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«ОЙ ВЕРБИЧЕНЬКО, БІЛЕ ЛИЧЕНЬКО...» 

 
Чи помітили ви, шановний читачу, яка багата на зменшувальні, ласкаві, пестливі форми 

наша мова? Вони, ці слова, — то справжня «краса без прикрас», хоч набувають такої 
властивості завдяки суфіксам, тим самим суфіксам, що з шкільної парти запам’яталися 
багатьом як досить-таки сухий граматичний матеріал. 

На численність в українській мові зменшувальних суфіксів, з допомогою яких 
утворюються нові слова, вказувалось уже в першій граматиці живої української мови 
О. Павловського, що вийшла друком в 1818 році. У ній до слова «малий» навндено такий ряд 
зменшувально-пестливих утворень: маленький, малесенький, малесесенький, мацюпенький, 
мацюпесенький, мацюпесесенький, мацюпенічкий, мацюпесенічкий, мацюпесесенічкий. Ці 
суфікси в одних випадках вживаються на означення здрібнілості безвідносно до експресії, а 
в інших — для вираження найрізноманітніших відтінків емоцій: захоплення, любові, 
симпатії, ніжності, пестливості, радості, співчуття, доброзичливості або ж гніву, зневаги, 
презирства, осуду, іронії. Зменшувальну форму приймають іменники, прикметники, 
прислівники і навіть займенники, числівники та дієслова. Здрібніло-пестливі слова поширені 
в усній розмовній мові, у фольклорі та в художній літературі. Прийом такого суфіксального 
словотворення характерний насамперед для живого усного мовлення. Як часто в щоденному 
спілкуванні з людьми ми любимо користуватися здрібнілими словами! Причому робиться це 
невимушено, природно... Тож і зринають у нашій пам’яті оті ліричні слова: гарненько, 
гарнесенько, любенько, тихенько, нищечком, недавнечко, змалечку, жвавенько, далеченько, 
точнісінько, швиденько, коротенько, ніскілечки, нічогісінько, порадонька, відрадонька, 
голівонька, серденько, вітаннячко, рідненький, радісінький, самісінький, чепурненький та ін. 
Деякими зменшувальними словами користуємось переважно в кличній формі, як ось: 
сестронько, сестрице, братику, голубчику, соколику, Степаночку. 

Серед емоційно-насичених слів, утворених з допомогою такого форманта, найбільше 
іменників та прикметників. Суфікси прикметникові переносяться на прислівники. А іноді — 
з однієї лексичної одиниці на іншу: наприклад, слово синятко твориться подібно до 
зернятко. Зменшувальну форму приймають і дієслова: їстоньки, їстки, їсточки; питоньки, 
питки; спатки, спатоньки, спаточки, спатусі, спатусеньки... З розмовної мови здрібнілі 
слова щедро увібрав фольклор — народні пісні, історичні та сучасні думи, казки, легенди. 

Скільки-то душі в мозаїці ласкавих слів, що, либонь, щирим золотом переливаються в 
народнопісенних текстах! Ось хоч би: 

А в долині криниченька,  
Кругом неї травиченька,  
Прип’яв козак кониченька,  
Прип’яв козак вороного  
До явора зеленого,  
До пакола дубового,  
А сам пішов у лісочок  
До дівчини на часочок. 

Або: 
Вийде батько, розсідлає,  
А матінка розпитає:  
Ой коню мій вороненький,  
А де ж мій син молоденький?.. 

 
Чимало слів з такою суфіксальною ознакою і в думах: 

На Чорному морі та на камені 
біленькому 

Сидить сокіл ясненький, жалібненько 



квилить-проквиляє, 
Свою головку низенько склоняє... 

А казки! Розкриємо книжку — на кожній сторінці не менше 15—20 слів зі 
зменшувальними суфіксами. 

До того ж існує характерна особливість: зменшувально-пестливі відтінки, якими 
забарвлені ці слова, надають ліричності, задушевності, інтимності усій фразі. Примітна ще 
одна риса: в усній народній творчості є цілий ряд слів, які майже виключно вживаються саме 
в здрібнілій формі: це — батечко, матінка, сестронька, сестричка, сестриця, серденько, 
оченята, личко, сонечко, квіточка, ніченька, соловейко, голубонько, зозуленько, тополенька, 
криниченька, водиця, водиченька, садок, садочок... 

Здрібнілі форми широко використовуються в художній літературі. Найбільш 
активними були вони в творчості українських письменників XIX — початку XX ст. Це 
відбило й тенденцію відобразити в літературі живе народне мовлення, наблизити мову творів 
до емоційно забарвленої розмовної. З великою любов’ю користувалися здрібнілими словами 
І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Леся 
Українка, С. Васильченко, М. Коцюбинський, П. Грабовський. Зменшувальні форми 
вживаються ними і коли змальовується природа, і коли зображується психологічний стан 
персонажів, і для передавання філософських роздумів. Пригадаймо ніжні акорди 
Шевченкової арфи: 

Як ягідку, як пташечку  
Кохала, ростила  
На лишенько... 
 

* * *  
Схопилися, білесенькі,  
І в ліс полетіли,  
І вкупочці на дубочку  
Ночувати сіли. 

Чи перлини поезії Лесі Українки: 
Прощай, Волинь!  
Прощай, рідний куточок 
Мене від тебе доленька жене,  
Немов од дерева одірваний листочок.  

* * *  
З тихим плескотом на берег  
Рине хвилечка перлиста;  
Править хтось малим човенцем, —  
В’ється стежечка злотиста. 

 
Або ж сповнені співчуття і вболівань за страдницьке життя трудящих в умовах 

буржуазної дійсності рядки з поезії П. Грабовського: 
Рученьки терпнуть, злипаються віченьки... 
Боже, чи довго тягти?  
З раннього ранку до пізньої ніченьки  
Голкою денно верти. 

 
Захоплення емоційно забарвленими завдяки зменшувально-пестливим суфіксам 

словами нерідко зустрічаємо і в радянських поетів та письменників. Ось рядки П. Тичини: 
Що місяцю зіроньки кажуть дрібненькі?  
Що шепчуть квітки уночі над рікою?  
Про що зітха вітер? Що чують тумани,  
Коли гай зелений цілують-милують? 



Хотів би я знати, про що той струмочок 
У мріях своїх гомонить між травою? 
Що листячко шепче, мов дише, в садочку? 
Про що очерет пісню сумную дзвонить? 

 
О. Десняк такою афіксацією іменників користується з соціальною настановою — для 

опису хатини бідняка: «Дивився Дмитро поперед себе на згорблену хатинку з віконцями, що 
вросли в землю». Або для змалювання клаптика вбогого поля: «На нивці його батька житце 
поп’ялося ріденьке». 

У художній літературі, як і в розмовній мові та фольклорі, здрібніло-суфіксальні 
утворення служать також засобом вираження негативної оцінки: 

«Венера, облизня піймавши,  
Слізки пустила із очей», — 

 
читаємо в І. Котляревського. У цьому випадку суфікс -к- наділив слово «слізки» іронічно-
глузливим значенням. До такого ж прийому вдається й П. Грабовський у реченні: «Якби ж 
то правдонька щербата не була». З гіркою іронією й досадою звучить слово «доленька» У 
таких його рядках: 

Де воно знатиме, що то за доленька —  
Відшук черствого шматка... 

 
Користування зменшувальними суфіксами негативної оцінки досить поширене в 

українській мові, але все ж їх основне стилістичне навантаження — позитивна суб’єктивна 
оцінка. 

Дехто з дослідників твердить, що в наш час окремі письменники стали порівняно рідше 
звертатися до емоційно забарвлених здрібнілих форм і пояснюють це раціоналістичністю 
нашої епохи. Безперечно, загострена логізація — це яскраво виражена риса психологічної 
діяльності сучасної людини. Звідки, зрозуміло, й активізація раціоналістичності як 
психологічної риси особистості. Та разом із тим аж ніяк не зменшується й потяг до 
естетичного, красивого; людина не втрачає теплоти людських почуттів, прагнення радості, 
адже в сучасному житті так багато хвилюючого, прекрасного. Навпаки, сьогодні йдеться 
навіть про технічну естетику, про естетику виробництва. А естетичне й емоційне, як відомо, 
— нероздільні. Нині спостерігається дивовижне злиття думки й почуття, поезії і знання. 
Незабутній П. Г. Тичина рідною сестрою пісні назвав мову. І ніколи вона, людська мова, не 
втратить естетичних функцій, не перестане бути органічно зв’язаною з емоційним світом 
людини. Хоча у декого з сучасних літераторів справді не спостерігається помітного інтересу 
до зменшувально-пестливих словесних утворень, але письменники обов’язково вдаються до 
інших емоційно-експресивних стилістичних прийомів. Проте є всі підстави твердити, що 
загалом такі утворення мають і сьогодні надзвичайно широке застосування. 

Поширені пестливі слова в сучасній дитячій літературі. Та найбільше емоційного заряду 
вкладено в тексти наших пісень: і народних, і створених поетами та композиторами. Саме в 
піснях ці слова набувають найпоетичнішого звучання, здаються краплинами найщирішої 
ніжності й ласкавості. 

Тісно сплітається мова з позамовною дійсністю. Вважають, що інтонації мелодії в музиці 
відбивають інтонації мови. А мистецтво слова, звуковий лад мови, всі її структурно-
граматичні й виражальні особливості зв’язані як з психологією людини, з її реакцією на 
події, що відбуваються в світі, так і з навколишнім середовищем. М. Шагінян висловлює 
цікаві зауваження щодо музикальності Шевченкової поетичної мови: «Коли і як народилась 
ця музикальність? В дитячі роки, пастухом, він заслухувався журливими звуками сопілки, 
звик розпізнавати й відрізняти спів і свист всякої пташки в хлібах і в гаю. Ці гострі дитячі 
враження від однотонних, внутрішньоалітеруючих звуків природи, що повторюються, цей 
засвоєний живий ритм мови звірів і стихій наділив Шевченка своєрідною, що не має собі 



рівної в світі, воркуючою (коли повторюються і нанизуються однозвучні образи, внутрішні 
рими) чарівністю вірша, яка ніде й ніколи не буває штучною і діє, як сама природа». 

Тисячами ниток зв’язане життя народу, історичні, природні й географічні умови з його 
культурою, з його творчими силами. 
 


