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УНИВЕРБИЗАЦША 
ВО МАКЕДОНСКИОТ JАЗИК

Целта е да се покаже сосщ бата во македонскиот ]азик од современ аспект во од- 
нос на процесот на универбизацщата како една од зборообразувачките тенденци- 
ите на современиот ]азик, прагматички обусловена, односно поттикната пред се 
од економщата во ]азикот и разгледувана од функционален аспект, во наколем дел 
присутна во разговорниот ]азик.
Клучни зборови: универбизацща, македонски ]азик, ]азична економща, прагма- 
тичка обусловеност, именски образуваша

The objective is to show the situation in the Macedonian language, from a contemporary 
point of view concerning the process of univerbation as one of the word creation ten
dencies of the modern language, pragmatically conditioned, that is, motivated above all 
from the language economy and reviewed from a functional aspect as mostly present in 
the colloquial language.
Key words: univerbation, Macedonian language, language economy, pragmatically 
conditioned, nominal word creation

1. Универбизацщата, како еден од начините на зборообразуваше во 
македонската наука за ]азикот не предизвикува поголем интерес, осо- 
бено ако се земе предвид фактот дека се работи за ]азик од анали- 
тички тип, па универбизацщата може да се разгледува како еден од 
начините за поедноставуваше на изразот (поага_]ки од општата дефи- 
ницща за универбизацщата како по]ава кога синтагма или цела рече- 
ница се адаптира како еден збор без промена во значешето, преземе- 
но од 'ЪориЙ, а цитирано според Radovanovic 2004: 45), прагматички 
обусловена и од функционално-стилски аспект пред се присутна во 
раговорниот ]азик.

1.1. Според некои македонски слависти придонес во проучувашето на 
универбизацщата како дел од зборообразувашето од конфронтати-
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BeH acneKT HMaaT nemKHTe h pycKHTe cnaBucTH KaKO Jeg^unKa, EapHeT, 
3eMCKaj a, KuTaj ropogcKaj a, fflupj aeBa h gp. (b. Poyc, namocKa, KapaH- 
$ h .robckh 1985: 39).

EapHeT npaBH rpynHpaft>e Ha c^OBeHCKure j aзнцн bo BpcKa co Tuno.no- 
ruj aTa Ha pa3roBopHaTa pen h nprnrn  H3genyBa neTupu rpynu Ha j a3^H . 
Bo npBaTa rpyna ru  CMecTyBa pycKuoT, yKpauHcKuoT h noncKuoT j a3HK, 
Kaj KoumTo pa3roBopHaTa pen npeTCTaByBa a g a m ^ u ja  Ha nuTepaTyp- 
hhot j a3HK; bo BTopaTa rpyna ce MaKegoHcKuoT h cnoBanKuoT j a3HK Kaj 
KoumTo pa3roBopHaTa pen e a g a m ^ u ja  Ha cyncTaHgapgoT, bo TpeTaTa 
rpyna e nemKuoT j a3HK nuj a pa3roBopHa pen e a g a m ^ u j a Ha HHTepguj a- 
neKTOT h HeroBoTo H3gHraK>e bo $ y H ^ u ja  Ha cTaHgapg h bo neTBpTaTa 
rpyna ru  CMecTyBa cpncKuoT h xpBaTcKuoT ja3HK, KaKo h ropHo^y*HH- 
khot Kaj KoumTo pa3roBopHaTa pen e cyncTaHgapg Ha HeKou gujaneKTH 
(Poyc, namocKa, KapaH^unoBcKH 1985: 39).

1.2. Kupun KoHecKH, naK, 36opyBa raaBHo 3a cHHTaKCHHKa KoHBep3uja 
...Koea 36opom (36opo$opMama) ce npeocMUcnyea ceManmunKU 6e3 hu- 
KaKea $opManna npoMena u Munyea od edna 36opoena zpyna eo dpyza, 
na npuMep ynen noeeK ^  ynen ‘naynnuK\ 6oeam (npud) ^  6oeam (um .) 
u dp. (KoHecKH K. 1995: 24) HacnpoTH napagurnaTcKoTo 36opoo6pa3y- 
Baae unu Mop^onomKaTa KoHBep3uja, nuj npou3Bog ce 6eccy$HKcHHTe 
TunoBH gepHBaTH og TunoT ene3 ^  ene3e, npeKun ^  npeKune (KoHecKH 
K. 1995: 24). HHaKy, caMuoT Toj H3gBojyBa neTupu HanuHH Ha 36opoo6- 
pa3yBaae: neKcuHKo-ceMaHTHHKH, neKcHHKo-cHHTaKcuHKH, Mop^onom- 
Ko-cHHTaKcuHKH h Mop^onomKH (a^HKceri) HanuH (KoHecKH K. 1995: 
11). Bo cnynaj oB cTaHyBa 36op 3a Mop^onomKo-cuHraKcunKu HanuH. 
36opyBajKH 3a cuHTaKcuHKaTa KoHBep3uja, 3aBucHo og Toa bo Koja rpy- 
na npeMHHyBa neKcunKaTa egнннцa, ce H3genyBaaT cnegHHTe TunoBH Ha 
cuHTaKcuHKa KoHBep3uja: cyncтaнтнвнзaцнja, agjeктнвнзaцнja, npoHo- 
мннanнзaцнja h agвep6нjanнзaцнja. KaKo egeH og HajnpogyKTHBHHTe 
36opoo6pa3yBanKH Mogenu bo MaKegoHcKuoT ja3HK ce noKa*yBa tok- 
My cyncтaнтнвнзaцнjaтa Ha npugaBKHTe (b. HuKonoBcKa 2009, http:// 
eprints.ugd.edu.mk /id/eprint/4607).

2. Уннвep6нзaцнja
Cnopeg EnaroeBa bo 6yrapcKuoT, pycKuoT h nemKuoT j a3HK ce H3geny- 
BaaT Tpu Tuna Ha yннвep6нзaцнj a 3aBucHo og BugoT Ha 36opoo6pa3y- 
BanKHTe cpegcraa koh ce KopucTaT bo npo^coT  Ha gepнвaцнj aтa, h Toa:

32



UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA

универбизацща со средства за морфолошко зборообразуваше (суфик- 
сална и со нулов суфикс, односно асуфиксална), универбизацща со 
средства за морфолошко-синтаксичко образуваше и универбизацща 
со средства за лексичко-семантико зборообразуваше (в. Благоева 
2003, http://www.slav.uni-sofia.bg/Pages/Blagoeva.pdf).

Во описот за македонскиот ]азик ке се задржиме на:

2.1. Елиптична универбизацща. Според Кирил Конески претставена 
како универбизацща со нулова зборообразувачка морфема или нулов 
суфикс (в. Конески К. 1995: 23), од типот: дежурен ^  дежурен лекар; 
сиромав ^  сиромав човек; автобуска ^  автобуска станица; дневна 
^  дневна соба (аналогно: детска ^  детска соба); возачка ^  возачка 
дозвола; Клинички ^  клинички центар; Филолошки ^  Филолошки 
факултет (аналогно: Машински ^  Машински факултет, Електро 
^  Електротехнички факултет, Медицински ^  Медицински факул
тет); Универзална ^  Универзална сала; Утрински ^  Утрински вес
ник; Трговски ^  Градски трговски центар; кабелска ^  кабелска те- 
левизща; родителска ^  родителска средба, матурска ^  матурска 
прослава, дипломска ^  дипломска работа (аналогно: семинарска ^  
семинарска работа); минерална ^  минерална вода (разг. исто така: 
газирана ^  газирана вода); мобилен ^  мобилен телефон, итн.

Во дадениот случа] всушност станува збор за т. н. супстантивна уни- 
вербизацща во зборообразувашето, каде што во спо]от придавка и 
именка, придавката ]а презема доминантната функцща (в. Роус, Па- 
шоска, Каранфиловски 1985: 40) или т.н. универбизацща со средства 
на морфолошко-синтаксичко зборообразуваше каде што универбиз- 
мите (во славистичката литература именувани уште како универба- 
ти) се разгледуваат како супстантивизирани придавки, добиени како 
резултат на елиптична супстантивизацща (в. Благоева, http://www. 
slav.uni-sofia.bg/Pages/Blagoeva.pdf). Ваквите примери во македон
скиот ]азик се сво]ствени пред се за разговорниот ]азик.

Примери:

(1) Кога треба да бидеш на автобуска? (разг.)
(2) Имаш ли возачка? (разг.)
(3) Утре имате родителска. (разг.)
(4) Избрав тема за дипломска. (разг.)
(5) За мене донесете минерална. (разг.)
(6) Си купив нов мобилен. (разг.)
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2.2. Суфиксална универбизацща
Ово  ̂тип на универбизац^а со додавапе на суфикс на зависната при
бавка во македонскиот jазик не можеме да речеме дека го нема, но 
во с ещ  случа) е поредок и непродуктивен. (Роус, Пашоска, Каранфи- 
ловски 1985: 41).

2.2.1. На]често се образуваат деривати со суфиксите: -ка, -ки, -ак, 
-ица, -ец и др.

Ке наведеме неколку примери од ово] тип на универбизацфа во ма
кедонскиот ]азик: нуклеарка ^  нуклеарна централа, халогенка ^  
халогена светилка; ма]сторка ^  маjсторски/завршен меч; соленки 
^  солени стапчипа, салонки ^  салонски чевли, лудак ^  луд човек 
(аналогно: чудак ^  чуден човек); нокница ^  нокна кошула; сообрака- 
ец ^  сообракаен полицаец; административец ^  административен 
работник; хонорарец ^  хонорарен работник; сезонец ^  сезонски 
работник; хуманитарец ^  хуманитарен работник; документарец 
^  документарен филм; деструктивец ^  деструктивен човек; не- 
гативец ^  негативен човек/ли; итрец ^  итар човек, ген^алец ^  
ген^ ална личност; а ка] примерите прваче ^  дете во прво одделение 
и забаваче ^  дете во предучилишна/забавишна група е дополнител- 
но вклучена и хипокористичната, односно ‘чувствената’ компонента.

Главно станува збор за именски универбизми.

Примери:

(7) Доага пролет и бидете со отворен ум кога се во праш аае новите 
пролетни модели на салонки, мокасини, сандали и влечки. 
/http://republika.mk/20 февруари 2017/

(8) Нуклеарка во Македонфа, реалност или фикцфа?
Дали на Македонфа и е неопходна нуклеарка и може ли државата 
да си дозволи еден таков грандиозен проект, со ко] дефинитивно се 
решава проблемот на обезбеденоста со стру]а?
^й р ://и Ш ^кктк /3  март 2009/

(9) Демек ]ас сум луд? За тебе сум чудак и лудак?
Затоа ли не можеш да ме разбереш и за тебе ]ас сум чудак и лудак? 
/http://okno.mkZ5 април 2016/

(10) Снимен документарец за Македонфа
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Oa^uHupaH cyM og mapMOT Ha BamaTa 3eMja.... Ha OBoj HanuH Joh Oap- 
moy, CBeTCKH no3HaTuoT pe^ucep, ro onumyBa bocxhtot mTO ro go*u- 
Bean 3a BpeMe Ha cHHMaaeTo Ha CBojoT документарец. 
/http://www.dnevnik.mk/28 HoeMBpu 2016/

(11) Kapnom CoKonu h KyMaHoBo urpaaT MajcmopKa 3a $HHane 
EKunuTe Ha Kapnom CoKonu h Ha KyMaHoBo BenepBa Ke ro urpaaT pe- 
maBanKHoT neTTu Men og nony$uHaneTO bo nnej-o$oT Ha MaKegoHCKoTo 
KomapKapcKo npBeHCTBo.
/http://www.plusinfo.mk/vest/finale/15 Maj 2016/

fflTO ce ogHecyBa go cy$HKcHaTa yннвep6нзaцнja, 3a pa3nuKa og gpyru- 
Te c^oBeHCKH jaзнцн, bo MaKegoHcKuoT ja3HK Taa He e MHory npogyKTUB- 
Ha, a Kaj HeKou npuMepu ce pa3BHBa nog BnujaHue Ha cocegHHTe jaзнцн, 
oco6eHo nog cpncKo BnujaHue (napočnaK ^  napodna My3UKa (o6unno 
noeoKOMnoHupana), mp6ymnaK ^  mp6ymen/MaK cmoManen тaнц, nep-  
eep3n>aK ^  nepeep3eH noeeK (aHanorHo: cmpynnaK ^  cmpynen noeeK; 
muhuk ^  muhu cyKma/MaK. 3Čonnumme, nopnuK ^  nopno $ uxm)  Koe ce 
nyBCTByBa bo pa3roBopHuoT ja3HK, u CTaHyBa gen og ceKojgHeBHaTa ko- 
мyннкaцнja, ogHocHo KaKo mTo 6eme norope cnoMeHaTo, pa3roBopHaTa 
pen npeTCTaByBa agaптaцнja Ha cyncTaHgapgoT. YnoTpe6aTa Ha BaKBuoT 
Tun yHHBep6u3Mu Mo*e ga ce Ka*e geKa e BoegHo u gen og ja3HHHaTa 
eKcnpecuja, ogHocHo bo BaKBuoT cnynaj He ce pa6oTu caMo 3a eKoHo- 
mhhhoct bo ja3HKoT TyKy MHory noBeKe 3a ja3HHHa eKcnpecuja. TyKa 6h 
ru  cnoMeHane h gepuBaTUTe og TunoT: KOMynap ^  ‘cneč6enuK na KOMy-  
HU3Mom’, copocoud ^  ‘nunnocm Koja čejcmeyea nod 3aKpum Ha Copoc’, 
ynoTpe6yBaHu co HeraTUBHa кoнoтaцнja, a oco6eHo ^peKBeHTHu bo no- 
cnegHuoT BpeMeHcKH nepuog.

npuMepu:

(12) BoegHo, oTTaMy noTceTyBaaT geKa BnagaTa Ha CnoBeHuja BegHam 
no KaTacTpo^anHUTe nonnaBu bo MaKegoHuja, ogroBopuna Ha 6apaaeTo 
Ha MaKegoHuja h ucnpaTuna cmpynmaK 3a кoopgннaцнja bo oTcrpaHy- 
BaaeTo Ha пocnegнцнтe og HecpeKaTa, bo paMKu Ha MexaHH3MoT 3a цн- 
BunHa 3amTHTa Ha EBponcKaTa YHuja.
/http://meta.mk/tag/struchnak/25 aBrycT 2016/

(13) no3HaT cmpynmaK og o6nacTa Ha noBeHKuoT пoтeнцнjan, gp*en npe- 
gaBaae. https://www.facebook.eom/mladiemc/photos/4 HoeMBpu 2015/

(14) KonyMHa -  Ay6oMup fl. O phkockh
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“Трбуштак”
/http://star.dnevnik.com.mk/18 март 2006/

(15) Како ке се приближуваат нови избори, така сите околни поли
тачки лузери ке одат на “бацирака” во владе]ачкиот бастион и ке 
играат “трбуштак”.
/http://www.dnevnik.mk/14 февруари 2002/

(16) Комунисти визави комутари 
/http://dnevnik.mk/31 март 2015/

(17) Фе]сбук расправка на “вмровец” и “комутар” -  Што ма]ка ти? 
/http://zase.mk/foto-fejsbuk-raspravija/3 април 2015/

(18) Користешето на терминот “соросоиди” е дискриминацща
Во одделен бро] медиуми во последно време се одомаки терминот 
“соросоиди”. Ово] термин се употребува во различен контекст, мегу- 
тоа, секогаш со негативно значеше.
/http://www.plusinfo.mk/mislenje/r7 август 2015/

2.2.2. Од глаголските универбизми може да се споменат деривати- 
те на -ира: кешира ^  ‘плака во готово/во кеш’; брендира ^  ‘прави 
бренд од нешто’; кредитира ^  ‘дава кредит’; брифира ^  ‘дава кусо 
известувате, брифинг’. Се работи главно за глаголски универбизми 
мотивирани од основи од туго, односно несловенско потекло, на]че- 
сто навлезени преку англискиот j азик.

Примери1:

(19) Челзи не жали пари -  кешира 55 милиони за Ромашоли 
/http://sportski.mk/18. 10. 2016/

(20) Здружението “Ка]макчалан” ке го брендира македонскиот мед. 
/http://vesti.mk/read/news/8496974/3080631/zdrnzhenieto-kajmakchalan- 
kje-go-brendira-mariovskiot-med/25. 03. 2016/

(21) Ко] ]а кредитира Владата? 
/http://faktor.mk/koj-ja-kreditira-vladata/18 март 2017/

(22) “Вечер”: Ко] ги брифира мегународните претставници во Маке
донка?
/http://kurir.mk/makedonija/vesti/vecher /17 март 2017/

UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA

1 Примерите претставуваат наслови на дадени прилози во новинарски текстови.
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2.3. Компресиска универбизацща
Станува збор за соединуваше на две полнозначни мотивирачки осно- 
ви во една сложена, односно сложена-суфиксална творба (в. Sehovic 
2012: 407) или зборообразувачки компресии, како што ги нарекува 
Елена Кор]аковцева (Коряковцева 2016: 88), од типот: главоболка ^  
глав-о-бол-ка ‘болка во главата’, крводарителство ^  крв-о-дари- 
тел-ство ‘процес на дарувапе крв’, но и со нулов суфикс: водовод 
^  вод-о-вод-0 ‘инсталацща за довод на вода’, листопад ^  лист-о- 
пад-0 ‘пагаше на листови’, гроздобер ^  грозд-о-бер-0 ‘берепе грозjе’, 
крвоток ^  крв-о-ток-0, ^  ‘движеше на крвта’, а во поново време и 
од типот: кафепиепе ‘кога се пие кафе ’, муабетправепе ‘кога се води 
разговор/разг. муабет’ или како во погоре наведениот пример баци- 
рака ‘баци/бакнува рака’ (в. 2.2.1., пр. 15)

(23) Вртоглавица и главоболка се повеке ги мачат граганите 
/http://vecer.mk/makedonija/26 април 2015/

(24) Во Кавадарци почнува “Тиквешки гроздобер 2016” 
/http://sitel.com.mk/1 септември 2016/

(25) Инсталацща, или местенка за кафепиепе... /https://www.facebook. 
com/realnokavadarci/26 декември 2016/

2.4. Универбизацща со абревщацща
Во современиот македонски ]азик и скратениците се третираат за по- 
себен вид деривати кои се добиваат со скратуваше на зборовите што 
се во состав на сложените називи (в. Конески К. 1995: 83-86), (МНТ 
^  Македонски народен театар, МАНУ ̂  Македонска академ^а на 
науките и уметностите). Ваквата тенденцща за образуваше скрате- 
ници е актуална во последните дваесеттина години, особено со на- 
пливот на туги зборови, на]многу од англиско потекло (CD ^  compact 
disk, LCD ^  liquid crystal display, SMS ^  short messaging system, PIN 
^  personal identification number, PDF ^  portable document format, 
DVD ^  digital video disk), a кои стануваат дел од сещдневниот жи
вот и се дел од потребата за економща во ]азикот. Затоа оваа тен- 
денцща се пренесува и ка] скратениците од домашно потекло (МОН 
^  Министерство за образование и наука, МВР ^  Министерство за 
внатрешни работи, УУП ^  Управа за jавни приходи, УКИМ ̂  Уни- 
верзитет Св. Кирил и Методу и др.).
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Примери:

(26) Помош при избор на ТВ (LCD или LED)
Да е Full HD, да има дигитален Дунер, од приклучоци стандардните 
ама и USB.
/http://forum.it.com.mk/threads/5 февруари 2011/

(27) “Тартиф” во режща на Галин Стоев премиерно во МНТ 
/http://www.novamakedonija.com.mk/15 декември 2016/

(28) Награди за на]добрите студенти на УКИМ 
/http://kurir.mk/makedonija/vesti/20 март 2017/

2.5. Универбизацща со блендираше
Еден од начините на образуваше универбизми, особено сво]ствен за 
поновиот период е т.н. блендираше (анг. blending). Ваквиот начин на 
образуваше зборови е тенденцща во поновиот период, поттикнат од 
економщата во ]азикот и особено изразен во комуникацщата преку 
соцщалните мрежи, присутен на]често во говорот на младите, како 
и во даден сленг. Во македонскиот ]азик се работи на]често за тен- 
денцща на преземаше готови форми од англискиот ]азик, како на 
пример: бранч ‘оброк мегу по]адок и ручек’ (анг. brunch ^  breakfast 
+ lunch); чилекс ‘опушти се> (анг. chillax ^  chill + relax); броманс 
‘братска дружба’ (анг. bromance ^  brother + romance), образувани со 
комбинираше, односно т.н. блендираше. Ово] начин на образуваше 
не е типичен за македонскиот ]азик (за ова и за наведеното погоре в. 
повеке Arizankovska 2016: 3070-3086).

Примери:

(29) С ещ а  недела во декември одиме на бранч во Distrikt Bar & 
Kitchen!
Every Sunday in December we’re going to the branch at Distrikt Bar & 
Kitchen!
/ https://www.facebook.eom/DistriktBarKitchen/posts/7 декември 2016/

(30) За прв пат во М акедонка се нуди светски популарното бранч 
(brunch) мени, што доага од англиските зборови breakfast (по]адок) и 
lunch (ручек), достапно за сите.
/http://www.makmoda.com/6 декември 2016/
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3. Заклучок
Главна мотивацща за универбизацщата се ]азичната економща (от- 
таму и на]големиот бро] универбизми се дел од разговорниот ]азик) 
и ]азичната експресща како дел од даден ]азичен израз, односно од 
даден функционален стил.

Ово] зборообразувачки модел е особено значаен во процесот на збо- 
гатувашето на основниот лексички фонд на македонскиот ]азик и во 
процесот на создавашето синоними, во случаев како еден економи- 
чен модел во постигнувашето на примарната функцща на ]азикот, ко- 
муникациската. Во македонскиот ]азик како ]азик од аналитички тип, 
универбизацщата може да се смета како процес кон поедноставуваше 
на ]азичниот израз, со цел побрза и поефикасна комуникацща. Сепак, 
нивната употреба во насока на разбираше на пораката е врзана со 
честотата на нивната употреба и соодветниот медиумски пласман.

Тенденцщата во македонскиот ]азик во насока на образуваше на вак- 
ви лексеми, сепак на]многу е изразена преку супстантивната универ- 
бизацща, и тоа од типот: кабелска ^  кабелска телевизи/а, минералка 
^  минералка вода, мобилен ^  мобилен телефон, каде што универ- 
бизмите главно се разгледуваат како супстантивизирани придавки, 
добиени како резултат на елиптична супстантивизацща. Ваквите 
примери во македонскиот ]азик се сво]ствени особено за разговорни
от ]азик.

Тенденцщата за образуваше универбизми и нивна честа употреба 
особено во публицистичкиот, односно новинарскиот функционален 
потстил е пред се поради ]азичната експресща. Целта е употреба на 
ефектни синтетизирани изрази, со цел да бидат забележани и примар- 
но восприемени, односно пренесени на]често во интерес на медиум- 
ската пропаганда. Неспорна е и поврзаноста со тематско-рематската 
структура на исказот, нагласуваше на она што е ново и важно во ме- 
диумите со цел привлекуваше на поголемо внимание. Во секо]днев- 
ниот говор, пак, универбизацщата е резултат на ]азичната економща, 
односно ]азичната прагматика, односно брзо и ефикасно пренесуваше 
на пораката. Употребата на универбизмите главно се сведува на веке 
образувани и прифатени деривати, со веке дефинирано значеше, па 
нивната семантичка перцепцща е содржана во самата лексема, ко]а се 
употребува како готова форма. Евентуален потенциален проблем е

39



UNIVERBACIJA/UNIVERBIZACIJA U SLAVENSKIM JEZICIMA

по]авата на можна хомонимща, но во таков случа] контекстот е одлу- 
чувачки во насока на правилно пренесуваше на пораката.
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Univerbation in the Macedonian Language

Starting from the general definition of univerbation as a phenomenon when 
one clause or a whole sentence is adapted as one word without a change in 
the meaning, we can conclude that the main motivation for univerbation 
is language economy (hence most of such cases of univerbation are part 
of the colloquial language) and language expression as part of a specific 
language expression, or a specific functional style.

This word formation model is especially significant in the process of en
riching the basic lexical fund of the Macedonian language and also in 
the process of synonym creation, in this case as one economic model for 
achieving the primary function of the language, that is, communication. In 
the Macedonian language, as an analytical type of language, univerbation 
may be considered as a process towards simplification of the language 
expression, in order to have faster and more efficient communication.
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However, its use in relation to understanding the message is related to the 
frequency of the use and the appropriate media placement of such words.

This tendency in the Macedonian language, aimed at creation of such lex
emes is mostly expressed through the nominal univerbation, presented in 
the following cases: кабелска ^  кабелска телевиз^а (cable ^  cable 
television), минерална ^  минерална вода (mineral ^  mineral water), 
мобилен ^  мобилен телефон (mobile ^  mobile phone), where univer
bal lexemes are mostly analyzed as substantivized adjectives, obtained as 
a result of the elliptical substantivization. Such examples in Macedonian 
language are most frequent especially in colloquial language.

The tendency for creation of univerbal lexemes and their frequent use in 
publishing or journalist functional sub-style, is above all aimed at achiev
ing language expression.
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