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Невичерпним джерелом мудрості, краси, емоційної наснаги для радянських майстрів слова 
був і залишається фольклор. Ліричні пісні, думи, прислів’я, приказки, колядки й щедрівки 
«полонять людські серця, підносять настрій, окрилюють бажання, надихають у праці, 
овівають радістю відпочинок, розраджують в горі, тамують душевні болі, множать сили у 
боротьбі»1. 

Народній творчості в усіх її жанрах властива особлива інтимність, глибокий ліризм, 
виразність естетичного змісту слова. 

Емоційна лексика, слова з експресивними засобами словотвору займають у фольклорі 
чільне місце. Важко навіть уявити собі народну пісню, думу без традиційних образів-
символів із специфічним мовним оформленням, зокрема суфіксами пестливості типу сива 
зозуленька, сивий соколонько, ясні зіроньки, явір зелененький і багато інших, які поєднують у 
собі номінативну функцію з естетичною, експресивною. Такі суфіксальні утворення надають 
фольклорній мові «виняткової теплоти, ніжності і задушевності, вони є одним із засобів 
створення емоційного колориту та експресивного тону українських народних пісень»2. 
Зауважимо, що діапазон почуттів у творах фольклору обмежений в основному рамками 
позитивних емоцій — замилування, кохання, ніжності, задушевності, часом тихого суму, 
жалю, рідше — гніву, ненависті до ворогів, а також зумовлений естетичними факторами. 
Специфічна естетика слова у фольклорі полягає в гуманістичному світобаченні народу, вірі в 
щасливе майбутнє, зображенні найкращого, найціннішого і найдорожчого для трудящої 
людини. 

Лексеми з додатковою емоційною характеристикою, які виражаються у фольклорі 
через експресивний словотвір, досить численні і різноманітні за семантикою. Це і назви 
людей: козаченько, дівчинонька, сусідочка, тітонька; назви частин тіла: головонька, ручка, 
ніжка, оченьки; назви спорідненості: матінка, батечко, сестричка, братик; назви тварин: 
волик, кониченько, котик; птахів: пташечка, соловейко, ластівонька; дерев: калинонька, 
грушка, яблунька; назви одягу: сорочина, плахточка, сорочечка; речей, виробів: діжечка, 
бубличок, хлібець; часових понять: годинка, неділенька, хвилька; назви страв: кашка, 
молочко, медочок; назви професій, посад: писарчик, осавулик; абстрактних понять: думонька, 
горенько, правдонька, загадочка, щастячко. 

Ласкавий, лагідний тон у творах фольклору з’являється внаслідок щедрого 
використання цілого ряду іменникових суфіксів із здрібніло-пестливим значенням: -оньк(а) 
колисонька, билинонька, дівчинонька; -еньк(а) серденько, доленька, пісенька; -ок щедричок, 
голубок, коток; -к(а) кашка, пташка; -ц(е) крильце, крівця; -ятк(о) дитятко, голуб’ятко;  
-ець теренець, дубець; -ик вітрик, хвостик, братик; -ечк(а) мишечка, стежечка; -ячк(о) 
листячко, платтячко, пір’ячко; -очок медочок, коточок, листочок; -усь, -ус(я) Петрусь, 
Маруся, матуся; -ичк(а) водичка, небиличка, сестричка; -чик горобчик, хлопчик; -очк(а) 
калиночка, хвилиночка, годиночка; -ечк(о) словечко, озеречко; -ин(а) сорочина, рибчина, 
хатина; -ятк(о) серденятко, дитятко, губенятка та ін. 

Іменники із здрібніло-пестливим значенням представлені в народних ліричних 
піснях продуктивніше порівняно з іншими частинами мови. Основна їх функція — це 
інтимізація. 

Зіставимо використання експресивного словотвору в ліричній пісні про кохання, 
танцювальній пісні, колисковій, щедрівках та колядках. 

У ліричних піснях про кохання насиченість тексту експресивними формами буває 
максимальною: 

Зелененькі огірочки,  
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Жовтенькі цвіточки,  
Нема мого миленького,  
Плачуть карі очки! 

Або: 
Будь здорова, сусідонько,  
Люба-мила дівчинонько,  
Ой, яка ж ти гарнесенька,  
Як сніжочок білесенька! 

У танцювальних піснях відзначаємо більше гумору, наростання оптимістичного 
звучання, радісного настрою, при цьому неабияку роль відіграють спеціальні засоби 
створення ритмічності, серед яких можна назвати використання пестливих і зменшувально-
пестливих форм іменників: 

Ой у полі долини поросли гвоздички:  
Тим я тебе полюбила, що ти невеличкий. 

Або: 
Ой гоп, черевиченьки,  
Червонії невеличенькі!  
Черевички одтопчу, одтопчу,  
Козаченька приучу, приучу! 

Народні колискові пісні — ліричний монолог матері, в якому своєрідно поєднується 
висловлення найсвітлішої, найніжнішої любові та вболівання за майбутнє дитини, часом 
сумні переживання материнського серця, що бажає своїй дитині світлого щастя: 

Прийди, сонку, в колисоньку,  
Приспи мою дитиноньку.  
Та щоб спала, не плакала,  
Та щоб росла, не боліла,  
На головку і все тіло,  
Та щоб личко не марніло. 

Щедрівки й колядки мають багатий експресивний словотвір, виражений 
розгалуженою системою зменшувально-пестливих суфіксів іменників, прикметників, 
прислівників, дієслів. У них переважає функція створення емоційного забарвлення лексем. 
Часто насиченість тексту ними максимальна: 

Я сам бачив  
У тещеньки на подвір’єчку,  
Водить танець на увесь дворець,  
В правій рученьці дівоньку водить,  
В лівій рученьці шапочку носить.  
В тій шапочці тройзіллячко.  
Перше зілечко — змовляннячко,  
Друге зілечко — вінчаннячко,  
Третє зілечко — весіллячко. 

Щедрівки радянського часу, творчо засвоївши кращі надбання дожовтневої народної 
творчості, значно менше використовують засоби експресивного словотвору. Емоційне 
звучання досягається іншими стилістичними прийомами. 

Основною функцією слів у щедрівках та колядках є створення колориту пестливості. 
Зменшувальність вони передають лише у певних ситуаціях — звернення до дитини, 
оспівування малих тварин, дрібних речей та ін. Часто разом із таким іменником виступає 
прикметник, який семантично вказує на зменшеність: І внесла єму дрібну шапочку, Дрібну 
шапочку, як маківочку»; дрібний пісочок, дрібні гвіздочки. 

Пор. пестливі утворення таких слів, як земля, небо, сонце, місяць, зірки. Пестливий 
колорит переважає, наприклад, у такому уривку: 

Вивели йому дівку у вінку,  



Він дівочку взяв, шапочку ізняв,  
Шапочку ізняв ще й подякував —  
Спасибі тобі, мій татусеньку,  
За твою дочку, за паняночку,  
За теє личко, за біленькеє.  
За її словце, за вірненькеє. 

Отже, в ліричних піснях про кохання, щедрівках та колядках основною функцією 
емоційних суфіксів іменників є створення яскравого пестливого значення, а в танцювальних 
та колискових піснях — здрібніло-пестливого значення. 

Сучасні радянські поети й прозаїки продуктивно й творчо використовують засоби 
традиційного фольклору, збагачуючи їх новим, індивідуальним світобаченням. 

Важко переоцінити значення фольклорної традиції для сучасної художньої 
літератури. Сам процес художньої творчості започаткований у фольклорі, а професіональне 
мистецтво різних творчих методів і напрямів здавна звертається до фольклору як джерела 
натхнення. 
 


