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Резюме: Статията има за цел да проследи какви са развоят и употребата на прилагателни имена, образувани 
с различни суфикси, но поместени в една речникова статия; дали при тези прилагателни има зависимост 
между определени словообразувателни форманти и развиването на качествени значения.
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1. Зависимост между словообразувателния суфикс и значението на прилагателно-
то име 

Редица езиковеди са търсили в своите изследвания връзка между словообразувателния суфикс 
и формирането на качествено или относително значение при прилагателните имена. Така например 
Ст. Стоянов обръща внимание на това, че когато от една основа се употребяват две прилагателни 
имена – с наставка -ичен и с наставка -ически, те обикновено се различават смислово и стилис-
тически, като прилагателните с наставка -ичен се определят в повечето случаи като качествени, а 
прилагателните с наставка -ически – като относителни (икономична машина – икономическа поли-
тика, практична домакиня – практическа задача, естетичен вкус – естетически норми) (ГСБКЕ 
/ GSBKE 1983: 157). На този факт спират вниманието си и други езиковеди (Радева / Radeva 2007,  
Манолова / Manolova 1984, Андрейчин / Andreychin 1953, Андрейчин / Andreychin 1965, Попов / 
Popov 1962).

Същевременно Е. Пернишка (Пернишка / Pernishka 1978) отбелязва, че се оформя семантич-
но-словообразувателна опозиция при суфиксите -ен (за образуване на качествени прилагателни 
имена) и -ов (за относителни прилагателни). Резултат от това са противопоставяния като: вкусен 
(качествено – вкусно ястие) – вкусов (относително – вкусово усещане), страшен (качествено) – 
страхов (относително), божурен (качествено – „яркочервен“ – божурено лице) – божуров (от-
носително – божурова пъпка) и др. Е. Пернишка даже стига до извода, че тъй като суфиксът -ов 
„е разпространен при всички некачествени прилагателни, а -ен е основно словообразувателно 
средство и при качествените прилагателни имена“, се създава предпоставка „-ов да се изяви като 
чисто относителен суфикс“ (Пернишка / Pernishka 1978: 378). В граматичната литература се сочат 
и още по-детайлни данни за семантиката на суфиксите на относителните прилагателни имена – с 
наставката -ов (-ев) се образуват относителни прилагателни за произход и принадлежност, със 
суфикс -ски – за принадлежност или предназначение, с -ен – за веществен и обстоятелствен 
произход и др. (Калканджиев / Kalkandzhiev 1936, Попов / Popov 1941, ГСБКЕ 1983 / GSBKE 
1983 и др.).

В същото време Е. Пернишка отбелязва, че относителни прилагателни имена, образувани със 
суфикс -ен, който според авторката е „семантично двустранен“, засилват качественото си значение, 
„при което съответното прилагателно изцяло или в някои значения придобива качественост“, напр. 
срочен в значение на бърз, качествен – доброкачествен и под. (Пернишка / Pernishka 1978: 379).

И. Табакова (Табакова / Tabakova 1988) също изтъква, че съществува тенденция към ясно се-
мантично разграничаване на прилагателните имена, образувани със суфикс -ов, като относителни, а 
оформените с наставката -ен прилагателни имена се отнасят към качествените, напр. калов разтвор 
– кален панталон, характерови особености – характерни особености, главови жлези – главни въ-
проси (примерите са на И. Табакова). 
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Като разглежда относителните прилагателни имена за веществен произход в българския и бе-
лоруския език, И. Гугуланова обръща внимание на това, че при някои относителни прилагателни 
имена „се срещат допълнителни значения за качество или предназначение на определяемия пред-
мет“ (Гугуланова / Gugulanova 1979: 47). Гугуланова отбелязва, че при някои дублетни прилагател-
ни имена, образувани със суфиксите -ов и -ен, именно „суфиксът -ен носи допълнителното качест-
вено значение (рубинен лъч), а при други – допълнителното значение за предназначение остава в 
суфикса -ов (циментов завод, порцеланова фабрика)“ (Гугуланова / Gugulanova 1979: 48). Може 
да се добави, че в този случай и допълнителното качествено значение се носи от суфикса -ов, срв. 
порцеланово лице, порцеланова кожа (а не *порцеланено лице, *порцеланена кожа).

Тъй като значението на производните думи, каквито в повечето случаи са относителните при-
лагателни имена, се конструира от семантиката на съставящите ги компоненти – мотивиращата 
основа и словообразувателния формант, ще бъде интересно да се проследи дали употребата на 
прилагателни с идентично значение, но оформени с различни суфикси е равностойна; дали има 
зависимост между определени словообразувателни форманти и развиването на качествени значе-
ния тогава, когато прилагателните имена, формирани с различни словообразувателни форманти и 
поместени в една речникова статия, са относителни. 

2. Развой и употреба на прилагателни имена в българския език, образувани с раз-
лични суфикси, но поместени в една речникова статия

От Български тълковен речник26 (БТР / BTR 1994) беше изваден списък на повечето прилагател-
ни имена, образувани с различни суфикси, но включени в една речникова статия с еднакво значение. 
Той ще послужи като база за наблюденията ни върху ролята на суфиксите при формиране на различ-
ните значения на прилагателните имена. Част от тези прилагателни са поместени в Таблица 1.

Таблица 1. Списък с прилагателни имена

-ишки -ов -ен; -ичен -ски; -ически -ев
демоничен демонически
дипломатичен дипломатически
епичен епически
еретичен  *еретически

*журналистичен журналистически
изворов изворен изворски 

героичен героически 
йерархичен йерархически
йероглифен йероглифски
кабалистичен *кабалистически

кайсиен кайсиев
километричен *километрически

кметов кметски 
козметичен *козметически
космичен космически 
лингвистичен лингвистически 
магичен магически  
магнетичен  магнетически

маслинов маслинен

26 Отбелязван по-нататък като БТР.
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математичен математически
металичен металически
микроскопичен микроскопически
наркотичен *наркотически

*наследнишки наследнически 
*наставнишки наставнически

националистичен националистически
*настойнишки настойнически 

нихилистичен нихилистически 
обеснишки обеснически 
обирнишки обирнически  

олигархичен олигархически 
онкологичен онкологически
онтологичен онтологически
оптимистичен оптимистически

отшелнишки отшелнически
оптичен *оптически
патологичен *патологически 
песимистичен песимистически 
пластичен пластически 

*пленнишки пленнически
полковнишки *полковнически 

портокалов портокален 
порцеланов порцеланен 

праисторичен праисторически 
предисторичен предисторически 
прозаичен прозаически

процентов процентен
психологичен психологически
равнинен *равнински (рядко)
романтичен романтически

рубинов рубинен 
садистичен садистически
сатиричен сатирически
семантичен семантически 

*серафичен *серафически 
силабичен силабически 

скитнишки скитнически 
телеграфичен *телеграфически 
теократичен теократически 
теоретичен теоретически
теологичен теологически 
терористичен терористически
технологичен технологически 
тираничен *тиранически 
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титаничен титанически титански 
фасулен *фасулски *фасулев 

*филологичен филологически (рядко)
*филотропичен *филотропически

хирургичен хирургически 
хронологичен хронологически 
хумористичен хумористически 

целофанов целофанен 
шоколадов шоколаден 

В БТР повечето прилагателни имена, притежаващи идентично значение и поставени в една 
речникова статия, са оформени със суфиксите -ичен и -ически, -ен и -ски. Прави впечатление, че 
при повечето прилагателни имена, образувани с посочените суфикси, за които в речниковата ста-
тия е отбелязано, че притежават както „относително“, така и „качествено“27 (което според нас е 
вторично, а не основно) значение, се проявява ясно семантично разграничение – прилагателните, 
оформени със суфикс -ичен, се възприемат като качествени, а тези, които са образувани с наставка-
та -ически – като относителни, срв.: демоничен – демонически, дипломатичен – дипломатически, 
епичен – епически, героичен – героически, прозаичен – прозаически, романтичен – романтически, 
хумористичен – хумористически и др. 

В същото време при редица от разглежданите прилагателни, включени в посочения речник, не 
е отбелязано „качествено“ значение, а само относително28: журналистичен – журналистически, 
йерархичен – йерархически, йероглифен – йероглифски, козметичен – козметически, математичен 
– математически, националистичен – националистически, онкологичен – онкологически, семанти-
чен – семантически, силабичен – силабически, хирургичен – хирургически и др. Една част от тях са 
отпаднали от активния речник и съответно не са включени в Официален правописен речник на бъл-
гарския език (ОПРБЕ / OPRBE 2012)29. В повечето случаи става въпрос за относителни прилагател-
ни имена, оформени със суфиксите -ски; -ически: еретически, кабалистически, километрически, 
козметически, наркотически, тиранически, оптически, равнински и др.

От разглежданите прилагателни имена само при две се е запазило прилагателното име, обра-
зувано със суфикса -ически: журналистически и филологически. Както прилагателното име жур-
налистичен, така и прилагателното име журналистически могат да бъдат открити употребени и с 
относително, и с вторично качествено значение, срв.: журналистичен жанр, журналистичен ко-
ментар, журналистичен монтаж, журналистичен анализ, журналистичен стил, журналистичен 
похват, журналистически дух, журналистически манталитет, журналистически номер, журна-
листически преувеличения и др.:

1. През този период се увеличават текстовете, написани с журналистичен стил. (Димитър 
Цацов, Атанас Далчев – поетичният вариант на презентационизма);

2. Е, направили са си малка сензация – типично в журналистичен стил. (http://www.depeche-
mode.org/dmforum/index.php?topic=2284.5;wap2, 09.03.2021 г.);

3. Бях направил връзката между Абендланд и Ориента в лош журналистически стил… (Зла-
томир Златанов, Храмови сънища);

4. Просто журналистически преувеличения. (Петър Христозов, Царски гамбит);
5. това е най-журналистически пример (https://www.sofiastreetstyle.com/?p=4280)30.

27 Например: демоничен и демонически прил. Който се отнася до демон, присъщ, свойствен на демон; епичен и 
епически прил. лит. Който се отнася до, който е присъщ на епос.

28 Например: журналистичен и журналистически прил. Който се отнася до журналистика; йерархичен и 
йерархически прил. Който се отнася до йерархия.

29 Отбелязван по-нататък като ОПРБЕ.
30 В примерите, взети от интернет пространството, е запазен оригиналният правопис.
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По-широка е употребата обаче на прилагателното име журналистически31 в сравнение с при-
лагателното име журналистичен, което определя и развоя при двете прилагателни имена. Сход-
ни са наблюденията ни и при употребата на прилагателните имена филологичен и филологически. 
Въпреки че в БТР е отбелязано, че прилагателното име филологически се използва по-рядко, то е 
това, което се е наложило и което се използва по-често от двете прилагателни имена32, образувани 
с различни суфикси.

Интересно е да се проследи как се е развила конкуренцията при прилагателните имена, които 
са се запазили в активния речник. Такива прилагателни например са: математичен (14 100 резул-
тата в Гугъл) – математически (2 360 000 резултата в Гугъл), националистичен (10 200 резултата) 
– националистически (329 000 резултата) и др. При тях едното от двете прилагателни (обикновено 
това, което е оформено със суфикса -ски) се възприема от носителите на българския език като по-
характерно и се употребява както в основното си значение, така и с вторични значения, например 
прилагателното име математически:

6. По-добре се заемете с хълцането, тоест с изследването на пиянското хълцане в неговия 
математически аспект… (Венедикт Ерофеев, Москва);

7. Под модел тук се има предвид описанието на всякакви обекти или явления, представени на 
строго определен математически език… (http://bg.wikipedia.org/);

8. Щастието и страданието, стремежът към бога и смъртта не се описват с математи-
чески език. (Агоп Мелконян, Спомен за света);

9. Жена ми и тъща ми са уверени, че Роби притежава изключителни математически способ-
ности. (Цвета Пеева, Тревожни симптоми няма. Научнофантастични разкази).

От него се образува и употребява и наречие: 

10. Доводът е, че всичките ѝ учения могат да се изразят математически. (в-к „Лечител“);
11. И не може да бъде другояче – това е изчислено математически. (Айзък Азимов, Аз ро-

ботът).

В други случаи двете прилагателни имена имат сравнително еднаква честота на употреба, на-
пример прилагателните онтологичен – онтологически, хирургичен – хирургически, йерархичен – йе-
рархически и др. Така например прилагателните йерархичен и йерархически могат да бъдат открити 
в идентични съчетания: йерархическа стълба/структура и йерархична стълба/структура, йерар-
хически нива/разделения/организации и йерархични нива/разделения/организации. От двете дублет-
ни прилагателни имена се образуват и се употребяват успоредно и наречия, срв.:

12. Може да се каже, че той бе способен на рискове, обаче само на бойното поле или при из-
пълнението на една йерархически предадена заповед. (Симеон Радев, Строители на съвре-
менна България, том ІІ);

13. В зависимост от естеството на предоставяната подкрепа делегацията би могла да има 
следния състав: 1. ръководител на делегацията, който функционално и йерархически от-
говаря за командированата полицейска делегация… (http://eulaw.egov.bg/DocumentDisplay.
aspx?Ref=117370);

14. Глобализацията води до ситуация, при която игралното поле на политиката все пове-
че се определя не от изолирани единици, т.е. от относително автономни и йерархиче-
ски организирани структури, наречени държави, а се превръща в сложна съвкупност 
от множество „игри“, играни на многопластово институционално политическо поле 
извън и през държавните граници. (Васил Проданов, Глобалните промени и съдбата на 
България);

31 При търсене в Гугъл бяха открити 305 резултата с прилагателното журналистичен и 529 000 с прилагателното 
журналистически, а в Българския национален корпус излизат 183 резултата при търсене на журналистически и 
нито един за журналистичен.

32 При търсене в Гугъл излизат 3140 резултата за прилагателното филологичен и 91 700 за филологически.
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15. Мнозинството от членовете на едно бюрократично, йерархично организирано общество, 
каквото е нашето, упражняват власт, с изключение на хората на най-ниско обществено 
стъпало, които са само обекти на властта. (Ерих Фром, Да имаш или да бъдеш. Дилемата 
на човешкия избор);

16. Принадлежностите са йерархично подредени… (Ивайло Дичев, Философия и религия).

При някои от споменатите прилагателни имена обаче няма пълно сходство по отношение на 
съчетаемостта и употребата им. Едното прилагателно може да се съчетава с определен кръг от съ-
ществителни, а другото – с друг. Така например много по-честа е употребата на израза онкологични 
заболявания, отколкото на онкологически заболявания, на онкологични болести, отколкото на онко-
логически болести и др. и (почти) не се среща съчетанието онкологически пациенти.

Други прилагателни имена, които в БТР са представени в една речникова статия, са относител-
ните прилагателни, образувани от една и съща основа, но със суфиксите -ов и -ен: кайсиев – кайси-
ен, маслинов – маслинен, портокалов – портокален, порцеланов – порцеланен, рубинов – рубинен, 
шоколадов – шоколаден и др. Тези двойки прилагателни могат да бъдат открити и в ОПРБЕ и се 
употребяват успоредно в съвременния български език. Ако в едни словосъчетания обаче употре-
бата им е напълно равностойна, като маслинов сос и маслинен сос, то в други не е, тъй като едното 
прилагателно е част от устойчиво словосъчетание: маслинов присмехулник – *маслинен присмехул-
ник, маслинов екстракт – маслинен екстракт. В някои случаи едното от двете прилагателни се 
среща много по-рядко от другото, срв. порцеланов (151 000 резултата в Гугъл) – порцеланен (700 
резултата в Гугъл); шоколадов – шоколаден, кайсиев – кайсиен и др. 

Интересна е употребата и на прилагателните фасулев – фасулен – фасулски. Докато фасулев и 
фасулен са поместени в БТР в една речникова статия, за прилагателното фасулски има отделна реч-
никова статия и е дефинирано като „лесен, прост, елементарен“, т.е. с качествено значение. Прила-
гателните фасулен и фасулски се различават по своята употреба. 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:

17. Имат типичен фасулев вкус и аромат и се разваряват добре при готвене. (beliovchiflik.
bg.server17.host.bg).

Най-общо прилагателното име фасулев в посочените словосъчетания означава „който се от-
нася до фасул; който произхожда от фасул“. Съчетаването със съществителни като вкус, аромат, 
посев, растения обаче не е характерно за прилагателното име фасулен (в интернет пространството 
бяха намерени само три примера със словосъчетанието фасулени растения, докато търсенето на 
словосъчетанието фасулеви растения доведе до 260 резултата). То се свързва с друга група същест-
вителни имена, които от своя страна не се срещат като определяеми на прилагателното фасулев. 
Словосъчетанията с прилагателното име фасулен в повечето случаи означават „храна, която съ-
държа фасул“, срв.: фасулен пудинг, фасулена разядка, фасулена торта, фасулена салата. В този 
случай разглежданото прилагателно име означава веществен произход (фасулена салата – салата 
от фасул, фасулена торта – торта с фасул). Прилагателното име фасулен може да бъде открито и 
в словосъчетания като фасулена диета и фасулен ден, които отново отвеждат до значението „храна, 
направена от фасул“:

18. На фасулена диета можете да бъдете не повече от една седмица. (gotvach.bg);
19. Иначе се чувствам супер, но ми е малко трудно когато излизаме на заведение – особенно 

ако ми се пада плодов или фасулен ден. (semeistvo.rozali.com).

Различни са значенията на фасулен и фасулев и в пример (20), когато двете прилагателни имена 
са част от терминологични словосъчетания, срв.

20. Некроза на шева на фасулев боб, причинена от обикновената фасулена мозайка. (Атлас 
на болестите по земеделските култури).

От тези три прилагателни имена, базирани на една и съща мотивираща дума, но оформени с 
различни словообразувателни форманти и различаващи се в употребата си, в ОПРБЕ е останало 
само фасулен. 
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Поместени в БТР в една речникова статия прилагателни имена, образувани с различни настав-
ки, са и относителните прилагателни, формирани със суфиксите -ишки и -ически: наставнишки 
– наставнически, настойнишки – настойнически, обирнишки – обирнически, отшелнишки – от-
шелнически, полковнишки – полковнически, скитнишки - скитнически и др. Характерно за тези 
прилагателни имена е, че употребата на прилагателните, оформени със суфикса -ишки, е много 
по-рядка, отколкото тази на прилагателните, образувани с наставката -ически, срв. наставнически 
(11 300 резултата в Гугъл) – наставнишки (28 резултата в Гугъл); настойнически – настойнишки; 
обирнически – обирнишки; отшелнически – отшелнишки. Съответно тези прилагателни имена са 
отпаднали от активния речник и не са включени в ОПРБЕ с изключение на полковнишки.

Наблюденията върху разглежданите прилагателни имена в съвременния български език дове-
доха до някои изводи. При повечето от прилагателни, оформени със суфиксите -ичен и -ически, -ен 
и -ски и поместени в една речникова статия в БТР, от съвременна гледна точка се наблюдава ясно 
семантично разграничение. Следователно те вече не могат да бъдат определени като лексикални 
дублети. Когато в семантичната структура на посочените 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. Част от прилагателните 
имена, оформени със суфиксите -ски; -ически, за които има съответни прилагателни, образувани 
със суфиксите -ичен и -ен, отпадат от активния речник. Обговаряните 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.
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ABOUT DOUBLET ADJECTIVES

Bilyana Kirilova Radeva-Gezenchova
Sofia University “St. Kliment Ohridski”

bilyana.radeva@gmail.com

Abstract: The purpose of the article is to trace the development and use of adjectives formed with different suffixes, 
but placed in one dictionary article; whether in these adjectives there is a relationship between certain word-forming 
forms and the development of qualitative meanings. 
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