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Abstract: The article presents various opinions on whether diminutives are forms of 
other “basic” words or are language units with word status. We consider the types of definitions 
with which to present the lexical meaning of diminutives in the Bulgarian language glossary 
of numerous volumes. We are of the opinion that these are individual lexemes that are to be 
presented in dictionaries not (only) with structural definition, but also with semantic definition 
that reveals the diminutiveness type – quantitative (physical) or qualitative (evaluation) they 
express. The semantic definition shows that some nouns traditionally defined as diminutives, 
actually do not express either of these diminutiveness types and these should not be 
characterized as diminutives.
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0.1. В славянското езикознание има различни становища за това дали де-
минутивите са форми на други, „основни“, думи, или са езикови единици със 
статус на дума. Много често определението „форма“ се използва нетермино-
логично – например в „Основна българска граматика“ Л. Андрейчин говори 
за образуването на умалителни, гальовни и съкратени имена в раздела „Об-
разуване на съществителните имена“, преди разделите за формообразуването 
(род, число, падежни форми и членуване на съществителните). Същевремен-
но в раздела за деминутивите авторът посочва, че някои съществителни обра-
зуват „умалителни форми“ с определени наставки, срв.: „Съществителни от 
женски род, завършващи на съгласна, образуват умалителни форми направо с 
-чица...“ (Андрейчин 1978: 101)1.

0.2. Теоретично осмисляне на въпроса: умалителни форми или умалител-
ни думи, предлагат изследванията на М. Димитрова (1959), Б. Кръстев (1976), 
В. Зидарова (2004) и др. Макар че в понятието „форма“ се влага неединно съ-
държание, аргументите в полза на едното или другото становище у отделните 
автори са сходни. Основният „препъникамък“, който не позволява на някои 
езиковеди да признаят на деминутивите статус на думи, е семантичната им 
изводимост (наред с формалната) от друга, неумалителна дума.

0.2.1. Като прави аналитичен разбор на схващанията в съветската линг-
вистика от средата на ХХ в., и под влияние на трудовете на В. В. Виногра-
дов, в студията си „Умалителните имена в книжовния български език“ М. 
Димитрова изтъква: „Умалителното име означава същото понятие като ос-

1 За нетерминологичната употреба на съчетанието „умалителни форми“ от други автори 
вж. също Кръстев (1976: 14).
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новната дума, изменено само по външен вид, или пък изразява само известно 
субективно отношение. Фактът, че от всяка основна дума може да се обра-
зува съответна умалителна, показва, че умалителните са производни форми 
на основната дума. (...) От друга страна, умалителните суфикси не изразя-
ват синтактически отношения, както някои глаголни окончания и падежни-
те окончания на съществителните и прилагателните имена в руски език и в 
някои други езици, поради което могат да не се считат за формообразуващи. 
В български език имена, които се свързват с определени умалителни суфикси 
(-е, -че, -ле), променят рода си от мъжки и женски в среден. По този начин те 
минават в друга граматична категория и могат да се схващат като нови думи.“ 
(Димитрова 1959: 265). Поради изтъкнатите причини авторката заключава, 
че „умалителните имена не могат да се причислят категорично нито към на-
пълно самостоятелните думи, нито към тези, създадени по формообразуващ 
начин. Поради това умалителните имена могат да се схващат като средна, 
междинна категория между самостоятелните думи и тези, които са само 
форми на дадена основна дума“ (пак там)2.

0.2.2. В своята монография „Умалителността в българския език“ Б. Кръс-
тев също прави критичен преглед на отделни становища по въпроса, като за-
ема категоричната позиция, че умалителните имена не са форми на думите 
(макар че самото понятие „форма“ се употребява в литературата неедноз-
начно), а отделни, самостоятелни думи. В полза на това твърдение авторът 
привежда редица допълнителни аргументи в сравнение с посочените от М. 
Димитрова (вж. Кръстев 1976: 14 – 18).

0.2.3. Почти 30 години по-късно някои български лексиколози отново 
повдигат въпроса за статуса на деминутивите. В статията „Деминутиви и 
лексикална номинация“ В. Зидарова (Зидарова 2004) изказва мнението, че в 
съвременния български език деминутивите са с „не особено ясен статут на 
езикови единици“. За това според нея свидетелства фактът, че не всички ума-
лителни съществителни се включват като отделни единици в тълковния реч-
ник. Авторката има предвид еднотомния „Български тълковен речник“ (изда-
ние от 1993 г.), в който „не всички деминутиви намират място като елементи 
от словника. Например напълно естествени словообразувания от типа чашка, 
чашчица, маслинка, трънче, легълце, вратичка, прозорче, въгленче, дръвче, 
парцалче, юрганче и т.н. не са разгледани като думи със собствена семанти-
ка.“ Изследователката подкрепя този подход, защото смята, че това са само 
„формално-съдържателни разновидности на неумалителната дума и тяхно-
то лексикално значение не е формирано в резултат на отделен акт на лекси-
кална номинация“. „Деминутиви от този тип на практика нямат самостойна 
номинативна функция“. „В речника са включени само тези деминутиви, кои-
то освен деминутивно съдържание имат и собствена лексикална семантика“. 

2 Курсивът мой, Ц. А.
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За авторката означеното в речника като пряко значение, т.е. деминутивното, 
няма собствен характер. „То е производно от значението на неумалителната 
дума и не означава обективно нов клас денотати, а само разновидност на кла-
са“ и „следва да се определя като „умалителна форма“ на произвеждащата 
неумалителна лексема“. Понятието „форма“ се разбира от изследователката 
в по-широк смисъл – не като „парадигматична разновидност на лексемата“, 
а „в по-универсален смисъл“ като „план на изразяване, езикова структура“. 
„Още повече – подчертава Зидарова, че тези специфични формални структу-
ри, каквито са деминутивите, имат ясна и недвусмислена маркировка – т.нар. 
умалителни суфикси.“ Формалната „маркировка“ обаче сама по себе си не е 
решаваща, тъй като онези деминутиви, които съдържат деминутивен суфикс, 
но назовават нов денотат, т.е. по думите на авторката „притежават самостойно 
значение“, се определят от нея като умалителни думи: „Когато с деминутив от 
формално гледище, т.е. знак, съдържащ умалителен суфикс, се означава отде-
лен денотативен клас, можем да приемем, че това е вече не словообразувате-
лен дериват3, а самостойна в номинативно отношение лексикална единица“, 
т.е. „самостойна речникова единица“.

В заключение В. Зидарова (2004) предлага в тълковния речник „умали-
телните форми, гравитиращи към произвеждащата основна лексема, и ума-
лителните думи със собствена семантика“ да бъдат представени по следния 
начин: 

1. Стол – мебел за сядане, столче – малък стол (умалителна форма)
2. Столче – свързваща част на чаша (умалителна дума)
 
1. Карта – чертеж на земната повърхност, картонче с рисунки и символи 

за различни цели, картичка – малка карта
2. Картичка – картонче с рисунка или снимка за пощенска пратка

1. Книга – печатно литературно произведение, книжка – малка книга
2. Книжка – официален документ с определено предназначение

1. Бар – питейно заведение, барче – малък бар
2. Барче – шкаф за напитки.
0.2.4. Въпросът за това дали деминутивите, изразяващи квантитативна 

(физическа) и/или квалитативна (оценъчна) умалителност (по този въпрос 
вж. Аврамова 2015 и цитираната там литература), са форми на неумалител-
ните думи, или са отделни думи, вече отдавна е намерил своя отговор в линг-
вистиката. Поставянето му днес, в началото на ХХI век, от някои български 
езиковеди, обаче налага още веднъж да бъде изяснена спецификата на ума-

3 Очевидно под словообразувателен дериват Зидарова разбира не това, което е прието в 
словообразуването – производна дума, образувана чрез деривация (в тесен смисъл), и в 
широк смисъл – всяка производна дума.
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лителните съществителни и да бъде доказан статусът им на самостоятелни 
речникови единици (лексеми).

0.2.4.1. Както бе посочено, основната пречка пред някои езиковеди да 
признаят деминутивите за самостоятелни лексеми, е фактът, че деминутиви-
те не назовават нов денотат, а същия денотат като „основната“, т.е. произвеж-
дащата (мотивиращата) дума, като му приписват определена количествена 
и/или качествена, квалитативна характеристика. В словообразуването такъв 
тип процес се нарича модификация, а съответните производни думи – мо-
дификационни деривати (вж. напр. Докулил 1962). Съдържателната страна 
обуславя и категориално-граматичната страна на тези деривати – тяхната 
принадлежност към същата част на речта, както произвеждащите ги думи. 
Модификационни деривати са не само деминутивите, но и аугментативите, 
както и производни от други словообразувателни категории. Следователно, 
ако се приеме, че същинските деминутиви не са отделни лексеми със собстве-
но лексикално значение, трябва също така да се приеме, че и останалите мо-
дификационни деривати (от същата или от друга част на речта) като ръчи-
ще, крачище, юначага, болнав, глуповат, слабичък, възкисел, ултрамодерен, 
тъмнокафяв, прелети, смете, разкаля, завали и др.4 не са отделни думи. Така 
от лексикона на българския език би трябвало да отпадне значителна част от 
производната лексика.

0.2.4.2. Поради по-малкия обем на еднотомните тълковни речници (вж. 
напр. БТР 1994; Радева 2012) в тях не могат да бъдат включени и не се включ-
ват всички деминутиви, така, както не могат да бъдат включени и много други 
думи (производни и непроизводни). Това е задача на многотомния речник. 
Ето защо отсъствието на определени деминутиви в еднотомен тълковен реч-
ник, какъвто използва В. Зидарова, не може да служи като доказателство, че 
тези единици не са самостоятелни лексеми.

0.2.4.3. Вярно е обаче твърдението на авторката, че столче в значение 
‘свързваща част на чаша’, картичка ‘картонче с рисунка или снимка за по-
щенска пратка’, барче ‘шкаф за напитки’ и др. назовават нов денотат в срав-
нение с произвеждащите думи стол, карта, бар. Но това не означава, че са 
умалителни думи, както се твърди от Зидарова, тъй като в синхронен план те 
не изразяват умалителност и не трябва да бъдат определяни като деминутиви. 
Такива единици обикновено биват характеризирани като лексикализирани 
деминутиви. Самото понятие лексикализация обаче се отнася до историчес-
кия развой на езика, т.е. до диахронията. От синхронна гледна точка, незави-
симо как биват представяни в тълковните речници – като отделни думи или 
като значения на една и съща дума (в речниците на българския език е приет 
вторият принцип), столче, барче, картичка в посочените значения изобщо не 
могат да бъдат характеризирани като деминутиви. Развиването на нови, пре-

4 Примерите са от Радева 2007.



93

носни значения, неизразяващи умалителност, е причина тези и др. под. лексе-
ми да бъдат включвани в словниците на еднотомните речници, а лексемите, 
изразяващи само умалително значение, да бъдат представяни спорадично.

1.0. В многотомния РБЕ умалителните съществителни са описани с ня-
колко типа дефиниции:

1.0.1. Структурна, съдържаща маркера ‘Умал. (= умалително) от Х’, чес-
то съпроводен с други прагматични маркери, изразяващи положително или 
отрицателно отношение, оценка на това, което се назовава. Например:

аптечка – Умал. от аптека.
батенце – Умал. гальов. от бате (в 1 знач.).
девойче – Умал. гальов. от девойка.
адвокатче – Умал. обикн. ирон. от адвокат.
левче1 – Умал. от лев1 (във 2. знач.)5.
В редки случаи структурната дефиниция не съдържа маркера ‘Умал. от’, 

срв. зайченце – Гальов. Зайче – за разлика от вълченце, меченце, птиченце 
и др.

1.0.2. Семантична – използва се предимно при деминутивите, производ-
ни от названия на хора и животни. Например:

абаджийче – 2. Млад абаджия.
гъсе – 1. Малкото на гъска; гъсенце.
гъсенце – Малкото на гъска; гъсе.
1.0.3. Структурно-семантична:
автомобилче – Умал. от автомобил; малък автомобил.
агънце – 1. Умал. гальов. от агне; малко агне.
ветрец – Умал. от вятър; лек, слаб вятър.
горичка – Умал. от гора; малка или млада гора.
писателче – 1. Умал. от писател; млад писател.
1.0.4. Най-често в речника се използват структурната и структурно-се-

мантичната дефиниция. В редица случаи дефиницията на лексикалното зна-
чение се допълва със синоними на заглавната дума, когато има такива, напр.:

жабче – Умал. от жаба1; малка жаба; жабичка; жабка1; жабица1.
мишле – Умал. от мишка; мише, мишенце, мишленце, мишче, мишчен-

це, мишчица.
1.1. Забелязват се различия при представянето както на деминутивите, 

производни от думи, назоваващи различни типове денотати (напр. хора, жи-
вотни, предмети, растения, абстрактни субстанции), така и при тълкуване-
то на деминутивите, производни от названия на едни и същи денотати. На-
пример деминутивите, назоваващи малки животни и малките на животните, 
обикновено се представят като многозначни думи, срв.: вълче – 1. Умал. от 
вълк. 2. Малкото на вълчица; птиче – 1. Умал. от птица. 2. Малкото на птица. 

5 лев1 – 1. Основна единици в българската парична система, равна на 100 стотинки. 2. 
Банкнота или монета с такава стойност (РБЕ).
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Но има и случаи, когато двете значения са обединени в едно, напр. гъсоче – 
Умал. от гъсок; малък гъсок. От друга страна, при някои деминутиви е посо-
чено само едното значение – напр. козле фигурира със значението ‘малкото 
на коза; яре’, но не и със значението ‘малка коза’; гургуличе – със значение 
‘малкото на гургулица’, но не и ‘малка гургулица’, коте – със значение ‘мал-
кото на котка’, но не и ‘малка котка’6.

1.2. Няма единство и при определянето на мотивиращата дума на някои 
деминутиви. Например козленце, вълченце, лястовиченце, котараченце, па-
тенце и др. са представени като умалителни от съответните умалителни ко-
зле, вълче, лястовиче, котараче, пате, докато други са изведени от неумали-
телните думи, напр. мишленце и мишченце – от мишка.

2.0. Структурната дефиниция ‘Умал. от Х’ експлицира произвеждащата 
дума (Х) и посочва, че производната назовава същия денотат, който назовава 
Х, + признака ‘умалителност’, без обаче самият той да се дефинира. Ето защо 
този тип дефиниция невинаги дава точна и вярна представа за значението на 
съответната лексема.

2.1. Например цитираните по-горе аптечка и девойче очевидно се разби-
рат в смисъл на физическа, количествена умалителност, която при девойче е 
съчетана и с изразяване на гальовно отношение, но при адвокатче едва ли се 
разбира физическа умалителност (въпреки че тя не се изключва – напр. при 
назоваване на млад човек, който е адвокат), а предимно изразяване на оценка, 
което налага използването на маркера ирон. (= иронично).

2.2. Съществителни като левче, минутка, годинка, представени в РБЕ 
също със структурна дефиниция, не трябва да се разбират в смисъл на физи-
ческа умалителност, защото банкнотите и монетите със стойност един лев не 
може да имат различни размери – така, както минутата и годината не могат да 
имат различно времетраене. При такъв тип думи има оценъчна, а не физичес-
ка умалителност – желание да се представи дадената непроменима единица 
като по-малка по значение, стойност, да се изрази субективно отношение към 
нея (по този въпрос вж. Васева 1994: 34).

2.3. При лексеми като майчица7, деденце обаче структурната дефиниция 
‘Умал. от X’ поражда съмнения – тяхното значение не може да се представи с 
парафразата ‘Х, който е малък (по размер, интензивност, количество, възраст, 
важност, значение)’, т.е. те не изразяват умалителност (нито количествена, 
нито квалитативна), а изразяват единствено оценъчно значение (‘Х, който е 
мил, любим’). Следователно такива единици не са деминутиви, а експресиви 
(nomina expressiva) (вж. Аврамова 2015), и това прави дефиницията ‘Умал. от 
X’ за описание на лексикалното им значение неподходяща. В тълковния реч-

6 В речника не е посочена и преносната употреба на коте като гальовно обръщение към 
любим човек.
7 Лексемата майчица в речника е характеризирана с маркера Гальов., а първото значение – 
‘Умал. от майка’ (РБЕ, т. 9).
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ник лексемите майчица, деденце би трябвало да бъдат характеризирани един-
ствено като гальовни названия на майка, дядо: майчица – Гальов. Майка; 
деденце – Гальов. Дядо. Невъзможността да бъде представено лексикалното 
значение на съществителното батко с парафразата ‘Х, който е малък’, дава 
основания то също да бъде определено само като гальовна дума (батенце – 
Гальов. Батко), но не и като умалителна, както е според дефиницията в РБЕ 
(вж. по-горе).

3.0. Всичко това показва, че деминутивите трябва да бъдат представени в 
речниците не (само) със структурна дефиниция, но и със семантична дефини-
ция, отразяваща тяхната специфика на модификационни деривати.

3.1. От тази гледна точка трудни за описание в тълковния речник ще 
бъдат съществителни като водичка, водица, хлебец, лучец и под., тъй като 
сред езиковедите няма единно мнение за това дали те изразяват умалител-
ност (по-малко количество от назованата субстанция), или само оценка. Дали 
упот ребата им в изказвания от типа Дай малко водичка, Сложи малко хлебец, 
малко пиперец, малко лучец, където се съчетават с наречието малко, трябва да 
се тълкува като „съгласуване по умалителност“, както смятат някои автори 
(напр. Енчева 1988; Васева 1994), или е точно обратното – количеството се из-
разява с лексемата малко, а не с „умалителните“ съществителни? Отговорът 
на този въпрос трябва да се търси в изследването на деминутивите в текста 
и вероятно няма да е еднозначен за всички съществителни от една лексико-
семантична група. Ако анализът покаже, че например биричка, кафенце не 
означават ‘малко количество бира’, ‘малко количество кафе’, а изразяват само 
отношение (най-често положително) към назованата субстанция бира, кафе, 
тези лексеми също не би трябвало да се характеризират като деминутиви, а 
като експресиви.

3.2. Трудностите при определянето на семантиката на съществителни 
като водица, даскалче, минутка и др. е още едно доказателство, че демину-
тивите не са форми (нито в смисъл на граматични форми на думата, нито 
в смисъл на „план на изразяване, езикова структура“), а отделни лексеми. 
Всъщност може би точно тези трудности са довели до отказ от семантични 
дефиниции в тълковните речници. (И това съвсем не се отнася само за бъл-
гарския език.) Но задачата на тълковния речник е да представи вярно и точно 
лексикалното значение на думата, която се тълкува, не само да насочи към 
него чрез препратка към произвеждащата единица – а това, както видяхме, 
не е възможно чрез използването само на структурни дефиниции. (Такива са 
възможни при т.нар. транспозиционни или синтактични деривати.)

3.3. Типовите дефиниции на лексикалното значение на деминутивите би 
трябвало да се определят в зависимост от характера на назования денотат Х 
(който може да се характеризира с признаците ‘± предметност’, ‘± одуше-
веност’, ‘± персоналност’) и от признака, предиката, който му се приписва, 
т.е. от типа умалителност: квантитативна и/или квалитативна, определяна от 
характера на предиката ‘малък’. Така ‘малък’ може да се отнася до физически 
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параметри като размер, интензивност, количество, възраст (квантитативна 
умалителност) или до качествени параметри: малък по значение, важност, 
стойност (квалитативна умалителност) (вж. по-подробно Аврамова 2015).

3.3.1. При деминутивите, които могат да изразяват и количествена, и ква-
литативна умалителност, е трудно да се определи дали и при какви условия 
това са две значения, или употреби на думата. Например при разгледаните 
по-горе агрономче и даскалче за назоваване на млад агроном, даскал (кванти-
тативна умалителност) и като иронично, пренебрежително за агроном, даскал 
(квалитативна умалителност). В първия случай парафразата на словообразу-
вателното значение, върху което се изгражда и лексикалното значение, е ‘Х, 
който е малък на възраст’ (млад агроном, даскал), а във втория – ‘Х, който е 
малък по значение’ (ирон. пренебр. агроном, даскал). По същия начин: при 
статийка за назоваване на кратка статия и на лоша, бездарна статия; при 
дъждец за назоваване на слаб дъжд и като експресивно название на дъжд – 
дори на силен, пороен дъжд (срв. напр. Хубав дъждец падна вчера. Добре ни 
намокри тоя дъждец!); при краче в значение ‘малък крак’, но и като оценъч-
но название на крак (срв. напр. Ей, че крачета има тая мацка!). Различава-
нето на значението от употребата е всъщност една от най-сложните задачи на 
лексикографа и не рядко се определя по интуитивен път. От решаването на 
този въпрос зависи и как ще бъде оформена речниковата статия на съответ-
ната лексема. Задача на бъдещи изследвания е да се установи също така дали 
двата типа умалителност е възможно да се изразяват в един и същ контекст, 
или в текста винаги се актуализира само едната от тях.

4.0. Всичко казано дотук показва, че е необходимо ново, по-задълбочено 
теоретично осмисляне на деминутивите, основано на тяхното функционира-
не в текста, което да намери приложение при лексикографското им описание.
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