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ския език смятаме, че то предстои 
да се развива. Към момента формата 
джендър съществува, служейки и като 
съществително, и като прилагателно. 
Появяват се форми като джендърски и 
джендърско, което е още едно доказа-
телство за това, че думата е вече при-
ета в езика ни.

Ако се опитаме да представим 
речникова статия на думата джендър, 
към настоящия момент тя би изглеж-
дала така:

Джендър: същ., м. и ж.р., мн. ч. -и
Негат., пренебреж., разг. хомосек-

суалист
Негат., пренебреж., разг. травес-

тит
Негат., пренебреж., разг. транс-

сексуален човек
Негат., пренебреж., разг. херма-

фродит
Негат., разг. човек, споделящ 

ЛГБТ мироглед
Джендър, прилаг., неизмен. (може 

би ще се наложи и джендърски)
Негат., пренебреж., разг. отна-

сящ се до хомосексуализма
Негат., пренебреж., разг. отна-

сящ се до трансвестизма 
Негат., пренебреж., разг. отна-

сящ се до транссексуалността
Негат., пренебреж., разг. отна-

сящ се до хермафродитизма
Негат., пренебреж., разг. отна-

сящ се до ЛГБТ
Негат., пренебреж., разг. с цен-

ностна система, противопоставя-
ща се на патриархалната

Както се вижда от разгледаните 
значения, всички те са негативни и 
носят в себе си обида, присмех или 
пренебрежение – тоест, на българска 
почва употребата на тази дума може 
да бъде определена като език на ом-
разата. Вече беше отбелязано, че в 
социалните мрежи такова езиково 
поведение не се толерира. Обаче по-
лето на езиковата изява е отворено 
за употреби на „нови“ думи, чието 
значение още не е съвсем прозрачно 
и не е дадено в речниците, въпреки 
че са навлезли трайно в езика ни. 
Много често се наблюдава „невинно-
то“ вмъкване на тази дума в дадена 
ситуация вместо друга дума, която 
е неудобна, груба или неприлична. 
Така потребителят се застрахова от ди-
ректни нападки и блокиране, въпреки 
че на практика квалифицира и обижда 
своя събеседник.   ◆

Ще обеднее ли 
българският език 
заради 
политическата 
коректност?

Идеята за политиче-
ската коректност, 
която е отразена и 
в думите, с които 
говорим, е основа-

на на разбирането за равнопоста-
веност на всички хора, без зна-
чение от техния цвят на кожата, 
религиозни убеждения, стил на 
живот, пол и т.н. Това безспорно 
е една положителна характерис-
тика на съвременното ни циви-
лизовано общество. 

Политически коректният 
изказ обаче посочва за непри-
емливи думи и изрази, дълбо-
ко залегнали в традицията на 
българския език. Едни от тях 
са устойчивите словосъчетания 
като куцо и сакато, куцо, кьора-
во и сакато (означаващи всички, 
без изключение, включително и 
най-неспособните и негодните) 
или присмял се хърбел на щърбел 
(със значение да се присмиваш на 
някого, подобен на самия теб). 
И двата фразеологизма са опи-
сани в речниците на българския 
език, срещат се многократно и в 
българската литература. Но съ-
временните обществени тенден-
ции налагат подобни думи или 
изрази, които открояват някакъв 
физически недъг, да бъдат избяг-
вани, тъй като биха могли да се 
възприемат като език на омраза-
та. Тази забрана означава, че част 
от българското словно богатство, 
към което принадлежат фразео-
логизмите, да бъде обречено на 
изчезване. Смело можем да прог-
нозираме, че следващото поколе-
ние няма да е чувало за тях и няма 
да знае какво са означавали те. 

Напоследък в българската 
преса широко се обсъждаха слу-
чаите на намеса на администра-
цията в живота на езика. Примери 
за това са забраната за използване 
на думите господин и госпожа във 
формуляри (Германия), както и за 
въвеждането на наименованията 
родител 1 и родител 2, замест-
ващи думите майка и баща. Тези 
промени имат за цел по никакъв 
начин да не се указва полът на ли-
цето, защото в противен случай 
някой би се почувствал засегнат и 
дискриминиран. Тази тенденция 
за заличаване на биологичния пол 
в административните документи 
засега ни се струва крайна, стран-
на и неприложима за българския 
език. Но, ако по силата на общест-
вената принуда и ние трябва да 
се съобразим (в близко бъдеще) 
с нея, това ще повлияе пряко и на 
съдбата на други думи в българ-
ския език. Няма да бъде приемли-
во да се употребява осиновявам, 
осиновена за момичета, лица от 
женски пол. Но ние нямаме друга 
дума, която да посочва точно това. 
Може би някой ще се възпротиви 
на определението синовен дълг, 
тоест дълг към родители от стра-
на на техните деца. Дали обаче ще 
е уместно да въведем и дъщерен 
дълг? От друга страна, в света на 
бизнеса ще е политически неко-
ректно да се казва дъщерна фир-
ма. А дали ще бъде заменено със 
синовна фирма или нещо съвсем 
ново? Отговори на тези въпроси 
нямат даже и езиковедите, дори и 
те с любопитство, но и с известна 
тревога следят измененията в съ-
временния език. ◆
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