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0.1 Семантичната категория деминутивност (умалителност)1 и нейните 
прояви в словообразуването на съвременния български език не са изслед- 
вани в пълнота. Освен студията на М. Димитрова „Умалителните имена 
в книжовния български език“ (Димитрова 1959) и монографията на Б. 
Кръстев „Умалителността в българския език“ (Кръстев 1976), отделни 
аспекти на умалителността се разглеждат в съответните части на гра- 
матиките на българския език (Андрейчин 1978; Маслов 1981; Граматика

1 В настоящото изследване термините деминутивност и умалителност, също де
минутиви, умалителни съществителни и nomina diminutiva се употребяват като 
синоними.
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19832; Стоянов 1984; СБЕ 1998)3 и на някои монографични трудове по 
българско словообразуване (Радева 1991; 2007), както и в отделни ста- 
тии. В съпоставителен план умалителните съществителни са изследва- 
ни по-пълно в монографията на Н. Длугош „Słowotwórstwo polskich i 
bułgarskich deminutiwów rzeczownikowych“ (Długosz 2009) и в отделни 
статии (напр. Bakardzieva 2007).

0.2 В българския език признакът ‘деминутивност’ се приписва на раз- 
лични части на речта. Най-често обаче деминутивността се свързва 
със съществителните имена. Вероятно не е случайно, че само при тях 
признакът ‘деминутивност’ е залегнал в основата на отделна словообра- 
зувателна категория -  nomina diminutiva. Затова би трябвало при изслед- 
ването на деминутивността да се започне именно от съществителните.

Тук се разглеждат накратко само някои страни от семантиката на деми- 
нутивите. Въпросите, свързани с формалната структура, отношението 
между значението и функциите на деминутивите в текста, остават пред
мет на по-нататъшни изследвания.

0.3 В славянската дериватология nomina diminutiva се дефинират по 
сходен начин. Но при по-внимателно вглеждане се вижда, че има някои 
различия в детайлите, които обуславят определени нюанси в разбира- 
нето на деминутивите и на деминутивността в отделните национални 
лингвистики.

0.4 Всички автори еднозначно отнасят nomina diminutiva към модифика- 
ционните структури. Посочва се, че деминутивите назовават обекти (в 
широк смисъл), характеризирани с признака ‘деминутивност’. Този при
знак обаче се разбира по различен начин и се отнася към различен тип 
обекти от авторите. В зависимост от това се очертават някои специфики 
в разбирането на умалителността в българския и другите славянски ези- 
ци. Всъщност в славянското езикознание и в частност словообразуване 
почти не се предлага дефиниция на понятието деминутивност. За това 
какво се разбира под деминутивност съдим косвено от определенията 
на nomina dminutiva и на техните градивни елементи -  деминутивните 
суфикси.

2 Автор на раздела за образуване на съществителните имена в граматиката е Ст. 
Стоянов.

3 Тук не се включват граматиките и други изследвания, засягащи проблемите на 
умалителността от периода до средата на ХХ в. (Изключение прави само грама
тиката на Л. Андрейчин, чието първо издание е от 1944 г. В това изследване се 
използва второто издание от 1978 г.) Подробен преглед на литературата от този 
период прави Б. Кръстев (Кръстев 1976: 5-11; вж. също Димитрова 1959).
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1.0 В почти всички съвременни изследвания на българския и на другите 
славянски езици се обръща внимание на това, че деминутивите могат да 
изразяват три типа значения: квантитативно (количествено), квалитатив
но (качествено, оценъчно) и смесено квантитативно-квалитативно (вж. 
напр. Zima 1958; TSC 1962; Нещименко 1980; Trnkova 1991; Furdik 2004: 
90 и др.). В българското езикознание обикновено се говори за физическа 
(обективна) и емоционална (субективна) умалителност, като се изтъква, 
че най-често деминутивите изразяват „в най-различна степен и двете 
значения заедно“ (Кръстев 1976: 13; вж. също Димитрова 1959: 268).

1.1 Под влияние на руското и съветското езикознание повечето българ- 
ски автори свързват умалителността с изразяването на оценка, предимно 
положителна, по-рядко отрицателна. Така например В. Радева разглежда 
деминутивите (наред с аугментативите) към съществителните за субек
тивна оценка (Радева 1991: 155-156; Радева 2007: 146-147), но посочва, че 
чрез деминутивите може да се изразява и „размер или степен с признак 
‘умалителност’ без допълнителна конотация“ (Радева 2007: 146-147). Л. 
Андрейчин говори за „умалително-гальовни наставки“ за образуване 
на съществителни имена (Андрейчин 1978: 100-102); Ю. С. Маслов -  за 
умалително-ласкателни съществителни (Маслов 1981: 87-88); Ст. Стоя
нов -  за умалително-гальовни съществителни (Стоянов 1984: 186) и др. 
(вж. също Димитрова 1959; Граматика 1983: 67; Стоянов 1984: 187; Васева 
1994).

1.2 Както бе посочено, в руското и съветското езикознание умалител- 
ността се разглежда „как средство воплощения понятийной категории 
оценки“, в която се отделят „субкатегории квантитативной, квалитатив
ной, квантитативно-квалитативной оценки“ (Нещименко 1980: 13-14). 
Посочва се, че в семантиката на лексемите значенията количествена и 
качествена оценка тясно се преплитат; генетически значението за екс- 
пресивна оценка е вторично, обусловено от субективното възприятие на 
обективно измеримите свойства на предметите (Нещименко 1980: 14; по 
същия начин: Кръстев 1976: 12).

В академичната граматика на руския език (Грамматика 1980) деминути
вите са включени в раздела „съществителни със субективно-оценъчни 
значения“. „К субъективно-оценочным относятся следующие значения, 
выражаемые суффиксальным способом: уменьшительное, ласкательное, 
уменьшительно-ласкательное, уменьшительно-уничижительное, увели- 
чительное“ (Грамматика 1980: 208). От приведения цитат става ясно, че 
за авторите на граматиката умалителността може да се проявява както 
отделно, като самостоятелно значение, така и съвместно със значенията 
‘гальовност’ и ‘пейоративност’. За съжаление по-нататък се изследва
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само формалната страна -  суфиксите за образуване на съществителни за 
субективна оценка, без да се привеждат примери за изразяване на фор- 
мулираните в началото отделни субективно-оценъчни значения. За целта 
на настоящото изследване обаче е важно това, че в руската граматика 
и в русктата лингвистика по принцип умалителността се разглежда в 
рамките на оценъчността.

1.3 В полското езикознание деминутивите се включват или в рамките на 
експресивните названия, или обратното -  онези експресивни названия, 
които по форма са деминутиви, се причисляват към деминутивните наз
вания. Редица полски изследователи разделят деминутивите на същински 
-  такива, които изразяват предимно или само физическа умалителност, и 
формални деминутиви или квазидеминутиви, изразяващи предимно или 
само експресивна, емоционална умалителност (Nagórko 2003: 195-196; 
Długosz 2009: 9-11 и цит. там литература). В други изследвания (напр. 
Gramatyka 1998) се прави опит за отделяне на деминутивността от екс- 
пресивността, като се обособяват две самостоятелни словообразувателни 
категории при съществителните имена -  nomina diminutiva и nomina 
expressiva, без обаче да се определят точни граници между тях. Така към 
nazwy deminutiwne се причисляват тези съществителни, които означават 
малки размери на предмета (най-често съпроводени с положителна емо- 
ция), напр. domek, lampka (Gramatyka 1998: 391). Същевременно обаче 
галените названия (хипокористиките) биват еднозначно отнесени към 
nazwy ekspressywne. Посочва се, че на експресивните названия е присъ- 
що и изразяването на отрицателна оценка. Всъщност с термина nazwy 
ekspressywne в граматиката се означават всички названия с предимно 
експресивна функция, която може да бъде от различен характер, да изра- 
зява различни оценки и емоции (вж. по-подробно Gramatyka 1998: 427).

1.3.1 В своята монография върху полските и българските деминутиви 
Н. Длугош разделя деминутивите на две групи: същински и формални. 
Към същинските деминутиви тя причислява дериватите, производни 
от предметни названия, „чиято главна черта е сигнализирането на ума- 
лителност“ (очевидно се има предвид т. нар. физическа умалителност, 
свързана с размер, големина -  заб. моя, Ц. А.), напр. пол. dom ^  domek; 
бълг. прозорец ^  прозорче.

Към формалните деминутиви авторката отнася следните групи:
-  умалителни, в които между произвеждащата и производната дума 

остава запазена някаква обща семантична прилика, напр. прилика 
във формата, функцията, материала и т. н., напр. пол. młyn ^  młynek, 
guma ^  gumka; бълг. мелница ^  мелничка, камбана ^  камбанка, 
гума ^  гумичка;
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-  умалителни, които внасят значение на единичност или частичност, 
т. е. които назовават или единичен предмет или понятие, или тяхна 
част, напр. пол. słoma ^  słomka, ogień ^  ognik; бълг. слама ^  сламка, 
огън ^  огънче, пух ^  пухче, баница ^  баничка;

-  емфатични умалителни, които се отнасят към: а) константни по от
ношение на размера си понятия, напр. пол. dzień ^  dzionek, słońce ^  
słonko; бълг. слънце ^  слънчице; б) абстрактни съществителни, напр. 
пол. cnota ^  cnotka, idea ^  idejka; бълг. амбиция ^  амбицийка, дарба 
^  дарбица; в) названия на малки същества, напр. пол. gęś ^  gęsie, 
prosię ^  prosiątko, krawiec ^  krawczyk; бълг. прасе ^  прасенце, моряк 
^  моряче, чирак ^  чираче и др. (Długosz 2009: 13; Длугош 2011: 210).

1.3.1.1 От цитираните примери не става ясно дали формалните демину- 
тиви в разбирането на Длугош изобщо не изразяват умалителност, или 
наред с другото си значение (другите си значения) изразяват и умали- 
телност. Справката с българските тълковни речници (РБЕ и БТР 1994) 
показва, че повечето посочени от авторката формални деминутиви от 
първите две групи в БЕ4 (мелничка, камбанка, гумичка; баничка) изра
зяват като първо значение признака ‘умалителност’, срв. мелничка 1. 
‘умал. от мелница; малка мелница’; камбанка1 ‘умал. от камбана; малка 
камбана’; гумичка 1. ‘умал. от гума’; баничка 1. ‘умал. от баница’. Оче
видно тези и други подобни съществителни могат да се характеризират 
като формални деминутиви само във второто си значение (мелничка 2 
‘метален уред за мелене...’; камбанка1 2 ‘малък звънец; звънче’; гумичка 2 
‘изрязан от гума пръстен...’; баничка 2 ‘вид тестено изделие. ). В своето 
първо значение те, съгласно определението на Н. Длугош, трябва да се 
характеризират като същински деминутиви.

Разликите в значенията на подобни многозначни лексеми е причина 
някои български езиковеди да смятат, че единици като мелничка 1, кам
банка1 1, гумичка 1, баничка 1 и др. под. са умалителни форми на произ- 
веждащите думи (в случая: мелница, камбана, гума, баница), а мелничка 
2, камбанка1 2, гумичка 2, баничка 2 са умалителни думи „със собст- 
вена семантика“ (Зидарова 2004). Въпросът за това дали деминутивите 
(по-точно т. нар. същински деминутиви) са форми на неумалителните 
думи или са отделни думи, вече е намерил своя отговор в словообра- 
зувателните изследвания. Тук по-скоро става въпрос за това как следва 
да се характеризират от синхронна словообразувателна гледна точка 
многозначните лексеми, чието преносно значение (преносни значения) не 
изразяват умалителност. Трябва да се има предвид, че често пъти лекси- 4

4 Примерите от полския език няма да бъдат коментирани.
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кографската практика е твърде противоречива -  едни и същи единици 
в речниците се представят ту като полисемантични лексеми, ту като 
отделни омонимни лексеми. Независимо от това как биват отразявани в 
речниците, единици като мелничка ‘метален уред за мелене.. камбанка 
‘малък звънец; звънче’ от синхронна гледна точка не изразяват умали- 
телност и не трябва да се характеризират като деминутиви.

1.3.1.2 Могат да бъдат направени и други бележки към класификация- 
та на Н. Длугош. Така например според РБЕ съществителното огънче, 
причислено от авторката към формалните деминутиви, всъщност има 
само умалително значение, следователно то би трябвало да се отнесе 
към същинските деминутиви. А от речниковите дефиниции на пухче 
(‘топче от пухкава материя’ -  РБЕ) и сламка (‘отделен стрък от слама 
или трева’ -  БТР 1994) става ясно, че тези съществителни не изразяват 
нито умалителност, нито експресивност, затова тяхното определяне като 
деминутиви, макар и формални, е съмнително.

1.3.1.3 Най-голямо внимание обаче заслужава последната точка (в) на 
цитираната класификация. Названията на малки същества, които автор- 
ката разглежда като формални емфатични деминутиви, в славянското 
словообразуване -  с изключение на българското -  се причисляват по 
принцип към отделна словообразувателна категория, наречена названия 
на малки (млади) същества, чеш. nazvy/jmena mladat (TSC 1962; 1967), 
слш. nazvy mladat (Furdik 2004: 91), пол. nazwy istot młodych (Gramatyka 
1998: 429-430). В българската дериватология такава словообразувателна 
категория изобщо не се дефинира; съществителни от посочения тип 
(прасенце, моряче, чираче, също: варненче, българче и др.) се определят 
като деминутиви.

2.0 Има ли основания да се говори за наличие на две словообразувател- 
ни категории -  названия на малки същества и деминутивни названия ?

2.1 В „Pnručrn mluvnice češtiny“ (PMČ 1995: 123) названията на малки съ
щества се разглеждат от М. Докулил в рамките на моцията (pfechylovarn). 
Още в TSČ 1962 авторът посочва тясната връзка между двете ономаси- 
ологични категории (по-нататък ОК) -  моция и млади същества (TSČ 
1962: 47). Към последната се отнасят „названия на млади индивиди, 
обикновено животни, рядко хора, означени чрез изходното съществи- 
телно“ (MČ 1986: 308). S

S kategorn prechylovam (tesne) souvis^ i onomaziologicka kategorie mladat a vubec 
nedospelych, resp. nevyvinutych, neplnohodnotnych, dospelym nerovnocennych tvoru,
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zaležejc v tom, že pojem žive bytosti dostane doplnujc znak nedospelosti, nezralosti, 
popr. slabosti, nedostatečnosti.
Napr. vyznam slova hade, pojem „hade" se rovna pojmu „had" + doplńuj^c^ znak 
nevyvynutosti, ve smyslu pojmu „mlade", je  tedy konjunkci techto dvou pojmu, 
podobne slune = slon + doplnujc znak mlade, ptače = ptak + doplnujc znak mlade. 
(TSČ 1962: 47-48).

Посочва се, че преобладаващата част от съществителните от категорията 
nazvy mladat назовават малките на животните; малки на човека в ЧЕ 
назовават ограничен брой лексеми, някои от които редки и остарели, 
напр. cikane, žide (MČ 1986: 308), Arabče, Češe, Slovače, doktUrče, lajtnanče, 
vojače и др., като се уточнява, че някои от тях не изразяват значението 
„дете“, а само умалително или гальовно значение, или пейоративно зна
чение на незрялост, непълноценност (TSČ 1967: 558).

2.2 Според руската академична граматика „существительные со значе
нием невзрослости“ „называют лицо или животное, характеризующееся 
детскостью, невзрослостью“5.

Здесь выделяются следующие подтипы. 1) Существительные, мотивированные 
названиями животных и называющие детенышей: зверёнок, совёнок, ... оленё
нок, ... волчонок.; сюда же примыкают дьяволёнок, чертёнок... 2) Существи
тельные, мотивированные названиями лиц и имеющие значение „ребенок -  пред
ставитель национальности, социальной прослойки или профессии, названной 
мотивирующим словом": турчонок, цыганёнок, ... казачонок, попёнок, ... вну
чонок (Русская грамматика 1980: 204).

2.3 В полската академична граматика названията на малки същества 
също се обособяват в отделна словообразувателна категория (СК). Вни
мание заслужава констатацията, че дериватите от тази категория с фор
мант -ę се срещат най-често във формата си за мн. ч., напр. Cyganięta, 
kocięta, lwięta, докато единичност се изразява с помощта на „сингула- 
тивно-деминутивния“ формант -ko, напр. Cyganiątko, kociątko, lwiątko, в 
резултат на което възникват деривационни двойки: Cyganię : Cyganiątko, 
tygrysię : tygrysiątko. „Drugi człon oprócz informacji o młodości sygnalizuje 
małość i ekspresywność“ (Gramatyka 1998: 430). Какво точно се разбира 
под ‘młodość’ и ‘małość’, обаче не се пояснява; за разликата между двете 
значения може да съдим единствено от приведените примери.

2.4 От всичко, казано дотук, може да се обобщи, че в цитираните из- 
следвания категорията названия на малки същества включва съществи- 
телни, назоваващи одушевени същества (животни и хора), които се ха- 5

5 Става дума за съществителните със суфикс -(ч)онок.
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рактеризират с признака ‘полова незрялост’. Названия като чеш. doktйrсe, 
1а]Шапсе, vojace и др., изразяващи единствено оценка, отношение, обаче 
не се вписват в цитираните дефиниции на разглежданата категория. 
Тези деривати много се доближават до съществителните, производни от 
роднински названия, като чеш. таттка, tat^nek, dceruska, synaсek и др., 
които в чешката дериватология се определят като деминутиви, въпреки 
че те също не изразяват физическа, квантитативна умалителност.

3.0 Има ли основания съществителни като чеш. dokturče, бълг. доктор- 
че и др. под. да бъдат интерпретирани по различен начин в отделните 
славянски лингвистики? Вече бе посочено, че във всички словообразува- 
телни славистични изследвания, независимо от теоретичните им основи, 
nomina diminutiva се определят като модификационни образувания. Спо- 
ред ономасиологичната теория при модификационните ономасиологични 
категории (чието деривационно въплъщение са СК) към съдържанието 
на дадено понятие се придава определен допълнителен знак, с който по- 
нятието се модифицира (обогатява) (TSČ 1962: 46). В полската академич
на граматика, основаваща се на теорията за предикатно-аргументните 
структури, модификационните деривати се дефинират по сходен начин: 
„Модификационните деривати прибавят ново значение (нов предикат) 
към значението на изходната лексема“ (Gramatyka 1998: 377).

3.1 Както видяхме, при ОК названия на малки същества този предикат 
(в терминологията на М. Докулил: „знак“б) се определя като полова нез
рялост (znak nedospelosti, nezralosti, popr. slabosti, nedostatečnosti) (TSČ 
1962: 47). При деминутивната ОК допълнителният „знак“ се определя от 
М. Докулил като ‘деминутивност’ (пак там, 46).

Tento deminutivm znak je svou povahou složity: muže byt jen kvantitativm, zaležejc  
v pojeti predmetu jako maleho, menštto (relativne), než je obvykla velikost predmetu 
toho druhu (srov. stul ^  stołek /.../ -  nebo jen kvalitativni, v tom pnpade je  vždy 
emocionalm, a to bud’ meliorativm... (matka ^  matička, chleb ^  chlebwek), nebo 
pejorativm ... (ded ^  dedek, spisovatel ^  spisovatylek), -  anebo kvantitativn  i 
kvalitativn zaroven (devče ^  devčatko, ruka ^  ručička, ručinka). /.../ Duležite je, 
že deminutivne pojaty pojem zustava vždy uvnitr vychozfoo pojmu, ma pouze zvlašM  
znak navw: domek nen  svou podstatou nic jineho než dum, ovšem nikoli dum veliky, 
nybrž maly a vetšinou take mily, utulny apod. /.../, obecne „dum" + hodnotc znak 
(TSČ 1962: 46-47).

6 Авторът използва термина знак (znak), за да го разграничи от термина признак 
(pnznak), използван в структурната лингвистика, и от термина ономасиологичен 
признак, който използва в своето изследване (TSC 1962: 46 -  бел. № 20).
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Както се вижда, за разлика от представеното по-горе разбиране на ру- 
ските и на някои полски изследователи, в разбирането на М. Докулил 
деминутивността включва в себе си емоционалността и експресивността, 
но само в рамките на деминутивните по форма съществителни (тези, 
които съдържат деминутивен суфикс). (Трябва да се има предвид, че 
експресивни са не само деминутивите, но и аугментативите, както и 
деривати от други СК.)

3.2 Признакът ‘полова незрялост’, който е в основата на категорията наз
вания на малки същества, е тясно свързан с признака ‘възраст’ -  полово 
незрял е индивидът до определена възраст7. Следователно признакът 
‘малък’ може да се отнася не само до физически параметри като голе- 
мина, размер, обем, количество, интензивност, но и до възраст. В този 
смисъл според нас названията на малки същества също би трябвало да 
се характеризират като деминутиви.

3.3 Въз основа на всичко, казано дотук, смятаме, че към деминутивите 
трябва да бъдат отнесени само онези деривати, чието словообразува- 
телното значение (СЗ) може да се представи с парафразата ‘Х, който е 
малък’ с някои уточнения по отношение на това какво се разбира под 
„Х“ и какво -  под „малък“.

3.3.1 В зависимост от това за каква субстанция става дума, предикатът 
малък може да означава: ‘малък по размер’ (напр. бълг. столче, ръчичка); 
‘малък по интензивност и/или количество’ (дъждец, ветрец, снежец); 
‘малък по количество’ (солчица, хлебец); ‘малък по значение, важност’ 
(теорийка, проблемче; професорче, пенсионерче); ‘малък на възраст’ 
(зайче, козле, козичка; чираче, овчарче). Много често предикатът малък 
на системно равнище изразява повече от едно значение; кое от тях ще 
изпъкне на преден план, зависи от контекста8. В устната реч за това до- 
принася и интонацията (Кръстев 1976: 55; Маслов 1982: 95).

3.3.2 Така например съществителното професорче изразява конотация 
на пренебрежение, ирония независимо от контекста, докато приятелче 
може да изразява или да не изразява конотация, срв. приятелче, отнесено 
към дете (наред с физическа умалителност, характеризира се с признака 
‘± гальовност’), и приятелче, отнесено към зрял човек (не изразява фи
зическа умалителност, съдържа признаците ‘ирония’ или ‘гальовност’). 
Съществителни като докторче, агрономче, даскалче също могат да изра- 
зяват или да не изразяват конотация. Когато с тези лексеми се назовава

7 За тясната връзка между значенията ‘малък’ и ‘млад’ вж. РБЕ.
8 За ролята на контекста при определяне на конкретното значение на деминути

вите в БЕ вж. Димитрова 1959; Кръстев 1976: 55; Енчева 1988; Васева 1994.
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зрял, възрастен човек, тогава те изразяват конотация на ирония, презри- 
телност и под. Когато се назовава млад човек, могат да бъдат неутрални 
или да съдържат конотация на гальовност, умилителност.

3.3.3 Не всички деминутиви в БЕ, производни от роднински названия, 
изразяват само квалитативно значение (умилителност, гальовност и др.) 
-  напр. лексемите братче, сестриче, сестричка наред с квалитативното, 
може да изразяват и умалително значение във физически смисъл.

3.3.4 При съществителни от типа статийка, вестниче, разказче, пиеска, 
списанийце и под. също може да са налице двете значения -  деминутивно 
във физически смисъл (по-малък обем) и квалитативно (по-малък по зна- 
чимост, важност, т. е. да изразяват качествена оценка на съдържанието), 
като едното от тях преобладава.

3.3.5 Теоретично названията на храни, напитки, растения като бобец, 
хлебец, пиперец, солчица, водица, биричка, ракийка, винце би трябвало да 
изразяват както квантитативна, така и квалитативна умалителност. Това 
обаче не важи за всички деминутиви (по-подробно вж. Димитрова 1959; 
Пантелеева 1976: 122; Павлова 1986; Васева 1994: 34).

3.3.6 Тук не е възможно да бъдат разгледани всички значения на де- 
минутивите. Не може обаче да подминем една група съществителни, 
назоваващи лица, от типа българче, арменче, циганче, варненче, евро- 
пейче. Описанието на такива деривати в лексикографската практика 
съществено се разминава с теоретичните изследвания, в които те се 
определят като п о т т а  dimmutiva. В тълковните речници на БЕ лекси- 
калното значение на съществителни от този тип (с малки изключения) се 
представя не със структурната дефиниция (умал. от = умалително от), 
задължително използвана при тълкуването на деминутиви като столче, 
ръчичка, даскалче, агрономче и др. (вж. напр. РБЕ), а с друг тип дефи
ниции, най-често с дефиницията ‘дете, което е родено или живее в...’ 
(вж. по-подробно Аврамова 2012); ‘дете от определена народност’ и само 
при няколко съществителни се използва дефиницията ‘дете на...’. Този 
факт едва ли е случаен. Той налага едно ново задълбочено изследване, 
което да установи дали съществителни от типа българче, варненче са 
наистина деминутиви, както традиционно се смята, или са деривати от 
друг ономасиологичен структурен тип, от друга СК (по този въпрос вж. 
Аврамова 2012).

4.0 Разнообразните значения, които могат да изразяват деминутивите, 
създават необходимост от преосмисляне и допълване на парафразата на 
тяхното СЗ с определени семантични маркери:
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за Х: ‘± предметност’, ‘± одушевеност’, ‘± персоналност’;
за малък: quant. (quantitatem = количество; количествена, физическа умалител- 
ност), qual. (qualitas = качество; квалитативна, оценъчна умалителност (= праг
матично значение).

4.0. 1 Така например СЗ на съществителни като столче, лампичка, краче, 
краченце и под. ще се представи като ‘Х (‘+ предметност’, ‘— одушеве
ност’), който е малък (quant.//quant.-qual.9)’.

4.0. 2 СЗ на съществителни като статийка, разказче, солчица, хлебец, 
дъждец и под. ще се представи като ‘Х (‘+ предметност’, ‘— одушеве
ност’), който е малък (quant.//qual.//quant.-qual.)’.

4.0. 3 СЗ на съществителни като теорийка, идейка и под. може да се 
представи с парафразата ‘Х (‘-  предметност’, ‘-  одушевеност’), който е 
малък (qual.)’.

4.0. 4 СЗ на съществителни като професорче, пенсионерче може да се 
представи с парафразата ‘Х (‘+ предметност’, ‘+ одушевеност’, ‘+ персо
налност’), който е малък (qual.)’.

4.0. 5 СЗ на съществителни като братче, сестриче, човече, женичка, вой
ниче, чираче, овчарче и под. може да се представи с парафразата ‘Х (‘+ 
предметност’, ‘+ одушевеност’, ‘+ персоналност’), който е малък (quant.// 
qual.//quant.-qual.)’.

4.0. 6 СЗ на съществителни като зайче, зайченце, коте, котенце, козич- 
ка, кокошчица може да се представи с парафразата ‘Х (‘+ предметност’ 
‘+ одушевеност’, ‘-  персоналност’), който е малък (quant.//qual.//quant.- 
qual.)’, и др.

4.1 Посочените значения на деминутивите са обусловени до голяма 
степен обективно (произтичат от характера на назованата субстанция). 
Изключение представят някои съществителни, назоваващи храни и на
питки. Част от дериватите (напр. солчица, хлебец, водичка) могат да из- 
разяват както квантитативна, така и квалитативна умалителност, а други 
(биричка, ракийка, винце) -  само квалитативна.

4.2 При съществителни като слънчице, звездичка, луничка, стотинчица, 
левче; биричка, кафенце; майчица, татенце, деденце и под. СЗ не може

9 На този етап не може да се отговори със сигурност дали е възможно в един и 
същ контекст да се изразяват количествено и качествено значение едновремен- 
но, или винаги се актуализира едното от тях. Ако се докаже, че не може да има 
съвместяване на значения, тогава от парафразата на СЗ навсякъде ще отпадне 
маркерът quant.-qual.
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да се представи с парафраза, характеризираща Х като ‘малък (qual.)’ или 
‘малък (quant.)’, а само като ‘qual.’, тъй като изразява единствено праг
матично, оценъчно значение (‘мил’, ‘любим’ и под.). Съществителни, 
в чиято парафраза не може да се използва маркерът ‘малък’, не могат 
да се характеризират като деминутиви10. Дериватите, изразяващи само 
прагматично значение, от своя страна, отнасяме към nomina expressiva.

4.3 В определен контекст някои деминутиви от типа, представен в 
т. 4.0.1, могат да изразяват и само оценъчно значение, срв. напр.: Я, как- 
во хубаво краче имаш! (за крак на жена). Тук квалитативното значение 
е винаги контекстуално и е изразено и по лексикален път (в случая с 
определението хубаво). Вж. също така посочените от Ив. Васева примери: 
Това се казва параходче! (за голям параход), Бива си я тая машинка! (за 
кула-кран) (Васева 1994: 37). Контекстуалната обусловеност на оценъч- 
ното значение отличава разглежданите съществителни краче, параходче, 
машинка от експресивите, чието квалитативно значение е независимо от 
контекста. Отсъствието на системен характер на оценъчното значение 
на деминутивите в този случай ни дава основания да говорим за тяхна 
употреба с определена прагматична цел.

5.0 В заключение трябва да подчертаем, че това са предварителни раз- 
съждения, които би трябвало да бъдат проверени чрез анализ на по-об- 
ширен материал в бъдещи изследвания.

Съкращения

БЕ -  български език; ОК -  ономасиологична категория; СЗ -  словообразувателно 
значение; СК -  словообразувателна категория
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Summary
The Diminutiveness Category and Nomina Diminutiva in the Modern Bulgarian 
Literary Language (in the Context of the Slavonic Word Formation)

The article researches some aspects of diminutives’ semantics in the modern Bulgarian 
literary language in the context of understanding diminutiveness and nomina dimi
nutiva in Slavonic word formation. We explain the opinion where the category nomina 
diminutiva should include the names of small creatures that in Slavonic languages 
comprise individual word formation category. Meanwhile we state the reasons behind 
the need of reconsidering some nouns that are traditionally referred to diminutives. 
On the grounds of the semantic and contextual analysis we suggest complementing 
the paraphrase of diminutives’ word formation significance (‘X that is small’) with the 
assistance of particular semantic markers.
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