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Людина, слово і емоція... Важко уявити собі життя, діяльність, духовний розвиток, творчу 
діяльність людини без виявлення найрізноманітніших, найтонших емоцій та їх відтінків. 
Важливим чинником виникнення певних емоцій є слово, яке може зробити людину 
щасливою або ж прикро вразити її. 

Ті слова нашої мови, які безпосередньо називають певні почуття, настрої або своїм 
значенням характеризують предмет, особу (типу радість, ніжність, сум, ненависть, добрий, 
хороший, злий) становлять групу емоційної або емоційно-забарвленої лексики. Емоційного 
забарвлення можуть надавати словам і спеціальні суфікси. Наприклад: рученька, голосочок, 
коник, хлопчисько, очиці, здоров’ячко, катюга тощо. Сферою вживання таких форм в 
основному є художньо-белетристичний, епістолярний, публіцистичний стилі, твори для 
дітей, фольклор тощо. Звичайно, постійно діючим джерелом поповнення мови іменниками із 
суфіксами суб’єктивної оцінки є розмовна мова. Слова із суфіксами позитивної оцінки, 
наприклад жартівливі та іронічно-пестливі, здатні передавати також негативні емоції, 
наближаючись до іронічно-глузливих. 

Продуктивним засобом створення емоційного колориту, яскравості, образності мови 
є суфікси на позначення негативної суб’єктивної оцінки. 

Як показали підрахунки за 6-томним «Українсько-російським словником», суфікси на 
позначення негативної суб’єктивної оцінки виступають у значно меншій кількості слів, ніж 
суфікси позитивної оцінки (приблизно у 8 разів). 

Проте діапазон емоційних відтінків, яких здатні надавати іменникам негативно-оцінні 
суфікси, досить широкий: від слабо виражених відтінків згрубілості, зневажливості, 
несхвальної оцінки до яскраво вираженої зневаги, іронії, презирства, а в деяких контекстах 
— зненависті, наприклад: вітрище, бабисько, писака, зміюка, п’янюга тощо. Звичайно, самі 
суфікси не виражають зневажливого, іронічного чи якогось іншого значення — позитивної 
або негативної оцінки. Тільки сполучаючись із основами слів, суфікс по-новому освітлює 
зміст кожного слова. Розгляньмо, яких відтінків набувають слова, поєднуючись із суфіксами 
–ищ- бабище, хлопчище; -иськ- — плечиська, вовчисько; -аг-, -яг- — мотяга, скупердяга;  
-юк- — свинюка, шаблюка; -як- — свиняка, шматуряка. 

Суфікси -ищ-, -иськ- найпродуктивніші в групі негативно-оцінних суфіксів. 
Найчастіше з ними пов’язуються відтінки зневажливого, згрубілого значення слів, аж до 
яскраво вираженого несхвалення, осуду, презирства. Наприклад: «Якийсь темпераментний 
малаєць-комерсант, несамовито поводячи очима, люто розмахує кулачищами перед 
побілілим адміністраторовим носом і категорично вимагає зараз же посадити його в літак, 
що йде на Токіо» (Маківчук); «Тиша. І нагло з-за спини басище: «Ану, розступись» 
(Головко); «Кривди вона вам не зробила ніколи, тільки що тим язичищем молола» (Франко); 
«Ще смерділо тут ворожим лігвиськом, консервами, валялись задимлені гарячі гільзи і кілька 
ще не вистріляних кулеметних дисків, запасні ріжки до автоматів» (Гончар); «Незабаром 
хмара своїми грізними плечиськами заступила сонце» (Рябокляч); «Що то за противне 
дівчисько визирає з вікна?» (Смолич). 

Кожного разу відтінок емоції у словах із емоційним суфіксом залежить від контексту, 
від змісту попередніх і наступних речень. 

Лексико-граматичний суфікс -ищ- омонімічний з лексико-семантичним суфіксом, що 
утворює абстрактні іменники з відтінком книжності (явище, середовище, становище) і 
стилістично нейтральні конкретні назви (вогнище, горище, селище). Омонімія цих суфіксів 
впливає певною мірою на згасання стилістичного забарвлення слів із емоційним суфіксом  
-ищ-. 

Суфікс -яг- надає іменникам відтінку осуду, зневаги, презирства залежно від 
семантики основи. Наприклад: «До чого нас довів ти, бісів скупердяго!» (Гулак-
Артемовський); «Вітчими йшли, тесті-скуп’яги, Зяті і свояки-мотяги, Сердиті шурини, 



брати» (Котляревський); «Ти, брате, ділягою став» (Корнійчук). 
Відтінок збільшення розміру, обсягу не властивий іменникам із цим суфіксом. 

Поєднуючись з іменниковою основою, в значенні якої наявна негативна оцінка, суфікс -яг- 
посилює емоційний ефект слова аж до створення лайливого відтінку (скупердяга, мотяга)1. 

Суфікс -юк- має досить широку гаму негативних відтінків: назвам предметів він 
надає значення збільшення розміру, обсягу, якості (холодюка, калюка, грязюка, шаблюка, 
каменюка, закорюка), назвам осіб, тварин — значення зневажливості, презирства, інколи 
лайливого відтінку: зміюка, звірюка, свинюка, сатанюка, тварюка тощо. Наприклад: 
«Шинель порвана на ньому й теж у крові і в землюці» (Головко); «Музика грає — та яка ще 
музика: скрипиці, цимбали, пищали, бубни, а басюка на ввесь двір, мов той бугай гуде у 
болоті» (Стороженко); «У нас мороз, холодюка така, що просто замерзають люди» 
(Коцюбинський); «Дика тварюка задрала голову, роздула ніздрі, тремтіла всією шкурою» 
(Ільченко); «Синє море звірюкою То стогне, то виє» (Шевченко). 

Суфікс -юг- пов’язаний із емоційними відтінками зневажливості, презирства 
(переважно в назвах осіб): панюга, катюга, п’янюга, волоцюга, наприклад: «Знаєте?»— 
питає, всміхаючись, один великопомісний панюга другого» (Панас Мирний); «А все-таки 
катюзі, Як кажуть, буде по заслузі»; «Ледащо-Кіт, злодюга мурий, Знущається над бабиним 
добром...» (Глібов); «Жадюга вона, й батько в неї такий. Попросиш кисличок — гнилої не 
дасть» (Шиян). 

Значення конкретних іменників, назви неживих предметів із суфіксами -юк-, -юг- 
сприймаються з відтінком згрубілості, збільшення розміру, обсягу (типу палюга, каменюка). 

Суфікс -як- надає іменникам відтінку зневажливості, певної згрубілості. Наприклад: 
«Стояв на ґанку Тягни-рядно із здоровенним костурякою в руці» (Головко); «Наче 
дровиняка, спливе поверх води його загоріле тіло» (Панас Мирний); «Виколов око 
залізякою» (Нечуй-Левицький). Суфікси -юг-, -юк-, -як- можуть виступати як дублетні у 
складі тієї самої основи, пор.: псюга, псюка, псяка. 

Негативну оцінку мають у відповідних контекстах і слова, що вживаються із 
суфіксами позитивно-оцінними, пор.: голівка і проблемка; коник і царик; очиці (дитини) і 
хитрі очиці пана. 

Залежно від контексту у словах із суфіксом -к- звучить іронія, зневажливість: 
«Справді, не слід уважати кожної ліричної поезійки за сторінку з автобіографії» (Леся 
Українка); «Другий член трибуналу мав чорну цап’ячу борідку, меткі очі й таку саму вдачу» 
(Галан); «Пухкенькі щічки отця схимника так і зажеврілись» (Тесленко). 

Презирство передається й такими контекстами: «Бувша росіянка й нинішня 
«стопроцентна» американка енергійно замахала ручками, ніби вона від джмелів 
одмахувалась»; «З членами української делегації боїться зустрічатися, зате безстрашно 
оббріхує їх у ці дні на сторінках своєї плюгавої газетки» (Маківчук). 

Емоційних відтінків іронії, гнівного осуду, презирства можуть надавати іменникам 
суфікси -ик-, -ець-, -ок-, наприклад: «Серед ночі ввійшов у камеру малий поганенький 
попик» (Галан); «Ви й самі того не знаєте, що Царики коять» (Шевченко); «Були там 
купчики проворні...» (Котляревський); «Він уже не підкручував, як колись бувало, своїх 
шляхетних вусиків, і вони, скуйовджені, поруділи і жмутом кудлатої вовни лізли до рота» 
(Кучер); «Хмарочосик дуже нагадує величезну коробку сірників, поставлену на попа» 
(Маківчук); «Зиркаю я довкола, виджу, іде позад мене якийсь панок, горбатий, головатий, 
як сова, а очі у нього сірі та недобрі, як у жаби» (Франко); «Характерець», — похитала 
головою Олімпіада Никанорівна» (Збанацький); «А там же народець] Рильце не в одного у 
пушку...» (Гончар). 

Суфікс -ячк- найчастіше пов’язаний із відтінками іронії: «І землячків тобі бог дав» 
(Корнійчук); «А що ж, кумасенько моя, — Ховрах мовляє так Лисиці, — був гріх, частенько 
бачив я у тебе пір’ячко на пиці» (Глібов). 
                                                           
1 Пор. ряд суфіксальних варіантів іменника прикметникового походження «скупий» — скупендра, скупердяга, 
скупиндра, скупиндряга, скупиндя, наведений в «Українсько-російському словнику», т. V, стор. 365. 



Суфікс -иць- поєднується із основами слів, коли передається презирство, зневажливе 
ставлення до когось. Наприклад: «Молодий, але вже загуляний гетьманич мав маленьку 
голову на худій шиї з випнутим кадиком, довгий ніс над тонкими губами і масні зеленкуваті 
очиці» (Панч). 

Іронічно-зневажливе забарвлення контексту залежить і від уживання слів із суфіксом 
-ц-: «З’їдено м’ясця, крові спито в бойовищах трудних на зорі...» (Малишко); «Лисиця десь 
м’ясця дістала. Тихесенько прибігла під стіжок — Ум’яла більшенький шматок, А менший 
— у сінце сховала»; «Є дільце, дядечку, до вас» (Глібов). 

Суфікси -очк-, -ечк-, -очок-, -ечок- надають іменникам відтінків іронії, 
неприхованого глузування. Наприклад: «Це все через тебе, невістонько!» — промовила 
Кайдашиха і вдарила до Мотрі кулаком об кулак» (Нечуй-Левицький); «На самих 
гуморесочках, — сказав мені одного разу знайомий критик Гвиненко, — далеко не заїдеш, а 
слави взагалі не заживеш» (Сочивець). 

Рідко вживається для вираження негативної оцінки суфікс -ичк-, пор.: «Ідіть краще 
звідси, ідіть, панове покійнички, і не повертайтесь, бо ця Росія може зробити вам велику 
неприємність» (Корнійчук). 

Відтінки іронії, зневаги передають і суфікси -оньк-, -еньк-. Наприклад: «І рад би 
Вовк в які ворота скочить, та лишенько йому: куди не поглядить — Усюди Вовченька 
недоленька морочить, — Хоч сядь та й плач» (Глібов) ; «В а д и м. Ого! Так тут мій 
батенько сьогодні глаголить» (Дмитерко); «Не дуже дави ножем, моє серденько любе, то 
горщик не буде скавучати, наче собака, що зав’язла в тину» (Нечуй-Левицький). 

Нещирість, неприязнь Кайдашихи не приховує «пестливе» звертання до невістки, бо 
друга частина фрази контрастує з першою, розкриваючи справжнє ставлення свекрухи до 
невістки. 

Суфікси -усь-, -унь- рідко вживаються у контекстах для вираження негативних 
емоцій. Але при вмілому застосуванні у сатиричних творах іменники з цими суфіксами 
створюють особливо колоритний емоційний ефект іронії, уїдливого докору тощо. 
Наприклад: «Не піду, — сказав я дружині, — Нехай твоя мамуня йде, коли така розумна» 
(Сочивець); «В е р о н і к а . Я снилась тобі? Л е о н і д . Мені снилась цієї ночі твоя 
мамуня. В є р о н і к а . А вона тут. Л є о н і д . О небо! Нарешті я зможу утопити її!» 
(Корнійчук). 

Цікаво зіставити два уривки, в яких ті самі суфікси (-еньк-, -очк-, -к-) на позначення 
позитивної суб’єктивної оцінки надають іменникам прямо протилежних емоційних відтінків 
залежно від контексту. Порівняймо дві портретні характеристики позитивного і негативного 
образів у збірці «Народні оповідання» Марка Вовчка. «Зараз послали по якогось писаря 
Захаревича. а нам казали коло дверей підождати, поки він прийде. Прийшов він хутко. 
Поганенький на личку, рябий, як решето; штані сині, широкі, якась куца свиточка і на шиї 
зелена хустка; під правицею шапка. Увійшов, зігнувсь, ізнітивсь, наче й не ступає, а чоботи 
здорові й добре змазані». Перед нами постає, як живий, образ хитрого, підступного 
панського лакизи, що вміє, де треба, зігнутись у поклоні, зробитись маленьким і непомітним 
для панського ока. 

«Славна була то жіночка, — звали Катрею; білявенька собі, трошки кирпатенька, 
очиці голубоцвіті, ясненькі, а сама кругленька і свіжа, як яблучко. У червоному очіпку, у 
зеленій юпочці баєвій». Тут, як бачимо, весь арсенал художніх засобів: епітети 
«білявенька», «кирпатенька», «ясненькі», порівняння з яблучком, свіжим і червоним; 
зменшено-пестливі суфікси -очк-, -иць, -к-, -еньк- створюють привабливий образ простої 
української жінки, милої, охайної, привітної, ще зовсім молодої. 

Звичайно, структурно-семантичні типи емоційно-зниженої лексики не обмежуються 
лише згаданими суфіксальним або префіксальним типами (побрехенька і підбрехач, 
перебрехач). Сюди належать також слова із негативним лексичним значенням (дурень, кат); 
переосмислення прямого значення слова у негативному плані (ситуативна емоційність: 
собака, гад, акула — про людину); складні слова-іменники (бракороб, людиноненависник); 



фразеологічні сполуки (прислів’я, приказки: його і довбнею не доб’єш, битий жак — про 
людину), що може стати предметом окремої розмови. 

Отже, емоційно знижена лексика — різновид оцінної лексики, яка є дійсністю не 
лише думок, а й почуттів людини. Вона допомагає у викритті й активному засудженні всього 
того, що заважає в суспільному житті. 


