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ЗА СЕМАНТИКАТА И ЛЕКСИКОГРАФСКОТО 
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Abstract: The article focuses on the semantics of adjectives derived from family 
names. The meanings of these adjectives are found out to belong to the same type. Special 
attention is paid to the fact that they are presented in a different way in Dictionary of the 
Bulgarian language and Bulgarian-Slovak dictionary. This article is an attempt to find 
arguments for both these lexicographical approaches.
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В концепцията на всеки речник се предвижда уеднаквено представяне на 
групи думи с обща семантика, тъй като еднотипните дефиниции експлицират 
системните връзки в лексикалния състав на езика. По този начин се осигуря-
ва единство и непротиворечивост на лексикографското представяне и се улес-
нява използването на речника. Тук ще разгледаме една от тези групи думи.

Обект на наблюдение са прилагателните имена, мотивирани словообра-
зувателно и семантично от роднински названия. Целта на изследването е да 
се направи съпоставка на лексикографското им представяне, главно в Речник 
на българския език и Българско-словашки речник.

За разкриване на семантиката на тези прилагателни имена използваме 
следните софтуерни средства:

• системата за търсене в корпуси на Българския национален корпус 
(http://search.dcl.bas.bg/);

• WordSmith Tools (http://www.lexically.net/wordsmith/index.html), софту-
ер за лексикален анализ, с който ще извлечем статистически данни от специа-
лизирания лексикографски корпус;

• Sketch Engine (http://www.sketchengine.co.uk/), софтуер за лексикално 
профилиране.

Насочваме вниманието си към малката и непродуктивна група прилага-
телни имена като бабин, лелин, какин, мамин, чичов, вуйчов, дядов, татков, 
момин, момков и др. Те се образуват от всички роднински названия, които 
също представляват една ограничена и затворена група. За разлика от кни-
жовния език, в българските диалекти групата на роднинските названия е 
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много голяма и съответно производните от тях прилагателни имена също са 
многобройни.

При съпоставка на лексикографското представяне на тези прилагателни 
имена в български тълковни речници установяваме, че то е еднотипно – всич-
ки прилагателни имена от роднински названия имат едни и същи значения, 
подредени по един и същи начин, като са използвани и сходни дефиниции. 
Срв. речниковите статии на прилагателното лелин в Български тълковен реч-
ник (БТР), Речник на съвременния български книжовен език (РСБКЕ) и Реч-
ник на българския език (РБЕ):

БТР: лелин прил. 1. Който е на леля. 2. като същ. лелини мн. Домът и 
семейството на леля.

РСБКЕ: лелин, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който принадлежи на леля, който 
е на леля. 2. Като същ. лелиният, лелината, лелиното, лелините (разг.) – 
галено обръщение на леля към свои; на леля. 3. Като същ. мн. лелини (разг.) 
– домът и семейството на лелята.

РБЕ: лелин, -а, -о, мн. -и, прил. 1. Който е на леля1, който принадлежи на 
леля1. // Обикн. в съчет със с и н, д ъ щ е р я. Братовчед. 2. Като същ. Обикн. 
членувано лелин(ият) м. лелината ж. лелиното ср., мн. лелините. Разг. 
Галено обръщение на леля1 (в 1 знач.) към племенник (племенница) или на 
по-възрастна жена към дете или по-млад човек; на леля. лелини мн. Домът и 
семейството на леля1 (в 1 знач.).

Както се вижда и от речниковите им статии, основната функция на тези 
прилагателни е да изразяват притежателност. Съответно първите им значения 
са от вида ‘който е на ..., който принадлежи на ...’. В РБЕ е отделен нюанс 
към първото значение за съчетанията лелиният син, лелината дъщеря, които 
също изразяват родова принадлежност. Обикновено те се използват за уто-
чняване на роднинското отношение, тъй като братовчедът може да е лелин, 
чичов, вуйчов и т.н. син или дъщеря.

Въпреки че в примерите по-горе не откриваме такова значение, обик-
новено в РБЕ вторите значения на тези прилагателни изразяват свързаност, 
съотнесеност:

РБЕ:  2. Който е свързан с кака. Какиният годеж. Какините песни.
2. Който е свързан с вуйчо, отнася се до вуйчо. Вуйчовата сватба. 

Вуйчов приятел.

В РСБКЕ такива втори значения липсват, а в еднотомния БТР двете зна-
чения често са обединени, като това лексикографско решение е с оглед на 
обема на речника:

БТР:  1. Който се отнася до чичо или принадлежи на чичо.
 1. Който се отнася до вуйчо, принадлежи на вуйчо.
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Това, което прави тези прилагателни по-интересни от другите, е тяхна-
та способност да се субстантивират, т.е. да се използват като съществителни 
имена. Като субстантивирани разглежданите прилагателни имат 2 значения 
– с едното те служат за галено обръщение, с другото означават дома и семейс-
твото на роднина. В БТР е представено само едното значение, в РСБКЕ и РБЕ 
– и двете, но по различен начин: в РСБКЕ са обособени две значения, а в РБЕ 
има едно значение.

В Българско-словашкия речник (БСР) на Мария Кошкова и колектив 
субстантивираните прилагателни са представени като отделни заглавки и са  
оформени отделни речникови статии за тях. Причината за това е преводният 
характер на речника, т.е. в него се търсят преводни еквиваленти на българ-
ските лексеми.

БСР: бабин -а -о mn. -и babkin, babičkin, starkej: в ~ата стая, слушам 
~ите приказки
бабина(та) mn. -ни(те) ž diet’a moje, dcérka, miláčik
бабини pomn. starkí: отивам у ~ на гости
бабин(ият) mn. -ни(те) m diet’a moje, synku, miláčik: ела тук, ~
бабино(то) mn. -ни(те) s diet’a moje, synček, synku, miláčik: какво 
искаш, ~

Виждаме, че при тези субстантивирани прилагателни преводният еквива-
лент е съществително име (синко, дъще), словосъчетание (дете мое) или дру-
го субстантивирано прилагателно (миличка). Това са обикновени обръщения.

Така откриваме две лексикографски практики при представяне на при-
лагателните имена от роднински названия: в българските тълковни речници 
има една речникова статия, а в Българско-словашкия речник – няколко.

За да отговорим на въпроса кой подход е правилен, ще разгледаме по-
подробно семантиката на субстантивираните прилагателни, които се явяват 
лексикографски проблем.

Субстантивираните прилагателни са проучени най-подробно от Лилия 
Крумова в нейното изследване Субстантивация на прилагателните имена в 
съвременния български книжовен език. Интересуващите ни субстантивирани 
прилагателни тя разглежда в 2 групи:

1. Субстантивирани прилагателни, названия на лица, мотивирани от при-
тежателни прилагателни имена. Това са ограничен кръг имена: маминият, 
бабиният, татковият, батьовият, дядовият, чичовият, лелиният и под., 
тъй като ограничени по количество и непродуктивен тип са самите мотиви-
ращи – притежателни прилагателни на -ов (-ев) и -ин, изразяващи роднинска 
принадлежност. Те служат за изразяване на емоционално отношение на го-
ворещия към лицето, към което той се обръща. Изразяват родствена близост, 
гальовност, умиление (Крумова 1987: 85–86).

2. Субстантивирани прилагателни за лица pluralia tantum. Тук влизат и 
метонимичните значения на субстантивирани прилагателни от типа мамини, 
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бабини, дядови, таткови, чичови, лелини, сватови, момини, момкови и под., 
които означават ‘домът на лице, обикн. близък или роднина’ и ‘семейството 
на това лице’ (Крумова 1987: 92).

Първата група субстантивирани прилагателни функционират в речта 
като обръщения: Спи, бабината, спи, че турците ще дойдат да те грабнат. 
Ив. Вазов. Това са обратни обръщения, при които адресатът не се назовава 
със своето роднинско име, а с роднинското име на адресанта – Спи, бабиното 
вместо Спи, дъще (синко). Обратните обръщения бабиния, бабиното, баби-
ната, бабините са получени при елипса на определяемото от съчетания като 
бабиния юнак, лелиното дете, мамина дъще, дядовите пиленца. „От обръще-
нията с притежателни прилагателни, които могат да се употребяват и нечле-
нувани, често се е изпускало определяемото и притежателното прилагателно 
е започнало да се употребява самостоятелно, вече само в членувана форма 
като обръщение.“ (Ницолова 1984: 59).

При обратните обръщения субстантивираните прилагателни се конкури-
рат с роднински имена в дателна, именителна или звателна форма: Спи, баби. 
– Спи, баба. – Спи, бабо. Спи, бабче. Развоят на тези обръщения е изследван 
от Байрер и Костов (1978): в първата фаза към вокатива сине се прибавя род-
нинското име за говорещия в дателен притежателен падеж – сине мами; във 
втората фаза остава съкратеното обръщение мами, в третата фаза падежната 
форма мами се заменя с общата форма мама, в четвъртата фаза формата мама 
се заменя с вокатива мамо.

Обратните обръщения в именителна и в звателна форма съвпадат с пре-
ките обръщения. Извадени от контекста, такива изказвания са двузначни, 
нап ример Вземи си, мамо. Кажи, татко. Но участниците в речевия акт пра-
вилно разбират съобщението.

Тъй като роднинските имена и получените от тях притежателни прилага-
телни функционират в речта като обратни обръщения и изразяват един и същ 
смисъл, в РБЕ намираме същите значения при съществителните баба и леля, 
а като синоними са посочени субстантивираните прилагателни:

РБЕ: С форма баби – галено обръщение на баба към внуче, към дете или 
към по-млад човек; бабиният, бабината, бабиното, бабините.

Обикн. дат. лели и леля. Галено обръщение на леля към племенник 
(племенница) или на по-възрастна жена към дете или по-млад 
човек; лелин, на леля.

Тези обратни обръщения изразяват експресивност в различна степен. 
„Изказванията с обратни обръщения относителни прилагателни се отличават 
от изказванията с обратни обръщения съществителни имена от роднинската 
терминология (мама, баба, леля, чичо и т.н.) по своята по-силна емоционална 
зареденост – изразяват отношение на по-голяма близост и гальовност (срв. 
А и друго да ти кажа, лелиното – А и друго да ти кажа, лельо)“ (Радева 
2011: 20). Подобна стилистична диференциация е забелязана от Св. Иванчев 
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при членуваните и нечленувани обръщения от типа детето ми и дете мое – 
нечленуваното обръщение изразява в по-малка степен гальовност (Иванчев 
1978: 215).

Както отбелязва Р. Ницолова, в едно изказване може да има и пряко, и 
обратно обръщение: – Ела, мами, ела сине! Л. Каравелов. – А бре, майка, а 
бре, сине – вика му леля Гена. Чудомир. – Стани, Лилке, стани, бабиното. 
Чудомир.

Срещат се както обратни обръщения (– Питка ще меся, бабиното. А. 
Каралийчев. – Син имам там, дядовото. Ал. Константинов. – Не може, ле-
лините, не може – думаше Лиса. К. Константинов), така и преки обръщения, 
които представляват словосъчетания с притежателни прилагателни (– Ела, 
бабиното момиченце, да те прегърна! А. Каралийчев. – Хайде сега, дядово-
то момче, стягай си цървулките! А. Каралийчев) или словосъчетания с род-
нински имена и предлога на (– Ох, на баба мъничкото! А. Каралийчев. – Ох, 
сладинкото на баба. А. Страшимиров. – Ах, на баба! – ахкаше бабчето. Ив. 
Мариновски).

Освен разглежданите субстантивирани прилагателни от роднински име-
на като обръщения се използват и други субстантивирани прилагателни: –  
Е, миличък, твоят род е знаменит. Елин Пелин. – Виж какво, малката. Л. 
Дилов. Ей, малкият! Ей, дебелият! и т.н.

Втората група субстантивирани прилагателни са от типа pluralia tantum: 
мамини, бабини, дядови, чичови, момкови и т.н. Тези прилагателни имат по 
две значения, както отбелязва и Л. Крумова. Лексикографското им предста-
вяне обикновено е в едно значение. Примерите обаче показват, че в едни 
случаи се реализира значението ‘домът на близък или роднина’ (Отивам у 
лелини. Обядвах у вуйчови. Бях в бабини), обикновено в съчетание с предлози 
у и в; а в други – значението ‘семейството на близък или роднина’(Къде са 
вуйчови? Какини имат четири деца. Лелини живеят до нас. Казах на чичови 
да дойдат).

Освен със субстантивирано прилагателно, значението ‘домът на близък 
или роднина’ може да се изрази и с роднинско име: Бях у баба. Ходих у вуйчо. 
При другото значение подобна замяна е невъзможна.

За означаване на дома или семейството на познат човек служат и при-
тежателни прилагателни в мн. ч., образувани от собствени имена: Пенкини, 
Иванови. Като пример е достатъчно да споменем заглавието на известна на-
родна песен – У Недини слънце грее.

За означаване на група лица, мислени като общност или колектив, се из-
ползват и други прилагателни (в мн.ч., членувани) като домашните, околни-
те, близките, роднините, младите, старите (Поздравлявам тебе, домаш-
ните ти и съм твой искрен. Ботйов. З. Стоянов), а също и нашите, вашите, 
техните, своите (Как са вашите? Нашите ще победят).

Двете групи субстантивирани прилагателни се различават както по се-
мантика, така и по граматични форми. В единия случай се субстантивират 
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членуваните форми за мъжки, женски и среден род ед.ч. и формата за мн.ч. 
лелиният, лелината, лелиното, лелините; във втория – само нечленуваната 
форма за мн.ч. лелини. Граматичните им ограничения са отразени в речни-
ците, а от семантичните разлики произтича и различното им тълкуване – 
първите се представят с дефиниции, с които се посочва при какви случаи се 
употребяват тези субстантивирани прилагателни, а вторите – с описателни 
дефиниции.

Употребата на прилагателните имена от роднински названия проверява-
ме с помощта на софтуерни средства.

Фиг. 1. Резултати за формата лелиното в БНК

Българският национален корпус предоставя възможност за търсене на 
всички форми на думата, но в нашия случай това е нерелевантно. Затова тър-
сим определени форми. Например за лелиното откриваме 18 примера в БНК, 
от които 5 са обръщения (фиг. 1), лелината – сред 28 примера няма обръще-
ния, лелиния – 9 примера и също няма обръщения, лелините – 17 примера, 
1 обръщение; чичовото – 77 примера, сред които има 39 обръщения, чичо-
вата – 33 примера, от които само 2 обръщения, чичовия – 30 примера, няма 
обръщения, чичовите – 17 примера, 1 обръщение. Виждаме, че най-много са 
обръщенията в ср. р. лелиното, чичовото, което е и логичен резултат, като се 
има предвид, че това са обръщения обикновено към деца.

За формата лелини – 54 примера в БНК: в част от тях лелини е притежа-
телно прилагателно със синтактична роля на определение (онези лелини меки-
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ци, бедните лелини дъщери), в други – определение приложение (Сиромашки 
живот живееха лелини Генини. Иди у лелини си Нанкини. И заради дечицата 
– милите лелини сладурчета!), в трети – обстоятелствено пояснение за мяс-
то (Право у лелини си отиде), в четвърти – подлог или допълнение (Лелини 
щяха да нощуват в града. Лелини £ имат вила в Павлово. Казах на чичови да 
дойдат). Тъй като синтактичните функции са обвързани със значенията на 
думата, лесно може да се разпредели материалът по значения.

С помощта на WordSmith Tools установяваме, че в специализирания 
лексикографски корпус най-често се среща формата лелини 58 пъти (фиг. 2), 
след това по фреквентност се нареждат лелина, лелин (тази форма съвпада с 
мъжкото роднинско название лел£н, както и с фамилното име Лелин), лелина-
та, лелино, лелините, лелиното, лелиния. Най-често срещаното предложно 
съчетание е с предлога у, който се съчетава с нечленуваната форма за мн. ч. 
– у лелини. От съчетанията с притежателни местоимения най-често се срещат 
тези със си (лелини си).

От примерите се вижда, че и членувани, и нечленувани форми по-често 
са приложения към собствени имена: лелини Пенкини, лелина Ирина, лелиния 
Иван, лелината Софка; други са приложения към обръщения: лелини душици 
мили, пиле лелино.

Фиг. 2. Форми и съчетания на прилагателното лелин, установени 
чрез WordSmith Tools
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Фреквентността на формите на прилагателното лелин, установени чрез 
Sketch Engine (фиг. 3), е подобна: най-голяма е на формата лелини, следват 
лелината, лелина, лелиното, лелините и т.н.

За прилагателното чичов получаваме различни резултати. Според 
WordSmith Tools най-често срещаната форма в лексикографския корпус е чи-
чови (фиг. 4), докато в корпуса, обработван от Sketch Engine (фиг. 5), най-
често срещани са формите чичов (тази форма съвпада с фамилно име, но има 
и примери с обръщения: Ама ще ти се карам нещо, чичов. Отде го взе бре, 
Гунчо, а, чичов?) и чичовото.

За прилагателното вуйчов WordSmith Tools посочва като най-често сре-
щана формата вуйчовата (24 примера: вуйчовата сватба, вуйчовата брада), 
вуйчови и вуйчово (с по 21 примера), Sketch Engine също вуйчовата (22 при-
мера), вуйчовото (9), вуйчовия (7), вуйчовите (6), вуйчови (5).

За прилагателното какин и WordSmith Tools, и Sketch Engine посочват 
като най-често срещана формата какини, но от примерите се вижда, че пове-
чето примери са от типа какини Гинкини, какини Пенкини, а също и обръще-
ния – мили какини краченца.

Следователно притежателните прилагателни и семантично и словообра-
зувателно мотивираните от тях субстантивирани имена се откриват в корпу-

Фиг. 3. Фреквентност на формите на прилагателното лелин, 
установени чрез Sketch Engine



173

Фиг. 4. Форми и съчетания на прилагателното чичов, установени 
чрез WordSmith Tools

Фиг. 5. Фреквентност на формите на прилагателното чичов, 
установени чрез Sketch Engine
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сите заедно. Статистическите данни се отнасят и за едните, и за другите. Мо-
гат да бъдат разделени чрез синтактичен анализ на примерите.

Това потвърждава заключението на Л. Крумова: „Терминът лексико-гра-
матични омоними отговаря най-добре на отношението между субстантиви-
раните прилагателни и мотивиращите ги прилагателни, тъй като те имат ед-
накво звучене, но се различават по своето лексикално и граматично значение 
и по своята принадлежност към различни части на речта“ (Крумова 1987: 
154).

И така се връщаме отново към въпроса за тяхното лексикографско пред-
ставяне. Дали субстантивираните прилагателни да са заглавни, или подзаг-
лавни думи?

В Българския тълковен речник, Речника на съвременния български кни-
жовен език и Речника на българския език те са подзаглавни, а в Българско-сло-
вашкия речник са заглавни думи със своя речникова статия. При тълковните 
речници на българския език се посочва словообразувателната и семантична 
мотивация на субстантивираните прилагателни, докато в Българско-словаш-
кия речник се търсят преводните еквиваленти, които са съществителни имена.

Затова и двата подхода са адекватни и отговарят на целите и вида на реч-
ниците.
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