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За даними словників, словотвірна група із значенням говоріння з компонентом -мов- налічує 
95 складних утворень (пор.: з компонентом -каз- — 9, з компонентом -говор- – 4 похідних). 

Високий ступінь реалізації словотвірних потенцій компонента -мов- притаманний 
також іншим слов’янським мовам, пор.: укр. красномовний — красномовно, красномовність, 
красномовство; біл. красамоўны — красамоўна, красамоўнасць, красамоўства; п. 
krasomówczy — krasomówczyni, krasomówski. 

Історія семантичного розвитку словотвірної групи із згаданим компонентом, як і 
мікросистеми із значенням говоріння в цілому, невіддільна від становлення і розвитку 
словотвірної системи кожної із слов’янських мов, продуктивності та особливостей 
сполучуваності афіксів і словотворчих основ на різних синхронних зрізах мови, 
закономірностей смислової видозміни значень у структурі похідних. 

Вона зумовлена характером розвитку речень з прямою і непрямою мовою, зв’язками з 
іншими лексико-семантичними групами. Очевидними є генетичний зв’язок і подібність між 
словами даного типу і відповідними словосполученнями. У відношеннях зв’язку між ними 
можна виділити три стадії: 1) у мові функціонують лише словосполучення, ще не об’єднані в 
складні слова: чиста мова, дзвінка мова; 2) словосполучення і складні слова існують 
паралельно: швидка мова — швидкомовний, хитра мова — хитромовний; 3) складні слова є, 
але генетичні зв’язки їх із словосполученнями втратились або втрачаються: великомовний, 
широкомовний, кривомовний та ін. 

Існує реальна можливість об’єднання іменника мова з прикметниками ніжний, чистий, 
дзвінкий, щирий, радісний, тихий, любий та ін., тобто за певних умов словосполучення типу 
ніжна мова, чиста мова, тиха мова виражаються окремими словами: ніжномовний, чисто-
мовний, дзвінкомовний, щиромовний та ін. 

Мова має дивовижну властивість утворювати нескінченні ряди складних слів, що 
мають спільну початкову чи кінцеву частину, за якою можна уявити собі ряди аналогічних 
утворень. Кожне з потенціальних утворень може продовжити словотвірний ланцюг новими 
похідними: ніжномовний — ніжномовність, ніжномовець, ніжномовно; добромовний — 
добромовність, добромовець, добромовно і т. ін. 

Далеко не останню роль в інтенсивності появи похідних відіграє продуктивність 
дериваційної моделі — структурно-семантичної формули побудови слова та словотворчих 
компонентів. Серед слів з компонентом -мов- на відміну від -говор- та -каз- наявна велика 
кількість складних, структурними компонентами яких виступають слово мовний та якісні 
прикметники, що вказують на моральні якості людини, особливості її характеру та ін.: 
пишномовний, солодкомовний, красномовний, лихомовний. 

Модель «якісний прислівник на -о + -мовний», становлячи собою структурну формулу 
побудови багатьох одиниць, потенціально виступає зразком утворення й інших похідних, що 
збагачують мікросистему із значенням говоріння. 

Продуктивними в системі даної групи виступають і моделі «основа складного 
прикметника + -ість», «основа складного прикметника + -о»: пишномовний — 
пишномовність, пишномовно; солодкомовний — солодкомовність, солодкомовно; 
широкомовний — широкомовність; короткомовний — короткомовність; іншомовний — 
іншомовність; іномовний — іномовність; різномовний — різномовність; правдомовний — 
правдомовність; великомовний — великомовність. 

Що стосується складних утворень із суфіксом -ець, то їх значно більше, ніж простих 
лексем із словотвірним значенням «виконавець дії, названої твірною основою»: мовець, 
замовець, промовець, красномовець, співмовець, правдомовець, одномовець, моволюбець, 
мовотворець, мовознавець. Зрозуміло, що і характер мотивуючих основ у таких дериватів не 
однотипний: красно мовити — красномовець, співом мовити — співомовець, правду мовити 



— правдомовець і т. д. 
Виходячи з того, що першому компоненту складного слова завжди притаманний 

пояснювальний характер, а основне смислове навантаження формує постпозиційний 
компонент, місце кожної складної одиниці в досліджуваній мікросистемі зумовлюється в 
основному роллю основи. Найтісніше з базисними словами мова та мовити пов’язані ті 
складні одиниці, які утворилися шляхом приєднання препозиційного компонента 
безпосередньо до них (пишномовити, лихомовити, нібимова): «Поет не пишномовить і не 
видає декларативних обіцянок» (Леся Українка); «Так, панотче, — одповів сер Чаппеллетто, 
— лихомовив я на ближнього» (Дж. Боккаччо); «Власне, балакучість не завжди є ознакою 
переконаності. Часто людина зливою слів намагається подолати власну непевність... Тоді 
розпачливо сипляться слова, виникає якась химерна нібимова» (П. Загребельний). 

Різноманітні відтінки говоріння розкривають похідні від згаданих твірних — 
пишномовний, лихомовний, лихомова, лихомовець. На цьому ж семантичному рівні 
перебувають і ті похідні, другий компонент яких утворений базисним словом: добромовний, 
скоромовний, солодкомовний, швидкомовний, співомовний, чужомовний, красномовний, 
простомовний, різномовний та ін. Велика група об’єднує одиниці, мотивовані лексемами 
попереднього рівня, в структурі яких виділяються суфікси: -ість, -о, -ств-о, -к-а: 
пишномовність, красномовність, великомовність, маломовність, багатомовність, 
двомовність, іншомовність; пишномовно, солодкомовно, красномовно, високомовно, 
багатомовно; пишномовство, солодкомовство, красномовство, лихомовство; скоромовка, 
співомовка, швидкомовка, хитромовка. 

Особливістю дериватів останньої підгрупи є те, що вони безпосередньо утворюються 
від синтаксичних одиниць, оскільки в українській мові відсутні іменники скоромова, 
співомова, швидкомова, хитромова (порівняймо з наявними: простомова, лихомова). 

Останню групу похідних становлять ті деривати, значення говоріння у яких 
максимально розчинене: мовностилістичний, мовно-літературний, мовно-метричний, 
мовно-образний, мовноруховий; розмовно-побутовий, розмовно-просторічний; змовницько-
терористичний та ін. 

Найвіддаленіші ряди займають також іменники черевомовець, черевомовлення, 
черевомовниця, які мотивуються словосполученням черевом мовити, оскільки в утворенні 
смислового центру даних слів велику роль відіграє препозиційний компонент, значення 
якого порушує традиційне уявлення про артикуляційну базу звуків людської мови. 
Аналогічне значення мав іменник черевовіщання: «В одному з них [павільйонів] виступав 
бродячий цирк. Напівголий, худий, загорілий фокусник роздував грудну клітку; показував 
вдавлений живіт, демонструючи черевовіщання» (Є. Сатулла). 

Як бачимо, в сучасній українській мові, зокрема в мікросистемі із значенням 
говоріння, компонент -мов- характеризується високою здатністю вступати в словотвірні 
відношення з одиницями інших лексико-семантичних груп — брати участь в утворенні 
складних похідних. 
 


