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Деминутивите во македонскиот
ja3HK и нивната функци’а

Целта на ово) прилог е да го претстави зборообразувачкиот потенцщал на
македонскиот ]азик во однос на образувааето деминутиви, како и нивната
мотивираност, како од семантички така и од прагматички аспект, разгледува]Ки ги притоа деминутивите во однос на нивната употреба по одделни
стилови и со дадена функцща.
The goal of this article is to show the word-formation potential of the Macedonian
language in terms of diminutives formations, and also their motivations, as from
semantically and also from pragmatically aspect, while reviewing the diminutives
in relative with their function in separate styles and their functions.
Клучни зборови: деминутиви, модификациони деривати, суфиксацща, се
мантички и прагматички аспект, форма и функцща
Key words: diminutive, modification derivatives, suffixation, semantically and
pragmatically aspect, form and function.

1 Поащки од тоа какви промени се извршени и според тоа какви постапки или средства се користат при образувааето на еден збор од друг,
во македонската наука за jазикот (в. Конески К. 1995:11) се издвоjуваат
четири начини на зборообразуваае: лексичко-семантички, лексичкосинтаксички, морфолошко-синтаксички и морфолошки (афиксен) начин.
Како еден од на_щродуктивните начини за создаваае нови зборови во
македонскиот jазик е морфолошкиот начин на зборообразуваае.
овоj
начин се изделуваат: префиксното, суфиксното, префиксно-суфиксното
зборообразуваае, образувааето на сложени зборови и образувааето на
скратеници.
1.1 Деминутивите во македонскиот jазик како дел од дериватите со
субjективна оценка се добиваат наjчесто по пат на суфиксац^а, па затоа
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во случаев ке се задржиме на тсу начин на зборообразуваае. Потребно
е да се истакне дека при процесот на создаваае нови зборови (дери
вата, 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 жудовниот 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 класификац^а на дериватите на: транспозициони, мутациони
и модификациони.
1.2 Лексемите кои се предмет на нашето истражуваае се модификациони деривати поради следниве граматичко-семантички промени:
- Дериватот останува во истата зборовна група како и мотивирачкиот
збор: маса (именка) > масичка (именка);
- Дериватот не означува нов десигнат, различен од ожу на мотиви
рачкиот збор, туку дава информацща за н е ^ а особина на истиот
десигнат именуван со жудовната единица: камен > камче ‘мал камен’;
- Формантот има семантичко-качествена функцща и е определувач во
структурата на дериватот: женичка - основата го именува десигнатот (жена), а формантот -ичка е определувач, определува каков е
десигнатот, во случаев станува збор за ‘мала, ситна’, може и: ‘мила,
добра жена’.
1.3 Модификациони категории во македонскиот стандарден jазик се:
- називите на женски лица и животни;
- деминутивно-хипокористичните називи и
- аугментативно-пе^ративните називи.
1.4 Во однос на деминутивно-хипокористичните образувааа во маке
донскиот jазик ке ги споменеме суфиксите: -ец (ветрец, снежец), -ок
(листок, прсток), -чок (ветерчок), -ка (рипка, лопатка), -ица (води
ца, теткица), -ца (солца), -ичка (сликичка, водичка), -е (прсте, носе),
-че (вовче, изворче), -це (крилце, мевце), -енце (детенце, писменце), -ле
(мажле, козле), -уле (детуле, кафуле). Со нив се изразува мала дименз^а
на предметот именуван со основата или носат експресивно, чувствено
значеае, односно се изразува позитивен однос на говорителот кон именуваниот предмет, в. подолу. (Конески К. 1995: 67-70)

38

Деминутивите во македонскиот ]азик и нивната функцща

Изделувапето на чисто деминутивни, односно чисто хипокористични форманти е практично невозможно; може само да се констатира дека едни од нив
предимно се реализираат во деминутивно значепе, други во хипокористично,
но строга специ)'ализаци)'а нема. Кое од овие две значепа се реализира или дали
тие едновремено се реализираат не]често се открива од контекстот. (Конески
К. 1995: 68)

1.4.1 Деминутивно-хипокористични деривати образувани со суфиксите:
— ец. Со овоj суфикс се образуваат деминутивно-хипокористични називи од именки од машки род: народец (< народ), листец (< лист),
ветрец (< ветер), снежец (< снег).
— ок, -чок. Во македонскиот jазик постсуат мал броj деривати образу
вани со овоj суфикс, наjчесто се тоуавуваат паралелни деминутивни
образувааа со друг суфикс: листок - листец (< лист), браток - бра
тец (< брат), огинок - оганче (< оган), прсток -прсте (< прст).
— ка. Дериватите со овоj суфикс се образуваат од именки од женски
род: рипка (< риба), кошулка (< кошула), лопатка (< лопата).
— ица, -ца. Со суфиксот -ица се образуваат деминутивно-хипокорис
тични деривати, исто така, од именки од женски род: теткица (<
тетка), мамица (< мама), женица (< жена). Исто така: солца (< сол),
пиперца (< пипер), маца (< мачка), меца (< мечка) со хипокористично
значеае.
- -ичка. Овоj суфикс е добиен со здружуваае на суфиксите -ица и -ка.
Дериватите изведени со овоj суфикс се мотивирани од именки од жен
ски род: ламбичка (< ламба), водичка (< вода), мрежичка (< мрежа),
кожичка (< кожа), зем)ичка (< зем^а), сликичка (< слика), керкичка (<
керка), пчеличка (< пчела) и др. Како и од именки на -ица: воденичка
(< воденица), ластовичка (< ластовица), уличка (< улица) и др.
— е. Со суфиксот -е се образуваат деминутивно-хипокористични дери
вати мотивирани од именки од машки род и поретко од женски род:
маже (< маж), носе (< нос), ветре (< ветер), меше (< мев); од женски
род: торбе (< торба), моме (< мома), раче (< рака); уше (< уво), во
последниот пример од именка од среден род.
- -че. Со овоj суфикс се образуваат деривати од именки од сите три
рода, и тоа: од именки од машки род: штркче (< штрк), еленче (<
елен), бувче (< був), вовче
(<
воз), лавче
(<
лав), трнче (<
(< круг); од женски род: кошулче (< кошула), рипче (< риба), свинче (<
свипа), книвче (< книга), ковче (< коска); од среден род: тенцерче (<
тенцере), пенцерче (< пенцере).
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- -це, -енце. ^ ч е с т о се изведуваат деривати од среден род: житце (<
жито), златце (< злато), огледалце (< огледало), селце (< село), пивце
(< пиво), винце (< вино), дрвце (< дрво), зрнце (< зрно), окце (< око),
увце (< уво).
Сложениот суфикс -енце е добиен со преразложуваае од образувааата од типот: браш(н)енце, jагненце, влакненце, местенце, платненце,
писменце, стебленце, детенце, грозjенце, лозjенце. Поради своjата
експресивност, се проширува и врз основи од именки од машки и од
женски род, па се jавуваат образувааа од типот: прсте - прстенце
(< прст), стапче - стапченце (< стап), орле - орленце (< орел), магаренце (< магаре), цвекенце (< цвеке), сиренце (< сирете), шишенце (<
шише), моме - моменце (< мома), торбе - торбенце (< торба).
- -ле, -уле. Со суфиксот -ле се образувани ограничен броj деривати:
кожле (< кожа), козле (< коза), мажле (< маж), скутале (< скута).
Почести се образувааата со суфиксот -уле: брадуле (< брада), врекуле
(< врека). Овоj суфикс се геуавува и со други деминутивно-хипокористични суфикси: бавчуле, брадулче, змщулче, дупчуле, патчуле,
кафуленце и др.
1.4.2 За разлика од деминутивите со еден зборообразувачки деминутивен формант, зборовите образувани со повеке деминутивни зборообразу
вачки форманти се секогаш стилски маркирани. Пример за тоа се двата
деминутива: девоjче (< девоjк(а) + -че) и девоjченценцуле (< девоjк(а) +
-ч(е) + -енц(е) + -уле). Имено, иако лексемата девоjче означува женско
лице од рагааето до половата зрелост и ги носи признаците на еден деминутив, неговата употреба е неутрална во jазикот, со што оваа лексема
не се разгледува како стилски маркирана, туку се здобила со неутрален
статус. За разлика од неа, лексемата девоjченценцуле е со ретка употреба
и се jавува со експресивна употреба. Оттаму, девоjченценцуле, jа носи
интензивната квалифицирачка субjективна оцена на говорителот и се
разликува од девоjче.
Кон формантите -че, -иче, -енце, -уле, -ле и -е можат да се надоврзат и
други формати: песниченце, девоjченценце, Македонченце, чоколатценце,
срцуленце, срцуленценце, сите главно со експресивна употреба.
Поага^и од поделбата на два вида признаци при опишувааето на деми
нутивите, квантифицирачки и квалифицирачки, дериватот дево]'че може
да се опише со квантифицирачкиот признак ‘мало’ и квалифицирачкиот
признак ‘мило’, со што впрочем и се потврдува фактот дека остра линща
мегу деминутивните и хипокористичните образувааа нема.
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1.4.3 За македонскиот jазик е сво^твено и образувааето лични имиаа во
деминутивни форми. Ваквите форми се особено чести во македонските
д^алекти, а се срекаваат и во членувана форма, иако е вон jазичниот
стандард. Пример: Николчо/Николче, Стоjанчо/Стоjанче, Jованчо/Jованче, Маричка, Коце, Димче, Маре(то), Биле(то), Снеже(то), Саре(то),
Зоре(то), Кате(то), Петре(то), Веце(то), Пере(то), и др.
2 Деминутивни образувааа во македонскиот jазик разгледувани по одделни зборовни групи
Претставените деривати во делот 1.4.1 главно се однесуваат на именските
образувааа, кои вооедно се и наjброjни во македонскиот jазик. Во делот
што следи ке бидат претставени дериватите по останатите зборовни
групи:
2.1 Глаголи. K j оваа зборовна група деминутивноста наjчесто се остварува со префиксите по- и под- и означуваат извршуваае на де^твото
на примарно префиксираниот глагол ‘во мала мера, донекаде’, или со
значеае ‘уште малку, во некое (по)кратко време’. На пример: погали (<
гали), попрска (< прска), пороси (< роси), погрее (< грее); подвари (< вари),
поддувне (< дувне), подотвори (< отвори), поткасне (< касне).
2.1.1 Други глаголски образувааа кои се jавуваат со деминутивно значеае: цапка (цапа), шлапка (шлапа), трчка (трча), препка (препнува),
шепка (шепнува), светка (светнува), тропка (тропа), свирка (свири).
Станува збор за суфиксни глаголски образувааа, и тоа со суфиксот -ка.
2.2 Придавки. Ка| оваа зборовна група како наjчести суфикси со деминутивна и хипокористична, односно експресивна нюанса во значеаето
се jазвуваат суфиксите: -ав, -ок, -ест, кои доста често идат со различни
проширувааа.
- -ав. Придавките образувани со овоj суфикс го изразуваат во намален
степен сво^твото именувано со основната придавка: болен —болнав,
дребен - дребнав; обично се jавува со различни проширувааа: - кав:
киселкав, сивкав, синкав; -икав: сувикав, старикав, слабикав, црникав,
модрикав; -никав: лутникав, сладникав, жолтеникав; -улав: грдулав,
жолтулав, црнулав: -узлав: белузлав, црвенузлав; -ушлав: мекушлав. Со
хипокористична нщанса во значеаето се срекаваат и образувааата од
типот: малечкав, малецкав, малендав, малетав.
— ок. Овоj суфикс исто така се jазува со деминутивно-хипокористично
значеае, при што хипокористичната нщанса е поизразена. Пример:
голем - големок, големка, големко, каде што суфиксот за машки род
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-ок се срекава поретко во употреба, а во примерите: зеленка, зеленко; киселка, киселко; лутка, лутко; соленка, соленко дури и изостанува. Дел од овие образувааа (зеленко, лутко и сл.) се срекаваат и
со пе^ративно значеае. Наспрема образувааата со -ок, почести се
образувааата со проширениот суфикс -ичок: кусичок, глувичок, како
и со варщантите на -ечок: малечок и на -очок: височок, па дури и со
варщантата -ецок: малецок.
— ест. Овоj суфикс, ко] главно се срекава со деминутивно значеаето,
доага со различни проширувааа, но само во мал броj примери: кривулест, долгнавест и др.
2.3 Прилози. И ка] оваа зборовна група се срекаваат одделни образувааа
со деминутивно значеае, но нивниот броj е мал. Такви се образувааата,
пред се од придавки, со суфикс ите:
-

-ко: евтинко, ранко, убавко, височко, далечко;
-ичко: кротичко, лекичко, раничко;
-цка: колкуцка, толкуцка, малкуцка, онолкуцка, полецка;
-та: колкунsа, онолкунsа, малкута, толкунsа, тронsа.

2.4 Броеви. Каj зборовната група броеви чести се образувааата од типот:
двоjче, троjче, стотче, илjадарче, петстотче, единиче, петче, единичка,
десетче и др.
Нивната употреба главно се вразува за д^алектната лексика, како и воопшто за разговорниот стил.
3 Примери за употреба на деминутивно-хипокористичите образувааа во
македонскиот jазик (примерите се од различни функционални стилови):
(1) бебе - бебенце
Са]лас Филипс е нарекуван медицинско чудо. Малото бебенце се родило
предвреме, кога неговата ма]ка била во 26. недела од бременоста, а на ово]
свет дошло во непробиена амнионска обвивка. (http://www.femina.mk)
(2) дете - (мн. дечипа)
Во издание на „Македонска литера“ од Скоще на македонски ]азик е об]авен
романот „Божествени дечипа“ на хрватската писателка Тарана Громача.
(http://a1on.mk/wordpress/archives/451898)
(3) црнец - црнче (мн. црнчипа)
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Од бандитски преминав на филантропски мечтае&а: размислував, по завршените медицински студии, да жудам во Африка и да ги лечам малите црнчипа.
(Сузана Тамаро, Оди каде срцето те води, 1997: 34)
(4) автомобил - автомобилче
- Синко, поздрави се со чичкото! И то] е возач како татко ти. Само што ние
се возевме со камион, а еве, то] го вози ова автомобилче. (Михаил Шолохов,
Судбината на човекот, 2010: 8)
(5) рака - раченце
Гледа]Ки ме право со своите о д н и светлосини очи, помалку смешодки се,
детето смело ми го пружи зацрвеното студено раченце. (Михаил Шолохов,
Судбината на човекот, 2010: 8)
(6) шлапа - шлапка, мразулец - мразулка
Само ако се свртиш, ете ти го како шлапка во неода длапка или, пак, откорнал неода мразулка и ]а лиже како бонбона. (Михаил Шолохов, Судбината
на човекот, 2010: 9)
(7) скока - потскокна
Потскокнав на седиштето, ]а одврзав рачната кочница и го свртев Сенди Бо].
(Сара Ке], Тато Том исчезна, 2010: 54)
(8) црн - црникав
Беше поголема и сива. Имаше црникав клун. Леташе на Тетовско Кале во ливадите. Ги имаше во мал бро]. Кога шетавме, застанавме покра] дрво. (http://
www.springalive.net/mk-mk/spring_blog/cuckoo/16777)
(9) Марина - Марето, мало - малечко
Не ми го лажи Торги Марето цанам,
Марето ми е Торги малечко,
На седум - осумнаест години.
(http://pesna.org/song.php?id=103 - македонска народна песна)
(10) лист - ливче (мн. ливчипа)
Неколку минути подоцна, талодки по булеварот, ]а забележав Маргерита
на прозорецот од ресторанот како, потпрена на оградата, кине ливчипа од
камелиите во сворт букет. (Александар Дима - Синот, Дамата со камелии,
2011: 40)
(11) душа - душичка
Ма]чината душичка е лековита билка од а нема ниту една штетна, токсична
состсука, па може да се пие без временско ограничуваае и во неограничени
количини. (http://falanga.com.au/majchina-dushichka-lekuva-od-nastinki-dopnevmonii).
(12) око - окце
Диза]нирано на]веро]атно за полицщата да гледа во вашиот дом, обратното
окце се поставува на она кое го имате на вашата врата и го менува ефектот:
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сега можат и вас да ве гледаат однадвор. (http://365.com.mk/5125/shpiunskoоЬгайю-оксе).
(13) Игор - Игорче
Бев воспитуван секогаш да им персирам на повозрасните од мене, а и денес
го правам тоа. Но, мене ми се случува и друг феномен. Луге помлади од мене
дваесет и повеке години, ме ословуваат со „Игорче“... (http://www.utrinski.mk
/?ItemID=F6EB565EBD9E47408423925CDE12DB8C)

3.1 Jазuкот на младите. Многу често ка] младата популац^а1 се срекаваат изрази со употреба на деминутивно-хипокористични образувааа
од типот:
(13) Ej брат, види ]а каква рибетинка е малава!
(14) Маче, ти си мое накакано срценце.
(15) Абе оно] се прави дека е некое цекче.
(16) И што сега? Фраерче си?
(17) Ке ти пратам едно кисче.
(18) Како некое бонбонче си!
(19) Синока на]дов едно убаво парче.
(20) Еу сексич си, да ти кажам право.
(21) Еве ти едно лаукче од мене на Фе]сбук.
(22) Си правиме муабетчипа на чет.
(23) Да] да направиме едно фотче и да ставиме на Инстаграм.
(24) Дево]кана е шекерче.
(25) Човекон си трипкува.

3.2 Дали формалната поделба на суфикси за деминутивно-хипокорис
тични и аугметативно-пе]оративни образувааа е издржана? Поага]ки од
семантички аспект (како и прагматички, односно прагматичката обусловеност, културниот котекст и сл.) можеме да до]деме до заклучокот дека
нема остра лини]а мегу деминутивно-хипокористичните и аугментативно-перративните 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.
(в. Аризанковска 2012: 38)
1 Примерите се резултат на спроведена анкета мегу младите од страна на студенти.
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Примерите од типот: дебеличок, полничок; директорче, професорче и
сл., присутни во современиот македонски jазик и сво^твени главно за
колокв^алната лексика, го докажуваат тоа. Се работи за суфикси со кои
се изведуваат деминутивни називи, но во случаев тие се jавуваат со
пе^ративно значеве. Ка| примерите: дебеличок, полничок се избегнува
навредливиот став на говорителот, односно ‘се постигнува ублажуваве
во соопштувавето на ставот на говорителот во однос на н е ^ а негативната карактеристика’; додека каj примерите: директорче, професорче се
изразува ‘потсмешливост, односно презир’.
4 Во однос на актуелната употреба на деминутивно-хипокористичните
образувава, притоа надоврзува^и се и на примерите од делот 3 и 3.1 Ке
наведеме уште некои од употребите на овоj тип образувава (повеКе в.
Аризанковска 2012: 39-40):
4.1 Употреба во ИГ.
(26) Живеев во мала собичка.
(27) Има малоусте, мало ноже, мало прсте...

Употребата во ИГ не е ретка, но во посочените примери станува збор
за тафтолог^а, со цел нагласуваве на субjективната оценка во однос на
предметот.
4.2 Употреба во детскиот говор. Кога станува збор за детскиот говор,
може да се констатира дека во него преовладуваат деминутивно-хипокористични именувава (ноце, раче, прсте, нокте, носе, усте, главче;
бананче, морковче, jаболче, кашичка; капче и сл.), што е резултат, секако,
на перцепц^ата на светот околу детето во раната возраст.
4.3 Употреба ка]' различни генерации говорители. Постои генерациска
разлика во однос на употребата на лексиката со субjективна оценка.
Разликата се jавува како резултат на различната перцепцща на светот
проследена од различниот развоj на дадена генерацща. Пример за тоа,
мегу другото, се деминутивно-хипокористичните образувава на личните
имива raj децата (Кире, Стефче, Jованче..., в. 1.4.3). Актуелната состсуба
укажува на тоа дека се повеКе се избегнуваат ваквите форми во однос на
офиц^алната употреба на личните имива, освен во дадени д^алекти,
каде што се среКаваат како дел од колокв^алната лексика.
4.4 Употреба во ди/алектите. Состсубата по дщалектите во македон
скиот jазик укажува на големо присуство на лексика со субjективна
оценка, но во однос на актуелната состсуба можеме да забележиме дека
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во ]угоисточните говори преовладуваат деминутивно-хипокористичните
образувааа, додека аугментативно-пеjоративните ги има се помалку (в.
Дрвошанов 2012). Дека деминутивно-хипокористичните образувааа се
чести и во западномакедонските дщалекти за илустрацща Ке наведеме
примери од прилепскиот ди алект (в. Прилог 1).
4.5 Употреба во уметничкиот стил. Тенденциите за образуваае деминутивно-хипокористични називи се особено присутни во уметничкиот
стил, каде што е изразена емоционално-експресивната маркираност на
изразот (в. погоре, 3 и в. Аризанковска 2012: 38-39).
(28) Тие го наклонуваат така леко челото
Да го допрат до усните на саканиот
Што им се чинат тогаш како крилца од пеперуга
Застаната на тревка - за миг пред да одлета А тревката се наклонува.
(Блаже Коенски, Влубени девоуки, http://okno.mk/node/15803)
(29) Милувам прашинка да си,
тих пове] да ми те донесе...
Прашинка л>убов, прашинка ништотна,
прашинка невидна,
но сепак л>убов, сепак л>убов.
(Гане Тодоровски, Лубов, http://www.mkd.mk/poezija/ljubov-gane-todorovski)

Поретко ваквата лексика се среКава во другите функционални стилови,
малку во новинарскиот, публицистичкиот, а речиси воопшто не во административниот и научниот стил. Ваквата лексика е особено присутна
во народната поезда (в. Пановска Ружа, 1973).
4.6 Употреба во колоквц/алната лексика (в. погоре: 3.1; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4).
4.7 Употреба на лексикализирани форми. Ваквите форми претставуваат
деминутивни образувааа од типот: ужинка, ланче, маичка, продавничка,
лепче и др. кои се се почести во македонскиот jазик. Во примерот: кромид-кромитче се добива нов назив за ‘млад, пролетен кромид’. Истото се
случува и raj одделни називи за храна: сусамче, сусамка, бомбица и др.
5 Заклучок. Деминутивите, односно деминутивно-хипокористичните
образувааа во македонскиот jазик претставуваат модификациони деривати кои се добиваат по пат на суфиксац^а. Гледано по зборовни групи
наjчести се именските деминутивни образувааа, но се среКаваат и raj
глаголите, придавките, прилозите и броевите. Експресивната нюанса е
таа ^ а е главно мотивирачка, додека самите деминутивни форми со
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признакот ‘мало’ се поретки, но како што погоре беше споменато тесна е
линщата мегу деминутивното и хипокористичното значеае на дериватот.
Во однос на нивната употреба, деминутивно-хипокористичните деривати
во македонскиот jазик се срекаваат, одосно се сво^твени за разговорниот стил, особено кога се нагласува особината ‘мало’, како и ‘мило’,
а понекогаш и двете особини одеднаш, така што доага до тафтологща
(бебе - бебенце; дете-детенце), при што станува збор за хипокористична
употреба, односно изразен субjективен став на говорителот кон предметот, односно нагласена стилска т. е. експресивна нюанса, щ(а како таква
многу често е присутна и во публицистичкиот стил, покраj уметничкиот, во коj ваквите образувааа се, секако, почести, а речиси воопшто не
се срекаваат во административниот и во научниот стил. Фактори кои
играат улога во однос на употребата на деминутивно-хипокористичните
образувааа се: субjективниот став на говорителот, соцщалниот статус,
тематиката на исказот, старосната граница, говорното подрачjе (дщалектната основа) и секако, наjмногу од се, говорната ситуацща. Нивната
употреба е знача_(но поприсутна во говорниот отколку во пишаниот jазик.
Важно е да се нагласи дека во сиот тсу процес на образуваае нови де
ривати, во случаев со нагласена деминутивна, односно хипокористична
компонента, како геудовен се jавува веке постоечкиот зборообразувачки
формантен потенциал на македонскиот jазик. Во однос на функцщата,
пак, како што погоре беше наведено, не постои остра линща мегу деминутивната и хипокористичната употреба, па дури и во однос на пе_(оративната употреба на дел од деминутивните образувааа.

Прилог 1:
Преглед на дел од деминутивно-хипокористичните образува№а во
прилепскиот диалект2
бавчуле < бавча

ваганче < ваган

барденце < барде

вентщаже < вентщага

бебуле < бебе
бебушко < бебе

вермелче < вермеле
ветвичко < ветво

бокле < бокал

визбе < визба

боривче < борща

витринче > витрина

бубалче < буба

влечина < влечки

2 Матерщалот е собран од страна на Е. Нешкоска, студентка од 2. година, роден
говорител на прилепскиот дщалект.
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големка < голема
детулчуле < дете
дипле < дипла
дифтиче < дифтик
изварче < изварка
ирамче < ирам
]агрлце < ]агрло
кавгациче < кавгацща
каначе < канак
кантиче < канта
караванче < караван
кафица < кафе
квечеринка < квечерина
киселинка < киселина
кобличе < коблица
количе < кола
комшивче < комшща
кокарче < кокар
кревкичко < кревко
креонче < креон
куличе < ку]на
купатилце < купатило
кутлаче < кутлачка
ла]че < ла]ца (< лажица)
ластсуче < ласто^а (< ластовица)
ланче < ланец
лединче < ледина
легенче < леген
мазниче < мазник
менгувче < менгуша
миривче < мирис
мобилка < мобилен
на]лонче < на]лон
наливче < налив
опинче/опинчиаа <
опинок/опинци
пампурче/кумбенце <
пампур/кумбе
пантовче < пантовка
пирле < пирла
патеричка < патерица
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пиже < пижо
подлетарче < подлетар
прпувче < прпув
патличе < патлика
патлицанче < патлицан
перденце < перде
питуличе < питулица
плуже < плуг
покроце < кротко
полецка < полека
пуловерче < пуловер
пондилче < пондила
послужалниче > послужалник
(< послужавник)
прслуче < прслук
рибетинка < риба
ругузинче < ругузина
сакмиче < сакма
салонче/тремче < салон/трем
салце < сало
саатче < саат
скутинче < скутина
стотче < стотка
тавче < тава
тааирче/пан>че < тааир/пааца
тепсиче < тепсща
кеварче < кевар
кесенце < кесе
кептарче < кептар
коцле < коцел
кушец < кушо
убавка < убава
фанелче < фанела
филцанче < филцан
царевче < царевка
долапче < долап
цамаданче < цамадан
цамче < цам
шаторче < шатор
шерпе/вангле/вангличе <
шерпа/вангла
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Summary
Diminutives in the Macedonian Language and their Function
The diminutives, otherwise diminutive-hypocoristic formations in the Macedonian
language represents modification derivatives which are received from suffixation.
Seen from verbal groups, most common are the noun diminutives performances, but
are also found in the verbs, adjectives, adverbs and numbers. Expressive shade is the
one that is motivational, while diminutives forms themselves with the attribute ‘little’
are rare, but as was mentioned before in the text the line between diminutive and
hypocoristic meaning of the derivate is thin. In aspect of their use, diminutive-hypo
coristic derivatives in the Macedonian language meet, actually they are typical for the
conversational style, especially when there is a highlighted feature ‘little’, and also
‘nicely’, and sometimes the both feature together, so in comes to tautology (bebe-bebence ‘baby-little baby’; dete-detence ‘kid-little kid’), therefor it comes to hypocoristically use, otherwise expressed subjective attitude on the speaker towards the subject,
actually highlighted stylistic expressive shade, who is very often present also in the
editorial style, also in the literature, which are also often, but almost never meet in
the administrative and scientific style. Factors who play a role in the use of diminu
tive-hypocoristic formation are: the speaker subjective attitude, social status, subject of
speaking, ageing border, speaking area (dialect), and of course, most of all, the speak
ing situation. Their use is meaningfully more present in the speaking language, than
the written language. It is important to say that in the whole process on formations new
derivatives, in this case with highlighted diminutive, hypocoristic component, who as
outgoing appears as existing word-formation potential in the Macedonian language. As
it is said up in the text, there is no sharp line between diminutive and hypocoristic use,
and also in the relative pejorative use on part of the diminutive formations.
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