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Умалителните имена в отношението 
им към категорията деминутивност

Семантичната категория ‘деминутивност’, вербално изразявана чрез умали- 
телни модификационни структури, се изяснява с оглед на деривационните 
средства в българския език. Наследени от праславянски, те дават възможност 
да се разкрият интересни общности между славянските езици. Словообразу- 
вателната семантика на деминутивите, която се изяснява чрез отношението 
им към произвеждащите думи, се опира на номинационния мотив ‘умали- 
телност’, но не се изчерпва с него. Това дава възможност на деминутивите 
да проявяват многообразие във функционитането си в речта на децата, речта 
на възрастните към децата, в художествената литература, в диалектите и пр.

The semantic category of ‘diminutiveness’, verbally expressed by diminutive modi
fication structures, is considered in relation to the derivational means of Bulgarian. 
Inherited from Proto-Slavonic, they make it possible to reveal interesting phenom
ena shared by the Slavonic languages. The derivational semantics of diminutives, 
which is revealed through their relation to the underlying words, is based on the 
denotative motif ‘diminutiveness’, but is not exhausted by it. This makes it possible 
for diminutives to display variability in the way they function in children’s speech, 
in the way adults speak to children, in literature, in dialects, etc.

Ключови думи: семантичен признак, деминутивност, модификационна 
структура, конотативно значение.

Key words: semantic feature, diminutiveness, modification structure, connotative 
meaning. 1

1 Като езикова реализация на деминутивността в качеството й на 
когнитивно организирана парадигма, умалителните имена в ономасио- 
логичен план отразяват категоризацията и номинацията на фактите от 
действителността с оглед на количествени отношения. Израз на позна- 
вателното движение на мисълта от осъзнатото извънезиково съдържание 
към езиковото изразяване, умалителните структури илюстрират слож- 
ната връзка между понятийните и езиковите категории (семантични,
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словообразувателни, граматични). При това особено важна е връзката 
между семантичната категория, понятийна в основата си, и словообра- 
зувателната, изградена като езиково въплъщение на ономасиологичната. 
Както отбелязва А. В. Бондарко, понятийните категории се реализат 
във вид на семантични категории, които от своя страна „представляват 
универсални „надезикови“ константи на смисъла, получаващи системно- 
езикова и речева интерпретация в различните езици“ (Бондарко 1998: 22).

При езиковото изразяване на деминутивността се отразява връзката на 
семантичната категория (и концепта) пространство и ономасиологична
та категория субстанция, в нейното отношение към форма и към вели
чина (измеримост). Освен това връзката на деминутивите и названията 
на т. нар. млади существа в известен смисъл отразява отношение към 
категорията възраст, по-общо отнесена към понятието (концепта) време.

Връзката на семантичната категория деминутивност с модификацион- 
ната по тип ономасиологична категория опосредства отношението към 
словообразувателната категория, изградена от съответните деривацион- 
ни типове. Известно е, че ономасиологичните категории, основани на по- 
нятията, които ги отнасят към когнитивно-класификационната дейност 
на човека, са насочени към назоваването (обозначаването), т. е. към вер- 
балното представяне на извънезиковата реалност, но чрез отношението 
си към словообразувателните категории систематизират и класифицират 
образуваните лексикални единици. Когнитивната основа на ономасиоло- 
гичните категории им осигурява възможността да изграждат понятийна 
мрежа „като основа на езиковата категоризация в номинационния аспект 
на речемислителната дейност на човека“ (Митев 2012: 40).

Семантичната категория ‘умалителност’ се опира на сравняването при 
възприемане на предметите и техните свойства, при което се осъзнават 
и техните количествени параметри. Определянето на даден предмет като 
‘малък’ се основава на наличие и познаване на друг, еднакъв по признаци 
предмет, който е с по-големи размери, т. е. заема по-голямо пространство. 
Затова изразяването на ‘умалителност’ се свързва преди всичко с харак- 
теризирането на конкретни предмети, които могат да бъдат с различни 
-  по-малки или по-големи, размери.

Като реализация на модификационен процес, семантиката на умалител- 
ните формации предполага запазване на понятийната характеристика, 
обогатена (допълнена) от нов признак. В понятиен план това означава 
промяна на „обема на понятието“, т. е. включване на по-малко обекти, 
характеризирани с мотивиращия признак. Спрямо понятийния обем на 
съответните произвеждащи думи умалителните имена изграждат свое

339



Василка Радева

образно „родово-видово“ отношение, срв. град -  градче, клон -  клонче, 
улица -  уличка и пр. Освен това осъзнаването на признака умалителност 
се опира на сравнението с обект, за който този признак е ирелевантен. 
Означените от названията стол, град, къща и пр. субстанции се възприе- 
мат без отношение към тяхната величина, срв. голям стол -  малък стол, 
малка къща -  огромна къща -  много голяма къща и пр. Умалителните 
названия съществуват дотогава, докато се осъзнава връзката им с ‘неу- 
малителните’ произвеждащи, а характеризирането на даден обект чрез 
признака ‘неумалителност’ всъщност се експлицира при съпоставянето 
му с друг, маркиран чрез признака ‘умалителност’. Това влияе на офор- 
мянето на парадигматичните отношения на деминутивите. На пръв по- 
глед те се противопоставят на аугментативите, срв. детенце -  детище, но 
всъщност действителното противопоставяне е по отношение на произ- 
веждащата дума, срв. противопоставянето стол -  столче, което изразява 
отношение ‘обикновен предмет’ -  ‘малък предмет’. Тази интерпретация 
се потвърждава и чрез сравняване с аналогични семантични отношения 
при непроизводните в синхронен план лексикални единици. Например 
противопоставянето на прилагателните висок -  нисък, отнесени към ха- 
рактеристиката на човешки ръст, предполага възможност за определяне 
и на среден ръст, в опозицията богат -  беден се вмества заможен, а при 
едър -  дребен (бизнес) е възможен и среден бизнес и пр. Умалителните 
структури не предполагат такова скаларно противопоставяне, тъй като 
са изградени въз основа на сравнение и изразяват различното (отклоне- 
нието) от това, което е прието за „нормално“, т. е. често срещано. И като 
база за сравнение служи признак, отразяващ характеристика, в по-широк 
план базирана върху пространствено-времева проекция.

Наличието/отсъствието на признака ‘умалителност’ обогатява връзка- 
та между думите в деривационната двойка, като създава своеобразна 
„опозиция“. Те запазват общата си понятийна отнесеност, като означе
ните субстанции се противопоставят в количествен план, а денотатът на 
произвеждащата дума е немаркиран по отношение на големина (размер, 
обем и пр.). Опозицията, създадена между думите в деривационната 
двойка, изключва междинно положение. В този смисъл е интересно 
интерпретирането на т. нар. „повторна умалителност“ или образуването 
на „преумалителни“ форми, ср. ножче и ножченце, птиче и птиченце и 
др. Известна непоследователност има в обяснението, че производните от 
типа столченце, птиченце, сестриченце и пр. означават по-висока степен 
на умалителност, особено когато от една дума са оформени повече про- 
изводни, напр. сестра -  сестричка, сестрица, сестриче, сестриченце. 
В тези случаи обяснението би трябвало да се търси чрез включване на 
признак, изразяващ субективно отношение.
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Ако при определяне на системните лексикални връзки на умалителните 
имена се включат и аугментативните структури, с тях се оформя проти- 
вопоставяне като своеобразна „контрарна антонимия“ (детенце -  дете
-  детище, краченце -  крак -  крачище), при която производните назовават 
„крайно“ изразени признаци, ирелевантни за семантиката на произвеж- 
даща дума. Интересно е, че в своята Граматика на новобългарския език, 
публикувана през 1868 г., Иван Н. Момчилов определя три вида имена
-  обикновени, умалителни и увеличителни (Момчилов 1868).

Признакът ‘малък’, изведен като номинационен мотив, отразява „по- 
ограничено място“, заемано поради по-малките размери на предмета, 
или „по-кратко времетраене“ в развитието и съществуването на пред
мета. При образуването на умалителни названия на предмети (обекти) 
от неживата природа характеристиката се опира на „разположението 
(вместването) в пространството“, а по отношение на реалии от живата 
природа значение има „разполагането във времето“. Така категорията 
умалителност се свързва с категориите пространство и време, които 
всъщност са в основата на концептуализацията на заобикалящия свят. 
Освен това деминутивността има отношение както към категорията 
количество (срв. малко хлебец, солчица, дръвца), така и към интензив- 
ността и степенуването (градуалността), отнесени към значението на 
признаковите думи (синичък, слабичък, поспя, потичам и др.)

2 Отношението между категорията ‘умалителност’ и нейната езикова 
реализация не се изчерпва само чрез средствата на деривацията. То 
включва както съчетания (малък мост, ситен дъжд, дребни листа), 
така и използване на непроизводни в синхронен план лексикални еди- 
ници, чиято семантиката изразява опозицията ‘обикновен’ -  ‘малък’. 
Интересно е, че в българските диалекти, където активно се образуват и 
използват деминутиви, се употребяват названия за изразяване на отно
шения, базирани на имлицирано противопоставят по признака ‘умали
телност’. Например за израз на значението ‘краткотраен слаб дъжд’ се 
употребяват съществителни като попраска ж., роса ж., русел м., русулак 
м., ръмел м., ръмеж  и ръмежек м. и др. (ИДРБЕ 2012: 1030), голяма 
част от които са мотивационно свързани с глаголи със значение ‘вали 
слабо и кратковременно’: влажй, мърсй, прашолй, пършолй, пършълйвя, 
росй, росолй, ръмй, ръмтй, ронка, рамолй, румулй, румйчка, църцори и 
др. (ИДРБЕ 2012: 335).

Образуването на деминутиви от различни категории думи -  съществи
телни, прилагателни, глаголи, наречия и пр., дава възможност в обсега на 
едно съобщение умалителността да бъде маркирана по различен начин,
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както и да бъде изразена неколкократно, напр. заръмоля дребен есенен 
дъждец, сви се малкото птиче-ластовиче (А. Каралийчев); тихият дъ- 
ждец продължи кратко, дъждът вали тихичко и кротко; ти ще видиш, 
че самичка ще си дойде таз козичка (А. Разцветников); имаше дребна 
главичка; малка групичка разтревожени хора; съвсем малко парченце 
сухар; тя се бе посъвзела малко (П. Вежинов) и пр. Тази възможност не- 
съмнено се опира на факта, че модификационите структури, мотивирани 
от различни части на речта, от различен аспект подчертават както при
знака ‘деминутивност’, така и свързаните с него конотации, срв. мъничко 
хлебец и малко хлебче, мъничка ръчичка и малка ръчица.

3 Внимание заслужава връзката -  формална и семантична, между деми- 
нутивите, названията на млади същества, а също и за субективна оцен
ка, които се включват към модификационна ономасиологична структура, 
но заемат различно място в нея. Названията на млади същества всъщност 
изразяват ‘умалителност’, обусловена от измерване и във времето, която 
ce отнася към номинация на живи същества. Обективната умалителност 
характеризира живите организми, чието израстване (уголемяване) е 
процес, разположен във времето. Възникнала като израз на възрастовата 
характеристика, ‘умалителността’ при названията на одушевени пред
мета се свързва с изразяване на субективно отношение, проявявано в 
контакта с млади същества. Това отношение се допълва от специалното 
изразяване на нежност, гальовност и пр., което съпътства признака ‘ума- 
лителност’, като често доминира над него.

3.1 Названията на млади същества са богато представени при домаш- 
ните животни, които имат особено значение за човека. Наследени от 
праславянски, те присъстват във всички славянски езици, без да са про- 
изводни в синхронен план, напр. бълг. агне, ягне, стбълг. агн-, сръб. хърв. 
j t o ^ ,  словен. jagnje, чеш. jehne, пол. jagnię, рус. ягнёнок (БЕР 1971: 3); 
също прасл. * р а ^ , бълг. прасе, стбълг. прас-, прас-те, сръб., хърв. прасе, 
словен. prase, чеш. prase, словаш. prasa, пол. prosię, рус. поросёнок, укр. 
порося, белрус. парася. (БЕР 1999: 601). В съвременния български език 
разглежданите названия създават следното семанично отношение:

крава -  теле -  вол коза -  яре -  козел
овца -  агне -  овен кокошка -  пиле -  петел

Тази парадигма има връзка с образуването на умалителни имена на мла
ди същества чрез използване на словообразувателен формант, свързан с 
морфемния показател -е (-), характерен за непроизводните в съвременен 
план названия (пиле, дете, агне), чиято стара -nt-основа представлява
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разширение на именната ---основа (За взаимовлиянието между двете 
основи вж. Парашкевов 2005: 400-401). Така към названията на млади 
същества се включват производни деминутивни структури, образувани 
от названия на животни:

вълк -  вълче слон -  слонче лисица -  лисиче
кон -  конче тигър -  тигърче ластовица -  ластовиче

При някои от тях се оформя парадигма, характерна за непроизводните 
названия: тигър -  тигърче -  тигрица, слон -  слонче -  слоница, вълк -  
вълче -  вълчица.

При производните названия на млади същества признакът ‘умалител- 
ност’, формално изразен чрез суфикса -че, се експлицира чрез връзката 
в деривационната двойка. Той се долавя както във физически план, т. е. 
свързан със заеманото пространство, така и по отношение на времето.

3.2 Лексикалната семантика на умалителните имена се гради въз ос
нова на признака ‘умалителност’, но не се изчерпва с него, тъй като 
своеобразно го свързва или разделя от ‘емоционалния компонент’, кой- 
то отразява субективно отношение. Всъщност тя се явява своеобразна 
пресечна точка на „възприетото“ обективно и „изразеното“ субективно. 
Както основателно подчертава Л. Андрейчин, при обособяване на „ума- 
лителни, гальовни и съкратени имена“, славянските езици се отличават 
с наличие на значителен брой наставки „за израз на различни степени 
на умалителност и гальовност, а българският език притежава наставки, в 
които основен оттенък е гальовността, а не умалителността“ (Андрейчин 
1978: 99). В някои изследвания се изразява колебание при определяне 
на мястото на деминутивите, които изразяват ‘субективна оценка’, като 
те „не се причисляват категорично нито към напълно самостоятелните 
думи, нито към тези, създадени по формообразуващ начин“ и „може да 
се схващат като средна, междинна категория между самостоятелните 
думи и тези, които са само форми на дадена основа“ (Димитрова 1959: 
265). Интерпретирането на съществителните за субективна оценка като 
производни модификационни структури поставя въпроси, свързани с 
тяхното отношение към признака ‘умалителност’ (Радева 2007: 146-150).

Въпреки че невинаги е лесно да се разграничат двете модификационни 
значения, тяхното наличие и изразяване дават основание за диферен- 
циране с оглед на различното им доминиране. При това значение има и 
разпределението на използваните словообразувателни форманти. Тези, 
които съдържат консонанта -ц-, резултат на по-късна палатализация на 
-к-, (-ец, -це, -енце, -ице, -ица), оформят деминутиви с преобладаващ
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емоционален елемент, без да се изключва признакът ‘умалителност’. На
пример при оформените със сложния суфикс -енце названията на млади 
същества, преобладава емоционалното гальовно отношение, а не „пре- 
умалителността“ срв. дете -  детенце. Това особено добре проличава, 
когато се сравнят еднаквокоренни производни с форманти, съдържащи 
консонанта -ч-: момче -  момченце, краче -  краченце, зъбче -  зъбченце, 
братче -  братченце.

Свързването на суфикса -ец с основи, от които се образуват и демину- 
тиви с наставка -че, също дава възможност да се сравни значението на 
еднаквоосновните структури с оглед на експлицираните модификацион- 
ни признаци. Умалителните с формант -ец изразяват предимно ласкател- 
но-гальовно отношение, докато физическата умалителност, характерна 
за структурите с -че, не се подчертава. Например хлебче е ‘малък по 
размери и форма хляб’, докато с хлебец се означава малко количество, 
но се подчертава ‘уважение’ към хляба, срв. също братче и братец (в 
народните песни се пее за братец и сестрица), градче и градец, човече 
и човечец и пр. При умалителни като ветрец, снежец, дъждец и др. 
образувани от названия на природни явления, се подчертава малко ко
личество, но се изразява и лично отношение, напр.

Всеки ден редей гората, Скоро ще покрий земята
рони сух листец. пухкав бял снежец. (Кирил Христов)

3.3 Същото разграничаване се наблюдава и при производните със су
фикс -ичка и -ица: сестричка -  сестрица, водичка -  водица, ръчичка 
— ръчица. Съществителните с формант -ица, сравнявани с производ
ните на -ичка (главица -  главичка, тревица -  тревичка), по-определено 
подчертават емоционално отношение, особено когато са образувани от 
названия на предмети, близки до природата и човека -  водица, речица, 
пръчица, тревица, горица. Деминутивите със сложния формант -ичка (от 
-ikъkа) определено изразяват физическа умалителност. Емоционалният 
елемент при тях не се изключва, но не е по-силно изявен в сравнение 
с умалителните с наставка -ица (-чица), за да се определят като „пре- 
умалителни“. При изследването им основателно се отбелязва, че „тези 
със суфикс -ичка имат предимно първично умалително значение, дока
то умалителните със суфикс -ица изразяват най-често емоционалност“ 
(Димитрова 1959: 300).

Изразяването на субективно отношение от умалителните имена е обу- 
словено от семантиката на произвеждащата дума. Например при свърз
ването си със соматизми и названия на части на растения суфиксът -е
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(-че, -ле) оформя умалителни имена като вратле, зъбче, гръбче, краче, 
после, пръстче; клонче, цветче, стръкче, дръвче и др., които изразяват 
гальовно-ласкателно отношение, докато производните от названия на 
лица (според професията им) или на резултати и постижения от дейност, 
изразяват предимно иронично и пренебрежително отношения: адво- 
катче, докторче, офицерче, полицайче, професорче; романче, дипломка, 
службица и др.

4 Важно свидетелство за семантичния развой и за функцията на „фор- 
мално“ умалителните имена е способността им да се отнасят към пред- 
мети, чиито названия съдържат номинационен мотив, различен от „де- 
минутивността“.

4.1 Лексикализацията на деминутивите е свързана с тяхната номина
ционна функция, която ги характеризира като лексикални единици. По 
своята формална структура те са производни и в синхронен план отра- 
зяват мотивационно отношение, характерно за деривационна двойка, 
но различно от модификацията. Това дава основание при изследването 
им да се разграничават „умалителни форми“ и лексикализирани про- 
изводни думи, при които „умалителността присъства, без да е основен 
номинационен мотив“ (Зидарова 2005: 601). В тези случаи обаче се взема 
под внимание типът на ономасиологичната структура. Деривационното 
отношение между небе и небце, език и езиче, карта и картичка (бълг); 
крыша ‘покрив’ и крышка ‘капак, капачка’, труба ‘тръба’ и трубка ‘лула, 
слушалка’, шляпа ‘шапка’ и шляпка ‘глава на гвоздей’ (рус.) и пр. не се 
характеризира като модификационно. Значението на производните фор
мации може да се обясни като резултат на семантична деривация, когато 
се употребява и съответно деминутивно название, напр. картичка ‘малка 
карта’ и картичка ‘картонче с илюстрация от едната страна за отворено 
писмо’, плочка ‘плоча с малки размери’ и плочка ‘малка керамична плоча 
за облицовка на стени или подове’, книжка ‘книга с малки размери’ и 
книжка ‘официален документ с форма на малка книга’. Често в основата 
на неговата мотивация лежи метафората, основана на сходство, прилика, 
функционална общност и пр.

4.2 За разлика от структури като врабче, добиче, сърце, овца и др., които 
с течение на времето са заличили връзката си със съответната произвеж- 
даща дума, лексикализираните „формални деминутиви“ имат неумали- 
телни корелати, с които се свързват семантично, но не са производни от 
модификационен тип. Тяхното значение е резултат от вторична номина
ция и не се базира единствено на семантичния компонент „умалител- 
ност“. При тях се пази съответната „неумалителна“ мотивираща дума, но
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деривационната връзка е по-богата, тъй като производната дума означава 
субстанция, чиято семантика не се изчерпва с признака „умалителност“ 
Наличието на лексикализирани деминутиви е характерно за всички сла
вянски езици, като според някои изследователи броят им в сръбски език 
е по-голям в сравнение с българския език (Bagasheva-Koleva 2014: 625).

5 Като производни формации, деминутивите дават възможност за изслед- 
ване на деривационния потенциал на славянските езици в сравнителен 
план, за обобщаване на общи и различаващи ги особености. За мястото, 
което те заемат в лексикалната система на съвременните славянски ези
ци, както и в техния исторически развой, свидетелства деривационният 
инвентар, използван за тяхното образуване. Във всички славянски езици 
най-често използваните суфикси са резултат от промените, свързани с 
развоя на праславянския консонантен суфикс -k-, характерен за образу- 
ване на умалителни имена, чиято деривационна функция е съпроводена с 
абсорбиране (свързване) на тематичните вокали, най-вече на двете ерови 
гласни, а също и на палатализациите на веларния консонант -k— > -ч (с)- 
^  -ц (с)- (Sławski 1974: 77-83). Най-много форманти, специализирани за 
образуване на деминутиви, са свързани с морфемата -к(а), чиято функция 
е затвърдена от нейните аломорфи при свързването й с произвеждащите 
основи — ька, -ъка, чкъ, -ькъ, -ъкъ. Деминутивната функция на -к(а) е 
сред най-рано засвидетелстваните, като образуванията kostbka, mysbka, 
kletbka, babbka, lesbka, tetbka (Sławski 1974: 94) в синхронен план не се 
възприемат като деминутивни.

Своеобразие показват словообразувателните средства не само поради 
отразяване на резултатите от извършените фонетични промени, но и 
поради особеното им свързване със словоформите на произвеждащите 
думи. Например в български език прилагателните като веселка, вълнен- 
ка, новка, шаренка, хубавка и др. се оформят със суфикс -к-, който не се 
свързва с основната мъжколична форма, а с всички останали, като из- 
исква съответно окончание за род и число, напр. облича нещо вълненко; 
купува евтинко, но хубавко; винцето беше киселко, хорцето беше веселко 
и пр.

Известно е, че умалителните суфикси в някои случаи се свързват само с 
формите за множествено число (очици, зъбки, чорапки, сандалки), като 
при съществителните от типа листец, градец, ветрец, цветец множест- 
вените форми са листовце, градовце, ветровце, цветовце, греховце и пр. 
Според Л. Андрейчин, окончанието -овц-е „стои във връзка с окончание- 
то за мн. число на изходните едносрични съществителни -ове, което се 
преплита по един своеобразен начин с умалителна наставка“ (Андрей-
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чин 1978: 114). Това „своеобразно преплитане“ според П. Пашов е лесно 
обяснимо, „ако се възстанови“, т. е. ако се признае статутът на -ов- като 
наставка, а окончанието ще бъде само -е“ (Пашов 2005: 409).

6 Обща особеност, характерна за деривационните средства, специали- 
зирани за образуване на умалителни имена, е тяхната полифункционал- 
ност, изразена в способността за оформянето на производни структури 
от различни словообразувателни типове и категории.

6.1 Суфиксът -к(а) е запазил функцията си за образуване на деадективни 
съществителни (nomina attributiva), напр. белка, синка (бълг.), borowka, 
jałówka (пол.); nomina actionis -  доставка, справка, поправка; nomina 
instrumenti -  дръжка, мярка, цедка и пр., за да се оформи като изявен 
полифункционален формант. Суфиксът -ка се включва в състава на слож- 
ния формант -ичка (икька), който се свързва с основи на женсколични 
съществителни за специално подчертаване на физическа умалителност: 
рекичка, ръчичка, сестричка и пр.

Полифункционален е и суфиксът -ица, с който освен деминутиви се оф
ормят още женсколични имена като лисица, лъвица, вълчица, патица, а 
при свързването му с деадективни основи -  nomina attributiva: десница, 
горница, тъмница, яловица и пр.

6.2 Суфиксът -е (от стари основи), преструктуриран в -че чрез свърз- 
ването си с основния консонант -ч- след палатализация на -к- (облак
-  облаче, вълк -  вълче, камък -  камъче, крак -  краче, но също брат
-  братче, стол -  столче), и в -ле, след свързването си с основния консо
нант -л- (орел -  орле, петел -  петле, котел -  котле, а също брат -  братле, 
нос -  носле) е особено продуктивен при оформянето на деминутиви от 
мъжколичните съществителни. Част от образуваните с него по-ранни 
названия като момче, момиче, врабче и др. постепенно са загубили 
връзката си със съответната произвеждаща дума и заедно с това изра- 
зяването на признака ‘умалителност’. Това прави възможно свързването 
им със суфикс -енце за образуване на умалителни като врабченце, мо- 
миченце, а също дете -  детенце, теле -  теленце и др. В изследвани- 
ята обикновено тия производни се разглеждат като „преумалителни“, 
но мисля, че по-скоро изразяват субективно отношение, а освен това 
произвеждащите вече не се осъзнават като умалителни. По-особена е 
функцията на суфикса -че при образуването на названия със значение 
‘малко дете, бебе’, които не са модификационни и не се образуват само 
от съществителни имена. Те са широко разпространени в българските 
диалекти: сукалче, кърмаче, пеленаче, кошулкарче, кошулче, кърмйлниче,
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лехусниче, младенце, млекарче, млечниче, цицалче, поризаче, развивалче, 
едномесече, еднодениче, единаче, единйче, дъртавче, мизймче и др. (Хо- 
лиолчев 2012).

Функцията на суфикса -че при образуването на жителски названия на 
лица, възприемани като млади същества, има известно отношение към 
интерпретирането на модификационните структури за номинация на 
лица от женски пол. В изследванията обикновено се посочва, че суфиксът 
-че се свързва с мъжколични съществителни, включително производни 
със суфикс -ин и -ец, но при образуване на жителски названия производ- 
ните може да се свържат директно с обща произвеждаща дума, без да 
се извеждат от мъжколичните съществителни, и да се характеризират с 
двупосочна мотивация:

7 Подчертаната конотативна маркираност на деминутивите, в която 
се отразява и изразеното отношение на номинатора, вариращо между 
положителния и отрицателния полюс на емоционалната скала, обуславя 
наличието на особености, които характеризират деминутивите, като 
определят включването им в лексикалната система, моделирането на 
категориалните им значения, функционирането им в отделните стилове, 
вкл. използването в художествените произведения за деца, ролята им за 
изграждане на речевата деятелност у децата и пр.

7.1 Специално внимание заслужава функционирането на умалителните 
имена с оглед на определените от социолингвистиката регистри, при 
което се обособява „речта на възрастните към децата“ като опростен 
регистър, чиято повишена експресивност намира израз в по-честата 
употреба на деминутиви и хипокористични елементи (Стоянова 2005: 
805). Като се опира на сравнително изследване върху руски и испански 
език, Ю. Стоянова разглежда ролята на деминутивите при подпомагане 
на езиковото развитие у децата чрез процеса „усложняване на формата 
-  опростяване на парадигмата“ Авторката интерпретира деминутиви
те като лексикални вариации на техните неумалителни съответствия и 
приема, че „високият процент на деминутиви в речта на възрастните 
към децата подпомага овладяването на българския език“ не чрез оп
ростяване на именната парадигма, а „чрез приобщаване на децата към 
един от основните принципи за изграждане на езиковата структура във 
флективните езици: вариране на морфемния състав, което води до повече

българин 
България -  българка 

българче

словенец 
Словения -  словенка

словенче

софиянец 
София -  софиянка 

софиянче
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или по-малко значима промяна на лексикалното и/или граматичното зна
чение на думата“ (Стоянова 2005: 817). Освен това деминутивите, които 
възрастните използват в речта си към децата, стимулират овладяването 
на трудни за децата сегменти като среднословни консонантни съчетания 
или морфонологични редувания. На практика чрез тяхната употреба 
децата се въвеждат в „словообразувателната структура на съществител- 
ните имена“ (Стоянова 2012: 254-255).

7.2 Особено е значението на употребяваните в литературата за деца ума- 
лителни имена, чиято функция не се изчерпва с обогатяване на потока 
от входни езикови данни. В творбите за деца се отразява авторовото 
съзнание за навлизане в детския свят, в който определено място заема 
приказното. В него доминират изразено отношение и усет към доброто 
и красивото, без да отсъства осъждане на негативното и грозното. Де- 
минутивите съдържат ясно изразена конотативна характеристика, често 
неотделима от физическата ‘умалителност’. Например в творбата „Птиче 
в клетка“ са употребени много деминутиви за израз не само на умали
телност, напр:

Що не пееш мила птичко,
Що потрепваш тъй с крилца?
Ето, тук си имаш всичко 
и водица, и зрънца.
(Емануил Попдимитров)

При това поетът специално подчертава, че това са думи за субективно 
отношение: „тъй говореше детето // с нежни, ласкави слова“.

На друга идея са подчинени деминутивите, употребени в творбата „До- 
брите стопани“:

Край речица на полянка Мързелан и Мързеланка си живеели в къщурка, ниска 
като костенурка. Ала дъжд ли се извие, къщичката ще ги скрие, зимна буря ли 
завее, вкъщи ален огън грее...; Имали си те козица, с бяла пухкава брадица и 
на кривите рогчета с две пиринчени звънчета...; Вълчо срещнал сам-самичка 
просълзената козичка...; ... че си нямат ни козица със рoгчета и брадица, нито 
въже, нито хурка, нито нисичка къщурка... (Асен Разцветников).

Чрез използваните умалителни структури се изразяват ирония и сарка- 
зъм към безотговорните стопани и незначителността на тяхното безлично 
съществуване. Внушава се уважение към грижовността и трудолюбието. 
Не отсъства и нежно-гальовното отношение, изразено със съществител- 
ните козица, козичка, брадица, рогчета, звънчета.

Трепна птичето с крилцата, 
блъсна в пречките челце 
и изхвръкна му душата, 
стихна мъничко сърце.
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Специално внимание заслужава ролята на деминутивите за постигане на 
особено поетично звучене, римуване и ритмичност, които способстват 
за по-лесното запомняне и възпроизвеждане на текстовете от страна на 
децата.

7.3 По-особена и многоаспектна е ролята на деминутивите в художест- 
вената литература, когато се изразява връзка между ‘умалителността’ 
и изграждането на психологическа гледна точка, отразяваща художест- 
вената концепция на автора. Като се опира на постулираната идея, че 
„разговорната реч като естествена среда на деминутивите позволява 
те да бъдат използвани в художествената литература, а оценъчният им 
характер дава възможност за изразяване на субективно отношение“, Ю. 
Стоянова анализира няколко творби на българския писател Павел Вежи- 
нов. Изследването на разликата във функционирането на умалителните в 
глаголната (УР) и съответно в именната (КР) фраза дава възможност да 
се открои модалността, маркирана в групата на глагола, за да се обобщи, 
че „деминутиви в глаголната фраза се появяват, където перспективата на 
разказа се измества, като гледната точка на „всезнаещия автор“ отстъпва 
пред тази на друго съзнание“ (Стоянова 2014: 54).

Високата модализираност, която обединява различните стилистични 
подходи при изразяването на гледната точка, се определя от авторката 
като израз на ярката субективност на разказването. Чрез умалителност
та в рамките на КР се подчертава субективността при назоваването на 
обектите от страна на автора на речевия акт т. е. изразява се оценъчност, 
докато в глаголната (УР) умалителността „маркира епистемичната мо- 
далност, подчертавайки дистанцията спрямо разказаното“ (Стоянова 
2014: 58).

8 Независимо от аспектите, от които се разглеждат деминутивите, от 
използваните при това методи и термини, от изучаването им в отделен 
език или в сравнителен план, наличието и употребата им във всички 
славянски езици остава важно свидетелство за тяхната способност да 
вербализират семантичната категория ‘умалителност’, като при това се 
използват не само деривационни средства, и да показват широкоспек- 
търност на своята реализация, тясно обусловена от възможността им да 
изразяват субективно отношение чрез конотационните си параметри.
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Summary
Diminutives in their Relation to the Category of 'Diminutiveness'

The semantics of diminutives and their functioning are presented as a linguistic real
ization of ‘diminutiveness’ in its capacity of a cognitively organized paradigm. From 
an onomastic perspective diminutives reflect the categorization and naming of facts 
from reality which are understood in terms of quantitative relations.
Being derived structures, they make it possible to explore the derivational potential of a 
certain language, which allows generalization of common and distinctive peculiarities 
of the individual Slavonic languages.
Attention is drawn also to their lexical semantics, which is based on the feature of 
‘diminutiveness’ but is not exhausted by it, because this semantics connects it with 
or separates it from the ‘emotional component’ in peculiar ways. The formation of 
diminutives from different parts of speech makes it possible to mark ‘diminutiveness’ 
from a different aspect.
Their distinct connotative markedness, which reflects also the nominator’s definite 
attitude, varying between the positive and negative poles of the emotional scale, is 
responsible for the presence of peculiarities which characterize diminutives by deter
mining their inclusion in the lexical system, the modelling of their categorial meanings, 
their functioning in different styles, including their usage in children’s literature, as 
well as their role in developing children’s speech activity, etc.
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