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ЗДРІБНІЛІ ТА ПЕСТЛИВІ ІМЕННИКИ У ДАВНЬОРУСЬКІЙ МОВІ 

 
Здрібніло-емоційний словотвір сучасної української мови склався на ґрунті давньоруської 
мови. Але вивчення цього питання ускладнюється тим, що з XI—XIII ст. збереглися 
переважно ділові й літописні твори, яким емоційна лексика не властива. Що стосується 
перекладних творів, то в них автор перекладу у виборі слова залежав від оригіналу. Для 
порівняння скажемо, що у невеличкому оригінальному творі мемуарної літератури 
«Хождение игумена Даниила» виявлено понад 140 здрібніло-пестливих утворень, в той час 
як великий перекладний твір Йосифа Флавія «Історія іудейської війни» містить всього біля 
30 таких утворень. Отже, саме за оригінальними творами можна вивчати основні риси 
демінутивного словотвору давньоруської мови. 

Пестливість у давньоруській мові передавалася за допомогою суфіксів. Здрібнілість 
— трьома способами: за допомогою суфіксів (синтетичний спосіб), сполученням 
прикметника малъ (малый) та іменника, що має відповідний здрібнілий суфікс (синтетично-
аналітичний), сполученням прикметника малъ (малый) та іменника без такого суфікса 
(аналітичний). Основним способом творення демінутивів у давньоруській мові був 
синтетичний. 

Демінутиви від іменників чоловічого роду в давньоруській мові творилися за 
допомогою цілого ряду суфіксів. Наприклад, суфікс -ьць- був одним із найуживаніших при 
творенні здрібнілих і пестливих іменників. За його допомогою творилися демінутиви від 
назв неживих конкретних предметів, зокрема, назв речей домашнього вжитку, знарядь праці, 
посуду тощо, напр.: топорьць (топор)1, кърчажьць (кърчагъ «посудина для зберігання 
рідини»), котьльць (котьлъ «казан»), звоньць (звонъ), ушьвьць («покривало»), сажьць (сагъ 
«шматок грубої тканини»), ларьць (ларь «ящик»), ковъчежьць (ковчегъ «ящик»), убрусьць 
(убрусъ «хустка, рушник») та ін.; від назв приміщень, їх частин, місця проживання: теремьць 
(теремъ), домьць (домъ), дворьць (дворъ), олтарьць (олтарь), престольць (престолъ), 
погребьць (погребъ «підвал, в’язниця»), городьць (городъ «місто» або градьць — 
старослов’янізована форма) та ін.; від назв засобів пересування, предметів одягу, їжі, рослин, 
природних об’єктів: корабльць («корабель»), бhлhжьць (бhлhгъ «емблема, символ влади»), 
клобучьць (клобукъ «князівська шапка»), островьць (островъ), дъжьгъдъжьдьць (дъждь 
«дощ»), каменьць (камы «камінь»), крьстьць (крестъ «хрест»), цвhтьць (цвhтъ «квітка»), 
стьлпьць (стьлпъ), кольць (колъ) та ін. 

Крім назв предметів з конкретним значенням, пам’ятки давньоруської мови фіксують 
окремі здрібнілі назви абстрактних понять із суфіксом -ьць, напр., часьць (часъ «хвилина, 
мить»). Поряд з великою групою назв неживих предметів у пам’ятках XI—XIII ст. 
засвідчується суфікс -ьць і для творення здрібнілих слів від назв живих істот: загоньць 
(загонъ «загін»), змиецъ (змии), оленьць (олень), песьць (песъ «пес, собака»). 

Другу групу слів із суфіксом -ьць становлять відапелятивні здрібніло-пестливі 
утворення. Вони представлені невеликою кількістю дериватів від назв предметів — хлhбьць 
(хлhбъ). Засвідчено лише поодинокі пестливі утворення з суфіксом -ьць: братьць (братъ). 

Розглянуті здрібнілі, здрібніло-пестливі та пестливі утворення показують, що 
найчастіше суфікс -ьць приєднувався до основ іменників із конкретним значенням. 
Демінутиви від основ іменників з абстрактним значенням утворювалися за допомогою 
суфікса -ьць украй рідко. 

У сучасній українській мові за допомогою суфікса -ець, на відміну від давньоруської 
мови, здрібнілі і здрібніло-пестливі слова творяться рідко. 

Суфікс -ъкъ був продуктивним. Він приєднувався здебільшого до основ іменників 
чоловічого роду із конкретним значенням (назви будівель, одягу, посуду, їжі, знарядь праці 
і т. ін.): боръкъ (боръ «ліс, бір») городъкъ (городъ), мостъкъ (мостъ), топоръкъ (топоръ), 

                                                           
1 У дужках вказується слово, від якого утворений демінутив або пестлива форма. 



платъкъ (платъ «шматок тканини»), цвhтъкъ (цвhтъ), глазъкъ (глазъ «камінець») та ін. До 
зменшено-пестливих слів належать даръкъ (даръ) та сынъкъ (сынъ). Пестливих утворень із 
суфіксом -ъкъ в апелятивах обстежених пам’яток виявити не вдалося. 

Суфікс -ькъ був досить продуктивним при утворенні здрібнілих апелятивів: мhшькъ 
(мhхъ), торъжькъ (торгъ), коврижькъ (ковригъ «хліб») та ін. Засвідчені з суфіксом -ькъ і 
зменшено-пестливі утворення, такі, як звhрькъ (звhрь) від більш давнього звhръ-звhръкъ, 
пастушькъ (пастухъ), добыточькъ (добытъкъ «майно») та ін. 

Суфікс -ько був досить продуктивним, але він засвідчений переважно в 
антропонімах. В апелятивах трапляється в окремих утвореннях дядько (дядя «вихователь»). 
Суфікс -икъ зустрічається в окремих здрібнілих утвореннях — ножикъ (ножь). Суфікс -ата 
засвідчений в антропонімі Вышата (Вышемиръ, Вышеславъ). Суфікс -а засвідчується тільки 
в слові бат#, (батько), а -ичь — тільки в утворенні соколичь «син сокола» (вжито у 
переносному значенні). Суфікс -иць уживається в окремих утвореннях у перекладних 
творах, напр.: кораблиць (корабль), ножиць (ножь). 

Отже, при творенні здрібнілих і пестливих іменників чоловічого роду, особливо від 
назв предметів, у давньоруській мові найпродуктивнішими були суфікси -ьць та -ъкъ з 
повною перевагою першого. Суфікс -ьць конкурував з усіма здрібніло-пестливими 
формантами, про що говорять дериваційні пари городъкъ — городьць, топоръкъ — 
топорьць, коврижъкь — коврижьць та ін. Такі паралельні утворення свідчать і про те, що в 
давньоруській мові була варіативність здрібніло-пестливих дериватів від того самого слова. 
Привертає до себе увагу складний формант -ьчьць — поєднання суфікса -ьць. 

Демінутиви жіночого роду творилися за допомогою суфіксів -ица (орфографічний 
варіант -иця) (← прасл. -іса), -ъка (← прасл. -ъkа), -ька (← прасл. -ьkа), -ьца (← прасл. -
ьса), -ина (← прасл. -іnа). 

Суфікс -ица був одним із найпродуктивніших суфіксів у давньоруській мові, за 
допомогою якого творилися здрібнілі та пестливі іменники жіночого роду. Найчисленнішою 
групою слів із цим формантом є здрібнілі утворення від слів, що позначають неживі 
предмети, а саме: назви житла, приміщень, домашніх речей, посуду, засобів пересування 
і т. д. — кельица (кель" «кімната»), хыжица (хыжа «кімната, житло»), церкъвица (цьркы 
«церква»), пєчєрица (пєщєрица) (пєчєра «печера»), кърстица (кърьста «ящик»), крабица 
(краба «кошик»), скриница (скриня), чашица (чаша), пон"вица (пон"ва «шматок полотна»), 
«скважьница (скважн" «отвір», лодьица (лодь" «човен»), дъщица (дъска «дошка»), горица 
(гора) та назви рослини смокъвица (смоки «смоківниця, фігове дерево»). 

До здрібнілих належать деривати деяких назв речей, пов’язаних із духовною 
культурою, — грамотица (грамота «документ»), харатьица (харать" «документ»), 
книжица (книга) і ін. До зменшено-пестливих можна віднести слова на позначення одягу, які 
мають певне емоційне забарвлення — свитица (свита), котыжица (котыга «сорочка»), 
ризица (риза «одяг») і ін.; лексеми на позначення живих істот: рабыница (рабыня), козица 
(коза). Пестливі утворення з суфіксом -ица нечисленні. В апелятивах засвідчене утворення 
водица (вода). 

Здрібнілі утворення із суфіксом -ъка представлені великою кількістю слів із різних 
лексико-семантичних груп, насамперед, у назвах конкретних предметів: приміщень, 
домашніх речей, одягу, їжі, а також явищ природи — храминъка (храмина «житло»), 
горьнъка (горьна «кімната»), божьнъка (божьна «церква»), клhтъка (клhть «кімната»), 
комаръка (комара «склепіння»), пєчєръка (пєщеръка «печера»), манотъка (маноти) 
«мантія»), нитъка (нить «нитка»), кадъка (кадь), горька гора), истьбъка (истьба «хата»), 
кръхътъка (кръхъта «крихта»). Зменшено-пестливі утворення менш численні. Це слова на 
позначення зброї — стрhлъка (стрhла), а також одягу — свитка (свита). 

Суфікс -ька менш поширений, ніж суфікс -ъка. Він виступає в невеликій кількості 
здрібнілих утворень: чєшуйка (чешу" «луска»), сошька (соха), книжька (книга). Про те, що 
це здрібніле утворення, свідчить той факт, що поряд зустрічаємо і слово книги, крім того, 
сама книжка, про яку йде мова, справді невеликого формату. У давньоруських текстах 



засвідчені й поодинокі здрібніло-пестливі утворення з суфіксом -ька: лошадька (лошадь 
«робочий кінь»). 

Суфікс -ьца (орфограф. варіант -ьця) був мало продуктивним. У писемних джерелах 
фіксується небагато зменшених апелятивних утворень із цим суфіксом: властьца (волость), 
клhтьца (клhть «кімната»), цьркъвьца (цьрьквы «церква»). З суфіксом -ина зафіксовано 
утворення жіночого роду судина (судъ «посудина»). 

Отже, найбільш продуктивними в межах жіночого роду були суфікси -ица та -ъка. 
Суфікс -ица конкурував з іншими здрібніло-пестливими формантами, як і суфікс -ьць в 
іменниках чоловічого роду: келиика — кельица, чашька — чашица, горька — горица та ін. 

Від іменників середнього роду здрібнілі та пестливі слова творилися за допомогою 
суфіксів -ьцє (← прасл. -ьсе), -а(т) (← прасл. -ę(t). 

Суфікс -ьцє був дуже продуктивний. За його допомогою творилися здрібнілі слова 
від апелятивів із конкретним значенням — назви місця, їжі, рослин і ін.: мhстьце (мhсто 
«місце»), сєльцє (сєло), бильцє (било «дошка, в яку били для скликання в церкву»), дєрєвцє 
(дрєвьцє, дєрєво, дрєво «дерево»), лукъньце (лукъно «кошик») та ін. 

Зменшено-пестливим є утворення крильцє (крило). Пестливим є іменник словьцє 
(слово), адже в абстрактних назвах не може йтися про розмір. Виразний пестливий відтінок 
має слово на позначення дитини чадьцє (чадо «дитя»). 

Утворення від іменників з речовинним значенням можна трактувати і як здрібнілі, і 
як здрібніло-пестливі: словцє (слово), брашьньцє (брашьно «борошняна їжа»). 

Здрібнілі і здрібніло-пестливі іменники середнього роду найчастіше творилися за 
допомогою суфікса -ьцє (сучасний суфікс -це). Цей суфікс залишився продуктивним при 
творенні здрібнілих та пестливих іменників і в сучасній українській мові, напр.: сінце, 
долотце, слівце, віконце, сільце та ін. 

Група іменників із суфіксом -"(т) не є найчисленнішою, але вона дуже різнорідна. За 
допомогою цього суфікса утворюються назви жінок і чоловіків різного віку, але найбільше 
утворень із цим формантом на означення істот: дит", отроч" , де суфікс -"(т) позначає 
малих істот. Найчисленнішими з цим формантом є назви звірят: тел#, жереб#, козл# і т. д. 
Назви цього типу дуже старі, які сягають часом до праслов’янських. Крім таких назв, у 
давньоруській мові є слова на позначення здрібнілих найменувань, напр.: овьча (овьца 
«вівця»). Суфікс -"(т) притаманний іменникам середнього роду, але є випадки утворення 
здрібнілих слів із цим формантом і від іменника чоловічого роду, напр.: шур# (шуринъ 
«шурин»). 

Суфіксальний спосіб вираження здрібнілості й пестливості був дуже поширеним, але 
для творення здрібнілих іменників він не був єдиним. Синтетично-аналітичний та 
аналітичний способи творення здрібнілих іменників були досить поширені в XI-XIII ст., 
особливо синтетично-аналітичний спосіб. Утворені з його допомогою слова фіксують майже 
всі обстежені пам’ятку, напр.: горка та не велика, но мала; снокъ его малъ в Новгородh: 
ископа печерку малу; поставиша церковъцю малу; в кельици малh; яко печерка мала у 
камени сhчена; дверци имущи малы; трепезка мала. Означення малъ (малый) підкреслює 
зменшеність предмета чи особи. Чимало таких сполук у контекстах, які показують 
невеликий розмір конкретного предмета. 

Аналітичний спосіб вираження здрібнілості був менш поширеним, ніж суфіксальний 
та синтетично-аналітичний: есть городъ малъ оу Києва; подъ малымъ олтаремь; сынъ малъ; 
жилище мало та ін. Трапляються синонімічні суфіксальні і аналітичні утворення здрібнілих 
іменників, напр.: имать же двери малы двои пещера та, едины дверци от запада та ін. 
Більшість аналітичних сполук мають у своєму складі абстрактні іменники, адже суфіксальні 
деривати абстрактних назв були нечастими, через що в текстах XI—XIII ст. фіксуються 
вкрай рідко. В абстрактних іменниках цей спосіб вираження здрібнілості був основним: егда 
же малh винh сущи; и вся продаша с женами и с чяды на малh цhнh; аще мы нынh малу 
страсть приахомь от них; малу отраду пріалъ; въ мало врhмя; пред временем же маломь та 
ін. 



Отже, у давньоруській мові найбільш уживаним при творенні здрібнілих та 
пестливих іменників були суфікси -ьць (ч. рід), -ица (ж. рід), -ьцє (с. рід). Протягом століть 
відбулися зміни у частоті вживання цих суфіксів. В сучасній українській мові перевагу 
мають суфікси з елементом -к-: чоловічий рід -ок (давньоруськ. -ъкъ, -ькъ); жіночий рід -ка 
(давньоруськ. -ъка, -ька): млинок, садок, хатка, дівчинка тощо. Тільки в іменниках 
середнього роду суфікс -це (давньоруськ. -ьцє) залишився продуктивним і сьогодні: віконце, 
деревце та ін. 

У сучасній українській мові лексика з даними словотворчими компонентами 
належить до емоційно забарвленої. Це, як правило, слова із здрібнілим та пестливим 
значенням, які широко вживаються в усному побутовому мовленні, у мові фольклору, в 
різних стилях художньої літератури і, зрідка, в публіцистиці. 

 


