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Стаття присвячена дослідженню явища  демінутивної десемантизації в українській, 

латинській та англійській мовах. Встановлено основні причини втрати демінутивами 

значення зменшеності. Проаналізовано семантику та функції десемантизованих 

демінутивів. Здійснено зіставний аналіз причин та функцій дедемінутивізації в 

українській, латинській та англійській мовах. Виявлено спільні та специфічні ознаки 

явища демінутивної десемантизації для кожної з мов.  
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Одним із основних засобів представлення категорії демінутивності в 

національно-мовних картинах світу є демінутиви, які у багатьох мовах крім 

функції позначення малості служать і для вираження емоцій мовця, поява 

яких викликана тими чи іншими властивостями об’єкта, особистим 

ставленням адресанта або ситуацією мовлення, а також для створення 

експресивного фону. Тому місце демінутивів у лексичних системах різних 

мовах неоднакове: в одних вони мають особливий статус оцінно-емоційної 

лексики, в інших репрезентують лише значення малості з майже або 

повністю відсутнім потенціалом оцінно-емоційних конотацій.  

Нові напрямки сучасної лінгвістики дозволяють досліджувати 

категорію демінутивності та різноманітність засобів її вербалізації із 

залученням когнітивного компонента. Аналіз семантики та мовного 

функціонування виразників категорії демінутивності на матеріалі мов різного 

ступеня спорідненості з метою виявлення універсальних характеристик та 

специфіки представлення цієї категорії у структурі кожної мови є 

актуальним у загальному контексті антропоцентричного спрямування 

сучасних мовознавчих студій для вирішення питань, пов’язаних із наявністю 

мовної етноспецифіки поряд із універсальністю мовних втілень 

загальнолюдських феноменів пізнавально-відображальної діяльності. 



Демінутивна десемантизація (дедемінутивізація) – це явище втрати 

семантичною структурою певного демінутива семи малості і відповідної 

емоційної оцінки  (при цьому в формальній будові слова зберігаються 

показники демінутивності). Мета нашого дослідження полягає у 

встановленні факторів, які спричиняють появу в українській, латинській та 

англійській мовах десемантизованих демінутивів, а також в аналізі функцій 

та семантики останніх. Основне ж завдання дослідження – виявити 

універсальні та специфічні для кожної з досліджуваних мов семантико-

функціональні характеристики демінутивної десемантизації. 

Нівеляція значення зменшеності є досить поширеним явищем в 

українській мові і одним зі специфічних способів деривації, оскільки 

метаморфоза відбувається в плані змісту, а не в плані вираження [3, с. 6]. 

Причини десемантизації демінутивів в українській мові різні:  

1. Коли демінутиви втрачають демінутивне значення а) внаслідок 

архаїчності твірної основи (e.g. міх – мішок); б) внаслідок частого вживання 

(при цьому нерідко демінутив із твірним словом перебувають у стосунках 

варіативності, синонімічності) (e.g. книга – книжка, ріка – річка); в) 

внаслідок повного зникнення твірного слова (e.g. бубел – бублик); 

2. Коли демінутивне значення у слова розвинулося метафорично чи 

метонімічно на основі значення твірної основи як одноразовий акт номінації 

(e.g. бігунчик – візерунок на писанці); 

3. Коли відбувається спеціалізація значення, тобто лексема родового 

значення переводиться в ранг видової лексеми, відповідно до чого 

відбувається звуження значення (e.g. столик – маленький стіл, столик – в 

ресторані); 

4. Коли слово ізолюється і вживається лише в складі фразеологізмів 

(e.g. бути на побігеньках); 

5. Коли слово отримує термінологічне значення (e.g. шлунок – 

шлуночок (анат.) [3, с. 6-7], [4, с. 97]. 



Окремо варто звернути увагу на фразеологічну десемантизацію 

демінутивів, що є наслідком специфічної природи фразеологізмів як 

семантичних єдностей. У фразеологізмах демінутиви, як правило, повністю 

втрачають значення зменшеності і набувають того емоційно-експресивного 

забарвлення, яке має відповідний фразеологізм: перемивати кісточки, 

скласти крильця, рильце в пушку, мурашки по спині побігли. У деяких 

фразеологізмах зустрічаються такі специфічно українські похідні іменники, 

утворені від дієслівних основ за допомогою вторинних демінутивних 

суфіксів, які не відтворюють значення зменшеності, проте надають 

фразеологізму яскраво вираженої експресії: справляти посиденьки 

(походеньки), бути на побігеньках, давати почубеньків.  

Ступінь втрати демінутивом міноративного значення неоднаковий. 

Можлива повна втрата цього значення (e.g. жайворон – жайворонок) або 

часткова як у словах молоток (від молот), сітка (від сіть), клітка (від 

кліть), яка виявляється за умови наявності кількох демінутивів від однієї 

твірної основи. Можна зробити висновок, що втрата демінутивами значення 

зменшеності та часто супроводжуючого його значення емоційної оцінки 

тісно пов’язана зі змінами у структурі та семантиці слова. Процеси 

спрощення та деетимологізації, внаслідок яких похідні демінутивні 

утворення перетворюються на самостійні слова, суттєво збагачують лексичну 

систему мови, особливо термінологію. Проте стирання значення зменшеності 

та емоційно-експресивного забарвлення зумовлюється, на нашу думку, не 

лише внутрішньомовними процесами, але й такими факторами як, 

наприклад, досить часте використання демінутивів носіями української мови. 

Як правило, наслідком  десемантизації в українській мові є поява вторинних 

демінутивів – похідних,  які синтезують два або більше прості демінутивні 

суфікси, за рахунок чого у семантиці похідного яскравіше проступають 

емоційні семи, а також посилюється його експресивний вплив (e.g. руки – 

ручки - рученята – рученятка – рученяточка).  



Поява вторинних демінутивів є частим наслідком явища десемантизації 

і в латинській мові (e.g. casa – casula – casella (хата – хатина – хатиночка). 

Однією із головних причин втрати демінутивами значення зменшеності та 

емоційної оцінки, було їх часте вживання. „Найрозповсюдженішими в 

латинській мові були зменшені форми іменників, які позначали предмети та 

явища, тісно пов’язані з побутом, виробничою діяльністю людини, які 

внаслідок своєї корисності, важливості викликали до себе особливе 

прихильне ставлення. Але завдяки частому використанню таких 

зменшувальних слів властивий їм відтінок емоційного характеру поступово 

стирався...”, – пише Ф. Г. Горбач [1, с. 3].  

Втім, не менш важливим фактором, який спричиняв десемантизацію 

демінутивів у латинській мові, було те, що деякі з них із часом розвивали 

інші значення, а для вказівки безпосередньо на малість використовувалися 

вторинні демінутиви (e.g. arcula (і ящичок, і духовий ящик в органі, і гріб) – 

arcella (ящичок), flosculus (і квіточка, і краса, і прикраса, і красномовство) – 

floscellus (квіточка), casula (і хатина, і могильний склеп, і плащ з каптуром) 

– casella (хатинка). За свідченням Р. О. Домбровського, інколи 

десемантизації зазнавали демінутиви 2-го ступеня, у той час як первинні 

похідні зберігали міноративність (e.g. clavulus (цвяшок) – clavellus (і 

цвяшечок, і бородавка); papula (прищик) – papella (і прищик, і сосочок, і 

пуп’янок троянди) [2, с. 9]. До десемантизованих демінутивів можна віднести 

і ті утворені за допомогою демінутивних суфіксів лексеми, які, проте, не 

виражають зменшеності взагалі або лише натякають на неї (e.g. mustella – 

ласка (зоол.), від mus – миша; fundulus – сліпа кишка (анат.), від fundus – 

основа, міра, дно; Mercuriolus – статуетка Меркурія, від Mercurius – 

Меркурій (міфол.); lunula – жіноча прикраса у вигляді місяця, від luna – 

місяць).  

Явище дедемінутивізації виявилося властивим і для англійської мови 

(незважаючи на яскравий аналітизм її будови, наслідком чого є обмеженість 



продуктивних демінутивних суфіксів, порівняно з українською та 

латинською мовами), проте його природа інша, ніж у порівнюваних мовах. 

Десемантизовані демінутиви в англійській мові з’являються не внаслідок їх 

частого використання, а як результат: 

а) запозичення демінутива повністю з іншої мови (напр.: palmetto – 

карликова пальма, curette – гостра хірургічна ложечка, cuvette – кюветка, 

aviette – невеликий легкий літак);  

б) спеціалізації значення демінутива (напр.: rosette – орнамент у 

вигляді трояндових пуп’янків, islet – маленька ізольована маса чогось (анат.), 

ringlet – кучерик волосся, roomette – невелике купе в спальному вагоні, buglet – 

велосипедний ріжок);  

в) метафоризації (напр.: catkin – сережка на дереві (досл. котик), 

catling – хірургічний ніж (досл. кішечка), eyelet – вушко голки (досл. вічко), 

nutlet – маленький фрукт схожий на горіх або насінинки в ягодах на зразок 

полуниці, малини, смородини (досл. горішок).  

Отже, як показав аналіз демінутивна десемантизація і  вторинна 

демінутивізація як її наслідок є однією з яскравих особливостей 

суфіксального словотвору та семантики демінутивів української, латинської 

мов, а також продуктивним засобом розвитку лексико-семантичної систем 

зазначених мов, а також англійської. Проте фактори, які спричиняють втрату 

демінутивами їхнього природного значення в кожній з мов мають і спільні 

ознаки, й етномовні особливості. Так, в латинській мові десемантизація 

демінутивів відбувалася внаслідок їх частого вживання, що призводило або 

до повного/часткового стирання значення зменшеності, або до появи в 

семантиці похідного низки інших значень, не пов’язаних із поняттям малості. 

Незначна частина демінутивів десемантизувалася внаслідок термінологізації 

значення або метафоризації. В українській мові основними факторами 

десемантизації демінутивів є їх часте вживання, термінологізація, 

спеціалізація значення, а також зникнення твірного слова та десемантизація у 



складі певного фразеологізму. У процесі десемантизації демінутивів 

англійської мови фактор частотності їх вживання не відіграє жодної ролі. 

Оскільки значна кількість англійських демінутивів запозичена повністю з 

уже чітко спеціалізованим значенням, то в таких випадках говорити про 

втрату значення зменшеності видається недоречним. Деякі демінутиви 

втрачають значення зменшеності внаслідок метафоричного перенесення: 

закріплюючись за певними поняттями, вони майже ніколи не 

використовуються для вираження семантики малості (e.g. в українській мові 

існує десемантизований внаслідок метафоризації демінутив вушко (голки) і 

демінутив вушко (маленьке вухо), в англійській же мові eyelet вживається як 

метафорична назва (досл. вушко голки або оглядове вічко), а для вираження 

значення зменшеності зазвичай використовується словосполучення little eye). 
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