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Abstract: The article distinguishes the “semantic features“ and the “systematic 
relations“ in the case of kinship denominations (in Bulgarian language). The semantic ones 
are the features related, on one hand, to the individual sememe, and on the other hand – 
with the semantic structure of the word. As a result of the performed analysis we define the 
nuclear seme in the case of kinship denominations. We note the existence of polysemy, some 
denominations for blood kinship get in the terminology scope of marital kinship, as well as 
the presence of hidden possessiveness when using some kinship denominations. The analysis 
performed of the kinship denominations could be lexicographically applied.
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Компонентният анализ на роднинските названия (по-нататък – РН) спо-
ред Джефри Лийч е „предизвикателство за ума, подобно на математическите 
пъзели. Единственият лек за разрешаване на загадката е да се мисли усилено 
и да се надяваме да ни просветне“ (Лийч 1974: 237). Това, че задачата е из-
ключително сложна дори за компютърните стандарти, се потвърждава и от 
проф. Вл. Периклиев – изследовател в областта на компютърната лингвис-
тика, за когото РН през последните две десетилетия са предмет на анализ в 
иновационните му трудове. Той работи с компютърната програма KINSHIP, 
която приема като входна информация РН на даден език заедно с роднинските 
типове за всеки един от тях, отразяващи вложеното генеалогично отношение, 
и генерира компонентен анализ на тези имена, при който дадено РН се пред-
ставя като множество от минимален брой признаци (необходими и достатъч-
ни), различаващи го от друго РН (Периклиев 2015 и др.). Без да се пренебрег-
ва достигнатият висок резултат при генерирането специално за българския 
език на 9 множества от 10 диференциални признака1, трябва да се отбележи, 
че програмата KINSHIP оперира с определени РН и подбрани техни значе-
ния.2 Така например в списъка липсват лексеми като кум, кума, кумец, кумица, 

1 Това са: 1) поколение на обозначения роднина; 2) поколение на първа връзка; 3) поколение 
на последна връзка; 4) мъжки пол на обозначения роднина; 5) мъжки пол на първа връзка; 
6) генеалогично разстояние; 7) кръвно родство на обозначения роднина; 8) кръвно родство 
на първа връзка; 9) кръвно родство на последна връзка и 10) права линия.
2 Списъкът на анализираните от В. Периклиев български РН включва 51 имена: прадядо, 
прабаба, дядо, баба, баща, майка, вуйчо, чичо, леля, тетка, брат, сестра, батко, кака, 
братовчед, братовчедка, син, дъщеря, племенник, племенница, братанец, братаница, 
сестриник, сестриничка, внук, внучка, правнук, правнучка, мъж, жена, шурей, шуренайка, 
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кръстник, кръстница, съпрузи, сватове и др., включени са наред с книжовни 
и диалектни думи (напр. братанец, братаница, сестриник, лелин, тетин и 
др.), присъстват хипероними като жена, мъж, които не са част от роднинска-
та система, а само в текст може да бъдат синоним на РН, въведени са само 
някои значения (така например за РН баба са включени значенията ‘майка 
на бащата’ и ‘майка на майката’, но не и ‘тъща’ или диалектните ‘свекърва’ и 
‘възрастна съпруга’). Генерираният резултат представя в пълнота с оглед на 
този анализ само, диференциалните признаци, характерни за лексеми, които 
се приемат явно за основни в българската роднинска система, като В. Пери-
клиев отбелязва, че има двойки думи, които не позволяват да бъдат разграни-
чени (напр. сестра – кака, племенник – сестриник и др.).

Подходът в настоящата статия е лингвистичен, като вниманието е на-
сочено главно към семантичните особености на РН в българския език (из-
вън обекта на анализ остават онези значения на РН, чрез които се назовават 
лица без родствена връзка). Под семантични разбираме признаците, свърза-
ни, от една страна, с отделната семема, а от друга страна – със семантичната 
структура на думата (последната може да включва едно или повече значения 
(семеми), а също нюанси и специфични употреби). Интересът към семантич-
ните особености се обуславя от факта, че те стоят в основата на правилното, 
еднотипно (доколкото е възможно) и изчерпателно описание на РН в един 
тълковен речник. 

Прегледът на лингвистичната литература показва, че през последните го-
дини се забелязва засилен интерес към семантиката на РН в българския език, 
като тази група лексеми е разглеждана с оглед функционирането на единици-
те в речта и по-конкретно специфичната им употреба като „обратни“ и „елип-
тични“ обръщения и като изразители на имплицитна посесивност (вж. Ни-
цолова 2013; Георгиева 2015а; Георгиева 2015б и др.). Анализирани са някои 
диференциални признаци при РН в българския в съпоставка с други славян-
ски и неславянски езици (напр. с полски, при това само за кръвното родство, 
и с испански – вж. съответно Спасов 2012 и Кючукова-Петринска 2011), както 
и възможността с РН да се назовават нероднини (вж. Стоева 1972; Павлова 
2014). Все още няма лексиколожки изследвания, посветени, от една страна, 
на общото и различното в семантичната структура на РН в българския език 
в контекст, маркиращ родство, независимо от това дали значенията са кни-
жовни, разговорни или диалектни, и от друга – на системните отношения, 
които съществуват в рамките на разглежданата лексикалносемантична гру-
па. Намираме, че тези два проблема са относително самостоятелни, въпре-
ки че някои изследователи не правят това разграничение. Един от тях е А. 

девер, зет, баджанак, зълва, балдъза, снаха, етърва, вуйна, стрина, лелин, тетин, свекър, 
свекърва, тъст, тъща, пастрок, мащеха, сват и сватя. Авторът сам посочва, че и без 
това нелека, задачата ще се усложни с увеличаването на броя на РН и броя на използваните 
различителни признаци (вж. по-подробно Периклиев 2015).
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И. Моисе ев, чиято статия „Термины родства в современном русском языке“ 
(Моисеев 1963) ще бъде отправна точка при анализиране семантиката на РН 
в българския език.

А. И. Моисеев детайлно разработва така наречените от самия него 5 „се-
мантични особености“ на „термините за родство“: 1) относителност на значе-
нието, 2) насрещна съотносителност, 3) родова съотносителност, 4) възмож-
ност някои от РН, с които се означават кръвни родственици, да се употребяват 
като названия на некръвни родственици и 5) възможност някои от имената да 
се предават от поколение на поколение. Тук тези особености ще бъдат диску-
тирани, предвид универсалността на разглежданата лексикалносемантична 
група и близостта на двата славянски езика, както и направеното от нас раз-
граничение между семантична структура на РН и отношения в рамките на 
системата от РН.

Предпочитаме да използваме работния термин роднински названия, за-
щото го намираме за по-точен. Под роднински названия разбираме названия 
на лица, свързани с други лица чрез родствена (кръвна или некръвна) връзка. 
В кръга на тези названия влизат както кодифицираните имена, така и диалект-
ни, остарели, жаргонни и бълболни думи. 

И така, според А. И. Моисеев най-важната „семантична“ особеност при 
РН е т.нар. от него „относителност на значението“: „лицо, названное тем или 
другим термином родства, является таковым не вообще, не в абсолютном 
смысле, а только по отношению к каким-либо другим, в каждом конкретном 
случае (подч. мое, Цв. Г.) вполне определенным лицам. Например, сын – это 
лицо мужского пола по отношению к своим родителям, отец – это мужчи-
на по отношению к своим детям; бабушка – женщина по отношению к де-
тям своих детей, а внучка – лицо женского пола по отношению к родителям 
своих родителей…“ (Моисеев 1963: 122). Авторът говори за „относителност 
на значението“ на РН, но всъщност относителността при този тип лексеми 
се изразява не в дефиницията им (вж. тълкуванието на сын, отец, бабушка, 
внучка), а във възможността едно и също лице в конкретна ситуация да бъде 
определено (назовано) по различен начин в зависимост от това с кое друго 
лице роднина то се съотнася – напр. лицето от мъжки пол Х може да бъде оп-
ределено като баща (спрямо своите деца), като син (спрямо своите родители), 
като дядо (спрямо децата на своите деца), като внук (спрямо родителите на 
своите родители) и т.н. 

Нашето внимание обаче тук е привлечено от начина, по който А. И. Мои-
сеев дефинира РН. Както се вижда, той използва (и то явно неслучайно) един 
и същ модел при тълкуване на имената, който бихме представили обобщено 
като: А по отношение на Е, като между А и Е има родствена връзка. Всъщ-
ност тук, на ниво семема, бихме могли да говорим не за „относителност“, а 
за съотносимост между две одушевени реалии Алтер (А) и Его (Е), меж-
ду които съществува родствена връзка. Това дава основание да се опреде-
ли като архисема на РН архисемата <роднина>. Тази родова (интегрална) 
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сема, от своя страна, може да се представи чрез признаците <персоналност> 
+ <родственост> + <съотносимост (релационност)> + <единичност>/ 
<множественост>. 

А. И. Моисеев прави важното разграничение, че за някои РН, наред с 
„относителното“ им значение, е характерно и т.нар. от него „безотносител-
но, абсолютно“ значение, чрез което се маркира статус – напр. с лексемата 
майка може да се назове както жена по отношение на своите деца, така и 
жена, която има деца. В българския език се наблюдава същата специфи-
ка, като смятаме, че първият тип дефиниция е построена върху признака 
<реверсивност>, докато вторият тип – върху признака <нереверсивност>. 
Двата типа тълкуване са присъщи само за някои от РН – напр. за баща, май-
ка, баба, дядо и др.3

Като специфична (втора) „семантична“ особеност А. И. Моисеев посочва 
„встречная соотносительность“: „каждому термину, называющему какое-ли-
бо лицо по его отношению к другим лицам, соответствуют строго определен-
ные термины, обозначающие этих лиц в их отношении к данному лицу“ (Мо-
исеев 1963: 124). Авторът дава следния пример: ако някое лице по отношение 
на други лица се явява техен чичо, то последните по отношение на него ще 
му бъдат племенници (Моисеев не посочва признаците, по които се постро-
яват двойките названия). Описанието на пръв поглед съответства на модела 
на реверсивното дефиниране на РН, за който стана дума по-горе, но всъщност 
т.нар. „насрещна съотносителност“ не се отнася до семантиката на отделната 
лексикална единица, а до системните връзки, които съществуват между две и 
повече РН в рамките на лексикалносемантичната група.

Въпреки че от изложението на А. И. Моисеев става ясно, че „родовата 
съотносителност“ е част от „насрещната съотносителност“, авторът я опре-
деля като самостоятелна (трета) „семантична“ особеност. Под „родовая съ-
относительность“ А. И. Моисеев разбира „соотносительность по значению 
слов мужского и женского рода, называющих соответственно лиц мужского 
и женского пола: отец – мать, брат – сестра, деверь – золовка и т.п.“ (Мо-
исеев 1963: 125). Всъщност тук става въпрос за корелация на РН, с които се 
назовават лица от мъжки и женски пол, които се намират в еднакви отноше-
ния помежду си или на едно и също отстояние от Егото. Със сигурност това е 
специфична особеност на някои РН, но така дефинирана, тя няма отношение 
към описанието на семантиката на отделната лексикална единица. С оглед на 
семемната структура на РН <полът> може да се посочи като един от дифе-
ренциалните признаци. Към него трябва да се добавят още 6, необходими и 
достатъчни за характеризиране на всяко едно РН в българския език. И така, 
7-те различителни признаци са:

3 В РБЕ 9 в статията на майка дефиницията, построена върху признака <нереверсивност>, 
е посочена като нюанс към изходното (реверсивно) значение.



271

- <пол>: мъжки/женски,
- <поколение>4: напр. +3 (при прабаба, прадядо), +2 (при баба, дядо), +1 

(при майка, баща; свекър, свекърва), 0 (при брат, сестра; братовчед; девер, 
зълва; сват, сватя), –1 (при син, дъщеря; племенник), –2 (при внук, внучка), 
–3 (при правнук, правнучка),

- <вид родство> (по отношение на Егото): к р ъ в н о  – Кр (при баща), 
и н е к р ъ в н о: сватовство – С (при съпруг, сват); кумство – К1 (при кум) и 
К2 (при кумец); кръстничество – К3 (при кръстник) и К4 (при кръщелник); 
осиновяване – О (при мащеха) и др.5,

- <възраст>: по-възрастен (напр. при кака)/по-млад (*)6,
- <посредничество>: напр. при дефинирането на вуйчо участва РН май-

ка, на чичо – баща, на снаха – син, на зълва – съпруг и др., 
- <отстояние от Егото>: 1 стъпка (напр. Его – майка), 2 стъпки (напр. 

Его – майка – вуйчо), 3 стъпки (напр. Его – майка – вуйчо – вуйна) и т.н.,
- <темпоралност>: по време на сватбата и малко след нея (при младо-

женец, младоженка и др.), между годежа и сватбата (при годеник, годеница 
и др.).7

Например, диференциалните семи на майка със семема ‘лице от женски 
пол по отношение на своето дете/своите деца’ са: <пол> (женски), <поколе-
ние> (+1), <вид родство> (кръвно) и <отстояние от Егото> (1 стъпка); на зълва 
със семема ‘сестра на съпруга’ са: <пол> (женски), <вид родство> (некръвно) 
и <отстояние от Егото> (2 стъпки, т.е. включва свързващо лице – съпруг, т.е. 
има един конектор); на кум със семема ‘лице от мъжки пол по отношение на 
своите кумци’ са: <пол> (мъжки), <вид родство> (некръвно, К1) и <отстоя-

4 Признакът <поколение> не се реализира при семемите на някои РН, напр. при съпруг, 
съпруга, кум, кума, кръстник, кръстница, кумец, кумица, съпрузи, кумове, кумци, 
баджанак, етърва, шуренайка.
5 За видовете родство в българската родствена система вж. Георгиева 2015в.
6 Признакът <възраст> (по-възрастен/по-млад) е релевантен преди всичко за българските 
диалектни РН, срв. босилка ‘зълва ‹по-млада›’, буля ‘зълва ‹по-възрастна›’ и др. – вж. 
Холиолчев 2012.
7 Последните два признака се въвеждат за първи път. За сравнение – Б. Кючукова-
Петринска определя 7 „измерения“, характерни за българските РН (за разлика от 5-те, 
характерни за испанските РН), без да задава изискването за необходимост и достатъчност: 
пол – „мъжки“/„женски“ (дядо/баба), тип родство – „кръвно“/„брачно“ (майка/свекърва), 
линия – „пряка“/„съребрена“ (майка/сестра), степен – „първа“/„втора“ (майка/баба), 
посока – „не-посока“/„посока“ (братовчедка/леля), „възходяща“/„низходяща“ (баща/син), 
страна в рода – „по майчина линия“/„по бащина линия“ (шурей/девер) и относителна 
възраст – „по-възрастен“/„по-млад“ (батко по отношение на по-малък брат или по-малка 
сестра) (Кючукова-Петринска 2011). За втория член на последната опозиция не е посочена 
конкретна лексема. В случая може да се даде пример от диалекта на Самоковско и на 
Годечко: бае ‘по-възрастен девер’/байке ‘по-млад девер’ (вж. Холиолчев 2012). Според 
В. Периклиев за РН в българския език са необходими и достатъчни 10 контрастивни 
признака (вж. посочените по-горе).
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ние от Егото> (1 стъпка)8; на кръстник със семема ‘лице от мъжки пол по 
отношение на лицето, което е кръстило’ са: <пол> (мъжки), <вид родство> 
(некръвно, К3) и <отстояние от Егото> (1 стъпка).

Като „семантична“ обаче можем да приемем следващата посочена от А. 
И. Моисеев особеност: възможността някои от названията за кръвно родство 
да навлизат в пределите на терминологията за брачно родство, напр. дядото 
и бабата на жената стават дядо и баба и за нейния мъж. Тази особеност е ха-
рактерна не само за РН в руския, но и за тези в българския език. (Трябва да се 
отбележи обаче, че както в руските, така и в българските тълковни речници, 
тези значения са представени непоследователно, напр. в многотомния Речник 
на българския език този тип пренос е отразен само в статията на майка – срв. 
„свекърва или тъща по отношение съответно на снаха или зет“ (РБЕ 9: 62), 
но не и в статиите на вуйчо, леля, внук, внучка, дядо, баба; у Холиолчев 2012 
това е отбелязано в речниковите статии на майка, тате, батко, леля, но не 
и при баба, дядо, мама, чичо, вуйчо, и то поради липса на засвидетелстван 
в източниците материал). При отчитане на тази „непоследователност“ не е 
за подценяване фактът, че условното „уравняване“ на роднината по брак с 
кръвен роднина и назоваването му по аналогия с име от областта на кръвното 
родство често се реализира при употребата на РН в звателна форма, която 
обикновено не е обект на специално описание в речниците.9 Тази особеност, 
която тук определяме като <преносимост>, е характерна само за някои име-
на и тя трябва да намери място в семантичната структура на българските РН 
като вторично значение, особено когато е лексикализирано (напр. при майка, 
мама, татко, тате, баба, дядо, чичо, леля, вуйчо, вуйна и др.).

Последната, пета особеност ще бъде спомената без коментар, тъй като 
тя не е присъща на разглежданата лексикалносемантична група в българския 
език. Това е възможността в руския език някои от наименованията на лица по 
съребрена линия като брат, сестра, чичо, леля, племенник, племенница да се 
предават от поколение на поколение (например, ако две лица се явяват брат и 
сестра, то и децата и внуците им ще бъдат братя и сестри).

Трябва да се посочи и още нещо. А. И. Моисеев не отчита факта, че РН 
(в руския език) имат различна семантична структура, т.е. някои са изграде-

8 В българските диалекти съществува название на дете на кумец и кумица (кумичле), на 
кум и кума (кумче), при които признакът <отстояние от Егото> е 2 стъпки.
9 Не е за подценяване фактът, че проблемът е свързан и със семейния узус, като речевата 
практика през последните години показва трайна тенденция към индивидуализация, 
която намира израз в предпочитанието на собствени имена пред РН. (От гледна точка 
на народопсихологията употребата на РН е (допълнителна) словесна форма на заявено 
„вписване“ в родово-семейната общност, което в известна степен е контрапункт на често 
срещаната напоследък практика роднините, свързани чрез брак или чрез псевдобрак 
(неузаконеното съжителство на двойка лица мъж и жена), да бъдат наричани със собствено 
име.)
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ни от една семема, други – от няколко (две или повече) семеми, чрез които 
се назовават различни лица роднини. Признакът <nзначност> (в частност 
<еднозначност> и <многозначност>) е приложим при характеризиране на 
семантичната структура на РН и в българския език. Така напр. еднозначни са 
лексемите кум, кума, шурей, шуренайка, зълва, съпруг, съпруга, тъст, тъща 
и др., а многозначни – баба, дядо, майка, леля и др. 

Наред с анализираните семантични особености трябва да се отбележи 
и наличието на т.нар. скрита посесивност при някои РН, която в повечето 
случаи не е описана в тълковните речници, напр. в изречението Майка ме 
прегърна РН майка е със значение ‘моята майка; майка ми’.10 Фактът, че мо-
носъставните единици, чрез които се заявява скрита посесивност, са често 
употребими и присъщи на разговорната реч, оправдава тяхното описание в 
многотомните тълковни речници и то не като отделно значение или нюанс, а 
като специфична тяхна употреба11.

Анализираните семантични особености на РН може да имат и практичес-
ка приложимост. Те биха улеснили работата по описанието на тази ясна и 
разбираема, но трудна за дефиниране лексикалносемантична група в бъдещи 
тълковни речници. Посочените проблеми биха могли да насочат лексикогра-
фите при изготвяне на матрица на речникова статия на РН с архисема <род-
нина>, която да включва:

1) модели на реверсивната семема (в която са заложени субектите Алтер, 
Его, а в някои случаи и конектор), на нереверсивната семема и на употребата 
на РН със скрита посесивност;

2) модели за представяне на n-значната семантична структура на РН.
Чрез изготвената матрица би могло да се постигне точност, пълнота и 

системност при представянето на семантиката на РН в речниците.

10 Явната посесивност е изразена чрез полисъставна конструкция: РН + притежателно 
местоимение (напр. моята майка, внукът му) или РН + възвратно притежателно 
местоимение (напр. своя син, дъщеря си).
11 В българския език посесивността при моносъставните единици РН може да се изрази 
чрез:
- морфологични средства – със или без определителен член (съответно дъщерята, синът 
и кака, бате, леля и др.);
- словообразувателни средства – чрез деривати (лелин), композита (братовчед), РН dualia 
tantum (съпрузи, кумове и др.), субстантивирани прилагателни (бабини) и субстантивирани 
местоимения (моят);
- лексикално-синтактични средства – чрез посесивни моносъставни обръщения: 
традиционни (същински РН в звателна форма: – Ела, бабо [= моя бабо]!), обратни 
(същински РН в звателна форма: – Ела, бабо [= внучето на баба]!, в именителна форма: 
– Ела, баба [= внучето на баба], да те обуя! или в дателна форма: – Ела, баби [= внучето 
на баба]!) и елиптични (несъщински РН, представени от субстантивирани прилагателни: 
– Иване, ела, дядовото [= дядовото момче]!). Вж. по-подробно Георгиева 2015а и 2015б.
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