Марияна Витанова
НАЗВАНИЯ ЗА ЖИЛИЩЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ДИАЛЕКТИ
Традиционната жилищна архитектура като част от материалната
култура на българския народ е обект на многобройни етнографски проучвания. Събран е богат материал, който представя конструктивните особености, плана и вътрешното оформление на жилищата в различните географски райони на България.
Целта на статията е да се направи лингвистичен анализ на някои от
номинативните особености и произхода на лексемите, свързани с жилището в българските диалекти, като за основа се използва материал от етнографските източници. Обект на внимание са както названия за постройки,
служещи за основно жилище, така и колиби за временен подслон при
стопанската дейност на човека, главно извън населеното място.
Лексемите от разглежданата тематична група могат да бъдат разделени в четири групи.
1. Общи названия за постройка - згрàда, угрàда, бинà (Ихтиманско,
Самоковско, Софийско).
2. Названия за жилище, дом, т. е. за мястото обитавано от едно или
повече домакинства – к³шта, дом, жùлиште, запùрка (Асеновградско,
Смолянско), свòртиште (Ардинско, Смолянско), кашлò (Родопи), катаймà (Ямболско), кулùба (Родопи), капрỳл’ (Самоковско), макàн (Ардинско,
Асеновградско, Девинско, Смолянско) и др.
Лексемата с най-голямо разпространение къща се среща в говорите с
различни фонетични варианти в зависимост от развоя на старобългарската
задна носова гласна и на стб. група øò, срв. к³шта (мизийски, балкански,
тракийски говори), кàшта, кàшча (югозападни говори), кìшта, кòста (родопски говори), кäшта (еркечки и тетевенски говор), к²к’а, к²йк’а (погранични говори).
3. Названия за различни видове жилищни постройки.
Лексемите от тази група отразяват разнообразието в строителната
техника и предпочитаните строителни материали във връзка с теренните
условия в различните райони на България, външния вид и др.
а) Названия, свързани с начина на изграждане на постройката:
‘изкопана в земята къща’ - ỳземница (СЗ България), ỳземка (Видинско,
Ломско), к³шта ỳзем (Видинско, Ломско, Белослатинско, Плевенско,
Никополско), зùмник, земнùк (Ломско), земл’àнка (Врачанско, Ломско),
земн’àнка (Самоковско), к³шта зùмник (СИ България), ‘къща, построена
1

на нивото на земята’ - зèмелна к³шта (Бургаско), к³шта нàзем (Зап.
България), иззèмок (Софийско) и др.
б) Названия, свързани с вида на покривния материал: ‘къща с покрив
от букови дъски’ - дúñ÷èница (Тетевенско), ‘къща, покрита със слама’ слам’анùца, ‘къща, покрита с чимове, бỳсе’ - бỳсеница (Трънско, Софийско, Пернишко, Кюстендилско) и т.н.
в) Названия, свързани с материала и начина на изграждане на
стените: ‘къща със стени от пръст’ - пр³стница (Оряховско), пръстенùца
(Плевенско), ‘къща със стени от плет’ - плетàрка (Видинско, Ломско, Белоградчишко), плèтница, плèтеница (Чирпанско, Бургаско, Първомайско),
плетенùца (Кюстендилско), ‘къща със стени от набита глина’ - бùтница,
бùтеница (Врачанско), ‘къща със стени от глина, чамур’ - чамỳрена к³шта
(Добричко), ‘къща със стени от плет, измазани с глина’ – мàзаница,
кàменна к³шта (Банат), и др.
г) Названия, свързани с вида на постройката –‘нова къща’ -новинà
(Самоковско), ‘стара паянтова къща’ - соборèтина (Самоковско), потрошòк (Самоковско), окàпалница (Ихтиманско), ‘неугледна къща’ - подùрна
к³шта (Бургаско), ‘изоставена къща, в която не живее никой’ - запỳстеница (Ст. Мл.), ‘разнебитена къща, през чиито стени духа вятър’ – вèтерница (Странджа), вèтреник, ветрùлник, ‘студена къща’ - студенàк (Пиянец, Кюстендилско), д³лга к³шта (Бургаско, Банат), крùва к³шта (Банат)
и др.
д) Названия, свързани с предназначението на жилището.
Към тази група се отнасят някои историзми като баждàрница ‘къща
на баждàр, събирач на мито за внесени стоки в град’, войвòдница ‘седалище на войвода’ и др.
4. Названия за колиби.
С известна условност към жилищата могат да бъдат отнесени и
названията на различните колиби, служещи за временен подслон при
извършаването на различни стопански дейности или за жилище на някои
етноси (каракачани, роми) – вей, вèйник ‘колиба от вейки за сянка на бостан, бачия и др.’ < стб. âýÿ ‘клон’ (СЗБ), кòтора ‘малка колиба’ (Котел),
гюмè ‘колиба за ловци’, драгасè ‘пъдарска колиба’ (Плевня, Драмско),
клет, клèтиште ‘колиба’ < стб. êëýòú ‘къща’1 , комàрник ‘овчарска колиба’ (Годечко, Софийско, Елинпелинско, Ботевградско) и ‘рибарска колиба’
(Силистренско) < стб. êîìàðíèêú 2 , колùба, колибè (Зап. България), колùбица
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(Ново село, Видинско), колыбче (Банат), колùва, калùва (Леринско), калùвка (Костурско), коптòр ‘циганска колиба’, катỳн ‘чергарска колиба’ и др.
Повечето от названията за жилище в българските говори имат
славянски произход и се откриват още в старобългарските паметници, срв.
жùлиште < стб. æèëèøòå3 , дом < стб. äîìú 4 , къща < стб. ê©øòà, сгрàда,
хùжа//ùжа < стб. õûçà, згрàда, угрàда < стб. ãðàäú.
Турски, арабски или персийски произход имат лексемите бинà
‘сграда’ (Ихтиманско, Самоковско, Софийско), карà бинà ‘паянтова къща’
(Самоковско) бирханà ‘разнебитена къща’, вир’анà, вирл’àн (Самоковско),
веранà, веранò (Ардинско, Асеновградско, Смолянско), виранèтина (Разградско) ‘полуразрушена къща’, пайàнта ‘лека постройка, къща от плет и
кал’ (Самоковско, Казанлъшко), г’умè ‘колиба на ловци’ и др. От румънски
език или чрез неговото посредничество са навлезли бордèй ‘порутена
къща’, коптòр ‘порутена къща’, коптèр ‘жилище, вкопано в земята’
(Шуменско), коптàр ‘малка къща’ (Шуменско) и др. Гръцки заемки са названията за колиба колùва, калùва.
Някои лексеми възникат по метонимичен път. Например във фолклорни материали от селата Курило и Кътина, Софийско е регистрирано
название за къща дим (по излизащия от комина на къщата дим), срв. Вàше
е сèло големò, стò и педесè дùмове (БЕР І, 390). По същия път названието
за малко прозорче на старите къщи, през което излиза дим, дùмн’а//дùвн’а
се превръща в название за стара къща в Момчиловци и Соколовци, Смолянско и в Яврово, Асеновградско. На метонимичен пренос се дължат и
названията чардàк ‘висока къща с веранда’ (Странджа) - от чардàк ‘веранда’, коптòр ‘малка схлупена къщурка’ (Шуменско) и ‘циганска колиба’
(Кръвеник, Севлиевско) - от коптòр ‘зидана печка, пещ’ и др.
По своята структура названията за жилище са два типа – еднолексемни и словосъчетания. Еднокоренните лексеми означават както общо
название за сграда, така и различни видове постройки в зависимост от
използваните строителни материали и техника, от вида и удобствата, които
жилището предлага - катаймà ‘жилище’ (Ямболско), макàн (Ардинско,
Асеновградско, Девинско, Смолянско), салàш ‘едноделно жилище с огнище в средата’, бàзденичка ‘едноделна овална или полуовална приземна
къща’ (Кюстендилско), баждàрник ‘паянтова стара сграда’ (Софийско),
керханà ‘неудобна къща’ (Странджа), хàвра ‘голяма и широка къща, която
не може да се стопли през зимата’ (Странджа), гивгùр ‘тухлена къща’ (Ихтиманско) и др.
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От най-разпространеното в българското езиково землище общо название за реалията к³шта се образуват словосъчетания - видови названия за
различни типове постройки - чамỳрена к³шта (Добричко), саàзена к³шта
‘къща, покрита с тръстика’ (Бургаско), зèмелна к³шта (Бургаско), кàменна
к³шта (Банат), набùта к³шта (Банат), подùрна к³шта (Бургаско),
хасънлà к³шта ‘хубава и удобна къща’ (Бургас.), д³лга к³шта (Бургаско,
Банат), крùва к³шта (Банат) и т.н.
Различни умалителни и увеличителни суфикси изпълняват функцията на маркери за размера на жилищната сграда, срв. ‘малка постройка’ к³щичка, къщỳрка, къщỳрчица, к³щица, к³щиче (Банат), кашчè (Самоковско), бỳсеничка (Трънско, Софийско, Пернишко, Кюстендилско), ùзбица,
ùзбичка, коптòрче, коптàрче (Шуменско), ‘малка колиба’ - колùпка, колибè (Зап. България), кол´бче (Банат), колùбица (Ново село, Видинско),
‘голяма постройка’ – къштùште, къштèла (Банат) и др.
Една от важните особености на тази тематична група лексика е многозначността. В макродиалектната система една лексема може да се открие
като название за различни типове жилища или за жилище и за помещенията в къщата. Така напр. к³шта//кàшта освен като название за жилище
се среща и със значения ‘помещение с огнище’ (Шуменско, Добричко,
Разградско, Габровско, Котленско, Тетевенско, Бургаско, Старозагорско,
Първомайско, Ямболско, Чирпанско, Хасковско, Панагюрско, Пазарджишко, Плевенско, Белослатинско, Берковско, Врачанско, Софийско, Кюстендилско, Дупнишко, Благоевградско и др.) и ‘стая’ (Силистренско, Разградско, Пловдивско, Първомайско, Чирпанско, Старозагорско, Ямболско,
Хасковско, Асеновградско, Гоцеделчевско, Санданско, Петричко, Драмско,
Сярско и т.н.), ùжа - ‘изкопана в земята къща’ и ‘стая с огнище’ (Зап.
България), ùзба - ‘къща в земята’, ‘зимник’, ‘обор’ (ЮИ България), ‘стая с
огнище’ (Казанлъшко), ‘стая’ (Плевенско), ‘винен склад’ 5 , бордèй - ‘къща в
земята’ (Сев. България), ‘старо нехигиенично жилище’ (Свищовско), пуàрник - ‘схлупена къщурка’ (Самоковско, Кюстендилско), ‘стая’ (Софийско),
колùба - ‘къща’ (Родопи), ‘стая с огнище’ (Зап. България), клет - ‘колиба’,
‘килер’ (Родопи), ‘зимник’ (Кичево), ‘обор’ (Кожинци, Трънско), катỳн ‘чергарска колиба’ и ‘бедна къща’ и др.
При по-старото едноделно жилище една лексема може да служи за
назоваване на постройката и на единственото помещение в нея. С усложняване на плановата композиция и появата на многоделното жилище възниква необходимостта от разграничаване на отделните стаи. Някои названия за жилище (к³шта, ùжа) стават изходна база за образуване на
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названия за жилищни помещения. Лексемата к³шта участва в различни
атрибутивни съчетания за номиниране на ‘помещение с огнище’ – гул’àма
к³шта (Разградско, Преславско, Севлиевско), гол’àмата к³шта (Разградско, Сливенско, Бургаско, Малкотърновско), мàлка к³шта (Шуменско,
Преславско, Поповско), мàлката к³шта (Разградско, Шуменско), гòрна
к³шта (Етрополско, Панагюрско), срèдна к³шта (Пловдивско), срềнн’а
к³шта (Провадийско), дòлна к³шта (Шуменско, Панагюрско, Етрополско,
Пловдивско), нùска кồшта (Смолянско, Златоградско), ‘стая за спане’ гол’àмата к³шта (Шуменско), мàлка к³шта (Разградско, Бургаско), гòрна
кồшта, висòка кồшта, нòва кồшта, сед’êлна кồшта (Смолянско, Девинско, Златоградско), нòшна кềшта (Тетевенско), таванлийата къшта,
собина къшта, другата къшта (БДА. ОТ), ‘килер’ – дòлна к³шта (Разградско), гòрна к³шта (Ерменкьой, Узункюприйско), мàлка к³шта (Горнооряховско, Разградско, Поповско), в³òðåøíà к³шта (Бургаско, Малкотърновско), зàдна кàшта (Ихтиманско) и др.
За разграничаване на названията за къща и стаи се употребява и
наследената от старобългарски език форма за местен падеж (ja-основи)
к³шти, срв. ‘помещение с огнище’ - к³шти (Търговищко, Варненско,
Габровско, Еленско, Троянско, Тревненско, Котленско, Ловешко, Сливенско, Бургаско, Малкотърновско, Пловдивско, Първомайско, Разложко, Банско, Етрополско, Карловско, Клисурско, Плевенско, Никополско, Монтанско, Ломско, Белоградчишко, Самоковско и др.), кàшти (Тетевенско, Банско, Врачанско, Ботевградско, Ихтиманско, Софийско, Копривщенско, Пазарджишко и т.н.), кàшчи (Самоковско) и др.
Съчетания с пространствените предлози в и у също служат за номинация на помещенията с различна функция, срв. ‘помещение с огнище’
– ф к³øòи (Добричко, Разградско, Шуменско, Еленско, Търновско, Котленско, Тревненско, Тетевенско, Бургаско, Асеновградско, Плевенско,
Оряховско, Белоградчишко, Пирдопско, Благоевградско и др.), ф кàшти
(Ботевградско, Ихтиманско), у к³шти (Шуменско, Еленско, Тревненско,
Карловско, Плевенско, Оряховско, Ломско, Пирдопско, Ихтиманско, Софийско, Самоковско, Благоевградско), у кàшти (Ломско, Плевенско, Пирдопско, Ихтиманско, Софийско, Самоковско, Благоевградско), у кàшчи
(Самоковско), у ùжу (СЗБ) и др.
Новите социално-икономически условия и унифицирането на жилищното строителство, особено през втората половина на ХХ в., довеждат
до промени и в названията от разгледаната тематична група. Много от
старите имена за традиционното българско жилище постепенно преминават към пасивния речников фонд. Отпадат названията, посочващи строителни особености на жилището. Запазват се навлезлите и в книжовния
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език къща, жилище, сграда. Други лексеми стесняват значението си. Така
например хижа днес се среща главно със значенията ‘къща в планината’ и
с по-рядкото и вече остаряло ‘селска къща’. Трети се запазват като названия на различни жилищни помещения, напр. изба ‘мазе’ и др.
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