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ЛИДИЛА АРИЗАНКОВСКА*
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ф и л о л о ш к и  ф а к у л т е т  ,,б л а ж е  к о н е с к и “, с к о п ш , МАКЕДОНША

ЗБОРООБРАЗУВА^ЕТО И НЕГОВИТЕ РЕСУРСИ 
ВО МАКЕДОНСКИОТ 1АЗИК

(СО ОСВРТ НА ДЕРИВАТИТЕ СО СУБ1ЕКТИВНА ОЦЕНКА 
КАКО ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ЛЕКСИЧКИ ФОНД НА 

МАКЕДОНСКИОТ 1АЗИК)

Сажетак. Лексиката со суб]ективна оценка е дел од основниот лексички фонд 
на македонскиот ]азик, настаната како резултат на понудениот зборообразувачки 
потенцщал на македонскиот ]азик. Ка] сите деривати е присутна емоционалната 
компонента, односно доага до израз суб]ективниот став на говорителот со цел преку 
образуваната форма да го изрази то] сво] став, односно да ]а пренесе пораката кон 
оно] кому му е таа наменета. Притоа важен е и контекстот.

За одржуваае на ресурсите е особено важна фреквентноста, односно честотата 
на нивната употреба, т.е. нивната актуелност.

Клучни зборови: ресурси, деминутивно-хипокористични образувааа, ауг- 
ментативно-пе]оративни образувааа, суфикси, лексика со суб]ективна оценка, 
експресивна компонента, актуелна состо]ба, културен контекст.

0. Ц елта на ово] прилог е да ги претстави ресурсите на македонскиот ]азик 
во однос на деривацщ ата на лексеми со суб]ективна оценка, мисле]ки тука на 
деминутивно-хипокористичните образувааа, како и аугм ентативно-перратив- 
ните. Акцент ке биде ставен особено на овие вторите како помалку фреквентни 
во современиот ]азик и разгледувани како дел од основниот лексички фонд на 
македонскиот ]азик, со што ке се обидеме да ]а  претставиме продуктивноста, 
однсоно непродуктивноста на дадени суфикси како и причините за тоа, разгле
дувани како дел од еден пош ирок културен контекст.

1. Кога станува збор за зборообразувааето во македонскиот ]азик и неговите 
ресурси, а поага]ки од тоа какви промени се извршени и според тоа какви постапки 
или средства се користат при образувааето  на еден збор од друг, посто]ат четири 
начини на зборообразуваае: лексичко-семантички, лексичко-синтаксички, мор- 
фолош ко-синтаксички и морфолошки (афиксен) начин. (Конески К. 1995:11)
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Нас не интересира морфолошкиот начин на зборообразуваае како на]продук- 
тивен за создаваае нови зборови во нашиот ]азик. Ка] ово] начин се изделуваат: 
префиксното, суфиксното, префиксно-суфиксното зборообразуваае, образувааето 
на сложени зборови и образувааето на скратеници.

1.1. Дериватите со суб]ективна оценка се добиваат по пат на суфиксацща, 
па затоа во случаев ке се задржиме на то] начин на зборообразуваае. Потреб
но е да се истакне дека при процесот на создаваае нови зборови (деривати, 
односно мотивирани зборови) од дадена мотивирачка лексема се случуваат 
граматичко-семантички промени (премин на дериватот во друга зборовна група, 
различна од онаа на мотивирачкиот збор, потоа дериватот означува семантички 
нов десигнат или го означува истиот десигнат од тудовниот збор, изразуваае, 
односно неизразуваае на односот определувач-определуван помегу основата и 
формантот) на мотивираниот во однос на мотивирачкиот збор. Тие промени се 
всушност основа за класификацща на дериватите на: транспозициони, мутациони 
и модификациони.

1.2. Лексемите кои се предмет на нашето истражуваае се модификациони 
деривати поради следниве граматичко-семантички промени:

1.2.1. Дериватот останува во истата зборовна група како и мотивирачкиот 
збор: човек (именка)>човечиште (именка);

1.2.2. Дериватот не означува нов десигнат, различен од оно] на мотивирач
киот збор, туку дава информацща за неко]а особина на истиот десигнат именуван 
со по]довната единица: даб>дабиште ‘огромен даб’;

1.2.3. Формантот има семантичко-качествена функцща и е определувач во 
структурата на дериватот: жениште -  основата го именува десигнатот (жена), 
а формантот -иште е определувач, определува каков е десигнатот, во случаев 
станува збор за ‘огромна, грамадна, корпулентна’, може и: ‘одбивна жена’.

1.3. Модификациони категории во македонскиот стандарден ]азик се:
1.3.1. називите на женски лица (потша feminativa) и животни;
1.3.2. деминутивно-хипокористичните називи и
1.3.3. аугментативно-перративните називи.
1.4. Во однос на деминутивно-хипокористичните образувааа ке ги споме- 

неме суфиксите: -ец (ветрец, снежец), -ок (листок, прсток), -чок (ветерчок), -ка 
(рипка, лопатка), -ица (водица, теткица), -ца (солца), -ичка (сликичка, водичка), 
-е (прсте, носе), -че (вовче, изворче), -це (крилце, мевце), -енце (детенце, писмен- 
це), -ле (мажле, козле), -уле (детуле, кафуле). Со нив се изразува мала димензща 
на предметот именуван со основата или носат експресивно, чувствено значеае, 
односно се изразува позитивен однос на говорителот кон именуваниот предмет. 
(в. Конески К. 1985: 67-70)

1.5. Аугментативно-перративните називи информираат за големата димен- 
зща на предметот (десигнатот), а не е исклучена ниту негативната, одбивната, 
пе]оративната, односно експресивно-емоционалната ни]анса. Во македонскиот 
]азик за образуваае аугментативно-пе]оративни називи се срекаваат суфиксите: 
-иште, -ина, образувани од именки. (в. Конески. К. 1985: 70-71)
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1.5.1. На]продуктивен суфикс за образуваае аугментативно-перративни де- 
ривати е суфиксот -иште. Ово] суфикс се додава кон именки од сите три рода.

1.5.1.1. Именки од машки род:
(1) човек>човечиште
На]после влезе класниот старешина, крупно човечиште, со дневникот под 

десната мишка.
(Лоз/е, Блаже Конески, Култура, Скоще, 1990)

(2) облак>облачиште
То] рипна и тргна нака] мене како змев од темни облачишта.

(Лоз/е, Блаже Конески, Култура, Скоще, 1990)
(3) орел>орлиште
Оди кокошката и го сретнува црвот.
-  Здраво, орлиште -  ]а поздравува црвот.
-  Здраво, цару змиски -  отпоздравува кокошката. (виц)
(4) глас>гласиште
Таму, во ветената зем]а, пари растат од елки! И, на]драматичното е raj- 

вистинито, тоа не е само гласиште, биде]ки тука се фактите, фотографиите 
пристигнати од то] свет. (Утрински весник, рубрика: Мислеаа, Новата земjа, 
Лабина Митевска, 28.12.2006 г.)

(5) ]унак> jуначиште
Бирото за туризам на град Скоще ги предупреди странците да внимаваат 

на цепчиите, откако „jуначиште” удрило со стап од зад грб врз 83-годишен 
Холанганец за да му земе 150 евра.

http://www.dnevmk.com.mk/default.asp?ItemID=39C10FDCF89F4C499744F
F55F6AA3716

(6) стомак > стомачиште
Некогаш неодоливиот Расел се претворил во дебелко ко] изгледа како да 

му се на умот само хамбургери и пиво, а неговото стомачиште го издава дека во 
теретана одамна не влегол.

http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=138473DAD11F324C860D4F8
EA44BEF18

(7) маж>мажиште
Рускиот премиер Владимир Путин, утринава со мала подморница нуркал 

во длабочините на Ба]калското Езеро со што уште еднаш го потврди сво]от вни- 
мателно негуван имиц на ,,мажиште“.

(http://www.netpress.com.mk/mk/vest.asp?id=59891&kategorija=6)
Ово] суфикс го споменува и Елена Jованова-Груjовска во Валоризац^а на 

колокви)алозмите во македонската jазична средина (2002) како суфикс што се 
]авува во разговорниот ]азик, односно во т.н. колоквщална лексика, ко]а според 
Рикард Симеон (цитирано по Jованова-Груjовска 2002:13) претставува ,,нефор- 
малистички израз или ]азичен облик од конверзациски тип; обично не прилега во 
формален разговор или во литературата, а често се употребува во секо]дневниот

http://www.dnevmk.com.mk/default.asp?ItemID=39C10FDCF89F4C499744F
http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=138473DAD11F324C860D4F8
http://www.netpress.com.mk/mk/vest.asp?id=59891&kategorija=6
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говор“. Всушност, аугментативно-перративните називи се доста фреквентни во 
разговорниот ]азичен стил. Како примери се наведуваат: дечишта ‘деца’, педе- 
риште ‘хомосексуалец’.

1.5.1.2. Именки од женски род:
(8) жена>жениште
Ивана е виновна за нашата несрека! Машкото го скри пред машката долж- 

ност! Ме скри со сукта, како жениште! -  тврдеше Jован во очар (Женско родос
ловие, Лил]ана Хаб]ановик-Гуровик, Нова Македонца, 12.03.2011)

(9) коса>косиште
-  Зошто баш ходник? -  вели Поташински, нескладниот слабникав великан 

со огромно бело косиште (седи во стол за лулате: во последно време се почесто 
се зборува за последиците од дамнешната експлозща).

(http://www.kuckamen.com/2011/03/01/%В0% В2%В0%В8%В0%ВА%В 1% 
82%00%ВЕ)

1.5.1.3. Именки од среден род:
(10) дете>детиште
Откако призна дека не]зината керка Сури (4) има истенчен моден вкус и 

исклучиво сама ]а избира сво]ата облека, маната Ке]ти Холмс (31) тврди дека 
и покра] многуте привилегии што ги има благодарение на богатството во кое 
расте, Сури не е типично разгалено холивудско детиште. (Утрински весник, 
рубрика: Забава, 09.09.2010 г.)

(11) месо>месиште
Црно месиште биолско, ба]ата морска риба, боже, само од зборот и веке 

одвнатре ме гиба, ма]чиното млеко човек да си го поврати. (Сурати, Живко Чинго, 
http://www.ebookscenter.co.uk/, стр.11)

(12) дево]че >дево]чиште
За нив таа беше разуздена кариеристка, користолубиво дево]чиште што ]а 

злоупотребува сво]ата привлечност. http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID= 
C4CF3Ш19B123B41AAAE4ED205E18A35 (фелтон за маршалот Тито)

Аугментативно-пе]оративните деривати се покарактеристични за конкрет- 
ните именки, вакви образувата од апстрактни именки се невообичаени.

1.5.2. Вториот суфикс со ко] се образуваат аугментативно-перративни називи 
е суфиксот -ина, но ово] суфикс не е толку продуктивен колку што е -иште.

(13) баба>бабетина
Си одам ]ас така значи по патот кога отспротива ми се пушта една поголема 

баба. Бог да чува, си велам, каде ли само навалила бабетинава.
(http://www.templum.com.mk/star/konkurs/aktuelno/05-2007/avtori-bromofon.

Ы т)
(14) маж>мажетина
А баш чудно, никад коа сум слушала за него или коа ке сум го видела не ми 

одело у глава дека у него се крие таква мажетина...
http://www.vecer.com.mk/?ItemID=77F620B151931C42A2E7B35635086726

http://www.kuckamen.com/2011/03/01/%25%d0%920%25
http://www.ebookscenter.co.uk/
http://www.vecer.com.mk/default.asp?ItemID=
http://www.templum.com.mk/star/konkurs/aktuelno/05-2007/avtori-bromofon
http://www.vecer.com.mk/?ItemID=77F620B151931C42A2E7B35635086726
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(15) jунак-jуначина

Та ми излезе -  рамен босилок,
Што ми го носет -  све jуначина,
Све jуначина -  пот фесоине,
А дево]кине -  во пазуине,
А дечинана -  во р ’чинана.

(291 песна од Зборникот на Миладиновци)

1.5.3. Во македонскиот стандарден ]азик се ]авуваат и други суфикси со 
пейоративно, односно подбивно значете. Еден од нив е суфиксот -инка.

-инка: будала>будалетинка
(16) Секаде постои селска будалетинка, ако треба дури и Ке ]а измислат. Сите 

се ма]тапат со таквите, но тие им се многу потребни на провинцщата и на нашата 
култура. Постоетето на селската будалетинка за сите други во провинцщата е 
доказ дека тие се нормални. (Дневник, Сцена што недостига, Гоце Дртковски, 
рубрика: Култура 23.01.2010 г. )

1.5.4. Пе_Оративните образувата со суфиксите: -ло , -ле, -чо, -ко (душкало, 
ушле, слепчо, дрдорко, плачко) имаат мутационен карактер и претставуваат 
атрибутивни деривати.

мрсул>мрсулко
(17) На оваа лична навреда ниту Велиу не остана покус. Стана од пратенич- 

ката фотел]а, се упати кон Целили и му рече: „Седи бре таму, мрсулко еден!”.
Вест, 17.01.2004 http://star.vest.com.mk/default.asp?id=72290&idg=4&idb=1 

060&mbrika=Makedonija 
плаче>плачко
(18) Тренерот на Валенсща, Унаи Емери го нарече Жозе Мурито „плачко“ 

поради последните поплаки кои Португалецот ги изрече за судщата.
http://www.time.mk/read/dcabe859dd/46f59afe6a/index.html
смрди>смрдло
(19) Смрдло, ако останавме вие да ни давате нешто Ке цркневме сите до 

еден, било тоа да беше парче леб. ( коментар на форум, http://forum.kajgana.com/ 
threads/D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%81 
%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%B0%D0%B4%D0%B8-

1.5.4.1. Кон овие примери можеме да ги додадеме уште примерите од 
типот: клапчо ‘глупав маж, рогоносец’, потрчко ‘момче за се’; како и оние со 
суфиксите:

-уш: лигави се>лигуш ‘слабак, полтрон’.
-ач: шитка >шиткач ‘препродавач’, лижач ‘полтрон’
-(л )и ц а : буба>бубалица ‘студент/ученик што го интересира само 

учетето’или ‘оно] што учи на памет’.
-еж: дави>давеж ‘досаден човек’.
-атор: гребе се>гребатор ‘лице што извлекува некаква корист од друго 

лице’; гтави>гшаватор ‘досаден човек или тежок професор’.

http://star.vest.com.mk/default.asp?id=72290&idg=4&idb=1
http://www.time.mk/read/dcabe859dd/46f59afe6a/index.html
http://forum.kajgana.com/
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Овие образувааа се типични за колоквщалната лексика, биде]ки и повекето 
глаголи од кои се тие изведени се срекаваат единствено во разговорниот стил. 
(сп. Jованова-Груjовсra, 2002:63-64)

1.5.4.2. Кон оваа група ке ги додадеме и образувааата од придавки, со 
суфиксите:

-отща: лошо>лошотиjа ‘лош, за]адлив човек’
-ача: глупа>глупача ‘глупава жена’
-ало: дртав>дртало ‘стар човек'
2. Дали навистина формалната поделба на суфикси за деминутивно-хи- 

покористични и аугметативно-перративни образувааа е одржана? Поага]ки од 
семантички аспект (како и прагматички, односно прагматичката обусловеност, 
културниот котекст и сл.) можеме да до_щеме до заклучокот дека нема остра линща 
мегу деминутивно-хипокористичните и аугментативно-пе]оративните образувааа, 
односно доага до нивно значенско прекриваае, обусловено пред се од нивната 
употреба и поширокиот културен контекст во ко] тие се срекаваат, односно се 
прагматички мотивирани.

Примерите од типот: дебеличок, полничок; директорче, професорче и сл., 
присутни во современиот македонски ]азик и сво]ствени главно за колоквщалната 
лексика, го докажуваат тоа. Се работи за суфикси со кои се изведуваат деминутиви, 
но во случаев тие се ]авуваат со пе^ративно значеае. Ка] примерите: дебеличок, 
полничок се избегнува навредливиот став на говорителот, односно ‘се постигну- 
ва ублажуваае во соопштувааето на ставот на говорителот во однос на неко]а 
негативната карактеристика’; додека raj примерите: директорче, професорче се 
изразува ‘потсмешливост, односно презир’.

2.1. Човечулец е наслов на книга од писателот Александар Прокопиев (Магор, 
Скоще, 2011) во ко] се сместени, како што то] самиот вели: „ба]ки од левиот цеп“, 
односно ба]ки за возрасни. Преку самиот наслов претставен со деминутивно-хи- 
покористичната форма од именката човек>човечулец се изразува потсмешливо, 
односно пе]оративно значеае, и тоа со дво]но нагласена деминутивно-хипоко- 
ристична форма (во случа]ов и суфиксот -е, и суфиксот -ец во современиот ма
кедонски ]азик се со намалена актуелност на употреба), а со цел да се постигне 
нагласуваае на безнача]носта на човекот во ,,светот на возрасните“, односно во 
глобалниот свет. Ваквите тенденции особено се забележуваат во уметничкиот 
стил, каде што е изразена емоционално-експресивната маркираност на изразот.

3. Актуелна состоjба во однос на употребата на лексиката со субjек- 
тивна оценка

Лексиката со суб]ективна оценка отвора повеке прашааа од зборообразу- 
вачки, но и од синтаксички, семантички и лексички аспект.

Тесна е границата мегу лексиката со суб]ективна оценка и експресивната 
лексика. Со други зборови, потребни се интердисциплинарни согледувааа, со 
вклученост и на психолошката, педагошката и социолошката наука. (в. Сахарн 
и Л.В., 1985)

„Зборовите во кои се содржи позитивна или негативна експресща не]често 
се од жаргонот, но ги има и мегу заемките. Колоквщалната лексика со юуа се
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именуваат ситуации, настани и предмети од пошироката активност на лугето 
не]често е со обична експресща. Именувааето на лицата воопшто и на нивните 
особини, изгледот, карактерот и недостатоците се прави со зборови што носат 
позитивна или негативна експресща. Експресщата може да се долови и со помош 
на извесни зборообразувачки средства. Така, со деминутивно-хипокористични 
форми се истакнува позитивната експресща, а негативната експресща со помош 
на аугментативно-пе]оративните.

Aj, Сашо, кла] ми воткичка!/Да] ми цигарче!/ То] ги мачел за парите да му 
кажат, не ги мачел од што е то] -  машачиште! “ ^ованова-Гру]овска 2002:84)

3.0. Ке обрнеме внимание на некои од нашите согледувааа, следе]ки ]а ак- 
туелната сосото]ба во однос на употребата на лексиката со суб]ективна оценка:

3.1. Употреба во ИГ (и ка] деминутивно-хипокористичните и ка] аугмен- 
тативно-пе]оративните образувааа):

(20) Живеев во мала собичка.
(21) Има мало усте, мало ноже, мало прсте...
(22) Ме посети едно големо крупно мажиште.
(23) Големо jуначиште се покажа.
Употребата во ИГ не е ретка, но во посочените примери станува збор за 

тафтологща, со цел нагласуваае на суб]ективната оценка во однос на предметот, 
со цел пораката вистински да биде пренесена и разбрана од страна на не]зиниот 
примач.

3.2. Детскиот говор. Кога станува збор за детскиот говор, може да се кон- 
статира дека во него преовладуваат деминутивно-хипокористични именувааа 
(ноце, раче, прсте, нокте, носе, усте, главче; бананче, морковче, ]аболче, кашичка; 
капче и сл.). Ваквата употреба е резултат на перцепцщата на светот околу детето 
во раната возраст.

3.3. Генерациска разлика во однос на употребата на лексиката со суб]ек- 
тивна оценка. Разликата се ]авува како резултат на различната перцепцща на 
светот.

Пример се личните имиаа ка] децата (Кире, Стефче, Jованче...). Актуелната 
состсуба укажува на тоа дека се избегнуваат денес деминутивно-хипокористичните 
форми во однос на употребата на личните имиаа.

3.4. Дщ алектната слика во македонскиот ]азик укажува на големо присус- 
тво на лексика со суб]ективна оценка, но во однос на актуелната соскуба можеме 
да забележиме дека во ]угоисточните говори преовладуваат деминутивно-хипоко
ристичните образувааа, додека аугментативно-перративните ги има се помалку 
(в. Дрвошанов 2012).

3.5. Употреба во уметничкиот стил (в. погоре, на пр. човечулец (2.1.), 
]уначина (1.5.2.) и др.). Поретко ваквата лексика се срекава во другите функцио- 
нални стилови, малку во новинарскиот, публицистичкиот, а речиси воопшто не 
во административниот и научниот стил. Ваквата лексика е присутна во народната 
поезща (в. Пановска Ружа, 1973.)
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(24) Sемне sвезда, sверот sвери sвериште, sенsел sенsа sериште...
(Клап, клап, клап, брзозборка, Ра]ко Jовчевски, 1997)

(25) Дигни го тоа твое рачиште погоре, по гаволите. Така.
-  Од што зависи, прашам ]ас.
-  Од тебе, вели таа.

(Зем]аци, Коле Чашуле)
http://www.np.org.mk/tekstasp?lang=mac&tekst=476&stI=2
(26) Тине]церската поп-sвезда Цастин Бибер ]а доби титулата за наколем 

„лигуш” во Холивуд. Со своето детско лице и нежниот глас, ова момче освои 
милиони дево]ки ширум светот кои не можат да одолеат на неговиот шарм, фризура 
и насмевка, но, зад камерите Цастин е вистински разгалено детиште.

http://www.time.mk/read/61c1224b6d/aa2b5cacf2/index.html
3.6. Употреба во колоквщ алната лексика (в. погоре: 1.5.4., 3.)
3.7. По]ава на лексикализирани форми од типот: ужинка, ланче и сл., 

како и понови од типот: маичка, продавничка, лепче и др. се се почести во ма- 
кедонскиот ]азик. Во примерот: кромид-кромитче се добива нов назив за ‘млад, 
пролетен кромид’. Истото се случува од називи за храна: сусамче, сусамка, 
бомбица и др.

3.8. Лексиката со суб]ективна оценка може да се смести во 16 семантички 
полита (в. Jованова-Груjовска 2009): делови од човечкото тело; физички и пси- 
хички особини на човекот; роднински односи; храна; обичаи, вера и опшествен 
живот; болести и лекувате; облека и обувки; дом, покукнина и посатки; орудща 
и предмети од опкружуватето; занаети и професии; растителен свет; животински 
свет; рел]еф и хидрографща; метеорологща; сообраод и останати лексеми.

4. Заклучок. Лексиката со суб]ективна оценка е дел од основниот лексички 
фонд на македонскиот ]азик, настаната како резултат на понудениот зборообра- 
зувачки потенцщал на македонскиот ]азик, ко] се сведува главно на процесот 
на суфиксацща, при што како резултат на ваквиот зборообразувачки процес се 
срекаваат главно именски образувата. Ка] придавките, на пример, не се срекаваат 
аугментативно-пе]оративни образувата.

Ка] сите деривати е присутна емоционалната компонента, односно доага 
до израз суб]ективниот став на говорителот со цел преку образуваната форма да 
го изрази то] сво] став, односно да ]а пренесе пораката кон оно] кому му е таа 
наменета. Притоа важен е и контекстот.

За одржувате на ресурсите е особено важна фреквентноста, односно чес- 
тотата на нивната употреба, т.е. нивната актуелност.

Нивната фрквентност на употреба во актуелниот ]азик, било на ниво на 
стандарден било на ниво на дщалектен ]азик, се менува и е во тек со совреме
ните тенденции, кои се, пак, прагматички обусловени, и се дел од еден поширок 
културен контекст. Затоа веро]атно, разгледувани по одделни функционални 
стилови, тие се срекаваат на]чество во разговорниот ]азик и во уметничката ли
тература (поретко во новинарскиот стил) каде што доага до израз емоционалната 
компонента, односно суб]ективниот став на говорителот, што е, впрочем, основна 
компонента на лексиката со суб]ективна оценка.

http://www.np.org.mk/tekstasp?lang=mac&tekst=476&stI=2
http://www.time.mk/read/61c1224b6d/aa2b5cacf2/index.html
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СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РЕСУРСЫ В МАКЕДОНСКОМ ЯЗЫКЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ СУБЪЕКТИВНОЙ-ОЦЕНОЧНЫХ ДЕРИВАТОВ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ЧАСТЬЮ ОСНОВНОГО ЛЕКСИЧЕСКОГО ФОНДА МАКЕДОНСКОГО ЯЗЫКА)

Р е з ю м е

Целью данной статьи является представление ресурсов македонского языка, каса
ющихся деривацией субъективно-оценочных лексем, имея в виду уменьшительно-лас
кательные и увеличительно-уничижетельные формы слова. Особое внимание в тексте 
посвящается увеличительно-уничижетельным формам как реже употребляемым в сов
ременном языке. В связи с этим попытаемся рассмотреть продуктивность и непродук
тивность оддельных суффиксов и установить причины такого явления рассматривая их в 
более широком культурном контексте.


