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За час свого існування складне слово може зазнати значних фонетичних або інших змін. 
Якщо ж хоча б одна з основ, які складають композит, вже не відповідає змістом або формою 
мотивуючому слову, можна говорити про перехід складного слова в розряд простих. 
Опрощенням називається процес, внаслідок якого слово is складною морфологічною 
будовою втрачає значення окремих морфологічних частин і стає простим символом даного 
поняття. Існують принаймні два ступеня опрощення складних слів. Розрізняють складення, 
які цілком опростилися і напівопрощені, оскільки, по-перше, зв’язки між членами 
словотвірного гнізда «можуть відчуватися не тільки як порушені, але й як слабкі, але не 
зовсім утрачені» (Л. А. Булаховський), а по-друге, фонетичний склад може деформуватися 
різною мірою і навіть лишитися незмінним. Дослідники відзначають, що такі, наприклад, 
слова, як самовар, макогін, комсомол, робкор, колгосп і под. сприймаються тепер як прості. 
Основна причина їх опрощення пов’язана з високою частотністю вживання, що сприяє 
забуттю внутрішньої форми слова. Корній Чуковський у книзі «Живий як життя» пише про 
таке опрощене слово: «До слова загс настільки звикли, що почали забувати, з яких чотирьох 
слів воно склеєне. Я, наприклад, зовсім забув». 

В українській мові спостерігаються різноманітні фонетичні процеси, що зумовлюють 
опрощення (повне чи часткове) складних слів. Більшість із них спрямована на скорочення 
довжини складення, часто надто громіздкого. Українським композитам притаманні різні 
типи усічень: так, слово півтора походить із словосполучення пів втора, виноколо 
утворилося після випадіння -д- у слові видноколо, що косорий виступало колись у 
нестягненій формі косорогий свідчить тлумачення, вміщене у Словнику Б. Грінченка: 
«Косора вівця. Вівця з рогами, схожими на коси». З явищем, яке полягає в тому, що певний 
відрізок слова належить водночас двом сусіднім морфемам — накладанням (аплікацією), 
зустрічаємося в словах дикобраз, довгобразий, тарифікація, у російських лексемах 
лермонтовед, некрасоведение та деяких інших; у словах химорода з *химеророда, 
макорженик («корж з маком»), курносий (д.-рус. кърноносъ), коворот з коловорот тощо 
скорочується один із сусідніх однакових або ж подібних складів. 

Крім процесів, що викликають скорочення довжини складного слова, в композитах 
відмічаються різного роду заміщення, починаючи від чергування фонем, яке цілком 
спотворює їх звучання (слово макітра, приміром, найімовірніше, утворилося від лексеми, 
яка виступає тепер лише в діалектах — макотерть; крім цієї форми, словники фіксують 
інші діалектні варіанти: макотиря, макортеть, макортет, макортик, макатьор) і 
закінчуючи різноманітними видами метатези (переміщенням звуків, складів) — пирконосий з 
кирпоносий, капловухий з клаповухий тощо — і компонентів. Переміщення компонентів деякі 
дослідники вбачають у парах типу блюдолиз — лизоблюд. У сучасній українській мові 
справді є певна кількість композитів, що поєднують дієслівну основу з основою іменника з 
різним порядком їх розташування: вітрогін — гонивітер, деревоклюй — клюйдерево, 
листопад — падолист, зубоскал — скализуб, шкуродер — деришкур та ін. На думку деяких 
учених, слова ці не можна вважати абсолютними синонімами: одні з них передають постійну 
ознаку (блюдолиз — «він лизун»), інші — актуальну (лизоблюд — «він лиже тепер»), проте 
це спостереження нівелюється тим фактом, що в різних мовах слова обох структур 
еквівалентні: укр. мелимука — рос. мукомол, укр. лічозір — рос. звездочет, укр. ломикамінь 
— рос. камнеломка, укр. водовоз — пол. woziwoda та ін. Про жодну постійну або змінну 
якість не можна говорити стосовно, скажімо, дятла, синонімічними назвами якого є 
деревоклюй і клюйдерево, або горіхівки, що її ще називають лускогоріх і горіхолуп. Але чи 
випливає із сказаного те, що в розглядуваних словах виступає явище метатези? Очевидно, 
що ні. 

Українській мові притаманні обидва типи словоскладання: з дієслівною основою в пре- 
і постпозиції, і дані утворення є наслідком випадкового збігу, перехрещення словотвірних 



моделей. 
Що ж до складних слів взагалі, то, на нашу думку, їм властива не інверсія компонентів 

всередині слова, а заміщення одного з компонентів іншим, схожим за фонетичним 
оформленням. Заміні паронімічним компонентом найчастіше передує забуття або 
викривлення внутрішньої форми складного слова. Так, слово близозоркий перетворилося на 
близорукий внаслідок скорочення одного із сусідніх однакових або ж подібних складів 
(близозоркий > *близоркий > близорукий) або після фонетичного переміщення звуків чи 
складів (пор. у Словнику Б. Грінченка дальнозоркий), в усякому разі незрозумілий компонент 
складення — «порожнє» звукосполучення — було замінено зрозумілим, тим більше що 
людина, яка страждає на короткозорість, справді наближає предмети до очей, тримає їх ніби 
в «коротких руках». Як свідчить Словник Б. Грінченка, від слова дальнозоркий аналогічно 
утворено дальноокий. Синонімічне субстантивованому прикметнику зизоокий слово 
бокозийник передає особливість косоокої людини — погляд скоса, збоку. Слово девясил, яке 
зазнало усічений основи в багатьох слов’янських мовах (пор. рос. девесил, девясил, болг. 
девесил, с.-хорв. девèсиль, д.-ч. devěsil, д.-пол. dziewięsił, сучасне dziewiesił) під впливом 
слова диво набуло форми дивосил. Треба відзначити, що рослина ця вважалася дійовим 
засобом проти чуми, здатним звершити диво зцілення. Про подвійну семантичну мотивацію 
— за зовнішньою ознакою (трьома пелюстками) і внутрішньою (отруйними якостями) — 
рослини, що має назви труйзілля, тройзілля, тройзіл, тройзіль, трійзілля і тризілля, 
троєзілля, трьохзілля, йшлося в нашій статті «Іменники-зрощення в українській мові» 
(Культура слова, вип. 18). Своєрідно переплітається у таких словах формальна подібність із 
логічною відповідністю: круговерть — круговерть, самодери «рибальське знаряддя для лову 
сома» — сомодери, наперевіс — наперебеса «нести що-небудь як бесаги, тобто перевісивши 
через руку, через плече», колудрабок «частина снувалки: кожна з двох поперечних пластин, в 
яких закріплені кілочки» — полудрабок «поздовжня жердина в гарбі», зауважимо, що 
спочатку в гарбі використовувалася господарська драбина, моримуха — паримух (пор. 
парити «винищувати парою, кип’ятком» — СУМ). Очевидно, в цій двоєдиній відповідності 
полягає секрет успіху заміщення: мабуть, при логічній несумісності паронімічне складне 
слово розпадалося. Цікавий приклад наводиться в Словнику Б. Грінченка: в обряді 
розглядин, що передують весіллю, гості жениха, прийшовши в дім нареченої, співають: 
«Прийшли ми печі гладати», тобто оглядати. Тому і обряд носить назву печоглядини. Проте 
існує й інша назва цього обряду — печогладини, вона виникла тоді, коли слово гладати у 
весільній пісні стало не досить зрозумілим. Для виправдання такого слова гості роблять 
вигляд, що поправляють, мажуть, гладять піч, за що їх частують: фонетична трансформація 
компонента породила і відповідні йому дії. Рідкий випадок логічно невмотивованих 
паронімів являють собою зафіксовані в Словнику староукраїнської мови синоніми: довгоро-
докъ, *новгородокъ. Слова із заміщеним компонентом не втрачають складної будови і не 
можуть бути зараховані до опрощених. 

Руйнування, звичайно, може зазнати будь-яке складне слово, проте закріплюються в 
мові лічені деформовані слова. Зруйновані композити нерідко зберігаються серед власних 
назв. У книзі «Сучасні українські прізвища» Ю. К. Редько наводить цілий ряд композитних 
утворень, склад яких уже не піддається розшифровці: Білограс, Логомиз, Мацібора та ін., у 
реєстрах запорозького війська Богдана Хмельницького відбиті наслідки фонетичної 
деформації та заміщення: Легкодусченко, Чорномолець, Тяжикунь, Криворость, Товстола-
тенко, Золотогорченко та ін. Не виключено, що нащадки цих козаків донині послуговуються 
названими прізвищами. 

Народноетимологічне переосмислення слів робить помітний внесок у словотвір, 
найчастіше його об’єктом стають слова із затемненою внутрішньою формою: камрат 
перетворюється на камбрат, фельдфебель на підхвебель, генерал на однорал, ремесло на 
рукомесло, під вливом слова половина, що мотивує компонент полу- в розмовному мовленні 
виникають слова полуклініка (поліклініка), полусадик (палісадник), останнім часом полувер 
(пуловер). Якщо якийсь звуковий відрізок у слові може бути осмислений як частина 



складного слова, то народноетимологічна форма уподібнюється складенню: острогін 
(естрагон), простирядно (простирадло), верхоблюд (верблюд), колибаба, дід-і-баба 
(кульбаба), Макодим (Никодим) тощо. Стосовно слова дід-і-баба варто відзначити, що 
логічних підстав для такої назви немає. Аналогічні номінативи мати-й-мачуха, брат-і-
сестра, рос. иван-да-марья означають двобарвні суцвіття. До старослов’янізму нетопырь, як 
свідчить Словник Б. Грінченка, є три синонімічних «складення»: кучопір, мечведок і ночовид. 

Перерозклад назви сузір’я Стожари, що походить від слова стожар «кіл, на якому 
кріпиться стіг сіна», спричинився до сприйняття його як композита сто + жар/и. Слово жар 
найкраще пасує до характеристики яскравого світла зірок: «Берега було не видно в темряві, 
тільки далеко-далеко горіла громада вогнів, мов стожар» (Леся Українка). Що ж до частини 
сто- на позначення семи зірок сузір’я, то перебільшення якраз характерне для фольклорної 
образності. Цей самий компонент у значенні «багато» виступає в народній номенклатурі: у 
назвах тварин стоніг, стонога, стоніжник, рослин стоголов, стоголовник, стожильник, 
стоколінце, стоколос, стоколоса. 

Надання слову внутрішньої форми, таким чином,— істотний фактор розвитку 
лексичного складу живої мови, і можна твердити, що сучасний вигляд частини слів є 
результатом дії народної етимології. 

 
 


