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ПАРАДИГМАТИЧНИ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ НЕОФЕМИНАТИВИТЕ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Системните (парадигматичните) отношения между лексемите в българ-
ския език, илюстрирани и с неологични примери, в тритомната академична 
Българска лексикология (2013) са представени от Е. Пернишка. Тук правя такъв 
анализ за новите феминални названия в езика ни, появили се през последните 
25 години. Най-голям дял сред тях заемат синонимите, по-малко са омоними-
те, най-малко – антонимите, а паронимия се открива само при две лексеми.

СИНОНИМИЯ

Синонимията при посочената група имена е с твърде широки размери, но 
се поражда най-често от синонимия при мъжкородовите корелати.

При едни от тях тя възниква, както е известно, поради прибавянето на раз-
лични суфикси към една и съща произвеждаща основа1. Такива синоними сред 
новите феминални названия са: форумка, форумджийка и форумистка – от 
форумец, форумджия и форумист, телевизионистка и телевизионерка – от 
телевизионист и телевизионер, атакаджийка и атакистка – от атакаджия 
и атакист, меверейка и меверистка – от мевереец и меверист, запалянка 
и запалянковка – от запалянко и запалянковец, чалгаджийка и чалгарка – от 
чалгаджия и чалгар, и редица подобни.

В други случаи синонимията при мъжкородовите лексеми, както и при тех-
ните феминални корелати е между просто и сложно по състав съществително: 
оскаристка и оскароносителка; кайтистка, кайтърка и кайтсърфистка; 
таксистка, таксиджийка и таксиметърджийка.

Синонимията при мъжкородовите имена, появяваща се между деривати 
и заемки, напр. кайтист и кайтър, рафтаджия и рафтър, или между безсу-
фиксно и производно име, напр. беквокал и беквокалист, пиар и пиараджия, 
също се запазва и при феминалните им съответствия: кайтистка и кайтърка, 
рафтаджийка и рафтърка, беквокалка и беквокалистка, пиарка и пиара-
джийка. Основата може да е пълна или съкратена и това също поражда сино-
нимия и при производните лексеми: гендиректорка и гендирка, пубертетка 
и пуберка, тийнейджърка и тийнка, интернетка и нетка.

Синонимия, успоредна при мъжкородовите и феминалните имена, се сре-
ща и в случаите, когато са използвани различни (по произход), но синонимни 
една на друга, основи, както е при: хромотерапевтка и цветотерапевтка; 
изкуствотерапевтка и арттерапевтка; биотерапевтка и биолечителка; 
енерготерапевтка и енерголечителка; китаистка и синоложка; бодигард-

1 По този въпрос при новите имена за лица вж. Аврамова 2006, Пернишка 2010, Ге-
оргиева 2013.
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ка, гардка и охранителка, телохранителка; шопингхоличка, шопохоличка 
– магазинохоличка – магазиноманка, ониоманка и др., които са абсолютни 
синоними.

Синонимията сред самите неофеминативи се поражда в няколко случая. 
Единият, аналогичен на този при мъжкородовите имена, е, когато към една и 
съща основа се прибавят различни наставки2. Споделям мнението на А. Емир-
зян, че „словообразувателните синоними са лексикални синоними (дублети) с 
една и съща произвеждаща основа и различни словообразувателни афикси“ 
(Емирзян 1989: 44)3. Така е при бойкиня и боецеса, пилотка и пилотеса, оли-
гархка и олигархкиня, маестра4 и маестрина, вождка и вождеса, таласъм-
ка и таласъмеса, терминаторка и терминатрица и под., производни съ-
ответно от боец, пилот, олигарх, маестро, вожд, таласъм, терминатор, но 
образувани с различни женскородови наставки. Най-голямо словотворчество 
днес откриваме при женскородовото съответствие на лексемата елф: елфа, 
елфка, елфкиня и елфиня, елфица. Ако такива женскородови имена станат 
елементи при композитообразуване, това също поражда синонимия, както е 
например при лексемите наркобаронка и наркобаронеса.

Получените по различни словообразувателни начини нови феминални но-
минати също са в синонимни отношения: бизнесменка – бизнес дама, бизнес 
лейди, бизнес жена и бизнесуомън/бизнесуоман, бизнесуомънка/бизнес-
уоманка; блусарка и блус дама, блус певица, блус изпълнителка; чалга-
джийка, чалгарка, фолкаджийка, попфолкаджийка и фолк певица, попфолк 
певица, попфолк дама; шоуменка и шоу дама, шоу гърла; яхтаджийка, 
яхтсменка и яхтдама; хайлайфка, хайлафаджийка, хайдама, хайжена и 
хайлайф дама; магистраладжийка и магистралка; фронтуомън/фронт-
уоман – фронтуомънка, фронтменка – фронтдама; прессекретарка и го-
ворителка, пиарка; каубойка и каугърла.

2 Има изследвания, в които тези номинати се приемат за словообразувателни ду-
блети (напр. у Манолова 1983; Георгиева, Баракова 1990). По същия начин обаче тогава 
би трябвало да се трактуват и маскулинните названия, съдържащи конкурентни суфикси 
(като посочените по-горе), но това не се прави. Освен това в многотомния Речник на бъл-
гарския език подобни лексеми се представят, първо, като самостоятелни заглавки, и, вто-
ро, дават се като синоними към съответната друга заглавка, за разлика от словообразува-
телните дублети, които поначало се включват не като отделни заглавки, а в справочния 
отдел на по-употребимата от лексемите, или пък ако са заглавки, са тълкувани синонимно 
със съответния им дублет. Сред новите феминативи лексеми със словообразувателно ва-
риране са например пилонджийка и пилонаджийка, при които формантът е неразширен 
или разширен. Традиционно и съществителните, образувани с наставките -иц(а) и -ичк(а), 
както и -ин(я) и -кин(я), се приемат за словообразувателни дублети. Такива номинати сред 
неофеминативите са военнопленница и военнопленничка, безхаберница и безхаберничка 
и др., елфкиня и елфиня, макар че в речниците сходните случаи се отразяват като отделни 
заглавки.

3 Отбелязвано е, че „в лингвистиката термините дублет, вариант и синоним чес-
то се употребяват синонимно, без да се прави строга терминологична диференциация 
между тях“ (Манолова 1983: 204), а също и че дублетността е частен случай на езиковата 
синонимия (Пернишка 1979а: 61; Емирзян 1989: 43). Повече за отношението синонимност 
– дублетност вж. Пернишка 1979б.

4 Приемам тази лексема за производна, а не за заемка.
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Разнообразието от синоними при новите феминативи може да бъде обяс-
нено, от една страна, с разнообразието от синоними при техните корелати, а от 
друга, с използването на различни женскородови суфикси и разнородни слово-
образувателни способи за назоваването на лица жени.

ОМОНИМИЯ

Не съм срещала в литературата да е отбелязвана омонимията между но-
вите феминални имена и съществителни имена от други лексико-семантични 
групи, т.е. съществителни с други – предметни – значения5. Няколко са услови-
ята, при които тя възниква при разглежданите названия.

Най-много са примерите за словообразувателни омоними6, като се откро-
яват два типа. Единият е, когато феминалната (производната) лексема е омо-
нимична на универбат: пицарка1

 с две значения: 1. ‘готвачка, специалистка по 
приготвянето на пици в заведение за хранене’ (Търси пицар/пицарка за град  
София; Наема за сезонна работа пицарка, готвачки (…), сервитьорки)7 и 
2. ‘жена, която обича пици’ (Как сте пицарки? Наядофте ли се, наиграхте 
ли се? Снощи се намуах с пица. Без майтап – дояде ми се кат на бременна) 
и пицарка2

 ‘фурна/печка за печене на пици’ (Продавам италианска пицарка 
FIMAR); щукарка1 ‘рибарка, която лови щуки’ (Аз не съм щукарка, ама ми ха-
ресва) и щукарка2

 ‘прът на въдица за ловене на щука’ (използвам нашенска 
щукарка с подвижна тапа – около 10–15м; На язовира се ходи повече за щука 
(…) В 8,30 всичко бе във водата, с колегата сипахме по едно кафе и заста-
нахме до двете щукарки. Точно в този момент едната тапа изчезна, взех 
въдицата, изчаках няколко секунди); шаранджийка1

 ‘рибарка, която лови ша-
рани’ (Поздравления за холандската шаранджийка@Lizette Beunders, която 
подобри рекорда на всички жени със своя улов на шаран с тегло 38,250 кг; яка 
шаранджийка приготвя хранилка) и шаранджийка2

 ‘прът на въдица за лове-
не на шаран’ (D.A.M. представи елегантна и лека шаранджийка (заглавие) 
Германската фирма D.A.M. пусна на европейския пазар последната си раз-
работка в асортимента на въдичарските пръти – (…) двуколенна стройна 
пръчка, специално разработена за шаранджии); гумаджийка1 ‘жена, чиято 
работа е да сменя автомобилни гуми или която умее да прави това’ (С под на 
челото изкарала седмица в ДАПА, като гумаджийка и метачка) и гумаджий-
ка2 ‘авариен автобус, оборудван с резервни части’ (нито аварийна която да 
го изтегли, нито гумаджийка (червено-белите чавдарки с надпис АВАРИЕН); 
комунарка1 ‘комунистка’8 (Обяснете господине защо невестата на костаки 

5 За омонимията между стари феминални имена и съществителни имена от други 
словообразувателни категории е писано (вж. Балтова 1978; Балкански 1979б).

6 Тези омоними са най-често срещаните лексикални омоними изобщо (Балкански 
1979а: 147). С основание авторът се присъединява към „схващането, че омонимични 
афикси, прибавени към тъждествени основи, при всички случаи създават лексически тип 
словообразувателни омоними“ (Балкански 1979а: 151).

7 Всички илюстративни примери са взети от интернет и са цитирани дословно, пора-
ди което в някои от тях има правописни или пунктуационни грешки.

8 Всъщност това е едно от значенията на посочената лексема. Промяната в семантична-
та структура на произвеждащото име води до промяна и на значенията на женскородовия 
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е комунарка???; Наистина, че комунарката мая ни излъга) и комунарка2 ‘из-
дание, вестник и др. с комунистическа насоченост, идеи’ (Късата памет бъл-
гарска – на това разчитат много комунарки! Шампиони в това отношение 
са Агенция Фокус, вестниците СЕГА, ДНЕС и други комунарки) и др. Вижда се, 
че основата на лексемите е една и съща, а омонимията е резултат от формал-
ното съвпадение на различните по значение суфикси -арк(а) и -джийк(а) – жен-
скородовия, слят със суфикса за образуване на мъжкородовото име, и този, с 
който се образуват универбати.

Сходен е примерът с костюмарка1 ‘жена, която обикновено ходи облече-
на с костюми’ (на Банхофщрасе могат да се видят костюмари и костюмар-
ки) и костюмарка2 ‘костюм’ (Туряш си една по-прилична костюмарка; Седнал, 
един вид нашия и чете книга с костюмарка и жълта вратовръзка... ние, де-
мек, обикновено така си четем; – Нито ти е „обран врата“ като хората, 
нито носиш костюмарка както се очаква от умен мъж на нашите години да 
носи), където омонимът на феминалното име, създаден в жаргона като игра 
по словообразувателна схема (подобно на фразеосхемите), само прилича по 
форма на универбат, без да е такъв.

Получени в резултат на универбизация, омонимичните на неофеминати-
вите лексеми с предметно значение принадлежат изцяло към разговорната 
реч или са част от жаргона.

Омонимичните наставки -к(а)1
 – женскородова лична наставка (срещаща 

се както при деривати, така и при универбати), и -к(а)2 – умалителна наставка, 
пораждат втория тип словообразувателна омонимия тук – между феминална 
лексема и умалително съществителни име за нелице9. Така е при омонимич-
ните двойки салатиерка1 ‘готвачка, специалистка по приготвянето на салати в 
заведение за хранене или друго обществено място’ (Ресторант (…) гр. Хасково 
търси салатиерка. А що питаш Дарка, тя да не е салатиерка в Билла?) и са-
латиерка2

 ‘малка салатиера’ (всичко в една купа (салатиерка) отделно си обър-
кваш майонезата заедно с оцета и ситно нарязания магданоз, солта и черния 
пипер), премиерка1

 ‘жена премиер’ и премиерка2
 ‘умалително от премиера’ 

(Още една премиерка! Посвещава се на „Les femmes fatales“ (въведение към 
клипче за котките); Ето една премиерка (филма Moonlight/„Лунна светлина“ 
– б.м.), която лично аз ще чакам с удоволствие – само като видиш главния 
герой какъв е хот и промото, което по-долу е номер едно), магистралка1 ‘ма-
гистрална проститутка’ (Депресиран съпруг си нае магистралка) и магистрал-
ка2

 ‘малка магистрала’ (в Турция за 3 месеца се правят 30–40 км! тук някаква 
си отсечка, от някаква си магистралка, м/у някакви си градчета – години).

Друг вид омонимия сред неофеминативната лексика откриваме при лексе-
мите рокерка1 и рокерка2, голфаджийка1 и голфаджийка2. Омонимията тук се 

му корелат. Така напр. лексемата комунарка според Речника на българския език е само 
с едно значение, и то историческо. Днес обаче поради семантичната съотносителност с 
мъжкородовото име тази лексема разшири семантичния си обем и придоби следните 
нови значения: ‘жена, член на терапевтична комуна’ и ‘комунистка’. Следователно лексе-
мата се числи към семантичните неологизми.

9 Т. Балкански посочва седем омонаставки -к(а) (Балкански 1979б). Д. Благоева от-
белязва уподобяване по форма (без семантична близост) на някои нови универбати със 
значение за лица жени със съществуващи в езика думи (Благоева 2004).
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създава при мъжкородовото име (рокер1 ‘изпълнител или почитател на рокму-
зика’ и рокер2

 ‘член на неформална група, чиито членове карат мотори и носят 
черни кожени облекла’, голфаджия1 ‘човек, който играе голф’ и голфаджия2 ‘чо-
век, който има лека кола марка „Голф“’) и се запазва при неговото женскородово 
производно. Вижда се, че омонимията в тези примери е между неофеминативи, 
не между феминатив и съществително от друга лексико-семантична група.

Омонимия вътре в разглежданата група наблюдаваме и при лексемите плей-
бойка1 ‘жена, която се снима за/има снимки в еротичното списание „Плейбой“’ 
(Плейбойка пропя (заглавие) (…) записа първия си самостоятелен проект (под-
заглавие) (…) Сексапилната дама е била на корицата на известното списание 
„Плейбой“) и плейбойка2

 ‘жена плейбой, т.е. млада жена с множество хетеросек-
суални връзки, търсеща развлечения’ (глей’те ме к’ва съм плейбойка и колко бъ-
кам от комплекси). Случаят тук е по-различен от останалите, тъй като омонимията 
възниква не само поради разлика в начина на словообразуване: първият омоним 
е универбат, а вторият – производно съществително име от лексемата плейбой, 
но и поради различната по значение, макар и съвпадаща по форма, основа – они-
ма и апелатива. В класификацията на омонимите в езика ни, направена  според 
наличие на омонимия или тъждество на основите и афиксите, са отделени четири 
подтипа (Балкански 1979а). Според тази класификация разгледаният пример по-
пада в подтипа, при който омонимни са основи, а афиксите са тъждествени. 

Същите две значения, като при плейбойка1 и плейбойка2,
 наблюдаваме и 

при лексемите плейгърла1
 (Наша плейгърла развела румънски национал (за-

главие) (…) Плевенчанката може да се похвали с две корици на „Плейбой“; 
(…) поискал ръката на нашата плейгърла (подзаглавие) Първата българка, 
снимала се за изданието на Хю Хефнър, понастоящем модел и певица – Соня 
Васи била получила предложение за брак) и плейгърла2

 (Така наречените 
щастливи хора – плейбои и плейгърли – в клубовете, в хотелите ще ги наме-
риш, в театрите – те винаги се усмихват и просто бълбукат от щастие). 
Омонимията тук е по-различна от всички останали случаи, защото е обусловена 
не словообразувателно, а семантично.

Примерите показват, че представените тук омоними са пълни, т.е. характери-
зират се с признаците „еднаква форма“ в цялата словоизменителна парадигма, 
„напълно различно значение, еднаква лексико-семантична категория, от един 
синхронен етап в развитието на езиковата система“ (к.а.) (Пернишка 2013: 575).

За В. Бонджолова лексемите динозавърка и дяволка в пряко и преносно 
значение, както и граничарка със значения ‘жена на граничар’ и ‘жена грани-
чар’ са неологични и омонимични (Бонджолова 2007: 39). Тук обаче има произ-
водност на значенията, както показва и практиката на речниците, поради което 
посочените лексеми са многозначни, а не омонимични. Многозначна е и лексе-
мата самурайка, при чиито две значения ‘японка’ (Самурайка посече САЩ и Ру-
сия (заглавие) Шизука Аракава изненадващо спечели олимпийската титла във 
фигурното пързаляне при жените в Торино, отвявайки американка и рускиня; 
това е първото злато за Япония в този спорт) и ‘японска лека кола’ (Когато с 
моята малка самурайка минавам през копките по пътищата на България се 
чува едно много специфични скърцане от колата) също се наблюдава съотно-
сителност (симетрия) с новите значения на мъжкородовото съответствие.

12 За словото – нови търсения и подходи



178

АНТОНИМИЯ

Много малка част от новите съществителни имена за лица жени са свър-
зани помежду си антонимно. Това са случаите, когато „противопоставянето на 
значенията (…) се постига с определени морфеми: противоположни по зна-
чение представки, афиксоиди (…) (анти- ↔ про-, -фил ↔ -фоб)“ (Пернишка 
2013: 571). Такива от разглежданата група са лексемите антинатовка – прона-
товка, антиамериканка – проамериканка, антиевропейка – проевропейка 
и съветофилка – съветофобка, американофилка – американофобка, исля-
мофилка – ислямофобка, хомофилка – хомофобка.

Само при лексемите войнолюбка и войномразка антонимията се поражда 
от антонимия на глаголните основи.

Вижда се, че съдържащите представка антоними са прости по състав, а ос-
таналите – сложни, и че в разглежданата група имена преобладават лексемите, 
при които антонимни са вторите им съставни части.

Тъй като антонимите „показват какви концепти се противопоставят“, те 
имат „значителна познавателна (…) функция“ (Пернишка 2013: 570). Поради 
това неофеминативните антоними фиксират важни за съвремието ни полити-
чески и социални позиции и нагласи сред обществото.

ПАРОНИМИЯ

При неофеминативите явлението се среща съвсем рядко.
Типична езикова грешка в резултат на използване на пароним откриваме в 

примера от интернет: Тъй като аз съм с болярска кръв, не мисля да се включ-
вам в разговора. Как и доколко адресната регистрация на човек, определя 
самочувствието му. Осавям го на вас плейбойки със плейбойки такива. Да-
мата с болярската кръв, плебЕйки вероятно имаше предвид?, където паро-
ними са лексемите плейбойка и плебейка.

Оказва се, че оказионализмът монокинка, назоваващ победителка или 
участничка в конкурса „Мис Монокини“10, също е пароним. Фиксиран е в два 
примера (с формата за мн. ч.), като и в двата е явен ефектът на парономазията, 
която, както пише Е. Пернишка, се основава върху съзнателната, целенасочената 
промяна на формата на дадена (изходна) лексема чрез подмяна на звукове в нея 
(Пернишка 2013: 572). В единия случай лексемата е паронимна на манекенки (в 
телевизионното шоу „Господари на ефира“ със закачлива бележка беше отбеля-
зано, че двете участнички в блицинтервюто не са монокинки, а манекенки), а в 
другия – на мискинки (Всички мискинки ще станат мис монокинки – в. „Нова 
зора“, 2004, бр. 1). Вижда се, че това е по-редкият случай на разглежданото явле-
ние, когато е налице не използването на видоизменената лексема, а „едновре-
менната употреба в текста на двете близки думи“ (к.а.) (Пернишка 2013: 573).

Примерът е интересен и с това, че лексемата е паронимна не само на една, 
а на две лексеми, което досега вероятно не се е срещало в речта и поради това 
не е отбелязвано в литературата.

10 Оказионализмът, както показва вътрешната му форма, би могъл да назовава и 
жена, която използва бански монокини, обаче примери с такова значение не се откриват.
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Представените тук парадигматични отношения, макар и в една-единстве-
на лексико-семантична група, при това състояща се от лексеми, част от които са 
оказионални, за пореден път показват системността на лексиката.
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