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За един различен подход към местоименията  
в книжовния български език 

Добрина Даскалова 
 

 
 
1. Аспекти на наблюдение, представяне и оценки на българската местоименна 

система в съществуващите изследвания  
1.1 В българската езиковедска литература местоименията – този „разнообразен и 

изоморфен клас от думи” – Зидарова (1998, с. 40) се представят и оценяват преди 
всичко въз основа на конкретните им употреби като заместващи и свързващи думи 
при изграждането на текста, с оглед на тяхното словообразуване и във връзка с най-
общите параметри на семантичната им структура и на граматическите им 
особености. Обособяването на отделните микросистеми в разглеждания лексико- 
-граматически клас (лични, притежателни, въпросителни, неопределителни, 
отрицателни, показателни, обобщителни и относителни местоимения) се прави на 
базата на деривационна общност и се обяснява чрез признаци, вторични по 
отношение на връзката им с пълнозначните лексеми, с които са съотносими в езика 
и в речта.  

1.2 Традицията, свързана с оценката на съвременната българска местоименна 
система, мотивира обособяването им в отделен лексико-граматически клас чрез 
тяхната функция на думи-заместители и извежда анализа на характеристиките им 
основно на равнище текст – Л. Андрейчин (1978, с. 290); Ал.-Т. Балан (1940, с. 23); 
П. Пашов (1994, с. 84); Х. Първев (1971, с. 253); С. Стоянов (1964, с. 275).  

1.3 По-различен е подходът на Юрий С. Маслов, който търси основания за 
спецификата на думите от класа на местоименията, коментира особеностите им и 
обяснява речевата им реализация във връзка с тяхното категориално значение и 
модално-логическо съдържание. Тези характеристики според него „взаимно се 
пресичат”, като по такъв начин в единството си създават предпоставките за 
класификация и обуславят различията между отделните видове местоимения – Ю. С. 
Маслов (1981, с. 296 – 297). Към категориалното значение на думите-заместители 
насочва вниманието си и Петър Пашов, като обяснява чрез него разликите в техните 
граматически категории и свързването на единиците от съответните микросистеми 
с класа на съществителните, прилагателните, числителните и наречията – П. Пашов 
(1994, с. 95).  

1.4 В опита си за цялостно представяне на местоименната система на българския 
език Руселина Ницолова разглежда единиците от тази система, като поставя отново 
акцент върху особеностите им в план на съдържание, но ги осмисля в друг аспект. 
Според нея в значението на местоименията на езиково равнище се откриват два 
вида признаци (категоризиращи признаци и признаци релации), които определят 
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тяхната специфика в синтагматичен план – Р. Ницолова (1986, с. 6 – 19). 
Класификацията, която предлага Руселина Ницолова, включва като равнопоставени 
тези две основни характеристики в тяхното съдържание. От гледна точка на 
категоризиращите признаци тя отделя осем групи местоимения (означаващи лица; 
нелица; качествен признак; посесивност; количествен признак; място; време; 
начин на действие или степен на признак), а с оглед на признаците, 
характеризиращи референта на местоимението към други обекти, представената от 
нея диференциация е свързана с обособяването на две групи (местоимения, които 
означават тъждество, респективно нетъждество с известен обект; 
местоимения, представящи референта си като елемент на подмножество от 
множеството, определено чрез категоризиращите признаци) – Р. Ницолова (1984, 
с. 30 – 33).  

2. Основания и предпоставки за търсене на нов подход при оценката на 
местоименията в съвременния български книжовен език 

2.1 Представянето на информацията за местоименната система на българския 
език в учебниците въз основа на общност, проявена в начина на словообразуване на 
единиците в отделната микросистема, съответно във връзка с някои техни вторични 
признаци (въпросителност, показателност, относителност, обобщителност и 
др.) не създава обективна предпоставка за установяване и осмисляне на връзките и 
отношенията между местоименията и пълнозначните лексеми, които те заместват 
при изграждането на текста. Обективна база за съотнасяне на думите с номинативна 
функция с думите-заместители е категориалното значение – тяхна изконно дадена 
обща характеристика в план на съдържание. Този задължителен структурен елемент 
в семантиката на думите е с най-висока степен на обобщеност, определящ е в много 
аспекти на оценка и има съществено значение за особеностите на отделните 
лексико-граматически класове (за тяхната характеристика в езика и за поведението 
им в речта). Категориалното значение е включено по различен начин в 
съдържанието на лексикалните единици – факт, който определя спецификата на 
местоименията и на пълнозначните думи и обуславя различието както в 
семантичната им структура, така и в тяхната конкретна реализация. Тази специфика е 
представена в Таблица1. Особеностите са проследени в различни аспекти на 
съпоставка. 
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Таблица 1  
аспекти на съпоставка пълнозначни лексеми  местоимения  
Ономасиологичен Възникват в резултат на отражение 

и познание на денотатите и на 
техните признаци.  

Нямат собствено денотативно 
съдържание; в речта означават 
денотата на думата, която 
заместват – сравни В. Зидарова 
(1998, с. 40). 

Семасиологичен  Имат десигнат-понятие и обобщават 
клас еднородни денотати.  

Съотнасят се с десигнат-
представа, който в речта се 
конкретизира чрез контекста 
(езиков или ситуативен). 

Семантичен В парадигматичен план – единство, 
получено въз основа на различни 
абстракции (граматически и 
лексикални);  
Категориалното значение е само 
един от трите задължителни 
компонента, който определя 
тяхната принадлежност към 
съответния лексико-граматически 
клас; 
в синтагматичен план 
категориалното значение определя 
типовата съчетаемост;  
в изречението обосновава 
присъщите им синтактични позиции 
и синтактични функции; 
Лексикално значение – 
индивидуализираща тяхна 
характеристика; 
Граматическо значение – 
обусловено от общата категориална 
значимост и реализирано чрез 
конкретни словоформи. 

В парадигматичен план – 
минимум от категориално-
граматическите и абстрактно-
лексикалните признаци на 
думите, които заместват;  
Категориалното значение е 
определящо за тяхната 
позиция и характеристика 
в езика, за спецификата им 
в план на съдържание и за 
конкретната им речева ре-
ализация като проформи; 
в синтагматичен план 
категориалното значение 
мотивира поведение, ха-
рактерно за всеки конкретен 
член от съотносимия клас 
пълнозначни думи; 
в изречението е определящо 
за включването на ме-
стоименията в синтактичните 
позиции (съответно за реали-
зация на синтактичните 
функции), присъщи на пълно-
значните лексеми със същото 
категориално значение. 
Граматическо значение – 
резултат от общата 
категориална значимост и 
реализирано чрез конкретни 
словоформи. 

Функционален номинативна – основна;  
обобщаваща 
характеризираща  

заместваща – основна;  
указваща 
свързваща 

  
2.2 Особеностите на местоименията в езика и в речта са резултат от факта, че 

тяхното съдържание в езиковата система се определя единствено от 
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категориалното значение, което в семантичната структура на пълнозначните думи е 
само един от трите задължителни елемента в сложното единство, изграждащо 
спецификата им. Като инвариантна характеристика в план на съдържание и в двете 
парадигми (на единиците с номинативна функция и на единиците със заместваща 
функция) това значение обективно обуславя тяхната връзка и съотносимост в езика и 
обяснява възможностите им за замяна в речта.  

2.3 Идеята за различен подход в оценката на местоименната система, която може 
да бъде използвана в организацията на съдържанието в учебниците по български 
език, е заложена в предходно изследване – Д. Даскалова, Е. Добрева.(1986, с. 410 – 
418). Конкретните факти, установени в речта, дават основания местоименията да 
бъдат представени като отделни видове посредством своя инвариантен семантичен 
признак – категориалното значение. Този признак ги свързва на езиково и на 
речево равнище с пълнозначните думи от определен лексико-граматически клас и 
обуславя необходимостта информацията да се организира в рамките на една учебна 
статия в последователност, която разкрива сложните отношения и зависимости 
в системата на езика, съответно обяснява еднаквите характеристики в речта на 
лексикални единици с различна функционална натовареност (думи с номинативна 
функция и думи със заместваща функция), но с идентични възможности и 
реализация в синтагматичен план, съответно на изреченско равнище.  

Всяка отделна местоименна парадигма, изградена чрез този инвариантен 
признак, има своя специфика, но в структурата си и в отношенията, които я 
характеризират, е еднаква на другите микросистеми от думи-заместители. Този факт 
позволява изграждането на макроструктура, в която посредством традиционно 
използваните при класификацията признаци (неопределителност, 
отрицателност, обобщителност, показателност и др.) се реализират 
семантичните опозиции и се организира вътрешното пространство на парадигмите – 
Д. Даскалова, Е. Добрева (1990, с. 121 – 128). Съществуващите разлики между 
елементите, включени в отделната местоименна парадигма, имат отношение към 
тяхната специфика във връзка с допълнителните функции, които могат да 
реализират – указателна при елементите с признак показателност; свързваща при 
елементите с признак относителност – сравни В. Зидарова (1998, с. 41).  

3. Особености и основни параметри на представения в изследването 
методически подход 

3.1 Базисен за разгръщане на идеята за подход, различен от традиционния при 
оценката на местоименията в българския език, е техният инвариантен признак 
(категориалното значение), който е определящ за диференциацията им и за 
обособяването, съответно за разграничаването на отделните местоименни 
парадигми. Тази обща семантична характеристика на езиковите единици 
с номинативна функция и на езиковите единици със заместваща функция дава 
реални основания и обективни предпоставки за успоредно представяне и анализ.  

3.2 За назоваване на местоименията в предлаганото изследване се дава 
предимство на термина думи-заместители. Като равностойно се използва и 
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названието проформи. Предпочитанието към тези термини се мотивира от тяхната 
основна функция в езика. 

3.3 Според свойствата си на думи-заместители и с оглед на категориално- 
-граматическите си характеристики местоименията в българския език могат да бъдат 
групирани в следните парадигми – виж Д. Даскалова, Е. Добрева. (1986, с. 410 – 418): 

3.3.1 Просубстантиви (местоимения съществителни) 
3.3.1.1 За обекти лица: кой, който, никой, всеки, някой, един, друг, този, онзи, 

кой да е, който и да е, еди-кой; в тази парадигма се включват и всички лични 
местоимения, които имат специфична собствена позиция при нейното 
структуриране; 

3.3.1.2 За обекти нелица: какво (що), каквото, нищо, всичко, нещо, едно, това, 
онова, какво да е, каквото и да е, еди какво; тук имат своя позиция и третоличните 
местоимения; 

3.3.2 Проадективи (местоимения прилагателни) 
3.3.2.1 За притежателност: чий, чийто, ничий, общ, нечий, свой, чужд, на 

този, на онзи, чий да е, чийто и да е, еди чий; в парадигмата са включени със 
собствена структурна позиция и притежателните местоимения (за всички лица);  

3.3.2.2 За качествени признаци: какъв, какъвто, никакъв, всякакъв, някакъв, 
един, инакъв, такъв, онакъв, какъв да е, какъвто и да е, еди-какъв; 

3.3.2.3 За количествени признаци: колкав, всичкият, толкав, колкав да е, еди-
колкав; 

3.3.3 Пронумерали (местоимения числителни): колко, колкото, николко, 
всички, няколко, толкова, колкото и да е, еди-колко; 

3.3.4 Проадверби (местоимения наречия) 
3.3.4.1 За място: къде, където, никъде, всякъде, някъде, на едно място, другаде 

(на друго място), тук, там, къде да е, където и да е, еди-къде; 
3.3.4.2 За време: кога, когато, никога, всякога, някога, веднъж, друг път, сега, 

тогава, кога да е, когато и да е, еди-кога; 
3.3.4.3 За начин: как, както, никак, всякак, някак, по един начин, инак (по друг 

начин), така, онака, как да е, както и да е, еди-как; 
3.3.4.4 За причина: защо, защото, за нещо, за нищо, за всичко, за едно, за друго, 

затова, за онова, за какво да е, за каквото и да е, еди-защо; 
3.3.5 Проверби (местоимения глаголи): таковам, онаковам 
4. Различията между изградените по този начин парадигми са мотивирани 

единствено от категориалното значение, което индивидуализира съответната 
микросистема, включено е по един и същи начин в семантиката на нейните 
структурни елементи и обуславя тяхната връзка с думи от даден лексико- 
-граматически клас. Реализацията на отделните проформи като езикови единици със 
заместваща функция се обуславя от този признак с най-висока степен на 
обобщеност, а номинативната функция на пълнозначните думи се определя от 
индивуализиращото ги в план на съдържание собствено лексикално значение. 
Категориално-обобщеният инвариантен признак, който получава словесният знак 
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в съответната семантична парадигма (субстантивност, адективност, процесуал-
ност, адвербиалност и др.), определя и в двата случая (при номинативните 
единици и при думите-заместители) синтактичната функция и позиция на думите, 
обяснява тяхната дистрибуция и съчетаемост, обуславя присъщата им валентност.  

5. Традиционният подход предлага като критерии за класификация на место-
именията признаците въпросителност, относителност, отрицателност, 
обобщителност и др., които са налични в семантиката на единиците от съответната 
парадигма, определят тяхното модално-логическо съдържание, но са вторични по 
отношение на основната диференциация в лексико-граматическия клас на думите-
заместители. Тези признаци са значими за отношенията и зависимостите в отдел-
ната микросистема – чрез тях се реализират характерните за нея семантични 
опозиции. Според К. Босилков афиксите ня-, ни-, вся-, -зи, посредством които се 
проявяват вторичните признаци, доказват преимуществено аглутинативния характер 
на местоименната система, граматикализират отношенията в нея, но не образуват 
парадигма – К. Босилков (1986, с. 151 – 152). На текстово равнище посочените 
признаци не могат да обяснят връзката на дадено местоимение с думи от конкретен 
лексико-граматически клас, съответно реализацията му като заместваща ги дума в 
процеса на комуникация. В този смисъл не са идентифициращи за отделната 
парадигма.  

Като се изключат парадигмите с най-малък брой единици (дефективните 
парадигми – 3.3.2.3 и 3.5), представените микросистеми включват по един елемент 
с признак въпросителност (кой, какво, що, чий, какъв, колко, къде, кога,как,защо), 
относителност (който, каквото, чийто, какъвто, колкото, където, когато, 
както, защото), отрицателност (никой, нищо, ничий, никакъв, николко, никъде, 
никога, никак, за нищо), обобщителност (всеки, всичко, общ, всякакъв, всичкият, 
всички, всякъде, всякога, всякак, за всичко) и неопределителност (някой, нещо, 
нечий, някакъв, няколко, някъде, някога, някак, за нещо). Всяка една от тези 
микросистеми включва и една проформа със съставка еди (например еди-кой, еди-
къде), както и членове, формално маркирани с да е (например кой да е, къде да е) и  
-то и да е (например който и да е, където и да е) – виж Д. Даскалова – Е. Добрева 
(1986, с. 412). 

6. Парадигмите, изградени посредством категориалното значение на 
местоименията, имат добре очертани ядра с идентична структура. Общото 
разпределение на маркерите в тази ядрена структура може да се илюстрира 
с координатна система, в която отделните позиции са представени чрез присъщите 
им диференциални признаци – виж Д. Даскалова, Е. Добрева (1990, с. 121 – 128). 
Централна позиция в микросистемата заема елемент, който означава обект, езиково 
интерпретиран като единичен и напълно неопределен член на съответното 
множество (например някой, нещо, нечий, някакъв, няколко, някъде и др.). Тази 
позиция се оказва пресечна точка на двете координатни оси (хоризонтална и 
вертикална), които разкриват основните семантични противопоставяния: 
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(+ 3) абсолютна определеност 
(+ 2) определеност, близка 
(+ 1) неопределеност, близка 
(+4) обобщителност (0) неопределеност    (-4) отрицателност  
              (абсолютна) 
(- 1) неопределеност, далечна 
(- 2) определеност, далечна 
6.1 По хоризонталната ос се разполагат три позиции: 0, +4 и –4. Позициите + 4 и – 4 

са взаимно противопоставени и същевременно в съвкупността си се противопоставят 
както на нулевата позиция, така и на цялата вертикална ос. В позиция –4 стои 
елемент, маркиран с признака отрицателност. Чрез този елемент поотделно се 
отрича всеки възможен член на съответното множество (лица, предмети, качества и 
пр.). Отричането на членовете на множеството поотделно имплицира и отрицание 
на цялото множество. С аналогични, но противоположни характеристики е позиция 
+4, която се попълва от проформи с маркер обобщителност. Обобщаването се 
реализира във вид на утвърждаване на множеството като цяло – по този начин се 
утвърждава и всеки един член на съответното множество поотделно. Нулевата 
позиция остава незасегната от признаците отрицателност и обобщителност и 
може да се смята за немаркирана и съответно неопределена в този смисъл. 

6.2 Вертикалната ос се изгражда на основата на противопоставянето 
определеност : неопределеност. Признакът определеност характеризира позиции 
+3, +2 и –2, а признакът неопределеност – позиции 0, +1 и –1. Диференциацията 
между позициите, маркирани с еднаква цифра в схемата (съответно с еднакъв 
признак), но с противоположен знак (+ или –) се получава за сметка на 
допълнително противопоставяне по признаците близост : далечност. Позиция +2 
например се характеризира с признакова комбинация „определеност, близка” (срв 
този, това, тук, сега и др.), докато позиция –2 носи комбинирания маркер 
„определеност, далечна” (срв онзи, онова, там, тогава и т.н.). В някои парадигми 
категориалното значение не позволява обектите в конкретната комуникативна 
ситуация да се оценяват като “близки” и “далечни” (в пространствен и логически 
смисъл). Поради това например в микросистемата на пронумералите тази опозиция 
не се реализира и попълнена с елемент се оказва само позиция +2 (толкав), която 
не е особено устойчива. 

В зоната на неопределеността действието на допълнителната опозиция близост : 
далечност също е ясно. С признаковата комбинация „неопределеност, близка” се 
характеризира позиция +1 (един, едно, свой, веднъж и др.). Белег на позиция –1 е 
комбинацията „неопределеност, далечна” (срв друг, друго, чужд, другаде и пр.).  

6.3 Нулевата позиция от своя страна остава в зоната на неопределеността (и то 
в нейния център), но се оказва незасегната от действието на конкретизиращото 
противопоставяне близост : далечност и може да се определи като точка на 
абсолютна неопределеност. 

6.4 С по-особен статус е позицията, отбелязана по вертикалната ос на схемата 
като +3. Тази позиция е попълнена с конкретни единици в парадигмата на 
просубстантивите за обекти лица (3.3.1.1), на просубстантивите за обекти нелица 
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(3.3.1.2 – включени са само третоличните форми) и в една от парадигмите на 
проадективите (3.3.2.1. Позиция +3, също като нулевата, стои извън обсега на 
противопоставянето по близост : далечност. Може да се характеризира като точка 
на абсолютна определеност в структурните ядра на посочените парадигми. Тази 
позиция се намира на границата между думите-заместители и думите с конкретно 
лексикално значение, които реализират номинативна функция, и доказва 
обективните преходи, характерни за езиковата система и определящи нейната 
специфика.  

Във всяка местоименна парадигма освен разпределените в структурното ядро 
проформи се включват и по още два елемента, маркирани с признаците 
въпросителност и относителност. За тези елементи в представения модел не се 
предвиждат отделни позиции, тъй като те са съвместими с всяка една от вече 
отбелязаните позиции в структурното ядро, оставайки индиферентни както към 
противопоставянето утвърждаване : отричане на множество, така и към 
опозицията близост : далечност. Идеята “въпросителност” очевидно 
принадлежи на зоната на неопределеността. Въпросителният елемент “търси”, 
“пита за” всяка една от позициите по вертикала и хоризонтала на съответната 
парадигма, срв.: кой : някой, никой, всеки, този, онзи т.н.; как : някак, никак, 
всякак, така и др. Идеята “относителност” (в лингвистичен смисъл) стои в зоната 
на определеността. Относителният елемент “влиза в”, “съотнася се с” всяка от 
наличните позиции, респективно с елемента в нея. Заемането на определена 
позиция от относителната проформа обаче става не пряко, а чрез съотнасяне 
с елемента, попълващ тази позиция, срв.: някой, който; такъв,какъвто; толкова, 
колкото; всякога, когато и др. При това, ако дадена позиция в съответната 
парадигма не е заета, относителният елемент не може “да влезе” в нея. Впрочем 
в някои парадигми има и “забранени” за относителната проформа позиции в зоната 
на неопределеността и в зоната на далечната определеност, срв.: така, както, но не 
е възможно инак, както. Характерно е, че дори и да ограничават достъпа на 
относителния елемент до някои от позициите в зоната на неопределеността и/или 
далечната определеност, всички парадигми безпроблемно го допускат в точката на 
абсолютната определеност, независимо дали тя е попълнена с местоименна форма 
или с пълнозначна лексема.  

7. Представените връзки и зависимости в отделната местоименна парадигма са 
съотносими със семантичните категории и опозиции, характеризиращи отношенията 
между лексикалните единици с номинативна функция. Освен това в границите на 
система с ограничен брой структурни елементи и с добре очертани граници те дават 
възможност да се осмислят характеристиките на лексикалните явления синонимия и 
антонимия и механизмите за тяхната проява в езика – виж Д. Даскалова, Е. Добрева 
(1990, с. 121 – 128). 

Включването на думите-заместители в статиите, представящи особеностите на 
лексико-граматическия клас от пълнозначни лексикални единици с идентично 
категориално значение, дава възможност да се осмислят както разликите им в план 
на съдържание и в реализираните от тях езикови функции, така и тяхното 
аналогично поведение в синтагматичен план, съответно в границите на изречението. 
Методическият подход, представен в настоящото изследване, улеснява осмислянето 
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на информацията за сложната реалност в езика и създава обективни предпоставки 
за осъзнаване на спецификата и различията в отделните лексико-граматически 
класове. При такъв подход може да се намери еднозначна оценка на проадвербите 
(парадигми 3.3.4.1 – 3.3.4.4 – тук, там, тогава, така, инак и др.), които се 
разглеждат в статиите за местоименията и/или в тези за наречията. Особеностите им 
в план на съдържание и в речевата им реализация се доказва чрез терминоло-
гичното словосъчетание местоименни наречия, което се предпочита при 
представянето на техните характеристики. В оценката на проадвербите от тези 
парадигми вниманието се насочва към техния основен диференциален признак 
(категориалното значение), който има отношение към парадигматиката в езиковата 
система. Определението в терминологичното словосъчетание е свързано с тяхната 
функция на думи-заместители и с поведението им в речта. При оценката на 
съвременния словашки език проадвербите от посочените парадигми се определят 
като adverbálne (príslovkové) zámená (адвербиални местоимения) – виж Oravec –
Bajzíková – Furdík (1984, с. 110). Тук основният компонент в границите на 
словосъчетанието има отношение към тяхната функция на местоимения, а 
категориалното им значение, съответно връзката им с пълнозначните думи, които 
заместват при изграждането на текста, се конкретизира в определението. В двата 
случая се отчита сложната природа на тези думи-заместители, но се поставят 
различни акценти при определянето на особеностите им в езика и в речта. 
Включването на разглежданите проформи в отделни микросистеми с инвариантен 
семантичен признак – категориално значение адвербиалност – отговаря на тяхната 
специфика и съответства на подхода при оценката на местоименията в предлаганото 
изследване. 
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One of several approaches to pronouns in standard modern Bulgarian 
In the paper pronouns in Modern Bulgarian are presented and analysed with the help 

of invariant differential feature – categorical meaning, incorporated in a specific way in 
the semantic structure, defining their functional load in the language and their behaviour 
as pro-forms in speech, respectively. This meaning motivates the internal differentiation 
of the discussed lexico-grammatical category; it determines the construction of the diffe-
rent pronominal paradigms; it connects the pro-forms of the specific microsystem with 
the relevant meaningful lexemes and explains their analogical characteristics in a syntag-
matic plan (the identity in their distribution, combination and valence) as well as their 
identical positions and functions on a sentence level. 
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