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Прислівник щойно виник у мові порівняно недавно. Жодна з праць, що відбивають 
багатства української мови XIX ст., не засвідчує його із статусом цільнооформленого слова. 
Вперше прислівник щойно зустрічається в лексикографічних джерелах у 1918 р. Проте до 
реєстру наступних правописних чи тлумачних словників він уводиться не завжди. 
Перекладні російсько-українські словники до прислівників только что, лишь только, 
давеча, як і століття тому, подають українські відповідники ледве, допіро (-ру), оце зараз, 
доперва, недавно. Починаючи з 30-х років, прислівник щойно заноситься майже до всіх, 
навіть невеликих за обсягом, філологічних словників. 

Морфологічна будова прислівника дозволяє висловити припущення, що утворився він 
поєднанням двох слів: що + йно. Пам’ятки української мови, дані діалектів підтверджують 
це. У західноукраїнських говорах уживаний із значенням «тільки, лише» прислівник йно 
(іно, ино, енно, ено), зафіксований багатьма словниками XIX століття, у тому числі Словарем 
української мови за ред. Б. Грінченка. 

Слово йно вживалося у мові і як частка, і як часовий прислівник, напр.: «Ничого не 
робиты, йно Фылыпа женити» (Шейковский К. В. Опыт южно-русскаго словаря, 1886); «іно 
прівюз пєть снопів» (Верхратський І. Про говор долівський, 1900). Уточнювалася часова 
семантика підсильною часткою що, яка могла стояти як в пост-, так і в препозиції 
прислівника йно, напр.: только-лишь-, ино що (Тимченко Е. Русско-малороссійській словарь, 
1899); що-но, що-ино (Малоруско-нїмецкий словар Є. Желеховського і С Недільського, 
1886). Сусідство звуків о і й у швидкому мовленні створювало спадний дифтонг оі (шчоіно). 
Це сприяло злиттю двох слів у єдине ціле. Частка що виступала й разом з іншими 
прислівниками, які були синонімічні слову йно, напр.: що тільки, що лише, лише що 
(згаданий словник Є. Желеховського і С. Недільського), тільки що (Левченко М. Опыт 
русско-украинского словаря, 1876), але процес лексикалізації тут не відбувся. Самостійно 
вживане слово йно перетворилося на поширену нині спонукальну частку -но. 

У літературному мовленні прислівник щойно вживався спочатку лише у творах 
західноукраїнських письменників, напр.: «Він [комісар] ще в молодих був літах, Щойно 
авансу дослужився І все з панами руку тяг» (І. Франко). Нині він уживається в усіх стилях 
української мови, напру «Подорожні щойно викупались» (М. Коцюбинський); «В хаті і .цієї 
ночі ішло гульбище — офіцери обмивали чин, щойно одержаний одним із їхньої компанії» 
(О. Гончар); «Величезне напруження сил трудівників тилу було потрібне також при 
відбудові народного господарства на щойно визволеній від ворога території» (Комуніст 
України). Виразність семантики (позначення минулого часу, що передує моменту мовлення), 
компактність цього прислівника порівняно із схожими за значенням описовими зворотами 
сприяли його поширенню за радянського часу на всій території України. 
 


