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(аксиологични аспекти) 

Обект на предложеното изследване са лексикални единици, представящи концепта 

СЕМЕЙСТВО в български език и култура като фрагмент от българската езикова картина на 

света. Основна цел на тази работа е да се изведат аксиологичните особености, характерни за 

български език и култура, които се откриват в лексико-семантичните експликации на 

концепта СЕМЕЙСТВО 

В статията се подчертава, че семейството е един от най-важните концепти в 

българската култура и език. Представата за него е свързана с ясно очертаната граница между 

своето и чуждото, което представя опозицията свой – чужд, в която се открива семантиката 

‘свойственост’ и ‘чуждост’. Чрез това противопоставяне светът се разделя на два полюса, 

прокарва се граница между всичко, което е свое, близко и безопасно, което е оценено 

положително, и чуждото, непознато и опасно, което се оценява отрицателно. Семантиката на 

своето и чуждото попада в личната сфера на човека или се изключва от нея. 

В статията се приема, че концептът е динамична ментална структура, по-сложна от 

значението, която съдържа понятийна, ценностна, оценъчна, културно-фонова информация, 

съдържаща се в лексиката на всеки отделен език, и имаща когнитивна същност. Концептът 

обхваща както денотативното, така и конотативното съдържание на лексемите, отразяващо 

представата на носителите на дадена култура за явлението с цялото многообразие на неговите 

асоциативните връзки. Той е представен в различни знакови форми (в лексеми, устойчиви 

словосъчетания, различни дискурси и т.н.). 

Терминът „езикова картин на света“ се използва по Руднев (Руднев 1997) като 

„система от интуитивни представи за реалността, която се описва от определена 

социопсихологическа единица“ – личност, етнос, нация и др. 

Лексемата семейство е разгледана през призмата на българската лексикография. Прави 

се извод, че концептът СЕМЕЙСТВО в български език най-често е представен чрез лексемите 

за неговите членове. В ядрото на концепта семейство са: жената (съпруга и майка), мъжът 

(съпруг и баща) и техните деца. Своите - това са кръвните роднини и тези по съребрена 

линия. Близо до ядрото са роднините, а в периферията - всички останали: поколение - 

поколение, происхождащо от общ прародителя, роднини (родители, семейство), изразени с 

лексемите род, свои, своица, своещина, роднини, рòдеи ‘родственици’, родители, рòдица, 



рòдка ‘майка’, рождѐнье – ‘дете’, рàгя - ‘дете’, родѝло - ‘дете’, рòжба ‘дете’, рождѐнье - 

‘дете’ а също и роднинските термини: баща, майка, брат, сестра, и др. 

 В семейството на носителите на традиционната българска култура има строга 

йерархия. Разделите и следващите бракове не се поощряват, освен при смърт на един от 

съпрузите. Особено място в българската традиционна култура е отредено на жените, които са 

родили дете без брак, както и на родените от тях деца.   

Чрез анализирания материал се стига до извода, че високо се цени следният 

традиционен семеен модел: семейство в първи брак с живи родители и много собствени 

здрави деца, в което особено се ценят синовете. Отрицателно се оценява безбрачието, 

смъртта на роднини, съпрузи, деца, което води до изчезването на рода и опустяването на 

дома като център на семейното пространство. 

В подкрепа на тези изводи са представени и резултати от асоциативни анкети. 

 


