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ПРЕДГОВОР

През 2008 г. Европейският парламент беше една от първите международни
организации, приели многоезични насоки относно неутралния спрямо пола
език. Радвам се, че оттогава насам много други институции и организации
приеха подобни насоки. По повод на 10-ата годишнина на насоките и с цел да
се отразят езиковите и културните промени Групата на високо равнище относно
равенството между половете и многообразието се обърна с искане към
службите на Парламента да актуализират насоките за неутралния спрямо пола
език, които предоставят практически съвети на всички официални езици за
използването на безпристрастен към половете и приобщаващ език.

От името на Групата на високо равнище посрещам с голямо задоволство
настоящото актуализирано издание на насоките относно неутралния спрямо
пола език, което е плод на тясното сътрудничество между съответните езикови
и административни служби.

Европейският парламент продължава да бъде все така ангажиран с
използването на неутрален спрямо пола език в своите писмени и устни
комуникации и съответно сега приканвам съответните служби да повишат
осведомеността относно актуализираните насоки и относно значението на
тяхното прилагане в парламентарните публикации и комуникации.

Димитриос Пападимулис
Заместник-председател
Председател на Групата на високо равнище относно равенството между
половете и многообразието
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КАКВО ОЗНАЧАВА НЕУТРАЛНОСТ НА ЕЗИКА СПРЯМО ПОЛА?

Неутралният спрямо пола или приобщаващ половете език не е само въпрос на
политическа коректност. Езикът е мощно средство, което отразява отношението,
поведението и схващанията и влияе върху тях.

За да се третират еднакво всички полове, от 80-те години на миналия век насам се
полагат усилия, за да се предложи използването на неутрален спрямо пола
/безпристрастен към половете език/ несексистки език, така че никой от половете да не
се ползва с предпочитание и да не се увековечават предразсъдъците спрямо който и да
е пол.

Като част от тези усилия през последното десетилетие бяха изготвени и приложени
множество насоки на международно и национално равнище. Международни и
европейски институции (като Организацията на обединените нации, Световната
здравна организация, Международната организация на труда, Европейския парламент
и Европейската комисия), професионални сдружения, университети, големи
информационни агенции и публикации са приели насоки за използването на
несексистки език под формата или на отделни документи, или на специални препоръки,
включени в техните ръководства за съставяне и оформление на текстове. В Европейския
съюз много държави членки също са обсъждали политики в областта на езика и са
предлагали подобни насоки на различни равнища.

Неутрален спрямо пола език е общ термин, който обхваща
използването на несексистки език, приобщаващ език или
безпристрастен към половете език. Целта на неутралния спрямо пола
език е да се избягва избор на езикови средства, които могат да се
изтълкуват като изразяващи предубеждение или дискриминационно
или унизително отношение, ако от тях се подразбира, че единият от
половете или социалните полове представлява нормата.
Използването на безпристрастен към половете и приобщаващ език
също така спомага за ограничаването на свързаните с пола
стереотипни представи, насърчава социалните промени и спомага за
постигането на равенство между половете.
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НЕУТРАЛЕН СПРЯМО ПОЛА ЕЗИК
В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ОБЩ КОНТЕКСТ

Принципът на равенство между половете и недискриминация въз основа на пола е
дълбоко залегнал в Договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз и
е утвърждаван многократно от Европейския парламент. Съответно езикът, който се
използва в Парламента, следва да отразява това.

С оглед на това настоящите ръководни насоки имат за цел да гарантират, че в
документите и съобщенията на Парламента на всички официални езици се използват
във възможно най-голяма степен несексистки и приобщаващи половете езикови
средства.

Целта на настоящите насоки не е авторите в Европейския парламент да бъдат
принудени да следват задължителен набор от правила, а по-скоро да се насърчат
административните служби да обърнат подобаващо внимание на въпроса за
чувствителността към аспектите на пола в езика, когато се изготвя текст или когато се
извършва писмен или устен превод.

Трябва, разбира се, да се подчертае, че от преводачите се изисква да предават
текстовете достоверно и точно на собствения си език. Ако даден автор умишлено
използва езикови средства, чрез които се маркира даден пол, преводът трябва да зачита
неговото намерение. Ето защо е още по-важно авторите на текстове в Парламента да са
изцяло запознати с принципите на неутралния спрямо пола език.

Що се отнася до устния превод, службите на Парламента са поели пълен ангажимент да
използват неутрален спрямо пола език и да се придържат към свързаните с него
принципи на недискриминация, признаване и равенство. Съответно настоящите насоки
са лесно достъпни онлайн и са част от подготовката на устните преводачи за
заседанията. Въпреки че устните преводачи са запознати с нормите на неутралния
спрямо пола език на своите работни езици, налице са някои ограничения, например
бързият ритъм на изказванията, необходимостта от запазване на стила и намеренията
на изказващото се лице, избягването на редакторска намеса, както и различната
специфика на говоримия спрямо писмения език, като всичко това понякога затруднява
интегрирането на неутралния спрямо пола език в симултанния превод, който се
характеризира с много висока скорост и висока интензивност.
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2. СПЕЦИФИКА НА ПАРЛАМЕНТА

Настоящите насоки трябва да отразяват две особености на дейността на Парламента: на
първо място, неговата многоезична работна среда и на второ място, неговата роля като
законодателен орган на Европейския съюз.

(а) Многоезичен контекст

В многоезичната среда на Европейския парламент принципите на неутралност на
езика спрямо пола и на приобщаващия половете език изискват да се използват
различни стратегии на различните официални езици в зависимост от граматическите
структури на всеки език.

Що се отнася до изразяването на граматическия род в официалните езици на Съюза,
може да се направи разграничение между три вида езици и съпровождащите ги
стратегии за постигане на неутралност спрямо пола:

— Езици с естествен пол (например английски, датски и шведски), в които собствените
съществителни имена са предимно неутрални спрямо пола, но има лични местоимения,
които са специфични за всеки пол. Общата тенденция при тях е да се намали във
възможно най-голяма степен използването на специфични за пола термини. В тези
езици най-често използваната езикова стратегия е неутрализирането. С цел да се
избегне маркирането на пола, могат да се използват неутрални спрямо пола термини,
т.е. думи, които не са специфични за даден пол и се отнасят до хората като цяло, без
позоваване на жените или мъжете („chairman“ се заменя с „chair“ или „chairperson“,
„policeman“ или „policewoman“ с „police officer“, „spokesman“ със „spokesperson“,
„stewardess“ с „flight attendant“, „headmaster“ или „headmistress“ с „director“ или
„principal“, и т.н.). Тази тенденция за използване на неутрален спрямо пола език е
довела до изчезването на по-старите форми от женски род, като предишната форма от
мъжки род се превръща в обща за двата пола (напр. „actor“ вместо „actress“). Използва
се също така приобщаващ половете език, например чрез заменяне на общото
позоваване „he“ с думите „he or she“.

— Езици с граматически род (например немският, романските и славянските езици), в
които всяко съществително име е от определен граматически род и родът на личниte
местоимения обикновено съответства на съществителното име, до което се отнасят. Тъй
като е почти невъзможно от лексикална гледна точка да се създадат общоприети
неутрални спрямо пола форми от съществуващите думи в тези езици, бяха потърсени и
препоръчани алтернативни подходи в рамките на административния и политическия
език.

Феминизирането (т.е. използването на женски еквиваленти на думи в мъжки род или
използването на думи и от двата рода) представлява подход, който все повече се
използва в тези езици, особено в професионален контекст, например при
обозначаването на длъжности, когато те се отнасят до жени. Тъй като по традиция
повечето професии са били обозначавани в мъжки род със само няколко изключения,
обикновено за традиционно женски професии като „медицинска сестра“ или
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„акушерка“, усещането за дискриминация е особено силно. Поради това започнаха да
се създават и все по-широко да се използват женски еквиваленти за почти всички
длъжности от мъжки род („Kanzlerin“, „présidente“, „sénatrice“, „assessora“ и т.н.). Също
така заменянето на обобщителни форми от мъжки род с двойни форми за специфични
лица или групи от лица („tutti i consiglieri e le tutte consigliere“) вече е възприето в много
езици.

Съответно използването на обобщителни термини от мъжки род вече не е единствената
практика, дори в законодателните актове. Например в текста на немски език на
Договора от Лисабон общият термин „граждани“ фигурира и като „Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger’“.

— Езици без род (например естонски, фински и унгарски), които нямат граматически
род, нито род на местоименията. Тези езици по принцип не се нуждаят от специална
стратегия, за да приобщават половете, освен в много специфични случаи, които се
обсъждат в конкретните насоки за тези езици.

(б) Европейският парламент като законодателен орган

Начинът, по който принципът на чувствителност на езика към аспектите на пола се
отразява в даден текст, зависи в голяма степен и от вида и езиковия регистър на
съответния текст.

Авторите на текстове следва да полагат внимание, за да са сигурни, че избраното
решение е подходящо за вида текст и бъдещото му използване, като същевременно
гарантират достатъчна видимост за всички полове, които се визират.

Например това, което може да бъде уместно в реч („Дами и господа“) или пряко
обръщение („Уважаеми господине/уважаема госпожо“ в горния край на писмото), не
винаги отговаря на официалните ограничения за законодателните текстове, които
трябва да бъдат ясни, прости, точни и последователни и при които не е лесно да се
прилагат определени формулировки, които имат за цел да изразят неутралност спрямо
пола и могат да създадат двусмисленост, що се отнася до задълженията, предвидени
в текста (например редуването на формите от мъжки и женски род на обобщителните
местоимения или използване единствено на форми от женски род в едни документи и
единствено на мъжки род — в други).

Въпреки че се отчита необходимостта от яснота, използването на език, който не
приобщава половете, по-конкретно на мъжкия род като обобщителен род, следва да
се избягва, доколкото е възможно, в законодателните актове. Много от
законодателните органи в държавите членки вече са приели препоръки в тази посока.
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ПРОБЛЕМИ, ОБЩИ ЗА ПОВЕЧЕТО ЕЗИЦИ

Въпреки че специфичните начини за избягване на сексисткия език варират между
отделните езици, някои от следните проблеми са общи за повечето езици:

1. ОБОБЩИТЕЛНА ФУНКЦИЯ НА МЪЖКИЯ РОД

Традиционната практика в граматиката на повечето езици с граматически род е за
групите, включващи лица от двата пола, мъжкият род да се използва като
„представителен“ или „обобщителен“ род, докато женският род е „полово
специфичен“, т.е. се използва само за лица от женски пол. Тази обобщителна или
„неутрализираща“ употреба на мъжкия род често се възприема като
дискриминационна спрямо жените.

Повечето езици с граматически род са разработили собствени стратегии с оглед на
избягването на тази обобщителна употреба на мъжкия род. Съответните стратегии са
описани в конкретните насоки в края на брошурата. Решенията, които ограничават
четивността на текста, като например комбинираните форми („той/тя“, „него/нея“),
следва да се избягват.

Освен това използването в много езици на думата „man“ („човек“) в широк диапазон от
идиоматични изрази, които се отнасят както до мъжете, така и до жените, като
„manpower“, „layman“, „man-made“, „statesmen“, „committee of wise men“, следва да се
избягва. При наличието на по-висока степен на осведоменост по темата подобни изрази
обикновено могат да се изменят, за да станат неутрални спрямо пола.

Чрез съчетаване на различни стратегии (вж. специфичните насоки за отделните езици)
принципът на неутралност и безпристрастност по отношение на пола следва да е
приложим в повечето случаи в текстовете на Парламента.

2. НАЗВАНИЯ НА ПРОФЕСИИ И ФУНКЦИИ

Когато в текстовете на Парламента става дума за функции, в езиците с естествен пол и
в езиците без род се използват обобщителни термини, докато в езиците с граматически
родове може по изключение да се използва мъжката форма (напр. „chaque député ne
peut soutenir qu’une candidature“).

Ако полът на лицето е от значение за целите на текста или когато се визират конкретни
лица, следва да се използват маркирани по пол термини, по-специално в eзици с
граматически род (напр. „la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et
la politique de sécurité“). Като цяло следва да се зачитат собствените предпочитания на
отделното лице относно това как да се обръщат към него или да бъде назовавано (напр.
„Madame le Président“ or „Madame la Présidente“).

Обявленията за вакантни места следва да се формулират по начин, който приобщава
половете, с цел да се насърчи подаването на кандидатури и от мъже, и от жени.
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФОРМИ ЗА УЧТИВО НАЗОВАВАНЕ ИЛИ ОБРЪЩЕНИЕ

В някои езици (например френски и немски) формите за учтиво назоваване или
обръщение като „Madame“, „Mademoiselle“, „Frau“ или „Fräulein“ първоначално са
обозначавали семейното положение на жената, за които се е отнасяла формата. Това се
промени с течение на годините и използването на тези титли вече не отразява
семейното положение. Административната практика следва тази тенденция. Формата
„Mademoiselle“ например постепенно се заличава от административните формуляри
във франкофонските страни, като се запазва единствено възможността за избор между
„Madame“ и „Monsieur“. В текстовете на Парламента форми като „Monsieur“, „Frau“,
„Ms“ най-често просто се изпускат и се използва пълното име на съответното лице.
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Парламентът е ангажиран по отношение на равенството между половете и
недискриминацията на основа на пола. Използването на чувствителен към аспектите на
пола език е един от начините за изпълнение на този ангажимент. Множеството езици и
култури, представени в Парламента, означава, че няма едно-единствено решение, което
да е приложимо за всички в това отношение, и че във всеки конкретен контекст трябва
да се търсят целесъобразни решения, като се вземат предвид съответните езикови и
културни параметри. Практически решения за българския език се предлагат във втората
част на настоящите насоки.

При опитите за постигане на неутрален спрямо пола език трябва се вземе под внимание
и ролята на Парламента като европейски законодател. Не всички решения, които иначе
биха могли да се приложат, могат да бъдат използвани в контекста на
законодателството, което изисква яснота, простота, точност и последователност.

Непредубеденият по отношение на пола език има по-добър шанс да
бъде възприет от ползвателите, ако звучи естествено и не се натрапва
на вниманието. Следва да се търсят действително неутрални и
приобщаващи алтернативи, като същевременно се зачитат езиковото
многообразие на работната среда в Парламента и специфичните
правила, които уреждат съставянето на законодателните текстове.
Настоящите насоки имат за цел да бъдат източник на вдъхновение за
административните служби на Парламента в това отношение.
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НАСОКИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

Българският език, за разлика от английския например, не предлага възможности за
използването на „неутрални“ по отношение на рода форми, тъй като родът е една от
основните морфологични категории на съществителните, прилагателните, някои
числителни имена, както и на някои глаголни форми. В контекста на настоящите
разисквания става въпрос предимно за съзнателен избор на съществителни от мъжки
или женски род при обозначаване на различни титли, звания, професии и др., когато
се отнасят до жени, както и някои особености при съгласуването им в рамките на
изреченията.

Исторически наложилата се традиция при означаване на длъжности, професии и
титли в българския език предполага употреба на съществително в мъжки род за лица
и от двата пола, които носят титла (професор, декан) или упражняват дадена
длъжност (министър, председател) или професия (зъболекар, адвокат). Въпреки че за
много професии или длъжности съществуват съществителни имена в женски род
(председателка, преводачка, юристка), тяхното използване, според широко
разпространеното възприятие, би довело до ненужно акцентиране върху пола на
лицето.
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1. ДЛЪЖНОСТИ, ПРОФЕСИИ, ТИТЛИ — УПОТРЕБА В ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ

В българската версия на Правилника за дейността на ЕП длъжностите, по подобие на
Конституцията на Република България и повечето български правни и
административни текстове, са обозначени в мъжки род: член на Европейския
парламент, председател, заместник-председател, квестор, председател на
комисия, председател на делегация. Мъжкият род се използва в неговата
представителна функция, т.е. подразбира се, че в този случай той обхваща лица и от
двата пола.

Същевременно, в случай че предпочитанието, изразено от конкретно лице за
обръщение в определен род, касае обръщението на български език, това следва да се
взема предвид при обозначаване на длъжността на лицето. Такъв е случаят с членовете
и служителите на Европейския парламент, на които се предоставя възможността да
изберат дали тяхната длъжност или функция следва да се обозначава в женски или
мъжки род на определен език или езици. Така например българка, която е член на
Европейския парламент и изпълнява длъжността председател на една от комисиите,
може да избере нейната длъжност да се посочва в женски род на български език и
съответно това следва да се отразява в протоколите, писмата и други официални
документи. Например в протокол от заседание това би изглеждало по следния начин:

„Съветът на председателите на комисии изслушва г-жа ПЕТРОВА, председателка на
комисията по регионално развитие, която подчертава, че въпросното законодателно
предложение“.

В Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България
преобладаващото мнозинство професии също са представени в мъжки род, с
изключение на акушерка, бавачка, гувернантка и медицинска сестра.

Поради това е уместно да се използва исторически наложилата се представителна
форма на мъжкия род за длъжности, професии и титли, когато това се прави в
официални документи, за да се избегне подчертаването на пола на лицето за сметка
на неговото професионално качество, титла или заемана длъжност. В същото време,
когато става дума за точно определено лице и неговата професия или титла, е
възможно да се използва женски род. Например, докато дадена жена може (и мнозина
биха казали, че следва) да бъде представена като председател на комисия,
преподавател, журналист и т.н. (напр. Тя е председател на Комисията по петиции,
Тя е преподавател в университета, Тя работи като журналист във в. „Капитал”),
то използването на женски род в изречения като Председателката откри редовното
заседание на комисията, Журналистката взе интервю от министър-председателя
и Преподавателката влезе в залата е напълно допустимо в случаите, в които това са
конкретни лица от женски пол. Така се разграничава абстрактната употреба на мъжки
род като представителна форма за професията, длъжността или титлата по принцип от
конкретните случаи, когато точно определено лице от женски пол изпълнява дадена
професия или длъжност или носи дадена титла, като в последния случай може да бъде
употребена формата в женски род. Тази употреба се препоръчва от някои езиковеди,
сред които проф. Петър Пашов, проф. Борислав Георгиев и проф. Стефан Брезински.
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По подобен начин в Наказателно-процесуалния кодекс се употребяват форми от мъжки
род, за да се означат качества на субектите на процеса по принцип: подсъдим,
обвиняем, пострадал, жалбоподател, граждански ищец и т.н., докато в рамките на
съдебното производство, в съдебни решения и др., когато става въпрос за конкретно
лице, се използват например подсъдимата, обвиняемата, жалбоподателката и др.
Същото се отнася и до вносител на петиция в Правилника за дейността на ЕП — когато
се има предвид абстрактно лице или качество, се използва мъжкият род, докато в
съобщенията за членовете на ЕП (документи CM), в резюмета на отделни петиции
(документи SP) и др., когато става дума за конкретно лице от женски пол, се препоръчва
употребата на вносителка на петиция.

2. ДЛЪЖНОСТИ, ПРОФЕСИИ, ТИТЛИ — НЕОФИЦИАЛНА УПОТРЕБА

Въпреки че мъжкият род в своята представителна функция се е наложил при
обозначаването на професии, длъжности, титли и др., например в длъжностни
характеристики, правни и административни текстове и при един вид абстрактно
назоваване, не бива да се изключва употребата на женски род в определен контекст,
при ново упоменаване на вече представено, конкретно лице, когато това се прави в
неофициален контекст.

В журналистическия език имената от женски род се използват далеч по-свободно и
затова при изготвяне или превод на материали, предназначени за Пресслужбата
например, изборът на женски род би бил уместен.

3. ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНИ ФОРМИ ОТ ВИДА ТОЙ/ТЯ, ГРАЖДАНИНЪТ/ГРАЖДАНКАТА

В българския език подобна употреба би наложила в много случаи съгласуването и на
други видове имена и на глаголни форми в изречението, което би утежнило прекалено
стила и би довело до прекалено дълги изречения. При все това, когато се касае
например за изменения в две колони (документи АМ) или други видове текст, в които
авторът изрично и целенасочено въвежда успоредни форми за женски и мъжки род,
напр. she/he, cittadine e cittadini или други, би било уместно това да се отрази и в
българския превод. Във всеки отделен случай обаче водещи са преценката и
интуицията на преводача. Ако се получава двусмисленост или текстът като цяло се
обременява прекомерно, се налага внимателно да се съпоставят политическата
чувствителност на текста и неговата четливост на български език, за да се намери най-
доброто решение.

4. СЪГЛАСУВАНЕ НА РОДА В РАМКИТЕ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

Както вече е посочено по-горе, в административно-правните текстове и в документите
на Парламента на български език мъжкият род преобладава при упоменаването на
длъжности, звания и титли. При съгласуването в изречението на тези имена от м. р.
обаче се препоръчва намирането на специфични за всеки случай решения, които
избягват прекомерното или неуместното използване на глаголни и други форми в
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мъжки род, когато става дума за конкретна жена или за абстрактна група или категория
лица, която може да включва жени.

Препоръки за обозначаването на конкретни лица

За да се избегнат тромави и донякъде объркващи изречения от типа
„Министърът се е срещнала с представители на неправителствени организации “,
може да се добави фамилията след длъжността. (напр.„Министър Тачева се е
срещнала с представители на неправителствени организации“) или, особено при
фамилни имена, от чиито окончания не се подразбира родът на съответното лице, чрез
заместване на титлата или длъжността с „г-жа“, следвано от фамилното име (напр. „Г-
жа Меркел е добре запозната с тези проблеми“).

Този подход може да се прилага и в текстовете на Парламента, например в
протоколите (документи PV), където често се срещат изречения от рода на „Бюрото
изслушва председателя, който докладва, че е посетил Хърватия на 19 май 2017 г.,
където е провел срещи с…“. Понастоящем председателят на Парламента е мъж, но ако
за дадено заседание той се замества от заместник-председател жена (или ако в
бъдеще за председател на ЕП отново бъде избрана жена), запазването на стандартната
формулировка би предположила, че тя е „посетил“, „е провел“ и т.н. (от друга страна
използването на „председателка“ не би било уместно, тъй като всички длъжности в
Правилника за дейността са в м. р. — вж. точка 1). В такъв случай най-удачното решение
би било да се добави титлата „г-жа“ и фамилното име (с главни букви, както е
възприето в протоколите) на въпросната жена и да се съгласуват по род глаголните
форми в останалата част от изречението („Бюрото изслушва председателя г-жа
ЛУНАЧЕК, която докладва, че е посетила Хърватия на 19 май 2017 г., където е провела
срещи с…“).

Препоръки за обозначаването на категории и групи лица, включващи жени

 Дадено съществително име в мъжки род може да бъде заменено с думата „лице“,
която е полово неутрална (например вместо „всеки може да предяви иск“ е възможно
да се използва „всяко лице може да предяви иск“). Тази практика се среща в
българското законодателство (вж. например Гражданско-процесуалния кодекс).

 Когато става дума за абстрактна група лица, се препоръчва употребата на
множествено число. По този начин съществителните имена евентуално остават в м.р.
(например кандидати, възложители, участници, членове, жалбоподатели) като
представителен и за двата пола и при съгласуването им в изречението съответните
глаголни форми, прилагателни и др. също са в множествено число и съответно полово
неутрални (срв. В такъв случай кандидатът ще бъде прехвърлен в държавата членка,
която е компетентна за разглеждане на неговата молба и В такъв случай кандидатите
ще бъдат прехвърлени в държавата членка, която е компетентна за разглеждане на
тяхната молба).

 Понякога страдателният залог може да предложи начини за избягване на
употребата на мъжки род в неговата представителна функция. Например вместо
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Служителят изпраща своята биография на следния адрес…, изречението може да се
перифразира като Биографията се изпраща на следния адрес… или Биографията следва
да се изпрати на следния адрес…

5. ОБРЪЩЕНИЯ В ПИСМА И ИЗКАЗВАНИЯ

При обръщения към жени, заемащи даден пост, съответната длъжност се предхожда
от звателната форма „г-жо“ (напр. Уважаема г-жо Председател, Уважаема г-жо Кмет
и т.н.).

6. Г-ЖА ИЛИ Г-ЦА

Госпожа (г-жа) е предпочитаният вариант в официалния език, независимо от
гражданското положение или възрастта на съответната жена. При колебание може да
се избегне използването на която и да е от двете форми, като се посочат първото име и
фамилията на въпросната жена.

7. СЛОВОСЪЧЕТАНИЯ ОТ ТИПА „ЖЕНА“ + ЛИЧНО СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В ЖЕНСКИ
ИЛИ МЪЖКИ РОД

Това се нарича от някои езиковеди половоизтъкващо назоваване. При съчетанията със
съществително име в м.р. полът е единично маркиран, а при съчетанията със
съществително име в ж.р. — двойно.

Това назоваване обикновено се среща в следните случаи:

• ако няма название в ж.р.: (напр. Перспективата за жена монарх в по- далечно
бъдеще няма да е прецедент);

• ако е в съчетание с числителното име първата или с някакво прилагателно име,
напр. единствената и др., обикновено в суперлативна форма (Най-добрата жена
пилот в Англия … се отказала от мечтата си да влезе във Ф1);

• ако е в контекст на противопоставяне по пол, експлицитно или имплицитно
изразено: (В Англия има общо 15 жени пилоти срещу 1000 пъти повече мъже.)

Междудвата вида съчетания (напр. жени психолози и жени психоложки) не съществува
семантична разлика поради семантичното сходство между корелативните
съществителни имена. Няма такава разлика между съчетанията, от една страна, и
лексемата в ж.р., от друга, която в речниците се тълкува със съчетание от първия тип –
срв. напр. жените психолози, жените психоложки, психоложките. Съществителното
име в мъжки или в женски род в този случай е приложение и то уточнява
съществителното име жена. Следователно изборът между една от трите възможности
се определя главно от контекста и от комуникативните намерения на говорещия.
[Сумрова, В. Динамика при назоваването на лица жени в съвременния български
книжовен език през последното десетилетие на ХХ век. — В: Студии по лексикология.
София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2011, с. 101 — 170.].
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8. ДУМИ, ОБОЗНАЧАВАЩИ РОДНИНСКИ ВРЪЗКИ

Докато в множествено лице думи като годеници, родители, съпрузи, кръстници се
отнасят както до жени, така и до мъже, мъжката форма в единствено лице не може да
се използва за жени.

Съществителни от женски род, образувани от мъжки съществителни чрез добавяне на
наставката -ша се използват за означаване на съпругата на мъж, заемащ даден пост
(напр. председателша, президентша, премиерша, посланша и т.н.). Очевидно е, че тези
думи са неподходящиза употреба в официални документи, тъй като биха се възприели
като изразяващи пренебрежително отношение. Препоръчва се използването на
съпругата на президента, съпругата на премиера и т.н.

9. НЕДОПУСТИМА УПОТРЕБА

Думи от чужд произход, съдържащи семема, означаваща мъж, звучат нелепо (напр.
бизнесменка).


