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Увод

В  увода  се  обоснова  необходимостта  от  изследването, 
представят се обектът, целите, задачите, методите на изследване и 
изследваната база данни.

Обект на изследване в дисертационния труд са относителните 
прилагателни  имена  в  съвременния  български  език,  и  по-точно 
техните  граматическите  и  семантични  особености.  Вниманието  е 
съсредоточено  върху  атрибутивните  употреби  на  относителните 
прилагателни.  На  сложните  прилагателни  имена  не  е  обърнато 
специално внимание.

Метод на изследването
В  дисертационния  труд  са  използвани  постановките  за 

относителните  прилагателни  имена,  представени  в  българската 
лингвистична  литература.  Те  са  обогатени,  обновени  или 
преразгледани  на  базата  на  наблюдения  върху  съвременното 
състояние  на  българския  език.  Приема  са  съществуването  на 
относителни  прилагателни  имена  за  означаване  на  „общи 
отношения“ (Куцаров 2007; Ницолова 2008), като след внимателен 
преглед  на  всички  прилагателни  имена,  включени  в  еднотомния 
Български  тълковен  речник  (БТР),  1994,  списъкът  на 
прилагателните,  които биха могли да  бъдат  причислени към тази 
подгрупа относителни прилагателни имена, беше допълнен.

За  да  бъдат  постигнати  оптимални  резултати,  при 
осъществяването  на  това  изследване  бяха  комбинирани  няколко 
метода на работа. Беше използвано лексикографското проучване при 
тълкуване и дефиниране на думите. Информация за значенията на 
прилагателните имена, а в някои случаи и за тяхната съчетаемост, 
беше  почерпена  от  четвъртото  издание  на  БТР  (1994)  със 
съставители Л. Андрейчин, Л. Георгиев и др. и ред. Д. Попов. Този 
речник беше избран, защото в него е събрана в достатъчна пълнота 
(около  60  000  заглавни  думи)  лексика  от  всички  пластове  на 
съвременния  български  език.  В  случаите,  в  които  за  нуждите  на 
изследването  беше  необходимо  сравнение  при  лексикографското 
представяне на някои относителни прилагателни, бяха използвани и 



дванайсетте  тома на  Речник на  българския  език  (РБЕ),  излезли в 
периода  1977–2008  г.  За  справка  са  използвани  Български 
етимологичен  речник  (1971–2011)  и  Речник  на  чуждите  думи  в 
българския език (1992). Изборът на лексикографския подход цели да 
покаже динамиката на езика, сравнена с едно статично положение 
на съвременния български език.

Методът на лингвистичното проучване беше съчетан с метода 
на  интроспекцията  (интроспективно-логическия  метод),  т.е.  на 
лингвистичната интуиция на изследователя. 

В  дисертационния  труд  при  определяне  и  допълване  на 
значенията  и  съчетаемостта  на  прилагателните  имена,  при 
отчитането на наличието или на отсъствието на дадена форма или 
на  словосъчетание  в  съвременния  български  език,  както  и  при 
определяне  на  относителната  честота  на  употреба  на  определени 
форми  или  словосъчетания  бяха  използвани  личен  корпус  и 
Референтният корпус на българския език – BulTreeBank.

Цел на изследването
Целта  на  дисертационния  труд  е  да  разгледа  подробно 

семантичните, словообразувателните и граматическите особености 
на  относителните  прилагателни  имена  в  съвременния  български 
език

За  постигането  на  тази  цел  беше  необходимо  да  бъдат 
изпълнени следните конкретни задачи:

1. Да  се  представят  семантиката  и  словообразувателните 
особености на  относителните прилагателни имена.

2. Да  се  обърне  внимание  на  съчетаемостта  на 
прилагателните имена, тъй като от нея произтича дефективността в 
парадигмата им.

3. Да  се  представят  граматическите  особености  на 
относителните прилагателни имена. 

4. Да  бъде  потърсено  обяснение  за  дефективността  на 
прилагателните  имена  по  отношение  на  дадени  морфологични 
категории (каквито са родът и числото).

5. Да  се  обърне  специално  внимание  на  относителните 
прилагателни имена за изразяване на т.нар. „общи отношения“, тъй 



като досега в българската граматична литература само е отбелязано 
съществуването на такъв тип прилагателни имена, но те не са били 
обект на цялостно изследване: 

– да се разгледа етимологията на тези прилагателни имена;
– да се изясни семантиката им и да бъдат класифицирани;
– да се обърне внимание на граматическите им особености и 

на употребата им.
6. Да  се  разгледат  относителните  прилагателни  имена, 

развиващи  качествени  значения;  да  бъдат  класифицирани  тези 
прилагателни имена и  да  бъдат  представени особеностите  им;  да 
бъде  обърнато  внимание  на  лексикографско  представяне  на 
качествените значения на относителните прилагателни имена.

7. Да  бъдат  разгледани  проблемите  при  лексикографското 
представяне на прилагателните имена и да бъде предложен начин за 
оформяне  на  речниковата  статия  на  относителните  прилагателни 
имена.

Задачите,  които  си  поставя  дисертационният  труд,  на  пръв 
поглед  надхвърлят  тези,  които  са  заявени  в  заглавието  на 
изследването.  Те  обаче  са  оправдани от  гледна  точка  на  това,  че 
семантиката  на  относителните  прилагателни  имена  зависи  от 
няколко фактора, а именно: 1) от значението на мотивиращата дума 
(при производните относителни прилагателни имена); 2) от вида на 
словообразувателния  формант  (значението,  който  той  придава  на 
цялостната  семантика  на  относителните  прилагателни);  3)  от 
значението на определяемото в атрибутивното съчетание. Ето защо 
при  изследването  на  семантиката  на  относителните  прилагателни 
имена в съвременния български език трябва да се обърне внимание 
както  на  словообразувателните  особености  на  разглежданите 
прилагателни  имена,  така  и  на  тяхната  съчетаемост.  Бележките, 
свързани  с  лексикографското  описание  на  относителните 
прилагателни  имена,  също  са  необходими,  тъй  като  те  отразяват 
съвременните процеси  при посочените прилагателни имена с оглед 
на динамиката на език и при съпоставка с едно статично описание 
на разглежданите прилагателни, отразено в речниците.



Ексцерпиран материал
Емпиричният материал е ексцерпиран от:
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анотирани,  които  са  събрани  от  българската  литература, 
съвременния  български  печат  (в.  „Капитал“,  в.  „Стандарт“,  сп. 
„Егоист“, сп. „Европа“) и стенограми от заседанията на Народното 
събрание; 

• собствен корпус, който съдържа примери от:
– българската класическа литература;
– съвременната литература;
– преводната литература;
– електронните  издания  на  редица  вестници и  списания  (в. 

„Стандарт“,  в.  „Сега“,  в.  „Капитал“,  в.  „Дневник“,  в.  „Тема“,  в. 
„Новинар“, в. „Днес“, в. „Литературен форум“, в. „Монитор“, в. „24 
часа“,  в.  „Култура“,  в.  „Литературен  вестник“,  в.  „Марица“,  в. 
„Народно дело“, в. „Струма“, в. „Лична драма“, в. „Атака“ и др.), 
както и от коментарите към статии, поместени в тях;

– различни форуми и блогове (форум на BG-Mamma, форум 
на Нов български университет, форум на Техническия университет, 
форум на СУ „Св. Клименти Охридски“, All.BG форуми, форум на 
nauka.bg, форум на сп. „Слава“, форум на Мюзик айдъл, форум на 
Nissan Fan Club Bulgaria, форум на Заедно и др.).

Изборът  на  материали  от  различни  стилове  и  форми  на 
българския  език  цели  да  се  представи  динамиката  на  езика  и 
неговото съвременно състояние. Въпреки посоченото разнообразие, 
трябва  да  се  има  предвид  лимитираността  на  ексцерпирания 
материал.

І глава Същност на относителните прилагателни имена
1.  Семантична  характеристика  и  класификация  на 

прилагателните имена в първите български граматики
В  тази  част  е  обърнато  внимание  на  представянето  на 

семантичната  същност  и  на  класификацията  на  прилагателните 



имена в първите български граматики. Разгледани са 16 български 
граматики,  излезли  в  периода  1835–1872  г.  Установено  е,  че  в 
първите български граматики въпросите около прилагателното име 
не  са  обстойно  решавани.  То  не  е  било  разглеждано  като 
самостоятелна част на речта, а в рамките на името изобщо или на 
съществителното  име,  като  продължителен  период  от  време  към 
него като отделна група е било причислявано и числителното име. 
Въпреки  че  по  традиция  прилагателното  име  дълго  време  се  е 
представяло като една част заедно със съществителното име, то е 
намерило  своето  място  в  граматичната  литература  през 
Възраждането. В първите български граматики отсъства и по-пълна 
и прегледна класификация на прилагателните имена. Една от най-
общите  характеристики  в  тези  граматики  обаче  е  отделянето  на 
качествените  прилагателни от  останалите,  за  които все  още няма 
фиксирано наименование и подялба.

2. Семантична характеристика относителните прилагателни 
в граматичната литература след Освобождението

В учебните граматики след Освобождението продължават да се 
представят постановки, установени от възрожденската традиция.

Интерес през разглеждания период представляват граматиките, 
излезли през 30-те години на ХХ в., които представляват в известна 
степен обобщение на постигнатото от българското езикознание до 
този  момент.  Макар  че  двудялбата  на  прилагателните  имена  се 
среща за първи път още в преводната граматика на  Сава Радулов 
(1863), минава много време преди тя да бъде окончателно утвърдена 
в българското езикознание чрез граматиките на Д. Попов (1941) и Л. 
Андрейчин (1944).

3.  Семантична  характеристика  на  относителните 
прилагателни имена в синхронен план

Семантичните  противопоставяния,  които  се  изтъква,  че 
съществуват  между  качествените  и  относителните  прилагателни 
имена,  са  следните:  качествените  прилагателни  означават 
особености (качества) на определения обект, които са само негови 
вътрешни,  или  естествени,  присъщи  му  качества,  свързани  със 
самата му същност и застъпени в него в по-голяма или по-малка 



степен.  За  разлика  от  тях  относителните  прилагателни  назовават 
такива  особености  (качества)  на  обекта,  които  го  свързват,  т.е. 
отнасят  към  други  предмети  и  излизат  извън  неговата  същност. 
Следователно в основата на подялбата на двата вида прилагателни 
имена  в  съвременния  български  език  е  залегнала  преди  всичко 
вътрешната присъщност на качеството и  пораждането му най-
общо от някаква релация, т.е. инхерентни и релационни признаци 
(съответно  може  да  се  говори  за  инхерентни и  релационни 
прилагателни).

В почти всички изследвания върху относителните прилагателни 
имена  в  българския  език  се  подчертава  тяхното  семантично 
разнообразие. То се дължи както на семантиката на мотивиращата 
дума, така и на значението на определяемото им.

3.1.  Семантика  и  словообразуване  на  относителните 
прилагателни имена

В  тази  част  е  разгледано  как  в  граматичната  литература  са 
представени  словообразувателните  особености  на  относителните 
прилагателни  имена,  елементите,  с  които  разглежданите 
прилагателни се образуват, и значенията, които те изразяват.

3.2.  Зависимост  между  словообразувателния  суфикс  и 
значението на прилагателното име

В тази  част  на  дисертационния  труд  е  потърсена  зависимост 
между  словообразувателните  суфикси  и  значенията  на 
относителните  прилагателни  имена.  От  БТР (1994)  беше  изваден 
списък  на  повечето  прилагателни  имена,  образувани  с  различни 
суфикси. Той послужи като база за наблюденията върху ролята на 
суфиксите  при  формиране  на  различните  значения  на 
прилагателните имена.  Прилагателните,  включени в  него,  от  една 
страна, са представени като дублети – с една речникова статия, а от 
друга – като самостоятелни единици.

Въпреки някои изключения личи  семантичното разграничаване 
на  прилагателните  имена,  оформени  със  суфикс  -ов,  като 
относителни и на образуваните със наставката -ен като качествените 
прилагателни. 



Относно конкуренцията на относителните прилагателни имена, 
оформени със наставките -ов и -ски, може да се отбележи, че превес 
имат  прилагателните  имена,  образувани  със  суфикса  -ски. 
Прилагателните имена, формирани с „чисто“ относителния суфикс 
-ов, в този случай обикновено се срещат в съвременния български 
език  само  в  някои  устойчиви  фрази  (лъвов  мост,  попово  прасе,  
изчадие адово).

В  съвременния  български  език  прилагателните  имена, 
оформени  със  суфиксите  -ен  и  -ичен, често  се  възприемат  като 
качествени,  а  прилагателните,  образувани  със  суфиксите  -ски  и 
-ически  – като относителни (генерален –  генералски,  практичен – 
практически).  Много  често  обаче  носителите  на  съвременния 
български език не правят такава разлика между двете прилагателни 
имена, т.е. в съвременния български език, и по-точно при неговия 
разговорен  вариант,  тази  разлика  се  размива  (кукленски  дрехи  – 
куклени дрехи). 

Прилагателните  имена,  образувани  със  суфикса  -ешки, 
проявяват  по-голяма  склонност  към  развиване  на  качествени 
значения в сравнения с относителните прилагателни, формирани от 
идентична  мотивираща  дума  и  друг  суфикс  (-ин,  -ски,  -ов),  срв.: 
бабешки приказки – бабини приказки, селяшки къщи – селски къщи.

По отношение на дублетните на дублетните прилагателни имена 
в съвременния български език беше установено, че: при повечето от 
дублетните прилагателни имена,  оформени със суфиксите  -ичен и 
-ически, -ен и  -ски,  се наблюдава ясно семантично разграничение. 
Когато в семантичната структура на дублетните прилагателни имена 
не  е  отразено  такова  разграничение,  се  забелязва  по-широката 
употреба  на  едното  прилагателно  име  (по-често  на  това,  което  е 
оформеното със суфиксите -ски и -ически), отколкото на другото.

Дублетните  прилагателни  имена  могат  да  имат  и  успоредна 
употреба в съвременния български език, но в този случай често се 
съчетават с различни съществителни имена, като едното от тях може 
да  участва  и  в  устойчиво  словосъчетание,  в  което  другото 
прилагателно не се употребява. Така например прилагателното име 
фасулев може да бъде открито в словосъчетания като фасулев вкус, 



фасулев аромат,  фасулев посев, фасулеви растения и др., както и 
като название на вид бръмбар –  фасулев зърнояд.  Прилагателното 
име фасулен обаче се свързва с друга група съществителни, които от 
своя  страна  не  се  срещат  като  определяеми  на  прилагателното 
фасулев, срв.: фасулен пудинг, фасулена разядка, фасулена торта, 
фасулена салата.

3.3.  Семантична  класификация  на  относителните 
прилагателни имена

В тази част е обърнато внимание на опитите да бъде направена 
семантична  класификация  на  относителните  прилагателни  имена. 
Разгледани са семантичните групи относителни прилагателни имена 
и  отношенията,  които  те  могат  да  означават,  представени  в 
трудовете  на  Р.  Ницолова  (2008),  И.  Куцаров  (2007),  А.  Спасова 
(1978), Любка Стоичкова (1988) и др.

Многозначността  на  относителните  прилагателни  имена, 
разнообразието в семантичната им структура, както и зависимостта 
на семантиката им от съществителното име, с което се съчетават, 
създават  трудност  при  семантичната  класификацията  на 
прилагателните  имена  в  съвременния  български  книжовен  език. 
Такава класификация би била възможна при прилагателни имена с 
много тясна съчетаемост и то като се имат предвид само основните 
им значения.

4.  Съчетаемост  на  относителните  прилагателни. 
Прилагателни с ограничена съчетаемост

В  тази  част  вниманието  беше  насочено  към  семантичната 
съчетаемост  на  прилагателните  имена  и  по-конкретно  към 
ограниченията  в  съчетаемостта  им.  Бяха  анализирани 
прилагателните, които се свързват с ограничен брой съществителни 
имена, като целта беше да се класифицират прилагателните имена 
според съчетаемостта им; да се определят прилагателните имена с 
тясна съчетаемост и те да бъдат класифицирани на базата на общите 
семантични признаци, съдържащи се в значението им.

Според съчетаемостта си прилагателните имена могат да бъдат 
класифицирани по следния начин:

1. прилагателни с широка съчетаемост – нов, хубав;



2. прилагателни с ограничена съчетаемост, които могат да се 
подразделят на:

1. прилагателни с  минимална съчетаемост (сведена до едно 
съществително):

• фразеологични  съчетания,  образувани  от  собствени 
имена: авгиеви обори, анибалова клетва, ахилесова пета и 
др.;

• терминологични  съчетания: аскорбинов  палмитат, 
асонантен звук, мравчена киселина и др.;

2.  прилагателни с тясна съчетаемост:
• прилагателни  с  изключително  тясна  съчетаемост: 

руйно вино (руйно питие), чип нос 
• прилагателни с ограничен обхват на съчетаемост:

– свързващи се със семантично близки думи – надомен (бизнес,  
надомна работа), орна (земя, почва) и др.;

– свързващи  се  с  разнотипни  думи  –  апелативен  (съд,  
прокурор,  съдия,  орган,  инстанция),  дъмпингов  (внос,  цена,  
среда,  политика,  продажба,  пакет,  разлика),  евин  (плаж, 
одежди, дъщери, облекло) и др.

Предложен  е  списък  на  прилагателните  с  тясна  съчетаемост, 
които,  разгледани в  тяхното основно значение,  са  класифицирани 
според общия семантичен признак, съдържащ се в значението им, 
по следния начин:

1)  Прилагателни, които притежават семантичен признак време: 
бъден, високосен, давностен;

2)  Прилагателни, които притежават семантичен признак място: 
лобен, надморски, надомен, прозоречен, пъпен;

3)  Прилагателни,  които  притежават  семантичен  признак 
предназначение  (функция): апелативен,  апретурен,  
бенефисен, посадъчен, пленарен, принаден и др.;

4)  Прилагателни, които притежават семантичен признак състав 
(вещество): октанов, безирен;

5)  Прилагателни,  които  притежават  семантичен  признак 
качество:

• положително: ковък, насъщен, руен, паметлив;



• отрицателно: гранив, гранясал, подставен;
6)  Прилагателни,  които  изразяват количество:  малокалибрен,  

нетен, пороен;
7)  Прилагателни, които притежават семантичен признак цвят:

• на косъма: дорест, кестеняв;
• на кожата: мургав, румен, смугъл, червендалест;

8)  Прилагателни,  които  притежават  семантичен  признак 
принадлежност: бенгалски, евин, момчан;

9)  Прилагателни, които изразяват физически характеристики: 
бременна, луничав, плешив, прегракнал, пресипнал, чип;

10)  Прилагателни,  които  характеризират  само животинския 
свят: преживен, прелетен, поен, телна (стелна).

ІІ  глава  Граматически  особености  на  относителните 
прилагателни имена

1. Граматическа характеристика на прилагателните имена в 
първите български граматики

В тази част е обърнато внимание на граматическите особености 
на  прилагателните  имена  в  първите  български  граматики.  Най-
актуалните  проблеми  от  граматическо  естество  по  отношение  на 
прилагателните имена, засегнати в граматиките, излезли в периода 
1835–1872 г., са за пълните и „усечените“ форми на прилагателните 
и за начините на степенуване на прилагателните имена. Падежните 
парадигми на прилагателните имена са представяни и с пълните, и с 
„усечените“  форми.  Ив.  Момчилов  (1868) нарича  тези  форми 
(формите с -ый и –iй за м.р. в именителен и звателен падеж и -ая и 
-яя за ж.р. в звателен падеж) „архаизми“ и добавя, че всички други 
„пълни окончания и в двете числа и в трите рода са заменени сега с 
членове“.

След  като  Ив.  Богоров  (1844)  разглежда  като  възможни  само 
степенуваните  посредством  частиците  по- и  най-  форми,  в 
граматичната литература в общи линии се дава съвременният начин 
на степенуване.  Отклоненията от тези възгледи са малко.  Всички 
граматици  са  единни  по  отношение  на  това,  че  възможност  за 
степенуване има само при качествените прилагателни имена.



2.  Граматическа  характеристика  на  прилагателните  в 
граматичната литература след Освобождението

В  българските  граматики  след  Освобождението  проблемите, 
свързани  с  прилагателните  имена  са  разгледани  по-задълбочено. 
Въпреки отричането на падежа като морфологична категория при 
прилагателните  имена,  Калканджиев  (1936)  все  още  говори  за 
наличие  на  падежни  отношения  при  прилагателните,  но  вече  на 
синтактично  равнище.  По  отношение  на  степенуването  на 
прилагателните  имена  граматиката  на  П.  Калканджиев  повтаря  в 
основата си установената в предходните граматики мотивировка за 
степенуването на прилагателните  имена,  като отбелязва,  че  освен 
чрез  частиците  по- и  най- степенуването  е  възможно  и  чрез 
представките пре- и все-, както и чрез някои наречия – доста, много, 
твърде, малко, съвсем. Това мнение е застъпено и в граматиката на 
Ст. Младенов и Ст. П. Василев (1939).

За  разлика  от  споменатите  следосвобожденски  граматици,  Н. 
Костов  (1939)  заявява,  че  е  погрешно  причисляването  на 
прилагателните,  образувани  с  представките  пре-  и  все-,  към 
формите за превъзходна степен. Той се съгласява, че с тях наистина 
се  постига  известно  засилване  на  качеството,  но  това  се 
осъществява  без  да  има  сравнение  на  това  качество  със  същото 
качество в други предмети.

Обстойно  са  разгледани  морфологичните  (семантични  и 
формални)  и  най-съществените  синтактични  особености  на 
прилагателните имена в граматиката на Л. Андрейчин (1944). Може 
да се каже, че с тази граматика се утвърждават редица постановки за 
прилагателните имена, актуални и сега.

3. Граматически особености на относителните прилагателни 
имена в синхронен план

В  българската  лингвистична  литература  разграничаването  на 
двата  вида  прилагателни  имена  е  свързано  с  граматическите  им 
особености.  Уточнява  се  и  признаците  на  качествените 
прилагателни имена не са присъщи за относителните прилагателни. 
В  същото  време  обаче  съществуват  редица  изключения  от 



посочваните  като  разграничителни  белези  между  двата  вида 
прилагателните имена в съвременния български език.

Така като граматическа особеност на качествените прилагателни 
в българската езиковедска литература са определя възможността да 
се  степенуват.  Известно  е  обаче,  че  както  отделни  качествени 
прилагателни  имена,  така  и  цели  групи  от  тях,  не  могат  да  се 
степенуват в основното си значение и не могат да бъдат определяни 
от наречия. Такива са някои прилагателни, означаващи цветове (бял,  
черен), както и прилагателни като бос, жив, мъртъв, кух, сляп и др. 
В  определен  контекст  и  при  преносна  употреба  степенуване  на 
посочените  качествени прилагателни имена е  възможно,  напр.  Аз 
съм по-бос в химията от Иван, но Петър е най-бос.; На дансинга  
по-мъртъв от него няма. Моята коса е по-черна от нейната (вж. 
Ницолова  2008:  116).  Същевременно  в  българската  граматична 
литература  е  отбелязано,  че  в  някои  случаи  относителните 
прилагателни  при  преносна  употреба  „могат  да  се  превърнат  в 
качествени прилагателни“, като тогава е възможно в отделни случаи 
и  да  се  степенуват,  напр. каменен  мост  –  по-каменно  сърце  (И 
питам се кой е с по-каменно сърце.) и др. 

В  същото  време  степен  на  признак  може  да  се  изразява  по 
синтактичен път, т.е. чрез съчетаване с наречия за степен, не само 
при  качествените  прилагателни  имена  (красив  –  много  красив,  
взискателен –  твърде взискателен),  но  и  при някои относителни 
прилагателни,  каквито  са  прилагателните  за  „общи  отношения“, 
срв.: почти идентичен,  горе-долу същ(ия), съвсем друг.

Наблюденията показаха, че не само от качествени прилагателни 
имена  могат  да  се  образуват  наречия  (добър  –  добре),  но  и  от 
относителни (аналогично, адвокатски, сърдечно, по милионерски).

Като  специфична  за  относителните  прилагателни  имена  в 
българската  граматична  литература  се  определя  възможността 
съчетания  с  относителни  прилагателни  имена  да  могат  да  бъдат 
представяни  по  описателен  начин,  т.е.  като  именни  групи  с 
несъгласувани определения съществителни, свързани с предлог, или 
наречия. В случая не само че има редица прилагателни, които не се 
поддават на такава трансформация, напр. аграрен въпрос – *въпрос 



на/за/от аграра, електрически чайник  – *чайник с електричество,  
агрегатна лампа, адвербиален произход и др., но се оказва, че тя не 
е  черта,  характерна  само  за  относителните  прилагателни.  Както 
забелязва Е. Тодорова (1993: 194), подобни описателни конструкции 
са възможни и при производни качествени прилагателни имена като 
горист,  брадат (гориста местност – местност с  гори,  брадат 
човек – човек с брада, каменист бряг – бряг с (много) камъни).

В българската езиковедска литература се обръща внимание и на 
това,  че  някои  относителни  прилагателни  имена  в  определени 
случаи  могат  да  заместват  равнозначещи  им  качествени 
прилагателни имена и съответно да образуват антонимни двойки, 
напр.  нов и  сегашен,  днешен или  стар и  предишен, отдавнашен и 
др. (Тодорова 1993: 195), срв.: нов – сегашен, нов – днешен, стар – 
предишен:  Старият/предишният  директор  на  предприятието 
беше  изключителен  ръководител,  докато  сегашният/новият, 
който дойде след него, не може са се справи със задачите си.

Като характерна особеност за качествените прилагателни имена, 
и съответно като делитбен критерий между двата вида прилагателни 
имена,  в  българската  езиковедска  литература  се  посочва  и 
възможността чрез различни суфикси от качествените прилагателни 
да  се  образуват  съществителни  имена  (умен  –  умник,  добър  – 
доброта,  мъдър –  мъдрост,  червен  –  червенина).  В  съвременния 
български език обаче през последните години се наблюдава висока 
фреквентност  на  абстрактни  съществителни  имена,  при  които 
произвеждащата  основа  вече  не  е  качествено  прилагателно  име 
(Радева 2004, 2007), а относителни прилагателни имена, изразяващи 
„общи  отношения“  или  съотнасяне  (другост,  инаквост, 
съответност,  обратност и  др.)  и  относителни  прилагателни 
имена, развиващи допълнително качествено значение (човешкост, 
женскост,  майчиност,  синовност,  българскост,  болничност, 
булевардност, селскост, теменуженост, зимност, златност и др.).

Към приведените аргументи за условността на границата между 
двата вида прилагателни имена може да бъде добавен и фактът, че 
голяма  част  от  прилагателните  в  българския  език,  които  са 
многозначни,  с  едно  (едни)  от  значенията  си  могат  да  бъдат 



определени като относителни, а с друго (други) – като качествени, 
т.е.  причисляването  на  прилагателното  към  един  от  двата  вида 
зависи  от  употребата  му.  Така  например  прилагателното  име 

гълъбов може да бъде употребено със значение   �който принадлежи 

на гълъбб�  и да означава цвят –  �сиво-синкавв� .
Тези наблюдения навеждат на мисълта, че границата, разделяща 

качествените  от  относителните  прилагателни имена,  не  е  рязка  и 
абсолютна, а до голяма степен условна, и че методиката, изработена 
за тяхното отграничаване, не е напълно изяснена и приложима за 
всички прилагателни имена от двете групи.

3.1. Род и число на относителните прилагателни имена
3.1.1. Обща характеристика
3.1.2. Дефективност на относителните прилагателни имена 

по отношение на категориите род и число 
Голямата  семантична  зависимост  на  прилагателното  име  от 

съществителното  води  съответно  и  до  граматическата  му 
зависимост.  Обикновено  неговата  парадигма  се  определя  от 
парадигмата  на  съществителните  имена,  които  то  определя,  като 
измененията му на парадигматичната ос най-често се обуславят от 
неговата съчетаемост, от синтагматичната ос (Чоролеева 1997: 282). 
Понякога езиковата система налага ограничения в съчетаемостта на 
относителните  прилагателни,  което  довежда  и  до  нарушения  в 
морфологичната  им  парадигма.  Това  се  наблюдава  при  следните 
граматически значения:

1.  По  отношение  на  изразяването  на  граматическото 
значение число:



 само  в  ед.ч.  – аскорбинов  палмитат,  бертолетова  сол,  
ахилесова пета и др.;

 само в мн.ч. – танталови мъки, авгиеви обори и др.
Макар и теоретично, при тези прилагателни имена е възможно 

образуването на форми и за единствено, и за множествено число. 
Реализацията  обаче  на  тези  форми,  на  парадигмата  на  тези 
прилагателни имена е  дефективна (Чоролеева  1997:  282).  Това  се 
дължи на  съчетаемостта  им –  те  се  свързват  с  точно определено 
съществително  име,  заедно  с  което  образуват  терминологично 
название.  Така  прилагателните  имена  реално  функционират  само 
във формата, в която са употребени в тези съчетания. 

Трябва да се има предвид обаче, че при преносна употреба на 
разглежданите  прилагателни  се  постига  нова  лексикално-
семантична  съчетаемост  (авгиев  компютър,  авгиев  форум,  авгиев 
десктоп, авгиева партия, авгиеви задачи,  авгиев отбор),  която се 
среща  предимно  в  разговорната  реч  или  в  речта,  „имитираща“ 
разговорната – тази във форумите, блоговете и др., срв.:

(1) И секви други авгиеви задачки? (forum.abv.bg);
(2) Глупостта винаги се кОмпенСИРА от свръхпроизводство на 

увлаСТЕНИ  посеркОВЦИ,  превръщащи  държавата  в  сЕПтИЧНА 
ЯМа за Авгиевия ОтБОР на Властта. (www.buda-la.com).

2.  По отношение на изразяването на граматическото значение 
род:
 само  в  м.р.  –  гордиев  възел,  бикфордов шнур  (фитил), 
дамоклиев меч;
 само  в  ж.р.  –  стелна (телна)  крава,  бертолетова сол, 
вартоломеева нощ,  гостна стая,  гасена вар  (исторически  това  е 
минало страдателно причастие), ерихонска тръба;
 само в ср.р. – пайдушко хоро;
 липса на словоформа за ср.р. – наздравен (има форма за ж.р. – 
наздравна чаша,  както и за м.р. –  наздравен звън, но не и за ср.р. 
*наздравно), високосен, -а, бордолезов, -а;
 липса на словоформа за м.р. – *бременен, *домов.
3. Неизменяеми  прилагателни  имена  –  бъдни (в  съчетанието 
Бъдни вечер).



Наблюдава  се  тенденция  в  съвременния  български  книжовен 
език  към  разширяване  на  съчетаемостта  на  относителните 
прилагателни имена. Това явление е следствие както от навлизането 
на нова лексика в съвременния български книжовен език, така и от 
появата на оказионални съчетания, които могат и да не се наложат в 
речевата практика (надомен бизнес,  дамоклева брадва,  дамоклева 
ябълка,  вартоломеево шествие и  др.).  Възникването  на  нови 
съчетания на прилагателните довежда съответно и до запълване на 
парадигмата на тези от тях, които имат единична съчетаемост. 

3.2.  Членуване  на  относителните  прилагателни  имена  с 
определителен член 

В  тази  част  е  разгледано  членувано  на  относителните 
прилагателни  имена  в  мъжки,  женски  и  среден  род,  единствено 
число,  както  и  в  множествено  число.  Обърнато  е  внимание  на 
членуването на относителните прилагателни, когато са употребени 
като  необособени  определения,  обособените  определения, 
предикатив в съставно именно сказуемо, сказуемни определения и 
обръщения (в това число и обратни обръщение). По отношение на 
прилагателните  имена  обратни  обръщения  се  означават  от 
относителни прилагателни имена за индивидуална принадлежност, 
образувани от роднински названия. При употребата на относителни 
прилагателни имена като обратни обръщения,  винаги се използва 
членуваната им форма:

(3)  Каквото  си  търсил,  чичовото,  таквоз  си  и  намерил.  (А. 
Константинов);

(4) А и друго да ти кажа,  лелиното. Аз къде май ще подкарам 
27-мата и вече съм в категорията стара мома. (story.rozali.com).

 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). 

3.3.  Самостойна  употреба  и  субстантивация  на 
относителните прилагателни имена



При елипса на определяемото на прилагателното име, то може 
да се употреби самостойно, т.е. без съществителното име, към което 
се отнася, ако това съществително е изпуснато в изречението, но е 
налично в контекста, напр.: 

(5)  Каква беше тази карта? – попита тя, докато се събличаха в 
гардероба. –  Журналистическа –  сухо отговори той. (Д. Димов – 
Тютюн).

Субстантивацията на прилагателните имена, която е изследвана 
подробно от Л. Крумова (1973, 1987), е свързана със семантични, 
морфологични  и  синтактични  изменения  на  прилагателните.  При 
субстантивиране на дадено прилагателно, семантично мотивирано 
от  атрибутивно  словосъчетание,  неговият  семантичен  обем  се 
стеснява, а в значението му се включва значението на определяната 
дума, като по този начин се получава ново значение (Крумова 1987: 
35). При субстантивация прилагателното име в примери като говоря 
руски престава да се изменя по род и число, като граматическият 
показател  за  род  се  променя  и  става  окончание  –  суфикс  на 
съществителното  име  (Крумова  1973:  216).  Самостоятелност 
придобива и категорията число, която преди това е била зависима 
синтактична  категория  (Крумова  1987:  39).  Субстантивацията  на 
прилагателните  имена  се  характеризира  и  със  синтактични 
изменения – прилагателното име добива синтактична функция на 
съществително име и вече може да изпълнява роли в изречението, 
присъщи на съществителното име.

3.4.  Степенуване  на прилагателните  имена в  съвременния 
български език

3.4.1. Особености на степенуването в българския език
В тази част е разгледана граматическата категория степенуване, 

подробно  изследвана  в  трудовете  на  Ст.  Буров  (1986,  1998). 
Обърнато  е  внимание  на  степенуването  на  относителните 
прилагателни  имена,  означаващи  „общи  отношения“  и  на 
относителните прилагателни, развили качествени значения. Оказва 
се, че почти всички прилагателните имена за означаване на „общи 
отношения“  могат  да  се  представят  чрез  скала  с  различна 
интензивност – чрез степенуване или чрез съчетаване с наречия за 



степен,  докато само някои от относителните прилагателни имена, 
развили качествено значение, могат да се степенуват.

3.4.2. Семантично степенуване
3.4.2.1. Същност на семантичната категория степен
Различен  подход  при  представянето  на  категорията  степен 

предлагат А. Петрова-Вашилевич и М. Чоролеева (Граматика 1994). 
Те използват подхода от значение към форма, т.е. излизат от „общата 
семантична  структура,  от  значенията  на  категорията  степен  като 
универсална  семантична  категория  и  изследват  всички 
принадлежащи на различни езикови равнища средства, служещи за 
нейното  изразяване  в  съдържание  и  обем  същности“  (Граматика 
1994: 187–188).

3.4.2.2. Релативно степенуване
Категорията  степен  според  А.  Петрова-Вашилевич  и  М. 

Чоролеева  представлява  обобщено  количествено  определяне  на 
признаците на обектите, като този вид количествено определяне се 
извършва  въз  основа  на  сравняване  на  еднородни  елементи, 
съставящи дадено множество, или на разнородни елементи, които 
притежават  определен  признак,  който  е  основа  на  сравнението. 
Когато сравняването се извършва въз основа на релацията на едни 
обекти  с  други  по  определен  признак,  „като  се  осъществява 
равенство-неравенство  по  отношение  на  сравнявания  признак“ 
(Граматика  1994:  192),  като  в  този  случай  вторият  обект  на 
сравнението е изразен експлицитно (посочен е конкретно или лесно 
се разбира, подразбира), е налице релативно степенуване.

4.2.3. Абсолютно степенуване
4.2.3.1. Определяне на значенията за абсолютна степен
Когато  обектът,  с  който  се  сравнява,  не  е  експлицитен,  а  е 

абстракция, възприемана като норма, приблизително обща за всички 
членове  на  дадено  общество,  говорещо  определен  език,  се 
осъществява абсолютно степенуване.

4.2.3.2.  Изразяване  на  значенията  за  абсолютна  степен  в 
българския език

В  тази  част  внимание  е  обърнато  само  на  средствата  за 
изразяване  на  абсолютна  степен  от  относителни  прилагателни 



имена.  Такова  средство  е  именната  фраза,  съставена  от 
прилагателно  и  съществително  име –  NP→AN.  Значението  за 
абсолютна степен в този вид фраза е представено като възможно да 
бъде  изразено  както  от  съществителното  име,  така  и  от 
прилагателното,  напр.  адски  студ,  адски  пек.  Интересно  е,  че  в 
съвременния български език все по-често се наблюдава релативното 
степенуване на прилагателни, означаващи абсолютна степен.  Така 
например  прилагателните  адски  и  брилянтнен (което  са 
относителни прилагателни, развили качествено значение) могат да 
бъдат  употребени  степенувани,  въпреки  че  изразяват  абсолютен 
признак – по-адски, най-адски, най-брилянтен, по-брилянтен.

Абсолютна  степен  може  да  се  означи  от  относителни 
прилагателни имена и когато те са част от  адективна фраза – AP, 
която е  съставена от  прилагателно  име –  AP→А и се  включва в 
номинална  или  вербална  фраза,  напр.  стоманен  –  „който  е  от 
стомана“,  прен.  „много  здрав,  силен“  –  стоманена  воля/мускули. 
Характерна  в  този  случай  е  строго  определената  дистрибуция на 
прилагателните  имена,  свързването  им  с  точно  определени 
съществителни – волско търпение, кучешки студ, магарешки инат.

4.  Относителните  прилагателни  имена  и  описателните 
конструкции със съществително име и предлог или наречие

Л.  Андрейчин  отбелязва,  че  относителните  прилагателни  „в 
много отношения са равнозначни на предложни съчетания от две 
съществителни,  но се  различават  от  тях  по своята  стилистическа 
употреба“  (Андрейчин  1955:  234).   Така  при  „съчетанието  с 
прилагателно  се  дава  известна  характеристика  на  предмета,  като 
представата за предназначението или произхода му стои на второ 
място  (слънчогледово  масло)“,  а  при  „съчетанието  на  две 
съществителни  (масло  от  слънчоглед)  на  първо  място  изпъква 
представата за произхода или предназначението на предмета“.

Разсъжденията на Л. Андрейчин могат да бъдат потвърдени и 
допълнени  и  във  връзка  с  допълнителните  значения,  които  се 
развиват от относителните прилагателни имена. Да вземем следния 
пример: 



(6) Леко и стройно пристъпва – познават те тая негова походка 
на хищник, поспирва се и хвърля бърз поглед на орел. (Й. Йовков – 
Индже).

Замяната на съчетанието от две съществителни имена, свързани 
с предлог –  походка на хищник,  със съчетание от прилагателно и 
съществително име – хищническа походка, ще доведе и до промяна 
на авторовия замисъл. Докато с употребата на фразата  походка на 
хищник акцентът се поставя именно върху второто съществително 
име,  което  се  превръща  и  в  характеристика  на  самия  герой,  при 
използването  на  съчетанието  хищническа  походка се  набляга  на 
предмета,  на  който  се  приписва  признака,  на  походката,  а  не  на 
произхода на  този признак.  От друга  страна,  прилагателното име 
хищнически е  натоварено  и  с  допълнително  качествено  значение 
„безмилостен, жесток, алчен“.

Върху отношението между прилагателни имена и описателните 
конструкции със съществително име и предлог или наречие обръща 
внимание и Св. Иванчев (1983). Според автора при преминаването 
на  даден  именно-синтетичен  език  към  именен  аналитизъм  се 
разрушават падежните форми и се заместват с предложно-именни 
съчетания.  В  такъв  случай  Иванчев  смята,  че  ако  се  приеме,  че 
относителното  и  преди  всичко  притежателното  прилагателно  име 
представят синтетична, родителна падежна форма, то в системата на 
прилагателното  име  би  могло  да  се  очаква  „също  своеобразно 
разпадане  и  заместването  му  с  предложно-именно  съчетание“ 
(Иванчев 1983: 301). В тази част беше направена съпоставка между 
адективите в българските и сръбските едноезични речници, а и в 
двуезичните  речници.  Тя  показа,  че  в  сръбския  език  има 
прилагателни,  които не  се  срещат в  българския  (стони,  буквално 
*масин,  мувљи,  буквално  мухин,  който се отнася за муха; *шевин, 
буквално *чучулигин,  принадлежащ на чучулига).  Много трудно е 
обаче  на  този етап от  проучването да  се  отговори еднозначно на 
въпроса  дали  по  принцип  абсолютният  брой  на  адективите  в 
сръбския език е по-голям в сравнение с българските адективи, но 
безспорно е, че сръбският език употребява много повече адективи в 



сравнение с българския, който ги замества с предложни съчетания и 
с различни причастия.

ІІІ глава Относителни прилагателни имена за изразяване на 
„общи отношения“

В  тази  глава  са  разгледани  относителните  прилагателни  за 
изразяване на  т.нар.  „общи отношения“,  които досега  не  са  били 
обект на специално внимание. За такъв тип отношения, изразявани 
от  прилагателните  имена,  споменават  И.  Куцаров (2007)  и  от  Р. 
Ницолова (2008)

1. Етимологична и семантична характеристика
В тази група прилагателни имена влизат както домашни думи 

(друг,  последен),  така  и  думи  с  чужд  произход  (аналогичен,  
идентичен). Една част от тях са производни (последен,  сетнешен, 
следващ), докато друга част са непроизводни (друг, същ, подобен).

Въпреки разнообразието, което се наблюдава по отношение на 
словообразувателните и структурните особености на разглежданите 
прилагателни,  може  да  бъде  открита  известна  общност  в 
семантиката им. Общото значение, което ги свързва, е изразяването 
на отношение между предмета, който определят, и друг предмет или 
абстрактна норма. Забелязва се и това, че тези прилагателни могат 
да бъдат групирани в отделни семантични гнезда, т.е. има общност в 
означаваните от тях отношения, срв.:

Признак Прилагателни
тъждественост същ, съответен, идентичен, еднакъв, тъждествен

нетъждественост противоположен, друг, инакъв, особен
близост* аналогичен, подобен, сходен

зависимост съотносителен, зависим, подвластен, съотнесен,  
съпоставителен

независимост независим, неподвластен
пределност, 

завършеност последен, сетен, краен

непределност, 
незавършеност нататъшен, сетнешен, послешен

поредност последователен, следващ, предишен, последващ, предходен,  
следходен, следующ (рус.), подирен и подирешен

*  Тази  подгрупа  прилагателни  имена  за  изразяване  на  общи  отношения  е  много 
близка до групата, изразяваща тъждественост, поради което е възможно двете подгрупи 
да бъдат обединени, като разграничението между признаците сходност и еднаквост да се 
базира на категоричността в изразявания от прилагателните имена признак.



2. Граматическа характеристика и употреба
2.1. Образуване на форми за компаратив и/или суперлатив
Прилагателните  имена  за  изразяване  на  т.нар.  „общи 

отношения“ имат доста различно и в много отношения специфично 
граматическо поведение по отношение на категорията степенуване. 
Голяма  част  от  коментираните  прилагателни  имена  могат  да 
образуват форми или само за сравнителна, или само за превъзходна 
степен.  Само  във  форма  за  суперлатив  могат  да  бъдат  открити 
прилагателни  като  аналогичен,  съответен,  идентичен,  разни, 
последен,  сетен,  същ.  Само  в  компаратив  се  употребяват  друг,  
инакъв. При  някои  от  разглежданите  прилагателни  имена  има 
различие  по  отношение  на  честотата,  с  която  прилагателните  се 
употребяват  в  компаратив  или  в  суперлатив.  Част  от 
прилагателните, означаващи „общи отношения“, по-често могат да 
бъдат  намерени  във  форма  за  сравнителна  степен,  отколкото  във 
форма  за  превъзходна,  когато  са  степенувани  –  нататъшен,  
сетнешен, следващ, предишен,  докато при други, които се срещат 
предимно в суперлатив, макар и по-рядко, е възможна употребата 
им и в компаратив – еднакъв, сходен, подобен. 

Наблюдава се също така, че когато за дадено прилагателно име е 
характерно  както  качествено,  така  и  относително  значение, 
степенуването  на  прилагателното  с   относителното  значение  е 
невъзможно, напр.  противоположен, последователен. Наличието и 
ясното  разграничаване  на  двете  значения  (качественото  и 
относителното)  сякаш  блокира  възможността  за  образуване  на 
компаратив и/или суперлатив при тези прилагателни, когато те са 
употребени  като  относителни.  Обработката  и  анализът  на 
ексцерпирания  материал  показаха,  че  прилагателните  имена 
съотносителен,  съотнесен и  съпоставителен нямат  употреби  в 
компаратив  и  суперлатив.  Това  е  така,  защото  те  изразяват  само 
наличието на дадено отношение, което не може да се мисли като 
налично в различна степен. 

Степенуването на прилагателните имена за означаване на „общи 
отношения“ беше сравнено със съчетаването им с наречия за степен. 
Наблюденията  показаха,  че  при  някои  прилагателни  имена  от 



разглежданата  група  (като  същ,  съответен,  идентичен,  
противоположен)  за  разлика  от  известните  ограничения  при 
морфологичното  степенуване  степен  на  признака  се  изразява 
свободно  по  синтактичен  начин  –  чрез  съчетаване  с  различни 
наречия за степен. Трябва да се има предвид обаче, че при част от 
прилагателните  имена  за  означаване  на  „общи  отношения“  са 
налични  известни  ограничения  в  лексикалната  им  съчетаемост  с 
някои  наречия  (*прекалено  същ,  *крайно съответен,  *почти 
особен,  *приблизително  особен).  Има  случаи,  при  които 
съществуват  известни  ограничения  и  при  степенуването  на 
прилагателни  за  означаване  на  „общи  отношения“,  и  при 
свързването  им  с  наречия  за  степен  (друг,  инакъв).  Когато  обаче 
дадено прилагателно за изразяване на „общи отношения“ може да 
бъде  употребено  както  в  суперлатив,  така  и  в  компаратив,  то 
свободно се свързва и с наречия за степен (еднакъв, подобен, сходен,  
подвластен,  зависим,  независим).  В  същото  време  за  някои  от 
обговаряните прилагателни имена не са характерни както употреби 
в компаратив и в суперлатив, така и съчетаване с наречия за степен 
(съотносителен, съотнесен,  съпоставителен,  последователен, 
когато прилагателното име означава поредност).

2.2.  Предложна  рекция  на  формите  за  компаратив  и 
суперлатив

При прилагателните имена за означаване на „общи отношения“, 
които могат да бъдат употребявани и в сравнителна, и в превъзходна 
степен, се наблюдава различна предложна рекция на двете форми. 
Интересно е и това, че формите за положителна степен на дадени 
прилагателни  имена  от  разглежданата  група  не  могат  да  се 
съчетават  с  предлози.  Употребата  обаче  на  тези  прилагателни  в 
компаратив и/или суперлатив разрушава тази блокада. 

2.3.  Образуване  на  наречия  и  съществителни  от 
прилагателните имена за изразяване на „общи отношения“

Въпреки  че  от  някои  прилагателни  имена  от  разглежданата 
група не може да се образува наречие, а само съществително име 
(срв.:  *постъпи друго,  *постъпи  тъждествено срещу  постъпи 
подло,  лошо,  добре),  голяма  част  от  разглежданите  прилагателни 



имена имат производни наречия, а от почти всички прилагателни се 
образуват  и  употребяват  съществителни  имена  с  абстрактно 
значение  (еднаквост,  тъждественост,  другост,  инаквост, 
обратност).

ІV глава Между „качествеността“ и „относителността“
1. Преглед на мнения по въпроса
Въпросът  за  условността  на  границата  между  качествените 

прилагателни имена и относителните прилагателни и преливането 
между  двата  вида  значения  е  разработен  задълбочено  в 
граматичната  литература  на  руския  език.  В  академичната 
Грамматика  современного  руского  литературного  языка (1970) 
прилагателните имена се разделят на  качествени и  относителни, 
но е  подчертано,  че това разграничение „не е  граматическо,  тъй 
като няма постоянни форми за изразяване“ (Граматика 1970: 307). 
В руската езиковедска литература съществува и друго становище, 
при  което  авторите  се  опитват  да  характеризират  различните 
видове  прилагателни  имена  с  оглед  на  семантичните  им 
особености (Современный русский язык 1964: 70). Прилагателните 
имена  са  разделени  на  пет  групи,  от  които  три  са  основни 
(качествени, относителни и притежателни прилагателни имена), 
а  две  са  междинни  (качествено-относителни и  относително-
притежателни).  Групата  качествено-относителни прилагателни 
включва „многозначни прилагателни, вместващи в семантиката си 
относителни  и  качествени  значения“  (пак  там).  Основното  им 
значение  е  относително,  а  качественото  се  разглежда  като 
преносно.

В. Виноградов (1972) също смята, че отделянето на „качествено-
относителни прилагателни“ е уместно.  Развиването на качествени 
значения  на  относителните  прилагателни  имена  намира  опора 
според  Виноградов  в  качествените  оттенъци  на  самото 
съществително, от което са образувани.

Свързването  на  качествените  прилагателни  имена  и 
относителните  прилагателни имена  в  общ граматико-семантичен 
тип,  в  границите  на  който  те  запазват  самостоятелността  си,  е 
оправдано и според Й. Трифонова (1982), като „това позволява да 



бъдат обхванати по-точно всички многообразни случаи, при които 
качествените прилагателни имена носят белезите на относителните 
прилагателни  имена  и  обратното“  (Трифонова  1982:  169). 
Относителните  прилагателни  имена  са  „относителни“  според 
Трифонова  само  по  отношение  на  изходното  съществително,  от 
което  са  образувани.  В  повечето  конструкции  относително 
прилагателно  +  съществително  име  прилагателното  име  в 
различна степен показва степени на качественост.

Така се оформят две мнения за това кой е определящият фактор 
за  реализиране  на  съответното  значение  –  мотивиращото 
съществително име (или наречие) или определяното съществително. 
Смятаме,  че  отношението  на  прилагателното  име  към 
мотивиращото съществително формира вида на  прилагателното и 
задава основното му значение, като съществена роля в случая има и 
словообразувателният  формант  (срв.  горски  –  горист,  каменен  – 
каменист и др.). В редица случаи съществителното име, от което е 
образувано  дадено  относително  прилагателно,  предполага 
развиването  на  качествени  значения  (така  например,  когато 
денотатът  на  мотивиращото  съществително  е  одушевен,  много 
често  прилагателното  име  развива  допълнително  качествено 
значение  „поведение,  език,  отношение,  присъщи  на  денотата  на 
съществителното  име,  залегнало  в  основата  на  съответното 
относително прилагателно име“). От друга страна, от отношението 
на  относителното  прилагателно  към  съществителното  име,  което 
има  функция  на  определяемо  за  прилагателното,  се  определя 
възможното формиране на допълнителни качествени значения при 
прилагателното,  т.е.  качествени  значения  при  относителните 
прилагателни  се  реализират  при  съчетаването  им  с  определени 
определяеми (кучешка храна – кучешки живот – кучешка вярност – 
кучешки студ и т.н.).

2. Прилагателни имена, които функционират в българския 
език и като относителни, и като качествени

В тази част са разгледани относителните прилагателни имена, 
развиващи  качествени  значения.  Тъй  като  семантиката  на 
произвеждащата  дума  обуславя  значението  на  производната, 



нейното  значение  е  съществено  при  разглеждането  на 
относителните  прилагателни  имена,  които  се  характеризират  със 
сложност на семантичната си структура и съдържат или развиват 
допълнителни  качествени  значения.  Тези  значения  обаче  са 
породени от свързването на самото прилагателно с определен тип 
съществително  име.  Когато  при  съчетаването  на  обговаряните 
прилагателни имена с дадено съществително има възможност да се 
реализира  и  относителното,  и  преносното  (качественото)  им 
значение  (сърдечен  проблем,  кадифени  ръкавици,  кайсиев  цвят), 
контекстът  е  определящ  при  изясняването  на  семантиката  на 
прилагателните.  Най-общо  относителните  прилагателни  имена, 
които придобиват качествено значение, могат да бъдат разделени на 
няколко групи в зависимост от произвеждащата ги основа:

1. Десубстантивни относителни прилагателни имена:
1.1. Названия на лица:
–  лица,  характеризирани  според  професията,  която 

упражняват  –  надзирателски,  преподавателски,  каруцарски, 
адвокатски;

–  лица  според  възрастов  признак  –  бебешки,  детски, 
дърташки, ергенски, младежки, момичешки, момчешки, старешки, 
старчески;

–  лица,  назовани  според  материалното  им  състояние,  
титлата или властта, която притежават  –  бедняшки, бейов,  
бейски, богаташки,  господарски,  императорски,  кралски, 
фараонски, царски;

– лица, назовани според военен чин, длъжност – генералски, 
капитански, командирски, полковнически, офицерски;

–  лица,  характеризирани  според  способността  или 
склонността  им  да  извършват дадени  действия  –  творчески,  
проповеднически,  просветителски,  развратнически,  
натрапнически, приятелски, рицарски, бандитски, вандалски;

–  лица,  принадлежащи  към  колектив,  общност,  съсловие,  
научно  направление,  организация,  идейно,  религиозно  или 
идеологическо направление, обществено-политическо движение 
–  републикански,  консерваторски; родителски,  роднински,  



домакински,  пенсионерски,  съседски;  гейски,  лесбийски;  
неандерталски; пуритански, студентски;

– лица, които се отнасят към роднинската терминология – 
братски,  братов,  прадядовски,  сестрински,  майчин,  бащин, 
синовен, свекървин;

– лични  и  фамилни  имена  –  донжуански,  донкихотовски, 
ницшеански, нобелов, адамов, евин;

1.2.  Топоними  – български,  варненски,  балкански,  пернишки, 
индиански;

1.3. Имена,  означаващи  „субстанция,  конкретизирана  чрез 
понятийния  клас  място“   –  болничен,  булеварден,  битпазарски,  
дворцови, заводски, канцеларски, кръчмарски, провинциален;

1.4. Названия на животни  –  вълчи, заешки, змийски, кокоши,  
кравешки, крокодилски, кучешки, лисичи, овчи, орлов;

1.5.  Названия  на  растения –  вишнев,  орехов,  розов,  
теменужен, лавандулов, лешников, патладжанен;

1.6. Названия на вещество, материал –  кехлибарен, бакърен, 
керемиден, златен, бисерен, брилянтен, перлен, платинен, седефен;

1.7. Названия на предмети – картинен, парцален, сърдечен;
1.8.  Названия  на  месеци  и  сезони –  декемврийски,  есенен,  

зимен, летен, пролетен, януарски;
1.9.  Названия  на  литературни  или  музикални  жанрове  и 

стилове – водевилен, готически, джазов, приключенски, утопичен;
1.10. Названия  на  същини,  характеризирани  според 

размерите им:
–  физическа,  външна  характеристика  –  великански,  

гигантски,  исполински, титаничен,  титански,  колосален, 
лилипутски, пигмейски;

–  пространствено-времева характеристика –  километричен,  
космичен, вселенски, вековен;

1.11. Названия на същества и места от фолклора, от дадена 
митология или  свързани  с народните  вярвания  –  вампирски,  
дяволски, сатанински, ангелски, жречески, самовилски, самодивски, 
адски, сатанински;



1.12.  Названия  на  природни  обекти  и  явления  –  небесен,  
звезден

2. Прилагателни от наречия 
–  наречия  за  време  и  място  –  вчерашен,  утрешен,  долен,  

днешен, вътрешен, външен
2.2. Метафорични модели за пренос на значение
Един  от  възможните  начини  за  представяне  на  знанието  в 

езикова форма е чрез т.нар. когнитивни метафори. Те се базират на 
някаква  аналогия  и  „дават  възможност  един  обект  от 
действителността да бъде видян чрез друг обект“ (Попов 2003: 244). 
Д.  Попов  и  В.  Попова  (Попов  2002)  разглеждат  тези  езикови 
средства  като  устойчиви  и  неотделими  съставни  части  на  нашия 
ежедневен  език,  чрез  които  се  разпознават  качествата  на 
материалните обекти и абстрактните категории. Става дума за една 
метафоричност на ежедневието (Лейкоф, Джонсън 1980), която е 
следствие от натрупания от човека опит в процеса на овладяването 
на света чрез концептуализация на знанията за света в езика (Попов 
2003). 

Възможностите  на  дадено  относително  прилагателно  име  да 
развива качествени значения чрез метафоричен пренос, са различни. 
Ако разгледаме например прилагателното име абаносов ще открием 
в семантичната му структура значението „направен от абанос“, чрез 
което то се определя като относително прилагателно за веществен 
произход.  Мотивиращата дума на посоченото прилагателно име е 
абанос. Денотатът на произвеждащото съществително име е „много 
твърдо,  черно  тропическо  дърво,  което  служи  за  изработване  на 
мебели“  (БТР  1994).  Частните  качествени  значения  на 
прилагателното име абаносов се определят от два характерни белега 
на референта на основата, мотивирала прилагателното име – голяма 
твърдост и  черен  цвят.  Значението  „много  твърд“  на 
прилагателното име абаносов, макар и рядко, може да бъде открито 
в  словосъчетания  като:  абаносов  снаряд;  абаносов  гигант  с  
абаносови мускули. По-често се срещат употреби на прилагателното 
име абаносов със значение за цвят, срв.:



(6)  Току  виж вместо  на  руса  девойка,  попаднеш на  абаносов 
симпатяга. (www.dnes.bg);

(7) Представителките на този тип жени са с много бяла кожа, 
абаносов цвят на косата и наситеност на очите. (www.sibir.bg).

Следователно  общото  качествено  значение  на  дадено 
относителното  прилагателно,  мотивирано  от  съществително,  при 
преносната му употреба е базирано на качествата, които притежава 
денотатът  на  съществителното  име.  Докато  частните  качествени 
значения се определят от различните характеристики на денотата и 
зависят  от  нуждата  или  намерението  на  човека  да  квалифицира 
посредством тези качества заобикалящата го действителност.

Като  се  отчита  голямото  разнообразие  от  възможни  частни 
качествени  значения  на  относителните  прилагателни  имена, 
проявяващи се във връзка с определяемото и контекста, в който са 
употребени прилагателните имена, могат да бъдат отделени няколко 
основни  модела  за  пренос  на  относителното  значение  на 
прилагателните  имена  в  качествено  (преносно).  Придобитите  от 
относителните  прилагателни имена  качествени  значения  могат  да 
означават:

 черти от човешкия характер (особеност, проява, белег)
Тези  относителни  прилагателни  имена  могат  да  развиват 

качествени значения, представящи:
 душевни характеристики на човека (приятелски чувства, 

оловен поглед, стоманена воля,  веселяшки характер, златно сърце,  
железен характер, диамантена воля и др.);

  интелектуални  характеристики  на  човека (старешки 
съвети, старешки опит, селски манталитет, пилешки мозък, овчи 
поглед);

 нравствени  характеристики  на  човека (рицарски 
добродетели,  джентълменска постъпка,  рицарска всеотдайност, 
бандитски  намерения,  женкарски  наклонности,  злодейска 
постъпка, долна постъпка и др.);

 социални характеристики (и поведение) на човека.
Качествените значения, които тези относителните прилагателни 

развиват, могат да са определени от принадлежността на денотатите 

http://www.sibir.bg/
http://www.dnes.bg/


на  мотивиращите  основи  към  различни  социални  слоеве  и  да 
разкриват:

– поведение  и  черти,  характерни  за  лица  от  дадена 
възрастова  група (бебешки номера,  бебешко говорене,  младежки 
черти, старешки разбирания и др.);

– поведение  и  черти,  характерни  за  лица  от  даден  пол 
(момичешки мечти, женски удоволствия, женски характер, мъжки 
проблеми, мъжки нрави и др.);

– поведение  и  черти,  характерни  за  лице  от  определена 
професия (банкерски  хватки,  строителски  маниер,  хамалски 
маниери, келнерски представи и др.);

– поведение  и  черти,  характерни  за  лица с  определено 
материалното  състояние или  притежаващи  титли  и/или 
власт  (царска  осанка,  богаташки  вкус,  господарски  маниер,  
кралски разходи и др.);

– поведение и черти, характерни за роднините на човека 
(сестринска  обич,  братска  постъпка,  майчина  милувка,  бащин 
съвет, синовна привързаност и др.);

– поведение и черти, характерни за лица,  принадлежащи 
към колектив,  общност,  съсловие,  научно  направление,  народ,  
епоха  и  т.н.  (консерваторско мислене,  пенсионерски  дух, 
родителски тон, домакински манталитет и др.);

 черти,  характерни за  животинския нрав  (вълчи характер, 
заешка  страхливост,  змийска  душа,  крокодилски  нрав,  овча 
смиреност и др.);
 черти, характерни за дадени обекти, места (болничен стил, 

булеварден  стил  и  език,  битпазарски  лъжи,  заводски  вид, 
циркаджийски вид и др.);
 физически качества, които могат да са свързани с:
 физически белези на човека (бебешка кожа, младежки вид, 

бедняшки вид, кадифена кожа и др.);
 физически  белези  (размер,  вид,  плътност,  форма)  на 

същества, предмети, животни  (диамантена твърдост,  дървен 
изказ, колосален гаф и др.);
 цвят



 означен от прилагателни имена, образувани от названия 
на животни (гълъбов, миши, гарванов, тигров, леопардов и др.);

 означен от прилагателни имена, образувани от названия 
на  растения  (вишнев,  орехов,  розов,  теменужен,  жасминов,  
кайсиев, кайсиен, черешов и др.);

 означен от прилагателни имена, образувани от названия 
на метали и скъпоценни камъни (кехлибарен, бакърен, керемиден, 
бронзов, гранатов и др.);

 черти, особености, характерни за явления от природата и 
за  годишните  сезони  (декемврийски  студ,  юлски  горещини,  
небесна красота и др.).

2.3.  Граматическа  характеристика  и  употреба  на 
относителните  прилагателни  имена,  развиващи  качествени 
значения 

В  езиковедската  литература  преносната  употреба  на 
относителните прилагателни имена в повечето случаи се разглежда 
като  „преминаване  на  относителни  прилагателни  в  качествени“. 
Интересно  би  било  в  такъв  случай  да  се  проследи  дали 
относителните  прилагателни  имена,  развиващи  качествени 
значения,  имат  същите  особености  като  същинските  качествени 
прилагателни.

2.3.1.  Степенуване  на  относителните  прилагателни  имена, 
развили качествено значение

Оказва се, че развиването на качествените значения при някои 
относителни  прилагателни  имена  не  води  автоматично  до 
възможността  тези  прилагателни  да  придобиват  граматическото 
значение  степенуване,  характерно  за  качествените  прилагателни 
имена. Голяма част от относителните прилагателни имена, развили 
качествени  значения,  рядко  се  срещат  степенувани.  Такива 
прилагателни са:  мащински, майчински, митничарски, адвокатски,  
мечкарски,  адмиралски,  генералски,  командирски,  милионерски,  
мижитурски,  мазохистичен,  майтапчийски,  авантаджийски, 
малинов, малахитов, майски, мартенски, августов, магьоснически,  
меден и  др.  Дори  някои  от  прилагателните  имена,  развиващи 
допълнително качествено значение,  въобще не бяха намерени във 



форми за сравнителна и/или превъзходна степен, като  офицерски, 
майорски.

Често относителните прилагателни имена,  развили качествено 
значение,  които  могат  да  бъдат  открити  в  компаратив  и/или  в 
суперлатив  са  включени  в  различни  устойчиви  словосъчетания. 
Голяма част от намерените употреби със степенувано относително 
прилагателно име в преносното му значение пък са индивидуални, 
единични (най-мечешкото лято, по-агнешки агнета, по-магарешка 
магария и др.), а не всеобщоупотребяеми и могат да бъдат счетени 
по-скоро  за  неспецифични,  отколкото  за  тенденция  при  тези 
относителни прилагателни имена.

Когато  употребата  с  качествено  значение  на  дадено 
прилагателно  име  е  често  срещана  в  езика,  се  увеличават  и 
случаите,  в  които  това  прилагателно  може  да  бъде  открито 
степенувано.  В съчетание с  определени съществителни имена,  те 
притежават  относително  значение,  срв.:  магически  предмет 
(предмет на магьосник), магическа пръчка (пръчка за магии/ пръчка 
на  магьосник),  магическа  сила (сила  на  магьосник).  При 
свързването  им  с  дадени  определяеми  посочените  прилагателни 
имена развиват качествено значение „вълшебен, чародеен“, срв.:

(8) А през зимата това природно чудо придобива магически вид, 
забулен в облаци от пари и мъгла – като в страната на Снежната 
кралица. (my.opera.com);

(9) Тя му пожела лека нощ и бързо го целуна по устните. Сетне 
подари един магичен поглед и излезе. (otkrovenia.com).

Както  магически,  така  и  магичен могат  да  бъдат  открити във 
форми за компаратив или суперлатив, срв.:

 (10) Продължава  разговора  за  това  как  да  направим 
магическите си предмети още по-магически (www.rpg.bg);

(11)  Огледално-ясната  му  повърхност  отразяваше  луната  и 
придаваше на мястото още по-магичен вид. (twilight.foromotion.net);

(12)  За  най-магически е  смятан  орехът с  две  сърцевини  в 
черупката. (chudesa.net).

2.3.2. Образуване на наречия от относителни прилагателни 
имена с качествени значения



Обработката на ексцерпирания материал показа, че от повечето 
относителните прилагателни имена в съвременния български език, 
развиващи качествено значение, могат да се образуват наречия:

(13) Смее се високо, ръкува се сърдечно. (spisania.rozali.com);
(14) Пя фалшиво, грам присъствие нямаше, танцува дървено.
(15) Развод по милионерски. (www.desant.net).
Преобладават  наречията,  образувани  чрез  конверсия  на 

относителни прилагателни имена от м.р. ед.ч. и мн.ч. на  -ски (срв. 
живее бейски  – *  живее бейово,  държи се братски  – *държи се 
братово, настъпи ме слонски – *настъпи ме слоново, скочи/бори се  
лъвски  – *скочи/бори се лъвово и др.) и на  -ически (педагогически,  
логически и др.).

Наречията, образувани от относителни прилагателни имена, се 
отличават от тези,  които са базирани на качествени прилагателни 
имена, по това, че в повечето случаи се срещат в по-тесен контекст 
и в по-голяма или по-малка степен са ограничени в лексикалната си 
съчетаемост,  като  понякога  дори  изразите,  част  от  които  са 
разглежданите наречия, са устойчиви, срв.:  говори дървено,  държи 
се  дървено,  танцува  дървено,  работи/върви  дървено,  но  не  и 
*постъпи  дървено,  *облича  се  дървено и  др.,  срв.:  говори  добре,  
държи  се  добре,  танцува  добре,  работи/върви  добре,  постъпи 
добре, облича се добре. 

В  някои  случаи  наречието,  образувано  от  относително 
прилагателно  име,  в  голяма  степен  свободно  се  употребява  в 
различно  лексикално  обкръжение,  каквото  е  например  наречието 
брилянтно:

(16) Играхме брилянтно в защита (sportni.bg).
Повечето  прилагателни  имена,  образувани  от  съществителни 

имена,  които  назовават  растения  или  вещество,  материал,  и  са 
развили  качествено  значение,  не  могат  да  бъдат  употребени като 
наречия.  Не  се  срещат  употребени  като  наречия  и  прилагателни, 
мотивирани  от  названия  на  животни,  които  също  са  развили 
значение  за  цвят.  В  специфичен  или  ограничен  контекст  се 
употребяват  и  наречията  от  относителни  прилагателни  имена, 
мотивирани от наречия, напр. външно, вътрешно, утрешно. 

http://www.desant.net/


2.3.3.  Образуване  на  абстрактни  съществителни  имена  от 
относителни прилагателни имена с качествени значения

Анализът на ексцерпирания материал показа, че за някои групи 
относителни  прилагателни  имена,  при  които  се  появяват 
допълнителни  качествени  значения  в  зависимост  от  контекста  и 
определяемото,  образуването  на  абстрактни  съществителни  не  е 
характерно  или  е  застъпено  в  много  малка  степен.  Най-слабо 
разпространено е образуването на абстрактни съществителни имена 
от относителни прилагателни при прилагателните,  мотивирани от 
названия  на  лица,  названия  на  месеци,  при  относителните 
прилагателни  имена,  в  основата  на  които  лежат  названия  на 
същества  или  места  от  фолклора,  от  дадена  митология  или 
названия,  свързани  с  народните  вярвания.  Рядко  се  образуват 
абстрактни  съществителни  имена  на  -ост и  от  относителни 
прилагателни  имена,  чиято  мотивираща  основа  е  топоним  или 
назовава „субстанция, конкретизирана чрез понятийния клас място“ 
(Радева 2007: 117), както и от прилагателните, в основата на които 
стоят наименования на животни. Интересно е, че това всъщност са 
едни  от  относителните  прилагателни  имена,  за  които  е  най-
характерно развиването на качествени значения.

По-голяма честота на формирането и употребата на абстрактни 
съществителни имена от относителни прилагателни се наблюдава 
при  прилагателните,  в  основата  на  които  стоят  названия  на 
вещества, минерали и материи (бронзовост, златност, бисерност, 
брилянтност, перленост, седефност, желязност, каменност и др.), 
названия  на  предмети  (рогатост,  пейзажност и  др.),  на 
литературни  или  музикални  жанрове  или  стилове  (водевилност, 
джазовост); прилагателни, чиято произвеждаща основа е наречие 
(вчерашност, утрешност, долност, днешност).

V глава  Проблеми  при  лексикографското  представяне  на 
прилагателните  имена.  Примерен  речник  на  относителните 
прилагателни имена 

При лексикографското представяне на прилагателните имена би 
било  добре  преди  тълкуването  на  дадено  значение  на 
прилагателното име да се уточни в курсив (кач. и относит.) какво е 



значението на прилагателното според съответната дефиниция (напр. 
златен прил. 1.  относит. Който се отнася до злато;  направен от 
злато; служи за производство на злато; изчисляван в злато.  Златен 
пръстен. Златна  мина.  Златна  валута.  2.  кач. С  цвят  на  злато. 
Златна рокля. Златни ниви. 3. прен. кач. Много ценен, скъп. Златно 
време. Златно момиче. 4. прен. кач. Сръчен, майсторски, талантлив. 
Златни ръце. Златно перо.). В речниковата статия също така трябва 
коректно  да  бъдат  отразени  и  употребите  на  относителните 
прилагателни  имена  като  наречия,  както  и  субстантивацията  им 
(напр. авангарден прил. 1. относит. Който се отнася до авангард (в 
значения на предна войскова част, която предпазва главните сили от 
неочаквано нападение, събира сведения за противника и пр.; предна 
охрана). Авангардна  схватка.  2.  относит.  Който  се  отнася  до 
авангард  (в  значение  на  направление  в  изкуството).  Авангардно 
произведение. 3.  кач. Който  е  новаторски,  различен.  Авангарден 
грим. 4.  като  нар.  модерно,  новаторско).  В  речниците  на 
съвременния  български  език  би  трябвало  да  се  включат  и 
абстрактните  съществителни  имена  но  -ост,  образувани  от 
относителни прилагателни имена, които са се утвърдили в езика и 
не се възприемат като оказионализми. 

Заключение
На базата на проучения в дисертацията емпиричен материал и 

във  връзка  с  поставените  задачи  могат  да  се  направят  следните 
изводи:

• С  граматиките  след  Освобождението  се  утвърждават 
редица  постановки  за  прилагателните  имена,  актуални  и  днес. 
Някои от тези постановки обаче трябва да бъдат преразгледани и 
обновени с оглед на съвременното състояние на българския език.

• Границата,  разделяща  качествените  от  относителните 
прилагателни  имена,  e  до  голяма  степен  условна.  Съществуват 
много изключенията по отношение на особеностите,  посочени не 
само като присъщи на единия вид, но и като разграничаващи го от 
другия.  Голяма  част  от  прилагателните  в  българския  език  са 



многозначни и причисляването им  към един от двата вида зависи от 
употребата им.

• Семантиката  на  относителните  прилагателни  е  двустранно 
мотивирана  –  от  една  страна,  тя  зависи  от  значението  на 
мотивиращата дума и от словообразувателния формант, а от друга – 
от определяемото им, тъй като техните значения се уточняват само в 
съчетание  със  съответни  съществителни  имена.  Ето  защо  е 
изключително трудно да  се  състави семантична класификация на 
относителните прилагателни имена. Такава класификация би била 
възможна при прилагателни имена с много тясна съчетаемост и то 
като се имат предвид само основните им значения.

• Със семантиката на прилагателните имена, както и с тясната 
им  съчетаемост,  е  свързана  дефективността  в  морфологичната 
парадигма  на  относителните  прилагателни  имена  с  ограничена 
семантична  структура.  В  съвременния  български  език  обаче  се 
наблюдава  тенденция  към разширяване  на  съчетаемостта  на  тези 
относителни прилагателни имена,  което довежда до запълване на 
парадигмата им.

• В  съвременния  български  език  все  по-често  се  наблюдава 
релативното  степенуване  на  относителни  прилагателни  имена 
(употребени  преносно),  които  означават  абсолютна  степен.  Така 
например  прилагателните  адски и  брилянтнен (относителни 
прилагателни,  придобило  качествени  значения)  могат  да  бъдат 
употребени степенувани, въпреки че изразяват абсолютен признак – 
по-адски, най-адски, по-брилянтен, най-брилянтен. От друга страна, 
означаването  на  абсолютна  степен  на  признака  от  някои 
относителни  прилагателни  имена,  означаващи  т.нар.  „общи 
отношения“, ограничава употребата на тези прилагателни имена в 
компаратив, напр. същ – *по-същ, идентичен – *по-идентичен. 

• По своята семантика прилагателните за изразяване на „общи 
отношения“  би  трябвало  да  бъдат  определени  като  относителни 
прилагателни.  Тези  прилагателни  означават  съотнесеност между 
предмета, на който се приписва статичен признак, и друг предмет 
или съотнесеност  спрямо дадена абстрактна  норма.  В тази  група 
прилагателни имена влизат както домашни думи (друг,  последен), 



така и думи с чужд произход (аналогичен, идентичен). Една част от 
тези  прилагателни  имена  са  непроизводни  (друг,  същ,  подобен), 
докато  друга  част  са  производни  (последен,  сетнешен,  зависим). 
Следователно относителните прилагателни могат да бъдат и прости. 
Разглежданите относителни прилагателни имена имат специфично 
граматическо поведение по отношение на категорията степен. Почти 
всички  прилагателни  имена  от  обговаряната  група  могат  да  се 
степенуват.  Повечето  от  тях  образуват  форми  или  само  за 
компаратив, или само за суперлатив и са дефективни по отношение 
на другата степен.  При някои прилагателните имена за изразяване 
на  „общи  отношения“  (същ,  идентичен)  съществуват  известните 
ограничения  при  морфологичното  степенуване,  но  степен  на 
признака  се  изразява  свободно  по  синтактичен  начин  –  чрез 
съчетаване с  различни наречия за  степен.  Има случаи,  при които 
съществуват ограничения и при степенуването на прилагателни за 
означаване на „общи отношения“, и при свързването им с наречия за 
степен (друг, инакъв). Когато дадено прилагателно от разглежданата 
група  може  да  бъде  употребено  както  в  суперлатив,  така  и  в 
компаратив, то свободно се свързва и с наречия за степен (еднакъв,  
подобен).  В същото време за някои от обговаряните прилагателни 
имена  не  са  характерни  както  употреби  в  компаратив  и  в 
суперлатив, така и съчетаване с наречия за степен (съотносителен, 
съпоставителен).

• Относно  конкуренцията  на  относителните  прилагателни 
имена, оформени с наставките  -ов и  -ски, може да се отбележи, че 
превес  имат  прилагателните  имена,  образувани  със  суфикса  -ски. 
Прилагателните имена, формирани с „чисто“ относителния суфикс 
-ов в този случай обикновено се срещат в съвременния български 
език  само  в  някои  устойчиви  фрази  (лъвов  мост,  попово  прасе,  
изчадие  адово).  Макар  че  в  съвременния  български  език 
прилагателните  имена,  оформени  със  суфиксите  -ен  и  -ичен, по-
често се възприемат като качествени, а прилагателните, образувани 
със  суфиксите  -ски  и  -ически  –  като  относителни,  много  често 
носителите на съвременния български език не правят такава разлика 
между  двата  вида  прилагателни  имена.  Прилагателните  имена, 



образувани със суфикса -ешки, проявяват по-голяма склонност към 
развиване  на  качествени  значения  в  сравнения  с  относителните 
прилагателни, образувани от една и съща мотивираща друма и друг 
суфикс (-ин, -ски, -ов).

• При  преносна  употреба  се  развиват  различни  качествени 
значения в семантичната структура на относителните прилагателни 
имена. Често съществителното име, от което е образувано дадено 
относително  прилагателно,  предполага  развиването  на 
допълнителни качествени значения, но те се реализират в съчетание 
с  определени  съществителни  имена  (в  повечето  случаи  това  са 
абстрактни  определяеми  като  характер,  чувства,  отношения,  
поведение, вид  и др.). Анализът на ексцерпирания материал доведе 
до  извода,  че  семантиката  на  мотивиращата  основа  при 
прилагателните  имена,  развиващи  качествени  значения,  задава 
тяхното общо качествено значение. Частните качествени значения 
на  тези  прилагателни  се  формират  в  зависимост  от  контекста,  в 
който са употребени, от определяемото им, а често и от статута на 
говорещия.  Като  се  отчита  голямото  разнообразие  от  възможни 
частни качествени значения на относителните прилагателни имена, 
проявяващи се във връзка с определяемото и контекста, в който са 
употребени прилагателните имена, могат да бъдат отделени няколко 
основни  модела  за  пренос  на  относителното  значение  на 
прилагателните имена в качествено. 

• Оказва се,  че  за голяма част от относителните прилагателни 
имена,  развиващи  качествени  значения,  степенуването  не  е 
характерна  граматическа  характеристика.  Част  от  относителните 
прилагателни имена, развили качествено значение, могат да бъдат 
открити  във  форми  за  компаратив  и/или  суперлатив,  но  тези 
употреби  не  се  срещат  често.  Най-последователно  застъпено  е 
степенуването при относителните прилагателни имена,  развиващи 
качествено  значение,  когато  те  са  включени  в  устойчиви 
словосъчетания или словосъчетания, които са често употребяеми. В 
същото време въпреки възможността от повечето от обговаряните 
относителни  прилагателни  имена  да  се  образуват  наречия,  тези 
наречия нямат нито същата честота на употреба, каквато притежават 



наречията,  базирани  на  качествени  прилагателни  имена,  нито 
същата свободна съчетаемост, като понякога изразите, част от които 
са разглежданите наречия, са устойчиви.

• Съществува нерегулярност при формирането и употребата на 
абстрактни  съществителни  имена  от  относителни  прилагателни, 
развиващи качествени значения. Следователно тази особеност не е 
присъща  в  степента,  в  която  тя  е  характерна  за  качествените 
прилагателни имена. 

• На  базата  на  посочените  изводи  и  поради  факта,  че  т.нар. 
„качествено“  значение,  което  не  е  основно  за  разглежданите 
прилагателни имена, а е само едно от значенията им, като при това 
се  развива  при  определена  съчетаемост  на  обговаряните 
прилагателни имена, смятаме, че в този случай по-скоро трябва да 
се говори за  качествена употреба или за  преносна употреба, при 
която  относителните  прилагателни  развиват  вторични  качествени 
значения,  а  не  за  формиране  на  нови  качествени  прилагателни. 
Включването  на  относителните  прилагателни  имена,  развиващи 
качествени  значения,  в  класа  на  качествените  прилагателни  ще 
доведе  на  нехомогенност  на  множеството  и  до  липса  на  единни 
особености  при  двата  вида  прилагателни  имена.  Ако  наистина  в 
някои случаи може да се говори за „преминаване на относителни 
прилагателни  имена  в  класа  на  качествените“,  то  това  би  се 
отнасяло  именно  за  тези  относителни  прилагателни,  чиито 
граматически  особености  са  идентични  с  тези  на  същинските 
качествени прилагателни имена. 

• По  отношение  на  лексикографското  представяне  на 
относителните  прилагателни имена в  речниците беше забелязано, 
че: 

– в речниковите статии на относителните прилагателни имена с 
тясна съчетаемост не е отразена разширената им дистрибуция; 

–  няма  ясен  принцип  за  мястото  на  качествените  значения  в 
речниковата  статия  на  относителните  прилагателни  и  за 
отношението им към останалите значения; 



–  не  е  обърнато  внимание  на  употребата  на  някои  от  тези 
прилагателни имена и като наречия, както и на възможността да се 
субстантивират. 

Справка за научните приноси на дисертацията

• Дисертационният труд представлява цялостно подробно изследване на 
семантичните,  словообразувателните  и  граматическите  особености  на 
относителните прилагателни имена в съвременния български език.



• Направена  е  обобщена  класификация  на  прилагателните  имена  в 
зависимост от съчетаемостта им и детайлна класификация на относителните 
прилагателни  имена  с  ограничена  съчетаемост.  Обърнато  е  внимание  на 
дефективността в парадигмата на относителните прилагателни имена.

• Подробно  са  разгледани  етимологичната  и  семантичната 
характеристика,  както  и  граматическите  особености  и  употребата  на 
относителните  прилагателни  имена  за  изразяване  на  т.нар.  „общи 
отношения”.

• Разгледана  е  зависимостта  между  словообразувателния  суфикс  и 
значението на относителните прилагателни имена.

• Класифицирани  са  относителните  прилагателни  имена,  развиващи 
допълнителни  качествени  значения  при  преносна  употреба;  обобщени  са 
метафоричните модели за пренос на значения при тези прилагателни имена; 
обърнато е внимание на отношението на посочените прилагателни имена към 
категорията степен, както и възможността от тях да се образуват наречия и 
абстрактни съществителни имена.

• Подробно е разгледано поведението на относителните прилагателни при 
реализиране на категорията степен.

• Моделът  на  семантичните  категории  е  приложен  научно  при 
прилагателните имена.

• Разгледани  са  някои  проблеми,  възникващи  при  лексикографското 
представяне  на  относителните  прилагателни  имена,  като  са  посочени  и 
начини за решаването им.

• Дисертацията  предоставя  богат  материал  от  различните 
регистри на българския книжовен език и от разговорния вариант 
на съвременния български език.

• Резултатите от това изследване могат да намерят практическо 
приложение при усвояването на езиковата култура в обучението по 
български език  като  роден  език,  при  изучаването  на  българския 
език от чужденци, както и в преводаческата практика.
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