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Російська та українська мови — мови двох народів-братів — близькі за своїм походженням і 
розвитком. Порівняння лексики двох мов свідчить, що в них існує ціла низка тотожних слів. 
Наприклад, російські ветер, лес, машина, космос, подарок, школа і українські вітер, ліс, 
машина, космос, подарунок, школа. Автори перекладних словників називають такі слова 
повними лексичними відповідниками. 

Проте здебільшого семантичні співвідношення в лексиці близькоспоріднених мов 
лише на перший погляд можуть здатися простими. Насправді між відповідними словами 
навіть у споріднених мовах існують складні перехресні відношення. Так, до російського 
мужчина із значенням «доросла людина; особа, протилежна жінці за статтю» єдиним 
широковживаним відповідником є українське чоловік. Але в українській мові воно означає не 
тільки мужчина, а й муж, супруг і человек (людина). До російського слова сутки (одиниця 
виміру часу, що дорівнює 24 годинам) українським відповідником є доба, проте доба в 
українській мові має ще значення пора, епоха. 

Українська і російська мови мають і цілий ряд однакових словотворчих елементів 
(зокрема, префіксів та суфіксів), які виконують однакові функції, хоч іноді мають різне 
змістове навантаження чи відрізняються ступенем уживаності. 

Так, і в російській, і в українській мовах вживається суфікс -н- (часто разом із 
суфіксом -л-) для утворення іменників жіночого роду на позначення назв приміщень певного 
призначення, а також виробництв, розташованих у цих приміщеннях: російські пекарня, 
солеварня, читальня і відповідно українські пекарня, солеварня, читальня. Досить часто 
твірною основою для утворення таких іменників може бути основа дієслова, що називає дію 
чи процес. На відміну від української мови, де суфікс -н- належить до продуктивних (хоч 
останнім часом помітна тенденція до обмеження його вживання), для російської мови цей 
суфікс є малопродуктивним. Помітна навіть тенденція до заміни слів, утворених за 
допомогою суфікса -н- раніше. Наприклад, російське печатня, що відповідає українському 
друкарня, вийшло з ужитку, словники подають його з ремаркою «застаріле». Тепер на 
позначення приміщення, де друкують книги, газети тощо, вживається запозичене з грецької 
слово типография. Російське сахароварня, що відповідає українському цукроварня, зараз не 
вживається, його замінило словосполучення сахарный завод. В українській мові номінативне 
словосполучення цукровий завод зараз також уживається частіше. 

Українським іменникам типу майстерня, перукарня, слюсарня тощо відповідають 
російські субстантивовані прикметники мастерская, парикмахерская, слесарная і т. ін. 

Здавна побутує в українській мові слово книгарня у значенні книжкова крамниця: 
«Побіг я до книгарні і зараз же купив собі Ваші [М. Коцюбинського] твори» (Панас 
Мирний); «Через тиждень він [видавець] уже догадався, що книжка, як заклята, буде 
соватися в книгарні довгі роки, але було запізно» (С. Васильченко). Не менш вживаним 
залишається це слово і в наш час. Ми зустрічаємо його на вивісках книжкових крамниць: 
книгарні «Дружба», «Сяйво», «Світоч» та ін. Широко уживають його і українські радянські 
письменники: «Проходячи мимо великої книгарні, дівчина все ж на хвилину затрималась 
перед вітриною» (Олесь Донченко), а також і періодична преса: «У вересні минув рік від дня 
відкриття в Одесі письменницької книгарні» (Літ. Україна); «На полицях книгарень Грузії 
нещодавно з’явилась збірка вибраних поезій В. Сосюри «Червона зима» в перекладі 
молодого грузинського поета Рауля Чілачави» (Вітчизна). 

Слід зазначити, що слово книгарня вживалось і в значенні «зібрання книг, 
бібліотека». Це значення фіксує українсько-німецький словник Є. Желехівського та 
С. Недільського. В українській художній літературі також натрапляємо на нього: «При 
земських школах позаводить книгарні треба хоч малі» (Панас Мирний); «Нігде їх [книжок] 
брати було в своєму селі, у Степурівку ходила, сусіднє село. Там у старенькому панському 
домикові була народна книгарня» (А. Тесленко). Проте згодом це значення застаріло і вже 



«Словарь української мови» Б. Грінченка подає слово книгарня тільки в значенні «книжкова 
крамниця». 

Утворення дериватів на -рня дослідники часто пов’язують з віддієслівними назвами 
відповідних професій (пор.: ливар — ливарня, майстер — майстерня). Очевидно, і слово 
книгарня утворене від іменника книгар, що здавна існує в українській мові у значеннях 
«продавець книг», «власник книгарні», «бібліотекар» (два останні значення застаріли). 

В українській мові поширені і словосполучення «книжкова крамниця», «книжковий 
магазин», хоч перевага надається слову книгарня: «Під високими соснами, гостинно 
розчинивши двері, стоїть книжкова крамниця» (Літ. Україна), «Сьогодні вранці гостинно 
відчинились двері книжкового магазину у пасажі» (Веч. Київ). 

У російській мові немає однослівного відповідника українському книгарня, йому 
відповідає словосполучення «книжный магазин» або вживане раніше і тепер застаріле 
«книжная лавка». 

 
 


