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Розвиток лексичного складу української літературної мови XVII-XVIII ст. відбувався 
переважно на основі активного творення похідних слів. Помітне оновлення словника, 
особливо в кінці XVII—першій половині XVIII ст., пов’язане здебільшого з процесами 
диференціації й з виразним мовним узагальненням, що спричинилося до лаконізації 
виражальних засобів. Діловий стиль був тим визначальним ґрунтом, на якому «кувалась» 
книжна лексика на означення спеціальних дій та абстрагованих понять у суспільно-
політичній, торговельно-економічній, військовій сферах. Народнорозмовні компоненти, як і 
типові словотворчі моделі, відігравали при цьому не останню роль. Уже з другої половини 
XVII ст., а ще більше у наступний історичний період питомий лексичний фонд української 
мови збагачується рядами спільнокореневих слів різних граматичних категорій, передусім — 
префіксальних дієслів (особливо з часткою -ся, ускладнених суфіксами -ова-, -ува- та 
подвійними префіксами) типу понастановляти «обрати, призначити на пост» (1663), 
поздаватися (1677), допитоватися «домагатися зізнання» (1702), поотрубовати «відсікти 
шаблею» (1720), отпрошуватись (1724), прокрастися (1731), сплатитись (1732), 
пропитувати «розізнавати» (1733), перестрелюватись (1739) та ін.; дієприкметників: 
розгромлений (1648), наступаючий «який іде у наступ» (1674), посвhдчений, припроважений 
(1696), витрачений, заграблений (1727), обов’язаний «зобов’язаний», порученний (1732), 
сторгованний (1749) та ін., пор. ще присудкові форми: поотбhрано (1677), вистрhлено 
(1722) і под.; іменників, що співвідносяться з дієприкметниками, типу посвhдченя (1691), 
випитоване (1699), виплачення, заграблення, уплачення (1727) тощо. 

Серед складних слів можна відзначити такі новотвори, як одноголосно (1666), 
вhроломний (1674), новообраний (1687), самовиявленый (1690), безперепонно (1722), 
голословно (1727) та ін. 

У спільному руслі з питомою лексикою відбувається творення похідних слів на основі 
іншомовних запозичень, особливо помітне з середини XVIII ст., пор.: штрафованъ (1722), 
опублhкований «оголошений публічно» (1723), арештованъ (1724), заарештований (1730), 
заарештовать (1730), канhкулярний (1732), маршируючий (1744), безгрунтовий, 
малогрунтовий (1732), безпашпортный (1744) тощо. 

Далеко скромніше місце у давній літературно-писемній мові займали зменшено-
пестливі слова (демінутиви), які зустрічаються переважно у складі побутової лексики. В 
актову мову вони проникали з живомовного джерела. Створені за усталеними моделями, такі 
новотвори засвідчують поширене уживання вихідних лексем у дану епоху. Більшість із них 
— назви малих предметів, істот, проте до цієї ознаки часто додається й емоційно-чуттєва 
характеристика, напр.: ножички (1574), пласчик (1594) чи плащикъ (1598), скрынка (1597), 
борщикъ (1598, 1619), свитка (кінець XVI ст.), халоупка (1607), халупка (1616), лазенка 
«невелика лазня» (1666), оболонка «невелике округле віконне скло» (1690), капшучокъ 
(1711), теличка, бичокъ (1724). 

Поява вторинних демінутивів (зменшено-пестливих слів, що співвідносяться як похідні 
з первинними формами) часто зумовлена втратою ознаки зменшеності у вихідних словах. 
Пор.: мисочка «невелика миска» (1583, 1598), «блюдце» (1737, 1758) < миска «вид столового 
посуду» (1627, 1725) < миса «велика миска» (1638), «таз» (1773); дhжечка «невелика діжка» 
(1664) < дижка «вид посуду» (1605) < дhжа «діжка для укисання, учинювання тіста» 
(1767); коновочка «невелика коновка» (1577) < коновка «дерев’яне відро з дужкою; кухоль» 
(1586) < коновъ «дерев’яне відро з дужкою» (1596, 1627) та ін. 

Втрата зменшеності у первинних похідних зумовлюється старінням базових лексем 
(пор. давню втрату вихідного значення слова кубъ «келих, кубок»), які все більше 
переміщалися до пасивного фонду і в наш час локалізуються в говорах (напр., гудз, міх, 
маса). Деякі з них розвинули спеціальні значення, однак з появою слів, поширених в інших 
мовах, були й тут ними витіснені (типу миса — таз, міх — лантух). За відсутності дублетів 



інші лексеми зберігаються й досі в літературній мові з вузьким значенням (пор.: діжа 
«посудина для укисання, учинювання тіста», «тісто в такій посудині»). 

Поява зменшено-пестливих назв, створених на основі іншомовних запозичень, 
засвідчує не лише активне поширення, але й остаточне вкорінення, повну асиміляцію 
вихідних лексем в українській мові. Так, у складі побутової та промислової лексики 
зустрічаються демінутиви вже у джерелах XVI ст.: коминокъ (1566) < коменъ «вариста піч» 
(1579); коморка (1571) <комора «казенний склад» (1377), «крамниця в торговому ряді» 
(1500); у пам’ятках XVII ст.: килимецъ (1627) < килимъ (1632); кганочокъ (1649), ганочокъ 
(1635) < ганокъ (1627), кганокъ (1573) та ін.; у джерелах XVIII ст.: куртинка (1704) 
<куртина (1645) <курта «вид короткого одягу з великим коміром» (1597, 1666); чересокъ 
(1719) < чересъ «пояс із калитою» (1606); комнатка (1720) < комната «хатина з піччю, 
комином» (1686); барилце (1724) <.барило «вид бочки» (кінець XVI ст.); шлафрочокъ (1732) 
< шлафрокъ «домашній халат» (1723); кафтаникъ (1733) <кафтанъ (1723), каптанъ (1650); 
кунтушикъ (1733) <.кунтушъ «вид верхнього одягу» (1690); фляшечка «аптекарський 
флакон» (1740) <фляшка «пляшка» (1725), коморочка (кінець XVIII ст.) < комора 
«господарська будівля для зберігання харчових запасів» (1725, 1697); хатонька (кінець XVIII 
ст.) < хата «житлова будівля» (1739, 1690) та ін. 

Фронтальне вивчення пам’яток допоможе виявити, можливо, більш ранні фіксації як 
базових запозичень, так і похідних слів, завдяки чому глибше розкриється еволюція їхньої 
семантики. 

Проте й зараз можна помітити, що чимало пізніших зменшено-пестливих слів 
співвідноситься вже з новими значеннями вихідних лексем, якщо останні раніше були 
полісемантичними. Відомо, наприклад, що слово хата крім сучасного значення протягом 
XVII—першої половини XVIII ст. зберігало семантичне відгалуження «хлів», слово комора в 
XIV-XVII ст. позначало також «складське приміщення на ринку, крамницю». Слово шуба 
хоч і зустрічається вже в грамотах XIV-XV ст., але ще на правах іншомовного 
малозрозумілого слова, тому й заступається питомою назвою кожухъ. Пор.: «А губка далъ 
шюбу свою куничюю дорогимъ сукномъ брунатънымъ пошита» (1378); шоуба кун# (тобто з 
куниці. — В. Г.) (1488); кожух куний (XV ст.). Слово коминъ протягом XVI-XVII ст. ще не 
втратило зв’язку з «каміном», хоч уже стало означати «варисту піч»: коминъ для варенья 
(1579); пор. також визначення в латинсько-слов’яноруському словникові: caminus — пещъ, 
комин (1642). Якщо ранні зменшено-пестливі утворення засвідчують укорінення запозичень 
(шубка, коминокъ, коморка та ін.), то вторинні паралелі вказують на стабілізацію нових їх 
значень, що виникли вже на ґрунті української мови (коморочка, хатонька, фляшечка і под.). 

Як і питомі, вихідні іншомовні назви з появою демінутивів можуть теж старіти й 
переходити до діалектного словника (напр., шиба «віконне скло, шибка», пампух 
«пампушка», буз «бузок»). Це мотивується стабілізацією нового значення на рідномовному 
ґрунті, а також структурно-семантичними відношеннями, зв’язками з іншими словами в 
системі мови. 

Зменшено-пестливі слова, хоч і займають скромне місце в колі численних похідних 
новотворів XVII-XVIII ст., проте відображають загальний процес оновлення словесно-
виражальних засобів староукраїнської мови, розвиток її нових літературних норм. 

 
 


