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СЛОВООБРАЗУВАНЕТО В БЪЛГАРСКИЯ
И РУСКИЯ ЕЗИК – ЧЕРТИ НА БЛИЗОСТ И РАЗЛИЧИЕ

Към днешно време съществуват много съпоставителни разработки по сло-
вообразуване, основани върху данните на два или повече славянски езици и 
разкриващи черти на сходство и различие в едни или други участъци от съот-
ветните системи. Те очертават тенденцията за разгръщане на съпоставителни-
те словообразувателни изследвания като едно от приоритетните направления 
на съвременната лингвистика (Съпоставително изучаване 1987: 3–4). Заедно 
с това в областта на руското и българското словообразуване все още липсва 
цялостно, задоволително по пълнота на обхвата си изследване на двете слово-
образувателни системи. Причините, поради които се забавя такова изследване 
и въобще темповете на развитие на това перспективно направление са различ-
ни, но може да бъдат посочени преди всичко нееднаквата степен (постигна-
то равнище) на описание на словообразувателните (под)системи в отделните 
езици и трудностите при изработването на единен понятийно-терминологичен 
апарат, съответно на единна методика с оглед на участъците и единиците на 
системния съпоставителен анализ.

В тази работа се посочват основите на цялостния модел на съпоставително 
изследване и се дават примери за онези елементи на словообразувателните 
системи, в които вследствие на прилагането на модела се очертават най-харак-
терните факти на сходство и различие между българския и руския език в тях-
ното съвременно състояние. При анализа се спазват приетите от много автори 
отправни положения на съпоставителното езикознание: синхронност и систем-
ност, базиране върху частноезиковите описания, съизмеримост и равнопоста-
веност на сравнението, насоченост от значението към начините и средствата за 
изразяване.

При спазване на другите условия определяща за съпоставителното изслед-
ване е насочеността от значението към формата. Широко прието е, че семан-
тичната страна на езиковите знаци е по-универсална и като отправна точка поз-
волява да бъдат разкрити по-пълно и разностранно характеристиките на раз-
личните езикови (под)системи и системни единици, особено когато става дума 
за типологично различни езици. При съпоставителното описание на словообра-
зувателните системи моделът трябва да бъде построен в посока от по-общите 
към по-частните семантични стойности, тъй като се предполага, че значенията с 
една или друга степен на обобщеност вече са разкрити в отделните езици. Така 
съпоставителният анализ би постигнал главната си цел: възможно най-пълно 
да се разкрият универсалните черти на сравняваните системи, а върху основата 
на универсалното – да се очертаят спецификите на отделните национални ези-
ци (Балтова 1987, 1992; Нещименко, Гайдукова 1994; Митев 2006; и др.). Трябва 
да отбележим, че подходът от значението към формата е напълно приложим 
и към словообразувателните системи на отделните езици (например Радева 
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1991, 1993), но като цяло е трудно да се постигне пълно съгласуване на единен 
модел в описанието на отделните езици. В някои частноезикови или съпостави-
телни описания, където за отправна точка се приема частта на речта на произ-
веждащите думи или друг критерий, се дават обобщителни раздели с изход „от 
семантиката” (Руска граматика 1980; Митев 2001) и това значително облекчава 
реализацията на посочения подход при съпоставката.

Производната дума като вторичен езиков знак има двояка същност: в но-
минативен план тя е ориентирана към действителността и попада в онома-
сиологичната класификационна система, а като производна (семантически и 
формално мотивирана) дума е обусловена от други езикови единици в тяхното 
взаимодействие. Извеждането на преден план на съдържателната страна на 
производните думи получи мощен тласък с появата на забележителния труд 
на М. Докулил, в който взаимодействието на формалните и семантичните еле-
менти на производната формация се обвързва с такива понятия като ономаси-
ологична структура, ономасиологична категория, вътрешна форма, словообра-
зувателна категория, словообразувателно значение, словообразувателен тип 
(Докулил 1962: 32, 71, 75, 97, 181 и др.). Тези понятия по-късно бяха уточнени и 
доразвити в трудове на редица автори (Граматика 1970; Земска 1973; Улуханов 
1977; Пернишка 1978; Раевска 1999; Митев 2012; и др.). 

За всички видове отношения на производност водещо е значението на ду-
мата като част на речта, тъй като то представя висша степен на класификационна 
(категориално-семантична) обобщеност и характеризира всяка словообразува-
телна формация. Производните думи се формират или в рамките на съответната 
част на речта, или като взаимодействие между части на речта, а от типа и харак-
тера на тази най-обща зависимост се определят категориалната същност и се-
мантичната специфика на производните номинативни единици. Изведените от 
М. Докулил три основни типа деривационни значения (отношения) – модифика-
ционни, мутационни и транспозиционни – позволяват да бъде разкрит меха-
низмът на словообразувателната реализация на ономасиологичните категории. 
Модификацията е свързана със запазване на основното понятийно съдържание 
на опорната дума и добавяне към него на един или друг съдържателен елемент 
(бълг. уличка, въздебел, поукрася; рус. столик, грубоватый, подпевать); при 
мутационните отношения производната дума семантично рязко се отличава от 
произвеждащата в рамките на същата част на речта (танк – танкист) или като 
друга част на речта (бълг. нощ – нощувам, ора – орач; рус. учить – учитель, 
черный – чернушка); трансформационни са тези отношения, при които произ-
водната дума получава ново значение като част на речта, но запазва лексикал-
носемантичното си съдържание (бълг. чист – чистота, изказвам – изказ; рус. 
свежий – свежесть, ковать – ковка). В отделни случаи е възможно съвместява-
не на основните типове отношения (Улуханов 1996).

Впоследствие освен посочените са обособени още два основни типа: ком-
позиционни отношения и отношения на еквивалентност (вж. по-подробно 
Митев 2009: 324–326). Композиционният тип отношения се отличава с това, че 
най-общите ономасиологични категории (категориални словообразувателни 
значeния) при сложните думи се определят въз основа на лексикално-грама-
тичния категориален характер на опорните думи, включени в ономасиологич-
ната структура. Особеностите на „вътрешните“ семантични отношения в про-
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цеса на формиране на сложната дума създават основания за обособяване на 
различни (в т.ч. по степен на обобщеност) словообразувателни значения (До-
кулил 1962: 29, 97; Деянова и др. 1980: 24–27; Пернишка 1980: 5–22). Отно-
шения на еквивалентност са налице във всички случаи, когато лексикалното 
значение на производната дума е еднакво със значението на произвеждащата 
или на словосъчетанието, от което се формира (Земска 1981: 199), например: 
СУ – Софийски университет, петминутка – петминутно съвещание, спец – 
специалист и под. Към отношенията на семантична еквивалентност се отнасят 
и онези формации, които се отличават от своите произвеждащи само и един-
ствено по стилистическата си характеристика (бълг. риж – рижав, козар – коза-
рин, шест – шестак ‘оценка’; рус. кобыла – кобылица, забыть – позабыть).

Типовете словообразувателни отношения са сферите на категориално-се-
мантичната систематизация, тъй като производните думи от всяка отделна част 
на речта имат свои словообразувателни особености, които определят характе-
ра на съответния тип отношения и йерархизацията на словообразувателните 
значения според степента на тяхната обобщеност. Разглеждането на слово-
образувателното значение като функция на словообразувателната структура в 
нейния ономасиологичен аспект дава възможност да се разкрие комплексният 
характер на семантиката на производните думи като вторични образувания и 
заедно с това да се определи степента на обобщеност на интегративната част 
на тази семантика – от най-абстрактните категориално-семантични стойности 
(субстанция с отношение към действие) към по-частните (вършител на дейст-
вието, средство на действието и под.) и начините (средствата) на формалното 
изразяване на тези значения. При голямото многообразие на лексикалните зна-
чения на произвеждащите думи и семантиката на формантите е естествено да 
бъдат разкрити повтарящи се и достатъчно широко разпространени значения с 
по-частен характер, конкретизирани в условията на вътрешния контекст на сло-
вообразувателната структура. Още с пораждането на най-общите отношения 
между структурните компоненти на производната дума се създават условия за 
възникване в нейната семантика на йерархична връзка между общото значе-
ние и по-частните значения, но да се определи пределът на конкретизация е 
трудно и той често се основава на субективна преценка (Митев 2009: 327–329). 
Количеството на частни словообразувателни значения принципно не е ограни-
чено, особено в рамките на отделните словообразувателни типове (Граматика 
1970: 40), но би могло да се приеме, че за съпоставителния анализ те са реле-
вантни, когато обхващат някакво множество от словообразувателни типове в 
двата езика или представят случай на тясно специализирана семантика с харак-
терно за сравняваните езици изразяване.

Словообразувателните категории обединяват редовете от производни 
думи, принадлежащи по своето устройство към различни словообразувателни 
типове. В по-голямата си част категориалните по характер значения са универ-
сални и само в редки случаи (при много голяма степен на конкретизация) меж-
ду българския и руския език се откриват различия. При общност на категориал-
ните словообразувателни значения разкриването на сходствата и различията 
между езиците се осъществява главно на равнище словообразувателни типове.

Така моделът на съпоставителния анализ на българската и руската слово-
образувателна система включва в последователност възловите елементи на 
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описание: част на речта, типове семантични отношения, по-общи катего-
риални словообразувателни значения и по-частни значения, словообразува-
телни типове и подтипове като редове от единства, в които се осъществява 
формално-семантично изразяване на съответните значения в сравняваните 
езици. При такава обща рамка според особеностите на конкретния езиков ма-
териал са възможни уточнения в характера както на общите словообразувател-
ни значения, така и на техните частни реализации. Целите на анализа включват 
разкриване на близост и различие не само в семантичен и формален план, но 
и по отношение на редица функционални свойства: степен на деривационна 
активност, сфери на продуктивност на отделните словообразувателни типове 
и подтипове в двата езика, вътрешноезикова конкуренция, съотносителност на 
словообразувателни и несловообразувателни средства за изразяване на значе-
нията в сравняваните езици1. 

Най-общият поглед върху отделните сфери, участъци и единици на сло-
вообразувателните системи показва преобладаващо сходство на двата езика 
– както в областта на категориалните словообразувателни значения, така и по 
отношение на средствата за тяхното изразяване. По-детайлната съпоставка по 
посочения модел обаче разкрива многообразие в аспектите и степента на бли-
зост/различие на езиците – от пълно сходство до пълно различие.

При съпоставителния анализ може да бъдат констатирани сходства или 
различия още на равнището тип категориални значения. Например общото при 
съществителните в българския и руския език категориално значение абстракт-
на субстанция, назоваваща качество, е представено от сходни в двата езика 
транспозиционни словообразувателни типове с близка степен на продуктив-
ност (ковар-ств-о, могъщ-еств-о; смел-ост, свеж-ест; добр-от-а, чист-от-а; 
велич-ин-а, тиш-ин-а) или от типове, присъщи само на единия език (рус. крут-
изн-а, дешев-изн-а). При словообразувателните отношения на еквивалентност 
значението субстанция, идентична с означената чрез изходната дума или чрез 
съставно наименование, намира в двата езика формално изразяване главно в 
начините на словообразуване, обикновено съществуващи и в българския, и в 
руския език: различните модели на абревиация (БАН, спецотряд, мотел), съ-
кращаването (рус. „усечение“) от типа спец, зам, комп и универбирането (ви-
зит-к-а, маршрут-к-а). Различията между езиците в случая се определят от 
степента на продуктивност на самите модели.

Най-висока степен на близост между двата езика може да се види в слово-
образуването на всички пълнозначни части на речта, но в ограничени участъци 
от системата. Например при съществителните имена няколко категориални мо-
дификационни значения, реализирани в словообразувателни типове с различ-
ни форманти (предимно префикси), не разкриват различия в семантиката и в 
средствата за изразяване: противоположност или отсъствие на това, което е 
назовано с произвеждащата дума: анти-частица, противо-отрова (рус. про-
тиво-яд-ие), де-монтаж, дез-ориентация, контра-атака (рус. контр-ата-

1 Този модел е приложен при практическото описание на производни глаголи с об-
щокатегориално значение от мутационния тип действие с отношение към назованото с 
произвеждащото съществително в руския и българския език (Митев 2014: 81–96).
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ка), не-колегиалност, без-действие, без-ум-ие, дис-пропорция и др.; съвмест-
ност, свързаност с лицето или предмета, назован с произвеждащата дума: 
съ-автор (рус. со-), съ-жител, съ-студент, съ-притежател; ко-дериват, ко-
фермент и др.; първоначалност, древност на означеното с произвеждащата 
дума: пра-родина, прото-българи, прото-тип; предшестване или следване 
на означеното с произвеждащата дума: пред-история, екс-президент (рус. 
экс-), пост-позиция, после-слов, после-слов-ие (само в бълг. след-ренесанс).

Значително е сходството между българския и руския език при образуване-
то на редните числителни, близки по граматичните си свойства с прилагател-
ните. Производните от количествени числителни са с категориално значение 
признак поредност или позиционно място, уточнено от произвеждащото ко-
личествено числително, а образуването им е наследено от по-стар период и 
е сходно в двата езика: от друга основа – бълг. първ-и, втор-и; рус. перв-ый, 
втор-ой; от основи на простите количествени числителни – бълг. три – тр-ет-и, 
пет – пет-и; осемнадесет-и и осемнайсет-и, тридесет и седм-и; хиляда – 
хиляд-ен, милион-ен; рус. три – тр-ет-ий, пять – пят-ый; восемнадцат-ый, 
тридцать седьм-ой; тысяча – тысяч-н-ый, миллион-н-ый. Трябва да се отбе-
лежи, че интерпретацията на форманта в производните от типа бълг. пет-и, 
рус. пят-ый е различна в съвременните описателни граматики: като наставка 
или наставка окончание -и (-а, -о; -и) в българските (ГСБКЕ 1983: 185; Андрей-
чин 1978: 285) и като нулев суфикс в съответните раздели на руските грамати-
ки (Руска граматика 1980: 303–304 и др.). Сложността при интерпретацията на 
съвременните български формации идва по-скоро от историческите промени, 
които са настъпили в окончанията на българските редни думи като резултат от 
наличие в старобългарския език на кратки (именни) и пълни („сложни“) форми 
като пръвъ и пръвыи, отпадане и/или опростяване на пълните форми (пръвыи 
– първи, вторыи – втори, третии – трети, четврътыи – четвърти; примерите 
са от Мирчев 1978: 194–195). Ясно очертано и последователно е различието 
при производните, образувани от сто до деветстотин включително: бълг. сто – 
сто-т/ен, двусто-т/ен; рус. сто – сот-ый, двухсот-ый и др.

Наблюденията показват, че преобладават случаите, в които общото в двата 
езика категориално значение се изразява в отделните части на речта както в 
близки по строеж редове (типове) производни, така и в типовете производни, 
различни по формантните компоненти на структурата си. Например в сферата 
на прилагателните имена модификационното значение слаба степен на при-
знака е представено в двата езика с типа производни, образувани със суфикса 
-оват- (бълг. глуп-оват, рус. бел-оват-ый), само в руския език (с отсянка на га-
льовност) – образувани със суфикс -оньк-/-еньк- (высок-оньк-ий, черн-еньк-ий) 
и само в българския език – с префикс въз- (въз-слаб, въз-жълт) или суфиксите 
-икав (и вариантите му: зелен-икав, жълт-еникав, бел-езникав), -ичък (с отсян-
ка на гальовност: дебел-ичък, прост-ичък).

Друго значение от същата сфера – висока (висша, свръхмерна) степен на 
признака имат типове прилагателни с общи в двата езика форманти – префик-
сите пре-, архи-, свръх- (рус. сверх-), супер-, ултра- (рус. ультра-), префиксите 
пре- (рус. пере-) в словесните фигури от типа бълг. правен-преправен, рус. чине-
ный-перечиненный, първи части на структурата на композити все-, високо- (рус. 
высоко-) (бълг. всемогъщ, високообразован, рус. всесильный, высокоразви-
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тый). В същото време само в руския език са представени производни с пре-
фикса наи- (наи-лучший) и със суфиксите -ейш-//-айш- (богат-ейш-ий, крепч-
айш-ий), -ущ- (больш-ущ-ий), -енн- (здоров-енн-ый). Мястото на отсъстващите в 
българския езык суфиксални производни с такова значение се запълва от пре-
фиксални формации или от описателни речеви (синтактични) структури.

При наречията, образувани чрез транспозиция в българския и в руския 
език, сходна продуктивност и употребителност имат три словообразувателни 
типа със значение за качествен признак на действието, определен от качест-
вото или свойствата, означени с произвеждащото прилагателно. Единият от 
типовете производни представя пряка транспозиция на признака и е форми-
ран чрез присъединяване на суфикса -о към основи на качествени прилага-
телни (бълг. хубав-о, грижлив-о; рус. красив-о, поздн-о, също така формално 
на -е: искренн-е), другият тип семантично се обуславя от определени качест-
вени признаци, съдържащи се във вътрешната структура на относителното 
прилагателно, от чиято основа е образувано наречие чрез суфикса -и (бълг. 
бащинск-и, майсторск-и; рус. отцовск-и, творческ-и). Близки с този тип са 
наречията, оформени различно (в писмен вариант), но образувани в двата 
езика със сходен формант и представящи един и същ словообразувателен на-
чин – префиксно-суфиксния (бълг. по войнишки, по женски; рус. по-бабь-и, 
по-дружеск-и). 

Нееднаква степен на близост и различие между българския и руския език 
се отбелязва при типовете наречия, които в българския принадлежат към ди-
ахронното, историческото словообразуване (от стари падежни форми: ти-
хом, крадешком, гърбом, зиме, нощес, довечера, триж или трижди и др.). 
Образуването на наречия от форми на различни части на речта в руския език 
може да бъде както историческо (издавна, поравну), така и синхронно (но-
чью, вдали, поневоле, по совести). Именно в начините на трансформация, 
в актуалността и продуктивността на различните категории думи се срещат 
най-характерните различия между двата езика в тази област (вж. по-подроб-
но Митев 2011).

Категориалните словообразувателни значения от мутационния тип, фор-
мирани върху основи на думи от същата или от други части на речта, също са 
представени в основните части на речта както от типове производни, близки 
по строеж, така и от типове, различаващи се в двата езика. Една от по-част-
ните разновидности на общокатегориалното значение субстанция с отноше-
ние към действие е значението лице – вършител на действието (Пернишка 
1978: 118–119; Радева 1991: 78–95): ор-ач, бор-ец, реставр-атор, застъп-ник, 
танц-ьор, строи-тел, писк-ун и др. То се реализира в двата езика в множе-
ство сходни словообразувателни типове със суфиксални форманти -тел (рус. 
-тель), -ник//-еник, -ец, -лец, -ар (рус. -арь), -атор//-итор, -ант//-ент, -ор// 
-ьор (рус. -ёр), -ун, -аг(а)//-яг(а), -ач, -тай; а само в руския – с присъщи на този 
език форманти: закуп-щик, носи-льщик, езд-ок, ков-аль, балов-ень, выскоч-к-а, 
замара-шк-а, растеря-х-а, стряп-ух-а, заводи-л-а, и само в българския език – 
с характерни единствено за него форманти: изтърс-ак, забрав-ан, мърмор-ко, 
глез-льо, свир-чо, дрънка-л-о, лов-джия, шега-джия, инат-чия. При много от 
сходните в двата езика типове се проследява различие на продуктивността. На-
пример българският тип производни на -ач включва предимно стилистически 
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неутрални думи и е с висока продуктивност, а в руския език този словообразу-
вателен тип е непродуктивен и включва думи, които се причисляват към разго-
ворния стил. В руския език към посоченото значение се отнасят и някои типове 
производни от общ или женски род (допълнително маркирани с окончания: 
выскоч-к-а, стряп-ух-а и др.), в българския език от общ род са само формаци-
ите на -ло, формално от среден род (плямпало, разг.). Преобладаващата част 
от присъщите само на единия език типове имат стилистическа характеристика, 
свързваща ги с разговорния стил. 

Неопределителните местоимения като един от видовете местоименни 
думи са производни единици, които както в българския, така и в руския език са 
образувани от въпросителните местоимения. Значението за неопределеност 
на предмета или признака е с категориално-граматичен характер и се форми-
ра при участието на различни форманти, доста различаващи се в двата езика. 
Само един тип производни неопределителни местоимения сочи някаква бли-
зост между езиците – с префикса ня-/не- (рус. не-), в който исторически има 
наследник на ѣ (ГСБКЕ 1983: 203): бълг. ня-кой, не-що; ня-какъв, не-чий; рус. не-
кто, не-что, не-который; не-сколько. Другите префиксални форманти рязко се 
различават по форма в двата езика: бълг. еди-кой, еди-що; еди-какъв, еди-чий; 
еди-колко; рус. кое-кто (разг. кой-), кое-что, кое-какой, кое-чей. Постфиксал-
ното образуване на местоименията е представено в българския език само от 
производни с постфикса -годе (кой-годе, що-годе, какъв-годе), докато в руския 
език формациите с характерни за този вид местоимения постфикси са широко 
употребителни в речта: кто-то, кто-нибудь, кто-либо, что-то, что-нибудь, 
что-либо, какой-то, сколько-нибудь и др.

Наред с посочените по-горе примери на преобладаващо сходство между 
двата езика или на различни съотношения по близост и различие в слово-
образувателните системи на българския и руския език съществуват и участъ-
ци, в които е налице пълно или преобладаващо несъвпадение на начините на 
словообразуване или на формантите в различни типове и модели производ-
ни думи. Такава висока степен на различие между българския и руския език 
се среща почти във всички части на речта в различни звена от сравняваните 
системи.

В областта на глаголното словообразуване най-ярко изпъква различието 
при формалното изразяване на общото в двата езика категориално (категори-
ално-граматично) значение възвратност на действието, свързано с изразява-
не на отношение на субекта към действието. В руския език възвратността има 
модификационно словообразувателно изразяване – в производни думи, обра-
зувани чрез постфиксация (а също чрез други начини с участие на постфикс). 
Общото по характер значение получава вътрешноструктурно уточнение и е 
представено от множество частни значения. Формират се редове (подтипове) 
глаголи, различаващи се само по частните си значения: общовъзвратно (го-
товить-ся; усложнено с „начало“: раз-бежать-ся), собствено възвратно (мы-
ть-ся), взаимно възвратно (обнимать-ся), активно безобектно (бодать-ся), 
пасивно качествено (ломать-ся), страдателно (асфальтировать-ся) и др. В 
българския език всички възвратни глаголи се образуват с помощта на проме-
нящата мястото си частица за означаване на възвратност се (мия се, аз се мия), 
наричана понякога дистантна морфема. Частните значения са същите както в 

19 За словото – нови търсения и подходи
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руските възвратни глаголи, с изключение на значението за активно безобектно 
свойство (бодать-ся, кусать-ся), на които съответстват български невъзврат-
ни глаголи (кравата боде, кучето хапе), единственото изключение се среща 
в детската реч, срв. например в двата езика: – Мама, Петя дерется, не буду 
с ним играть; – Мамо, Петър се бие, няма да играя с него („обича, склонен е 
да се бие“).

Производните съществителни с модификационното категориално значе-
ние невръстно същество в руския език се реализират в няколко словообразу-
вателни типа със суфиксални форманти -онок//-ат(а) (медвеж-онок, пастуш-
онок), -оныш (зме-еныш), -чук (бар-чук, саран-чук), а също с префиксно-суфикс-
ни форманти под-…-ок (под-свин-ок) и недо-…-ок (недо-пëс-ок). В българския 
език съществителните със същото категориално значение се разпределят в 
словообразувателни типове, които не само имат формално различни от ру-
ските суфикси, но и съдържат като основен функционално по-широк съдържа-
телен компонент умалителност – гальовност: -е (петл-е, вълч-е, сестрич-е), 
-че (брат-че, овчар-че), -ле (брат-ле, миш-ле), -ичк(а) (сестр-ичк-а), -енц(е) 
(пил-енц-е). Така разликата между езиците се оказва не само в несъвпадащите 
форманти, но и в това, че руската категория производни е специализирана, до-
като българската не е (за сравнение: врат-ле, вратл-енце, мъж-ле, жен-ичка, 
филм-че).

Част от съществителните с мутационно категориално значение вещество, 
материал – носител на предметен признак в руския език имат тясно специа-
лизирано значение месо на животното, назовано с произвеждащото същест-
вително, което се изразява с помощта на суфикса -ин(а)//-атин(а): свин-ин-а, 
кон-ин-а, осетр-ин-а, гус-ятина, страус-ятина и др. Типът е продуктивен. В 
българския език всички съществителни с такова значение са субстантивати от 
среден род, семантически опиращи се на словосъчетание: свинск-о („свинско 
месо“), телешк-о, говежд-о, конск-о, пилешк-о и др. При структурни затрудне-
ния или екзотичност на животното обикновено се използват словосъчетания от 
типа месо от гъска, месо от щраус.

При числителните имена категориалното модификационно значение 
умалителност и гальовност е представено в българския и руския език по 
различен начин. В двата езика има ограничен брой производни, образувани 
от думи за означаване на част от цялото, като използваните форманти са как-
то сходни, така и специфични за всеки език: бълг. четвърт-инк-а, половин- 
к-а, третин-к-а, осмин-к-а; рус. половин-к-а, четверт-ушк-а, восьм-ушк-
а. За разлика от руския език умалително-гальовни числителни в българския 
език се образуват и от ограничен кръг други количествени думи с участието 
на няколко суфикса: -ичък//-ичк- (един – едн-ичък – със съответните форми 
за женски, среден род и множествено число), -чки (две-чки, три-чки), -нки 
(две-нки, три-нки), -ки (четир-ки), а когато производните са отнесени към 
количество лица: -ка (двам-ка, трим-ка, четирим-ка), -ца (двам-ца, трим-
ца). Умалителността (съчетана с гальовност) е както свързана с количест-
веното значение на произвеждащите думи, така и смислово произтича от 
пред метните същности, характеризирани по количество. Думите от посоче-
ната категория се употребяват предимно в детската реч или в речта, адреси-
рана към деца. 
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Глаголи с умалително-гальовно значение в руския език не се срещат. За 
разлика от него в българския език има продуктивно образуване на глаголи с 
такова значение, макар и с тясна сфера на употреба – обикновено при общу-
ването с деца и в детската реч. Производните глаголи са образувани от гла-
голни основи най-често с помощта на суфикса -к- (гледам – глед-к-ам, боря 
се – бор-к-ам се, наням – нан-к-ам; папам – пап-к-ам, аналогично гуш-к-ам, 
лап-к-ам, жум-к-ам, пиш-к-ам, слуш-кам, тич-к-ам, троп-к-ам, ход-к-ам и 
др.), но също и чрез неговите по-малко продуктивни разширени варианти: 
-инк- (спя – сп-инк-ам), -ичк- (боря се – бор-ичк-ам се), -ук- (щъпам – щъп-
ук-ам), -урк- (цапам – цап-урк-ам) и др. В дълбочина значението на такива 
глаголи съдържа конотации, свързани с емоционално отношение към субекта 
на действието, когато той е дете, но също така на детето към неговия око-
лен свят. Някои глаголи са носители само на умалително значение, понякога 
съпроводено с отсянка на непълнота на действието (кашл-юк-ам, куц-ук-ам, 
хълц-ук-ам, клат-ушк-ам) и елементи на негативна оценка (бъркам – бър-
ник-ам, живея – жив-урк-ам).

*  *  *
Словообразуването е една от тези езикови (под)системи, в които най-сил-

но се проявява общото сходство между българския и руския език. Близостта е 
обусловена от редица причини: а) общия произход на двата езика и съответ-
но на ресурсите на словообразуването (изходни лексеми, афиксални средства, 
словообразувателни начини, обобщени модели); б) близостта на класифика-
ционната лексикално-граматична система и способността за реализация на 
споменатите ресурси при попълването на частите на речта чрез словообразу-
ване; в) взаимодействието и взаимното влияние на двата езика в различни-
те исторически етапи от тяхното развитие; г) наличието на общи източници на 
външно (чрез заемане) попълване на словообразувателните системи с изходна 
лексика, словообразувателни средства и образци.

Факторите, които определят различието между българския и руския език, 
са преди всичко: а) особеностите на индивидуалното развитие на езиците, 
довели до появата на специфични средства на словообразуване, до частично 
несъвпадане на форми или значения при сходни езикови средства, до ограни-
чаване или усилване в единия от езиците на продуктивността при сходство на 
словообразувателните типове, до различни прояви на конкурентни на слово-
образуването синтактични структури; б) влиянието на други езици върху систе-
мата на единия от двата езика; в) специфичното „виждане на света“ от страна 
на носителите на българския и руския език и особеното му претворяване в ези-
ковите средства и единици.
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