ‘чичо, брат на бащата’ (Dokle 2007: 32): 
Устрòйници – бàбу, дèте, дàйчу и àджу. Шищ.; Нàзиф го ùмаме дèте 
хàдживо, дèте от брàта. Бор. Вероятно то е сродно с отбелязаното в говора 
на Тучеп., ГБ джàджи: Èно дèте мàло на èн мòж гòлем кà му вèлит? Кà му 
вèлит: „О джàджи?“ МОстр. От примера личи, че названието се употребява 
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и със значение ‘непознат по-възрастен мъж’. То е възприето от албански език 
(Словарь 1951: 442; БАР 1959: 840 – ungj, daje; xhaxha, axhe, xhaxho).

В българските говори в Албания са отбелязани и диалектни названия за 
денотата ‘момиче’: 

чỳпа ‘момиче, мома’: Мàш и жèна ùмает двè чỳпи. Боб.; Чèтри гòдини 
ùма чỳпа. Пуст.; словообразувателен вариант чупица: Жа женùме èден пàша, 
жа мажùме èна чупùца. Боб. От примерите личи, че то се употребява успо-
редно с названията мома, девойка и техните словообразувателни варианти, 
като служи и за термин на адрес към малко дете от женски пол: – Момичка-
та како се зове? – Дềвица? – Да, девица. – Емùлиа. Двàйсе и шèс гòдини йàс 
ùмам, девòйката ùмат чèтри гòдини. Гòлема си тù сèга! Тàку, тàку! Мòре, 
чỳпе! Пуст. Названието чупа е характерно за географската област Македо-
ния (срв. прилепския говор, Антонова-Василева 1998: 491). Същевременно то 
има успоредици и в отделни селища в Пловдивско и Дедеагач. От изследване-
то на М. Китанова, както и от примера от с. Боб. личи, че то се употребява и за 
назоваване на денотата ‘дъщеря’ (Китанова 2010: 93). Названието е навлязло 
в българската литература и се среща в изданията на П. Славейков (Антонова-
Василева, Керемидчиева 2001: 274). Според Ст. Младенов (Младенов 1941: 
689) то има успоредици в сръбски и руски език.

В българските говори в Албания със същото значение се употребява 
и название цỳца: Двòйца – дèте и цỳце. МОстр.; К‘e го òткара на цỳцана 
нàдвор. Стебл., отбелязано и в с. Ърбеле ГБ (Тончева 2009: 228). То се среща 
и в горанския говор: А, цỳце! Кàко сте, ви пуштùе? Бор.

В диалектите от областта Гора се употребява своеобразен словообразу-
вателен вариант от названието невеста – млàнеста//мàнеста. В говора на с. 
Бор. названието млàнеста може да означава както ‘младоженка, булка’, така 
и ‘снаха’, а освен това служи и като термин на адрес към млада омъжена жена 
(Dokle 2007: 575): Йà сам ùмала млàнеста брàтаго гòлему; Дèйки, бèчере, 
млàнесте. Бор. В говора на съседното с. Шищ. от областта Гора названието 
млàнеста се среща наред с нèвеста, като се употребява предимно със специа-
лизирано значение ‘жена в деня на сватбата си, булка’: Йà млàнеста кàква йе, 
кòга е бùдена свàдба. Òва е млàнеста. Со дỳкат. Шищ. Названието нèвеста 
се употребява по-често със значение ‘по-млада омъжена жена, снаха’: Йà су 
со èдна нèвеста брàтова; Òвее от мòмчич‘а, òвее от нèвеста; А се тр³гнале 
за към нèвеста? Шищ. Все пак и тук е налице успоредна употреба на лексе-Все пак и тук е налице успоредна употреба на лексе-
мите, което личи от някои производни названия: Лèп со шèк‘ер – нàвестин 
леп; нàестин лèп; нèвестин леп. Шищ. Макар че понякога в българските го- Макар че понякога в българските го-
вори на територията на Албания се среща и употреба на заемката от алб. 
нỳся, названието невеста ‘булка; снаха’ е широко разпространено в другите 
области, населени с българи: Млàда невйèста; Невестàта ги бàчи òбете и ги 
пỳшти; Парстен’èте невестèтум; Во одайàта невестèтум. Боб.; Гледàница 
– невèстата от дèтето. МОстр.

Като название със значение ‘младоженец’ е записана специализираната 
лексема новòженак Бор. (срв. и Dokle 2007: 433), а като неин синоним се из-Dokle 2007: 433), а като неин синоним се из- 2007: 433), а като неин синоним се из-
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ползва и йỳнак: Па че дòйе йỳнак сèга дòма да вùд ’и млàнеста. Нùе йỳнак го 
вùкаме новòженак. Подобна употреба на названието се среща в Зайковския 
требник – пергаментен български ръкопис от първата половина на 14 век, в 
Чин венчание: юнакомь и двицомь (Цибранска-Костова, Мирчева 2012: 110). 
От текстовете личи, че в говорите в Гора новòженак е със специализирано 
значение, докато йỳнак има по-общо значение ‘младеж’: Свù млàди йỳнаци 
се. Но очевидно поради естествената близост в семантиката названията се 
използват като синоними. Според Н. Докле лексемата йỳнак има значение 
‘който е надарен с всички мъжки добродетели’ (Dokle 2007: 433, преводът 
мой – Л. А.-В.). Това значение е близко до общобългарското. Сходно на него 
е отбелязано и в Пресп.: Пò-йунàк’и го зимèе литàро (гредата), кòй мàжи 
бèйе пò-йунàка; Дòбри, мàндри л’ỳде, работлùви, земедèлци, дòбри йỳнаци. 
Боб.; Б’èшe мнòгу йỳнакувъ, рабòтница б’èше. Пуст. Широко разпространена 
в диалектите е и лексемата зет, която не показва особености в значението: 
Бèше зàпрена грàдницана и зèтот к‘е зàг’инеше от мàйка му и бàбу му Гин.; 
Излèзе майкàта зèнтутòму. Боб.

Характерна особеност на диалектите от областта Гора е употребата на 
названието нàна за денотата ‘майка’: ùма нàна òна стàра; старà нана ‘баба, 
майка на бащата или майката’: Старà нана – мàти òцува. Шищ.; ‘баба, майка 
на бащата или майката’: ùди пỳлай, нàна слèзи да го òтнесе. Бор. (Dokle 2007: 
608). Тази лексема е широко разпространена в западните българските говори 
със значение ‘майка’ от Призренско през Софийско до Тетевенско и Оряхов-майка’ от Призренско през Софийско до Тетевенско и Оряхов-’ от Призренско през Софийско до Тетевенско и Оряхов-
ско, както и в някои селища в Родопите и др. Съставното название стара нана 
е отбелязано в Охридско (Арх. БДР). В Пирдопско лексемата е отбелязана със 
значение ‘вуйна’, като същата семантика е регистрирана и за словообразува-вуйна’, като същата семантика е регистрирана и за словообразува-’, като същата семантика е регистрирана и за словообразува- като същата семантика е регистрирана и за словообразува-
телния вариант нàнка в Копривщица (Керемидчиева 2007: 85), а в банатския 
говор нàна има значение ‘чичова съпруга, стрина’ (БЕР 1995: 487). В Кри-’ (БЕР 1995: 487). В Кри-БЕР 1995: 487). В Кри-). В Кри-
чим названието нанà се употребява със значение ‘кумица, добра майка’ (Арх. 
БДР) – номинация, която е еквивалетна на названията от типа калимана//кал-
мана ‘добра майка’ за същия денотат, разпространени предимно в южния дял 
на българското езиково землище. В Банско, Банат, Ловешко, Никополско и др. 
е отбелязано и значение ‘стринка, съпруга на брат на бащата’: Млòгу здрàви 
уд нàна и ч´ча (Арх. БДР). В Девинско е отбелязян фонетичен вариант н’àн’а 
със значение ‘баба’, а в Гоцеделчевско и Драмско – със значение ‘по-голяма 
сестра’ (Арх. БДР). Очевидно значенията на лексемата в по-голямата част от 
диалектите варират в рамките на семантичния признак ‘близка по-възрастна 
роднина от женски пол’ (вж. и Георгиева, Москова, Радева 1971: к. № 2). С та-вж. и Георгиева, Москова, Радева 1971: к. № 2). С та-). С та-
кова значение тя е известна и в българската художествена литература (РРОД 
1974: 282). В някои западни диалекти обаче – Царибродско, Трънско, Видин-). В някои западни диалекти обаче – Царибродско, Трънско, Видин-
ско, Софийско, Кюстендилско, Самоковско (БЕР 1995: 487; Вакарелска-Чо-Вакарелска-Чо-
банска 2005: 216) и др. тя е отбелязана със значение ‘по-голям брат или бра-) и др. тя е отбелязана със значение ‘по-голям брат или бра-
товчед, батко’, а също така и като название адрес към по-възрастен роднина 
от мъжки пол. Според БЕР подобна употреба се среща и в други славянски 
езици. Ст. Младенов определя лексемата като дума със звукоподражателен 
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произход, сродна с названията нунко, нунка ‘кум, кума’ (Младенов 1941: 332, 
361; Choliolčev 2005). Със значение ‘кум’ в българските говори в Албания е 
отбелязано названието кум//кумбàр: Òдее и калèсвае кỳмо, кумбàро; Опòзде 
òде во кумбàро со йèно йèгне со йèно фл’òнго чарвèно; Со тàс плòска (бъкли-
ца) калесвèме кумбàро Боб. Разпространението на това название естествено е 
ограничено само сред християните.

Но отбелязвайки наличето на названието нана в областта Гора трябва да 
посочим, че общобългарското майка, мама не е неизвестно тук: Кàкве мàйк’е 
тàкве и пилùчица. Шищ.; Мàйк’е нàше и ст³рмайк’е се пàтиле ỳште пòече. 
Бор.; Та мàма нàм ни здùгнала к’е во тèмница. Бор. Нещо повече, в тези диале-
кти е отбелязан и словообразувателен вариант мàти, мàтери което съответсва 
на стб. (СтбР 1999: 843): Мàти нèзина; Лùск’е на дèтето – ка йàде мàти 
рùба; К’е му пỳкни кòшулче мàти. Шищ.; Прàти мàтери òца; К’е ùгра наòколу 
мàтере; Òшле нèгде кай мàтери. Шищ. Названието майка е отбелязано и в 
ГБ и Пресп.: Нàс ни вòршее (сгодяваха), ни давàе мàйк’ата и бàбот. Гин.; Со 
матèра твòйа си збòрвала? Туч.; Во самбòта невестàта со мàжо отидèйе у 
мàйка му Боб.; И тàтку му и мàйка му знàет за сèлските рàбути. Пуст.

При названията за ‘родител от мъжки пол, баща, татко’ също се сре-’ също се сре-също се сре-
щат както регионални, така и общобългарски лексеми, между които и ста-
ринни форми. Така в диалектите на Гора и ГБ се употребява названието от 
турски произход бàбо, бàбай и съответно за ‘дядо’ стàри бàбо: Кушèрини – 
братỳчеди, дèца от сèстра от бàбу мòй; Стàри бàбу мòй стò и двè гòдини 
жùвел. МОстр.; Свèкорот – бàбот от мòжоф. Гин.; Со слùка бàбува; Сèстра 
бàбува. Шищ. Но наред с названията от турски произход, които са проникнали 
с възприемането на мюсюлманската религия, в същите диалекти е отбелязано 
и общобългарското татко: Че збòриме скрùшом от мàма и тàтка, на пòноч. 
Бор. Употребява се и старинния облик на лексемата òтец, която обикновено в 
българските говори се замества от тàтко (Холиолчев 2010: 385): Кàй нàвеста 
от Лàч – òтец и е тòйа; Òво е дèте от сèстра òцова. Бор. (срв. и Dokle: 
764). Названието татко е характерно за Пресп.: Мàйка, тàтку ùмаш?; Тàтку 
ти тòй пòйк’и знàй; Нùе сме л’ỳг‘е на нùкакоф тàтко. Пуст.; Жùми глàва 
таткỳму!; Тàтку невèстум што му дàваше свè одèжди, што му трèбе. Боб.

2. Названия за лица с общобългарски характер

Въпреки наличието на редица диалектни лексеми, както вече бе посоче-
но, голяма част от названията, назоваващи лица в българските говори в Алба-
ния, са от общобългарски тип. Срв. човек: Сèкой чòек èсти чòек, ùмат к³рф, 
ùмат мйèсо; Тàка йè. Штò да чùни чòвек? Пуст.; Се пулйèше шо èсти èдин 
чòек сирòмас. Боб.; А пàмтиш ка ти съм рèкоф: Рùт со рùт не се сòстава, 
чòвек со чòвек се сòстава. Бор. Освен основните значения и някои от особе-
ностите в семантиката на тези лексеми също имат общобългарски характер. 
Така названието човек се употребява с основно значение ‘Същество, което 
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може да мисли, говори, да полага обществен труд’. В редица случаи обаче 
в примерите от диалектите названието човек означава ‘лице от мъжки пол’. 
Срв. Боб: Èден чòвек мàш не се облèчи. ≠ Кỳсаче, вòлнена, демèк цèло шту 
сà, за йèден чòек за да нòсит; òва йе жèнска рỳба, шèгун’. Пуст. Явлението 
е широко разпространено в българския език, където лексемите се определят 
като синоними (Димитрова, Спасова 1980: 293, 678; Нанов, Нанова 1987: 112, 
260) и в народните говори от Велешко през Софийско, Ихтиманско и др.: Да 
заберè двàма човèка и еднà женà. (Арх. БДР).

Тези примери съществуват успоредно с употребата на названието мъж 
и съответно жена с основните им значения ‘лице от мъжки//женски пол’: 
Тỳа свùте мàжи бèа со муснùце; И седèе во крйèс нòзе и женèте и мàжите. 
Боб.; М³жте п³к (носеха) панталòни Пуст.; Вàлни се (полегни си), вàлни се, 
дор нè дошли мỳже! Бор.; Òвде во Дỳрас ùмало мнòго мòже от Трèбишта. 
Треб. Диалектна особеност е наличието на употреба на субстантивирани 
прилагателни мъжко, мъжки; женско, женски вм. на съществителни жена, 
мъж за назоваване на ‘лице от мъжки//женски пол’: На Енвèро сàмо ùмало 
дисцùплина за жèнцку. Бор.; И бèвме нùе мнòгу, нèкви петнàйсе-шеснàйсе 
жйèнски и сàмо п‘èт мàшк‘и бèвме Пуст. Тази особеност се среща и в разго-
ворната българска реч, където обаче употребата на такъв тип назоваване има 
пейоративен характер.

Освен това названията мъж, жена, както и в разговорната българска реч, 
се употребяват и със значение ‘съпруг//съпруга’ (срв. Димитрова, Спасова 
1980: 293, 594; Нанов, Нанова 1987: 112). Това значение се среща във всички 
области, населени с българи в Албания: Бйèше мàш Пàнк’ин. Боб.; Че дòйде 
мỳж нèзин; Да сàкаш мỳжа, мàйка, бàте, тùе. Бор.; Ме трàжи жèна èсапо. 
Бор.; Свèкорот – бàбот от мòжоф; Сèга пòйк’е збòрит жèнава от мòжоф; 
Кòга к’е се свòршефме го покрùвафме лùцето, не излàгафме прет лỳг’ето от 
мòжот, нù пред мòжот; Дòйде жèна му с мèне. Гин.; Жèна мòйа е сèстра 
вòйзена. МОстр.

Употреба на названията мъж със значение ‘съпруг’ се среща и в говора на 
с. Пуст., където със същото значение е отбелязана и специализираната лексема 
съпруг: М³жо мòй дзùда тàм; А вàшийат сòпрук к³де рàбутат? Пуст.

По тази особеност записите от Албания показват по-голяма близост до 
книжовния български език в сравнение с редица диалекти, в които са отбе-сравнение с редица диалекти, в които са отбе- с редица диалекти, в които са отбе-
лязани случаи на употреба на названието човек със значение ‘съпруг’ (Дими-’ (Дими-
трова, Спасова 1980: 678; Нанов, Нанова 1987: 260). Така е и в примерите, 
отбелязани от Г. Митринов от българските говори в Гръцка и Турска Тракия: 
Мèн и чилềкан бòлêн (Антонова-Василева, Митринов 2011: 345). Същите при-Антонова-Василева, Митринов 2011: 345). Същите при-). Същите при-Същите при-
мери се срещат и в самоковския говор (Вакарелска-Чобанска 2005), както и 
в редица други диалекти на територията на българското езиково землище от 
Костурско през Кюстендилско, Софийско, Видинско, Етрополско, Ловешко, 
Варненско и др. (Арх. БДР). Това показва, че в редица народни говори е за-(Арх. БДР). Това показва, че в редица народни говори е за-Арх. БДР). Това показва, че в редица народни говори е за-). Това показва, че в редица народни говори е за-
силен елементът ‘лице от мъжки пол’ в семантиката на думата човек, поради 
което едно по същество родово название (срв. у Бояджиев 2002: 61, където 
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думата означава понятието човек без оглед на пола) започва да се употребява 
като синоним на названия за лица от мъжки пол. В този случай явлението 
може да бъде определено като квазисинонимия (Апресян 1974: 157).

В говора на с. Шищ. се употребява специфично название мỳшкарец, про-
изводно от съществителното мъж: К’е го д³ржит èден мỳшкарец, което съ-
ответства на книжовното мъжага.

Характерно за българските говори в Албания е проникването на семан-
тичните отношения човек ≈ мъж при названията за потомството: дете ‘по-
томък на човека’ (срв. тълкуването у Геров 1975: 393). Това води до устано-
вяване на синонимична употреба на лексемата дете със значение ‘дете от 
мъжки пол, момче, син’. Тази особеност е характерна за югозападните бъл-’. Тази особеност е характерна за югозападните бъл- Тази особеност е характерна за югозападните бъл-
гарски говори (Шклифов 1977: 228): �маме дèца, ùмаме. Двйè чỳпини и двйè 
дèчин’а, ùмам чèтири йàс. Òваа - три чỳпи и йеднò дйèте. Пуст.; Па че дòйет 
дèца, бèчаре (ергени). Бор. Но примери, които доказват наличието на по-об-
щото значение, не липсват: Трèва на дечùн’ата да дàвам да йàдет; Дàй му 
ръчùчката, на бàба, дàй му ръчùчката. Дèте! Дàй, бàбу, дàй Èмче! Пуст.; И 
влèзе внàтри во одайàта невестèтум. Тàму гы завèдвет двè дичùн’а – èден 
мàшко и èден жèнско. Боб. Отбелязани са диалектни словообразувателни ва-
рианти на названието: Дететỳл’ето кàко йè? Пуст. Òвие млàдите дèчури не 
мòжет да го ỳчит. Шищ.

Като синоним на момиче в диалектите се употребява и девойка, девой-
че: Дèте мỳйе со дèйче дèтето брàтому. Бор., както и отбелязаните по-горе 
дèвица, чỳпа и цỳца. Наблюдава се и по-нататъшно отражение на синонимия-
та мъж ≈ съпруг, жена ≈ съпруга, като названията момче, дете и съответно 
момиче, девойче, чупа, цуца може да се употребяват и за назоваване съот-
ветно на денотатите ‘син’ и ‘дъщеря’ вместо специализираните лексеми син 
и к’èрка Пресп., ГБ; к’èрка//чèрка Гора. Срв.: К’èрка ми е тỳка со и дèцата 
нèйзини. Пуст.; Нùе сèфте кат сме жèнеле дèте со мàк’ина п³рви во сèло. 
Шищ.; Мòра да чèкам сùна. Бор.; Òва к’èркъ муòйе йèсти, учùтелка йèсти, во 
Корча. Пуст.; Прàтила и за чèрка да йàди. Шищ. 

Същевременно лексемите син и дъщеря може да се употребяват като тер-
мин за адрес към по-младо лице съответно от мъжки или женски пол анало-
гично на употребата на лексемата невеста: Па нèма лèзет (приличие, добър 
вкус) к’èрко. Бор. [при обръщение към автора на тази статия]. В диалектите и 
в народната реч изобщо тези названия функционират като контекстови сино-
ними поради речевия етикет, който допуска отражението на едно по-близко, 
фамилиарно отношение между събеседниците в изказването. Явлението 
може да бъде определено като специфичен тип вторична номинация (Уфим-Уфим-
цева 1977: 73–98).

Както на цялата територия на българското езиково землище и тук 
се употребява и синонимът чедо: Сул’òйца (болнаво) е пòрво чèдо. МОс-
тр.; И во стрèт ноч’àта гредйèйе фалзòрити (орисниците), шо велйèе, шо 
парцактòйве (определяха) ка жа èсти жùвот сòму чèндо. Во шèс недèли се 
кърстèйе чèндите. Боб.
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Диалектна лексема за назоваване на денотата ‘дете’ е названието джàгуре, 
чието значение е по-тясно свързано със семантичния признак ‘невръст-
но дете’: К’е òстаниш трỳдна, кье òйш со джàгуре со мòжо; Рабòтафме 
за обл’àкане джагỳрин’а; Чèрджин’а што д³ржьт джьгỳрин’а; Мòжи 
джагỳриньата не рàстет колàй. Гин; Пък йàс ùмам двйà джагỳрин’а и трù 
чỳпи. Пуст. Иначе в говора на с. Гин. се употребява и словообразувателен ва-
риант джагурùниште ‘отраснало дете’: Йà нè сум сèдена мнòгу. Сум избèгана 
от джагурùниште. В речта на същия информатор се употребява и лексемата 
дèте: Бòлно дèте пòек’е се сàкает. Гин., както и Си збòрвала со дèтето? 
Стебл. Както личи от примерите, при названието джàгуре също се проявява 
съотнасяне на значението предимно към понятието ‘дете от мъжки пол’. То е 
отбелязано и във Вардарска Македония (срв. Прилеп) и според БЕР е от сръб-(срв. Прилеп) и според БЕР е от сръб-срв. Прилеп) и според БЕР е от сръб-) и според БЕР е от сръб-и според БЕР е от сръб-
ски произход (БЕР 1971: 352).

От направения преглед на названията за лица в българските говори в Ал-
бания личи на първо място, че дори и тези от тях, които имат диалектен харак-
тер, са успоредни с подобни лексеми от други краища на българския езиков 
континуум. Изследването показва, че обикновено диалектното се употребява 
успоредно с общобългарското название. Терминологичният характер на лексе-
мите от лексико-семантичния кръг на роднинските названия е твърде условен. 
От една страна, тези лексеми обикновено не са еднозначи, а освен това, макар 
и да съществуват названия със специализирани значения, тяхната употреба не 
е задължителна за говорещите. Тези названия често се заместват с по-близки, 
по-далечни или контекстови синоними с по-общо номинативно значение.

СЪКРАЩЕНИЯ

Боб. – Бобощица
Бор. – Борйе
ГБ – Голо бърдо
Гин. – Гиневец
МОстр. – Мало Острени
Пресп. – Преспанско

Пуст. – Пустец 
Стеб. – Стеблево
Треб. – Требище
Туч. – Тучепи
Шищ. – Шищавец.
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