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Демшутивнють в ад’ективах украшсько'!, 
росшсько'! та новогрецько'! мов

У статл йдеться про реал1защю категорп демшутивносл в ознакових словах, 
про 11 зв’язки з шшими категор1ями ад’ектив1в, зокрема з центральною для 
не! лексико-граматичною категор1ею безвщносно! м1ри якосл. У трьох зютав- 
люваних мовах показано впорядкування семантичних вар1анлв ще! категорп 
р1зними словотворчими засобами, тдкреслено бшьшу роль префжсацп в 
оформленш недостатньо! та надм1рно! м1ри якосл в новогрецькш пор1вняно 
з украшською та росшською, а також функцшне навантаження осново -  та 
словоскладання.

The article deals with realization of the category of deminutivity in qualitative 
words, its relations with other categories of adjectives, in particular with central for 
it lexical and grammatical category of irrelative measure of quality. The arrange
ment of semantic variants of this category by means of different word-building 
devices is shown in the three contrasted languages. The paper stresses the leading 
role of prefixation in conveying of deficient and exceeding measures of quality in 
Modern Greek in comparison with Ukrainian and Russian, as well as functional 
loading of compounding and juxtaposition.
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1 Демiнутивнiсть належить до поняттевих категорш мов, що виявляють 
тюний зв’язок з шшими И категорiями i мають сво! засоби вираження на 
вщх рiвнях мовно! системи. Вона iснуе в багатьох мовах свпу й упоряд- 
кована в них навколо видшених ще з чащв античностi понять «всьому 
лiчба, мiра i межа». Маючи модифiкацiйний характер, демiнутивнiсть 
сво!ми семантичними компонентами ствв^носиться з такими загаль- 
ними категорiями, як якiсть, кшькють, градуальнiсть та iншими, що в
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мовi реалiзуються граматичними (морфологiчними та синтаксичними), 
словотворчими, лексико-словотворчими, лексичними та фразеолопчни- 
ми засобами.

У кожнш мовi виявляеться свш «репертуар» цих засобiв, як i набiр 
способiв мовного впорядкування смислових компонешгв-семантичних 
варiантiв категори демiнутивностi. У рiзних мовах ця категорiя мае сло- 
вотворчi засоби вираження реального або усввдомлюваного зменшення 
розмiру предметних iмен, кшьюсно! мiри виявлення динамiчних ознак (у 
межах дiеслiв) та статичних ознак (у прикметникiв, при^внишв): укр. 
пес -  песик, рос. пёс -  пёсик, грец. о окчХо^ -  то окиХакг; жовтий -  жов- 
туватий, желтый -  ж елтоватый, кттршо^ -  кгтрп'юпо^. До компонента 
реального зменшення додаеться компонент усввдомленого через почуття 
значення малого вияву мiри, його оцшки, пор.: малий -  малюстъкий, чёр
ный -  чернёхонъкий, Х1уо -  ХгуоиХат мало -  малувато, мало -  маловато. 
У словах з емотивно-експресивною семантикою на зразок iменникiв: укр. 
матуся, матусенъка, татусъ , рос. мамочка, мамулъка, папочка, грец. п 
цамочХа, п цамоиМтоа, п цамтш а, то цамакг значення малого розмiру 
не марковане. 1х тому i визначають здавна у грецькiй граматичнiй теори 
термiном илокоршпка (пестливi) на вiдмiну вiд явища оцгкрцутгка (ви- 
явлюване зменшення-демiнутивнiсть).

2 Категорiя демiнутивностi з рiзною продуктивнiстю реалiзуеться в 
украшськш та росiйськiй мовах в iменниках: укр. тр а в а  -  травиця 
-  травичка -  травиченъка, рос. трава  -  травка -  травушка, прикмет- 
никах: укр. повненъкий -  повтстъкий, рос. полный -  полнехонъкий, при- 
^вн и к ах : укр. тскглечки, антрошечки, рос. нисколечко, вигуках: укр. 
агусъки -  агустъки, рос. агуси -  агусенъки, займенниках: такий -  ота-  
кенъкий -  такганъкий -  отакгсгнъкий.

2.1 Важливо окреслити поле 11 функщонування в мовах, 11 семантичш 
варiанти, а також зв’язки з шшими мовними категорiями, впорядкування 
11 форми i змюту всередиш само! категори та через взаемодiю з шшими 
поняттевими категорiями.

У кожнiй iз названих частин мови демiнутивнiсть насамперед налаш- 
тована на загальне частиномовне значення предметности ознаковостi, 
загально1 iменниковоl спiввiдносностi, а також ознаки ознак. Прикмет- 
ники, наприклад, визначають кшькюш межi та мiру поширення якостг 
Зупинимося детальнiше на розглядi ад’ективно1 демiнутивностi в трьох 
мовах: украшськш, росшськш та новогрецькiй. За матерiал дослiдження 
правили лексикографiчнi джерела -  словники рiзного типу (тлумачнi,

171



Нша Ф. Клименко

перекладш, iнверсiйнi, словотвiрнi, частотнi) та тексти художнього, на- 
укового i публiцистичного стилiв (див. лггературу у кiнцi статтi).

Ввдомо, що на морфологiчнi характеристики та на синтаксичну поведiнку 
прикметникiв, 1'хнш словотвiрний потенцiал впливае належнiсть 1х до 
якiсних або вiдносних. Семантична в ^ м ш т с т ь  цих слiв виявляеться 
в здатност якiсних прикметникiв мати лексико-граматичну категорiю 
мiри якостi, тобто утворювати морфологiчнi форми ступенiв порiвняння 
за допомогою суфiксiв та префiксiв, а також похщ т слова, що вказують 
на бiльшу або меншу мiру вияву якостi.

У лексико-граматично! категори прикметниково! мiри якостi видiляють 
т а к  грамеми, як спiввiдносна мiра якост порiвняно з мiрою тако! ж 
якост в iнших предметах: розумний — розумтший — найрозумтший. У 
цьому рядi реалiзовано грамеми вищого i найвищого ступенiв порiв- 
няння. Безв^носна мiра якостi вказуе лише мiру якостi предмета без 
зютавлення 11 з такою ж якютю в iнших предметах. У високий — висо- 
куватий, височезний, височенний реалiзовано значення демiнутивнi та 
аугментативш. Для позначення рiзних ступенiв безввдносно! мiри якостi 
Д. Х. Баранник запропонував термiни недостатнiй-помiрний-надмiрний 
(Баранник 1969: 123-132; Грищенко 1979; Грещук 1995; Кучеренко 1961). 
Вони мають синтетичш та аналiтичнi засоби вираження: дуже/трохи 
приземлений.

2.2 Окремий вимiр становить суб’ективна ощнка якостi (позитивна чи 
негативна), що часто ствюнуе зi значеннями збшьшувано! або зменшу- 
вано! ознаки i мае суфiксальнi та префшсальш засоби вираження. У цш 
дiлянцi словотворення вiдчутна належнiсть прикметнишв до якiсних або 
вiдносних. Останш не мають форм ступенювання, у сх^нослов’янських 
мовах вiд них не утворюються прислiвники на -о та -е та абстрактш 
iменники.

3 Демiнутивнiсть е складником безввдносно! мiри якостi та суб’ективно! 
оцiнки в ознакових словах, тому важливо зрозумгти 11 спiвiснування з 
iншими семантичними варiантами мiри якостi, наприклад, 11 контрастив- 
ними (антонiмiчними) вiдношеннями з категорiею збiльшуваностi. Не- 
обхiдне окреслення продуктивностi рiзних способiв 11 творення, а також 
лексичного наповнення та можливост розширення 11 складу за рахунок 
новотворiв у рiзних функщональних стилях, а також 1'хнш прагматичний 
потенщал у текстах. Це важливо для вивчення мов у зютавному плат.

3.1 У сучаснш украшськш мовi ввдад’ективш прикметники зi зменшува- 
ним, пестливим та зменшувано-пестливим значенням не тшьки пов’язанi
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мiж собою, а й продуктивно взаемодтоть з семантичною категорieю 
збiльшуваностi, а також з категорiею градуальностi, осердя яко! утворюе 
поняття мiри. Вiдносно не! вимiрюються ознаки, однi з яких малi або 
недостатнi порiвняно з мiрою, iншi -  великi, що часом 11 значно переви- 
щують: завеликий. У ввдносних композитних прикметниках, утворених 
в ^  iменникiв, дiеслiв, iнших прикметнишв, займенникiв, прислiвникiв, 
категорiя демiнутивностi сво!ми семантичними варiантами перетина- 
еться також iз словотвiрними та лексико-словотвiрними категорiями, 
наприклад, кiлькостi (приблизно!, мало! та велико!).

Рiзнi семантичнi варiанти категорп демiнутивностi в ад’ективах ви- 
вчаемо в плаш вираження мiри ознаки, тдкреслення !! малого-недо- 
статнього-великого або повного-неповного-надмiрного ступеня вияву 
щодо семантики твiрного слова. Важливо виявити налаштованють цих 
ознак на вираження суб’ективного ставлення до них, що так само, як 
i попереднi, можуть штенсифшуватися в напрямку зменшення, тобто 
наростання зменшеностг Аспект !хньо! взаемоди з категорiею збшьшу- 
ваностi допомагае глибше усвiдомити роль кожного словотвiрного спо
собу, особливо осново- та словоскладання, у вираженш демiнутивностi 
й аугментативностг

3.2 У сучаснiй укра!нськш, росшськш та новогрецькiй мовах демiну- 
тившсть в ад’ективах найпродуктивнiше передае суфшсальний спосiб 
словотворення (морфеми укр. -ав-/-яв-, -аст-/-яст-, -уват-/-юват-: золо- 
тавий, худорлявий, довгастий, ср1блястий, важкуватий, синюватий; рос. 
-оват-, -ав-/-ощав- высоковатый, длинноватый, слащавый, моложавый, 
худощавий; грец. -тпод. укрг^юпо .̂

3.3 Префшсальний споиб мало властивий категори зменшуваностi. В 
укра!нськш для !! вираження використовуеться малопродуктивний з цим 
значенням префшс при- приглухуватий, призеленкуватий, в поодиноких 
випадках п1д- тдстаркуватий, тдслтуватий  та префшс за-, що рвдко 
спiввiдносить ознаку малого ступеня вияву з щ е  меншими: залегкий, 
занизький. У росшськш мовi так само, як i в укра!нськш, вiдсутнi спещ- 
альш префiкси, якi б виражали значення зменшеностг У поодиноких сло
вах його передае префшс под- подслеповатый, подслепой. 1х доповнюе 
префiкс недо-, що пiдкреслюе неповноту реалiзацil ознаки: недобудова- 
ний, недостроенный. У новогрецькш мовi значення неповно виявлювано! 
ознаки реалiзуеться полiсемiчним префiксом ипо- и по^о^ кислуватий, 
ипоберцо^ теплуватий, який корелюе з антонiмiчним йому за значенням 
юпер-: иперХеико^ дуже бiлий, иперберцо^ дуже гарячий.
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В украшськш найпродуктившшим у вираженнi значення неповного 
ступеня вияву ознаки е суфiкс -уват-. Йому властива найбiльша питома 
вага (=активнють) у лексиконi мови, а це означае, що вiн мае розгалужену 
сполучуванiсть з рiзнотематичними твiрними словами (параметричними 
прикметниками, кольоропозначеннями, зовшшшми ознаками iстот та 
предметiв тощо: високий -  високуватий, солодкий -  солодкуватий, малий
-  малуватий. Семантичний варiант категорп демiнутивностi «неповнота 
виявлення ознаки» не е однопорядковим з експресивною ощнкою ще! 
ознаки. Трапляються лише поодинокi похiднi прикметники на зразок 
смаглюватенький.

3.4 Для встановлення схожост та в^мшностей у способах реалiзащi 
категорн демiнутивностi прикметниками показовi кольоропозначення. 
Суфiкси укр. -уват- i рос. -оват- регулярно «приглушують» основш ко- 
льори спектру, а також т  кольори, якi утворено за подiбнiстю кольору до 
вказаних твiрними iменниками предметiв: укр. бглуватий, голубуватий, 
ж овтуватий, лглуватий, рос.: беловатый, голубоватый, желтоваты й, 
лиловатый.

Прикметники -  кольоропозначення у зютавлюваних мовах вiдрiзняють- 
ся формотворенням ступешв порiвняння. В украшськш мовi цi форми 
утворюються суфшсальним: червоний -  червотший -  найчервотший, 
а також аналггичним способом червоний -  бгльш червоний -  найбгльш 
червоний. Росшська мова тяжiе переважно до аналггичного способу тво- 
рення ступенiв порiвняння прикметникiв-кольоропозначень: красный
-  краснее, более красный -  наиболее красный (Улуханов 1977). У ново- 
грецькш ввд прикметникiв-кольоропозначень форми ступешв порiвнян- 
ня суфiксальним способом не утворюються (КХшрп?/Млацл;тютг|? 2005: 
Трг^тафиХМбп? 1978). Нaтомiсть у нiй зростае роль префшсального 
способу та основоскладення у вираженш яскравостi кольору, його ш- 
тенсивностi: катакоккшо^ зовсiм червоний, оХококкшо^ весь червоний, 
Рабикоккпю^ насичено червоний.

У зiставлюваних мовах майже ввдсутш зменшено-пестливi похiднi при
кметники, утворюваш вiд iменникiв, вiдносно яких визначаеться колiр, 
на зразок укр. вишневенький, рожевенький.

Неповний ступiнь вияву ознаки виражають також украiнськi суфшси 
-ав-/-яв-/-орляв-, -аст-/-яст, рос. -ав-, -яст-, приеднуванi до ад’ектив- 
них основ. За матерiалами дослiдження i в украiнськiй, i в росшськш 
мовах таких лексем мало: укр. жвавий, русявий, смаглявий, сухорлявий, 
трухлявий, чорнявий, сухощавий; бглястий, довгастий, зеленастий, зо- 
лотастий, сивастий, ср1блястий; рос. серебристый, золотистый. До
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основ прикметник1в 31 значенням повного ступеня вияву ознаки р1дко 
може приеднуватися суфшс -еньк-, додаючи !м експресивно-емотивного 
забарвлення: бглявенький, жвавенький, зозулястенький.

У росшськш мов1 неповноту ознаки виражають продуктивний суфшс 
-оват-/-еват: зеленоватый, мелковатый \ суфшс -ав-/-ощав-: пухлявый, 
слащавый. У новогрецькш мов1 значення неповновиявлювано! ознаки 
виражае багатозначний суфшс -шлод, що найчастше поеднуеться з при- 
кметниками-кольоропозначеннями: уаХа^юпо<; голубуватий, ерибрюпо^ 
червонуватий, цeXаvюл6^ темнуватий. У !хшх тлумаченнях трапляються 
формули «майже (трохи) такий, як основний кол1р» або вказано !хш си- 
ношми: кгтршюло^ -  ипокиршо^, укр^юлб^ -  укр^он^п?. Отож, вказане 
значення передають продуктивна! пор1вняно з -шлод морфеми, що 
надають слову емоцшно-ощнного значення -оюгткод та -оюХцд, або з 
префшсом оло-. Поеднання ознак неповноти вияву ознаки з пестливим 
значенням у слов! новогрецько! мови також не спостершаеться. Отже, 
суфшсосполуки -шлод+ оюгатод, -шлод + оЫцд неможливг

3.5 Префшсащя в ад’ективах виражае безввдносну м1ру якост1 \ е засобом 
творення як дем1нутивних, так \ аугментативних прикметнишв. Одш з 
них засв1дчують тдсилення недостатньо! або бшьшо! за м1ру якостн 
1нш1 визначають !! не зовс1м повний вим1р.

Своер1дна роль укра!нського префшса за-, що в словах виражае тдси- 
люваш ознаки. Шдсилення може бути двоспрямованим -  у бш збшь- 
шення або набагато рвдше -  ще бшьшого зменшення. Це залежить в1д 
лексичного значення тв1рних сл1в. З одного боку заважкий, завеликий, 
заглибокий (отже, з великого м1рою вияву якост1), з другого: завузький, 
замалий, закороткий (тдкреслено наростання ознаки, ощнювано! з по- 
зицш низького вияву).

Префшс недо- здебшьшого вказуе на неповноту ознаки за д1ею I трапля- 
еться переважно у склад! в1дд1есл1вних лексем: укр. недоварений, недо- 
везений, недопечений, недомелений, рос. недоваренный, недовезенный, 
недопеченный, недомолоченный, недосчитанный.

Значення послаблено! ознаки в новогрецькш передають нечисленш, хоча 
й продуктивш префшси. Це насамперед продуктивний у творенш !мен- 
ник1в та д1есл1в префшс оло-, що менш продуктивний у прикметниках: 
илоко'офо^ приглухуватий, ипо^убо^ бшявий, з1 значеннями послаблено! 
ознаки юло- екв1валентний укра!нським та росшським прикметникам 
на -уват-, -оват-, -ав-, -аст-: ипоуХико^ солодкуватий, сладковатый, 
ипохриоо^ золотавий, золотистый, ипоохифо^ терпкуватий, рос. немного 
терпкий.
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Характерною особливютю новогрецько! мови е кореляцiя мiж юло- зi 
значенням неповно виражено! ознаки та юлёр-, що серед шших передае 
значення велико! мiри вияву якостг Обидва цi префiкси вiдомi в укра!н- 
ськiй та росшськш мовах, але в грецькiй вони частше утворюють пари 
лексичних антонiмiв: гтоалергшний -  г1пералергшний, гипоаллергичес
кий -  гипераллергический. Префшс г'тер- як показник дуже велико! мiри 
вияву ознаки, часто гранично!, в неолопзмах укра!нсько! та росiйсько!' 
мов (гтердержавний, гтерелтний, гтерчутливий) не поступаеться ак- 
тивнiстю латинському за походженням префшсу супер- iз синонiмiчним 
значенням, але переважае за кшькютю слова з префшсом ультра-.

4 Лексем, я к  виражають значення великого ступеня вияву ознаки, наба- 
гато менше ввд тих, якi належать категорi!' демiнутивностi. В украшськш 
це значення виражають суфшси -езн-, енн-, -ющ-, -юг-, -ящ-, у росiйськiй 
-енн-, -ущ-/ющ-, -ш-, -айш-/-ейш-. Серед названих укра!нських продук- 
тивний суфiкс -енн-: добренний, силенний, ситенний. Езн- трапляеться 
менше: давнезний, сивезний. Спостертаеться ствю нування лексем з 
морфемами -езн- та -енн-, я к  функцюнують як словотвiрнi синошми: 
важезний, важенний, старезний, старенний.

5 Подiбнi до цього одинищ виражають не тiльки високий стутнь вияву 
ознаки, а часто !! граничний ступiнь. Трапляються прикметники, в яких 
цю межу пiдкреслено редуплшащею основ, причому друга з них мютить 
префiкс пре-: довжелезний-предовжелезний, здоровенний-прездоровен- 
ний, височенний-превисоченний. Отже, збшьшувашсть ознак виражено 
юкстапозищею.

Префiкс пре- виражае набагато актившше високий (граничний) сту
т н ь  вияву ознаки в росшськш, т ж  в украшськш мовi: пребезобразный, 
преблагородный, предикий. У обох мовах у тдкреслент дуже високого 
ступеня вияву ознак багато слiв з пре- сол^аризуються з юкстапози- 
тами: укр. бгдний-бгдний, б1дний-б1дтс1нъкий-преб1дний, глухий-глухг- 
сгнъкий-преглухий. У росшськш подiбнi до цього випадки ще частш к 
глухой-глухой, глухой-преглухой, кислый-прекислый-прекислющий.

Шдсилення ступеня вияву ознаки спостертаемо в понад двох десятках 
укра!нських прикметникiв з суфiксами -ющ-: багатющий, важнющий, 
мщнющий; -юч- товстючий, худючий та суфшсом -ящ-: добрящий, нему
дрящий, роботящий.

Подiбна до цього картина в росшськш мов^ де суфшс -енн- також не- 
продуктивний: высоченный, глубоченный, здоровенный. До малопродук-
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тивних у нш належить -ящ-: работящий, стоящий. Бшьше, нiж в укра- 
шськш, поширеш суфiкси -ущ-/-ющ-: большущий, презлющий.

Функщю вираження дуже високого ступеня вияву ознаки в росшськш 
мовi перебирають на себе прикметники з суфшсами -ш-/- айш-/-ейш-, 
спiввiдноснi з найвищим (абсолютним) виявом ознаки: авторитетней
ший, глубочайший, старейший.

У новогрецькш мовi вiдсутнi суфiкси, якi б спецiалiзувалися на виражен- 
нi значення збшьшуваност в ад’ективах. Його серед шших сво!х значень 
реалiзуe полiсемiчна морфема -тёця. В украшськш ш  вiдповiдае суфiкс 
-ист-, який приеднуеться до суфiксальних основ вiдносних прикмет- 
никiв, утворених вiд iменникiв: водянистий, зорянистий, каменистий. 
Часто вони функщонують як словотвiрнi синонiми слiв iз суфiксом -ит-: 
гоноровитий-гонористий, басовитий-басистий. У сх^нослов’яських 
мовах вони рiдко стають твiрними для експресивно-забарвлених похвд- 
них: укр. перистенький. Грецький -тёця  полiсемiчний i продуктивний. 
Значення високого ступеня вияву ознаки супроводжуе шше £оХю5п? 
дерев’янистий -  твердий, як деревина i вкритий повнiстю деревиною, 
карпюбп? схожий на кавуна i на якому родить багато кавушв.

У трьох зютавлюваних мовах вiд ^ в  з суфiксами -ист- -тёця  не утво- 
рюються iншi похiднi прикметники з подальшою модифiкацiею штен- 
сивно! ознаки.

Це дозволяе зробити загальний висновок про те, що таю тдкатего- 
р£! безввдносно! мiри ознаки, як демiнутивнiсть та аугментативнiсть, у 
межах в^прикметникового словотворення перебувають у в^ношенш 
потенцiйного заперечення категорп суб’ективно! оцiнки, за винятком 
двох ^ в :  з морфемою -ю ват- смаглюватенький та з суфшсом -еньк- 
перистенький.

5.1 Отже, категорiя збiльшуваностi в зiставлюваних сх^нослов’янських 
та новогрецькiй мовах мае свое особливост вираження в ад’ективах. 
Кожнш iз них властивий свiй арсенал словотворчих засобiв. У ще! кате- 
гори вiн значно менший, шж у категори зменшуваностi, для яко! харак
терна перевага суфшсального способу. Ввдсутнють спецiальних суфiксiв 
вираження значення збшьшуваност веде до зростання у новогрецькш 
мовi префiксального способу вираження цих значень. I хоча в украш
ськш та росiйськiй мовах теж використовуються в цiй дшянщ словотво
рення префiкси укр. пре- предобрий, за- загустий, над- надпотужний, 
пере- переповнений; рос. пре- прегустой, чрез- чрезмерный, пере- пе
реполненный, рас- распрекрасный, сверх- сверхчувствительный; грец. 
илер- иперХеико^, дуже бший, ката,- катауи^о^ зовам  голий. У нш, ^ м
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префшса vnsp-, !! значення передае також продуктивний префшс ката-. 
катаХеико^ снiжно-бiлий, катауХико^ дуже солодкий, солодюсшький, 
кахаРерХпМ-svo  ̂дуже виснажений.

6 У вираженнi значень малого i високого ступеня вияву ознаки в ад’ек- 
тивах беруть участь осново- та словоскладання. Безвiдносну мiру якостi 
виражають префшсо!дш основи укр. nie-, наше-, рос. пол-, полу-, грець- 
кi qpi-, цеоо-. B d  вони виражають неповноту якостi. укр. твдитячий, 
твкулястий, твтемний, твзруйнований, н атвм ’який, натвзаплющений, 
натврозплющений; рос. полудетский, полутемный, полуразрушенный; 
грец. ц^гачеруод натвбезробггний, ц^гаурюд натвдикий, fiiaoavoiy^evog 
натврозкритий, цгаожевацеуод натвмертвий.

Префжсо!ди в ад’ективних композитах паралельно з афшсальними за- 
собами налаштованi на вираження мiри в кiлькiсному планi, отже, не 
тшьки у вимiрах помiрноl, недостатньо! чи надмiрно! якостi, а й в аспекп 
мало/багато, мляво/штенсивно. За цiею семантикою вони часто стають 
синонiмами префiксальних морфем, пор. укр. nie-, натв-, рос. пол-, полу- 
з префшсом недо-, грец. n^i-, №&о- з vno-.

У вираженш значень неповно!, вiдносно повно!, а часто й бшьшо! за 
норму ознаки дедалi бiльшу роль ввдграе префiксальний спосiб. На 
xni вiдсутностi суфiксiв, якi б виражали в новогрецькш мовi значення 
аугментативносп, стае зрозумiлою активна участь осново- та словоскла
дання в творенш И похiдних.

6.1 Як штенсифшатори ознак-виразникiв зростання ступенiв !х вияву в 
сучаснш укра!нськш мовi дедалi активнiше використовуються компози- 
ти, що е похiдними лексико-словотвiрно! категори кшькосп, точнiше !! 
тдкатегори приблизно! кшькостХ До !хшх перших префшсо!дних основ 
належать укр.. буйно-: буйнозелений, буйноцвтний, густо-: густо-ситй, 
густоперий, пишно-: пишнобарвний, пишнокосий, повно-: повнокровний, 
повноголосий, рясно-: рясноцвтний; рос. густо-: густо-синий, густобо
родый, пышно-: пышноволосый, пышногривый, полно-: полногабарит
ный, полноценный; грец. niKvo-: ла^оцаХХос; пишноволосий, ла^офиХХо^ 
буйнолистий, Рави-: Pа0uyаХаvо^ насичено блакитний, olo-: оХока0аро^ 
зовсiм чистий, оХокар5о<; щиросердний, nav-: л^ауабо^ дуже добрий, 
рос. добрейший, л^оцою ^ дуже схожий, вео-: 0ео5отацо^ дуже могут- 
нiй, рос. могущественный. 1нтенсивнють ознаки перебування в певному 
сташ передае основа papv-: Рари0ицо^ дуже приголомшений.

Зростання сили озаки предають деякi композити прикметники з перши
ми основами, ствввдносними з кшькюними числiвниками тр1-/трю- три-,
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тётра- чотири-, nsvza- п’ять-. Позитивну оцiнку ознаки мютять кольо- 
ропозначення тршкохегуо^, TprnKOTÔ  темний-претемний, з синонiмами 
KaiaoKoieivo^ (з префшсом ката-) 0eooKOT£ivo  ̂ (з основою вео-) та анто- 
нiмом оХофюто^ (з основою оХо-) освiтлений, осяйний.

До ще! пiдгрупи належать також T£Tpa^av0o^ бiлий-пребiлий, nevTa^o- 
рфо^ прекрасний. Серед розглянутих ^ iB  е нечисленнi прикметники 
з негативним забарвленням, тдсиленим числiвниковими основами: 
TpioKaTapa^evo^ (пор. рос. прокльон будь ты трижды проклят!), трикля- 
тий, триклятущий, TpioKaTapaTO^ проклятущий, Tpiox£ipoT£po<; утричi 
гiрший.

У трьох зютавлюваних мовах композитнi прикметники з першими чис- 
лiвниковими основами (трг-, трю- три-, тетра- чотири-, nEVTa- п’яти), 
займенниковими (оХо-, nav- все-), iменниковими (вео-, бого-), а також 
префшсами (пре-, ката-) формують досить потужну групу одиниць зi 
збiльшено-емоцiйними, переважно позитивними ознаками. Новогрецька 
мова порiвняно з украшською та росiйською актившше використовуе в 
цiй дiлянцi словотворення основи кшькюних числiвникiв вiд трьох до 
п’яти.

7 Категорiя демiнутивностi дотична також до ад’ективно! лексико-сло- 
вотвiрноi категори кiлькостi, реалiзованоi лексемами тдкатегори, що 
оцiнюють малу або велику кшькють явищ. Арсенал !хшх перших основ, 
якi визначають приблизно малу кшькють, невеликий. Найушверсальш- 
ша в цьому планi украшська та росшська основа мало-, грецька оЬуо-/ 
Хеуо-, що сполучаються з прикметниковими основами, мотивованими 
iменниками, iншими прикметниками.

Вони стосуються !хш х розмiрiв, малого прояву ознак предмепв: укр.
малогабаритний, малокалгберний, малометражний, малотиражний, 
малоформатний, рос. малогабаритный, малокалиберный, малометраж
ный, малотиражный, малоформатный. Коли першi основи ствввдност з 
вiддieслiвними прикметниками, вони вказують на маловиявну ознаку дИ': 
укр. маловивчений, малодослгджений, малорозвинений, малорухливий, рос. 
малоизученный, малоисследованный, малоразвитый, малоподвижный.

У зютавлюваних мовах основи мало- та оХ1уо-/Х1уо- належать до про- 
дуктивних та активних: оХгуоРар^ укр. маловагий, рос. маловесный, 
оХгуоботацо^ малосилий, слабосильный, малосильный, оХгуо0£рцо^ 
теплуватий, тепловатый, оХгуоХоуо^ малослiвний, немногословный, 
оХгуоц^пто^ неговiркий, неразговорчивый, Хгуофауо^ який мало ють, 
который мало ест.
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Для бшьшост з них характерне регулярне зютавлення з композитами, 
до складу яких увiходить основа укр. багато-, рос. много-, в грецькш 
покю- що тдкреслюють ознаку, поширювану на багато явищ: оХгуокарло^ 
мaлоплiдний, малоплодный -  поХикарпо^ бaгaтоплiдний, многоплодный, 
оХгуоцер'л«; малостороннiй, малосторонний -  лоХицер^ багатосторон- 
нiй, многостороннш, оХгуо5ал^о^ маловитратний, малорасходный -  
лоА;о5ал^о<; багатовитратний, многорасходный. Композитнi ад’ективи 
ще! пiдгрупи подають, як бачимо, виключно кiлькiсну оцiнку характерис
тик вияву ознак без ввдзначення !'хшх позитивних чи негативних сторiн.

7.1 Наростання ступеня вияву ознак у напрямку ще дужчого !х змен- 
шення або збiльшення в зiставлюваних сх^нослов’янських мовах ви- 
ражене також юкстапозищею: високий-превисокий, добрий-предобрий; 
сухой-пресухой, белый-белешенький, один-одинешенький. У новогрецькш 
подiбнi поеднання ^ в  трапляються здебiльшого в розмовнiй мовг У цих 
випадках прикметники набувають емоцiйного забарвлення. Функцiю 
пiдсилення мало! або велико! мiри ознаки здатш передавати укра!н- 
ськi, росiйськi та грецьк композити з двома або iнодi з трьома основа
ми: темно-темно-ситй, темно-темно-синий, светло-светло-бежевый, 
угХоугкотогко^ др1бний-др1бтстький.

Ознаковi слова виявляють чiткий розподш функцiй категорiй демiнутив- 
ностi та аугментативносп, що грунтуються навколо центрально! для них 
лексико-граматично! категорi!' мiри i виражених властивим лише однш 
категорi!' арсеналом суфiксiв.

7.2 Тшьки деякi префiкси закрiплено за одшею з цих категорiй. Недо-, 
гто-  в укра!нськш та росшськш -  за категорiею демiнутивностi; пре- в 
украшськш та пре-,раз-рас- у росшськш, г'тер-, супер-,ультра- в обох 
слов’янських мовах -  за категорiею аугментативностг Решта префшав, 
що виражають цi значення (укр. при-, тд -, над-, пере-, рос. под-, над-, 
сверх-, чрез-, грец. ипо-, юпер-, ката-) реалiзують зменшуваш або збшь- 
шуванi якостi предмепв та дiй поряд iз шшими сво!ми значеннями, 
оскiльки вони полiсемiчнi.

На реалiзацiю значень демiнутивностi та аугментативност впливае ха
рактер лексичного значення твiрних прикметникiв -  належшсть !х до 
якiсних чи ввдносних, наявнiсть у них оцiнних значень (сем «великий», 
«малий» тощо).

Лексико-словотвiрнi категорi!' кiлькостi (приблизно великого/малого 
розмiру) модифiкують загальне значення мiри якост в планi кiлькiсного 
!! обмеження, а також ощнки прояву ознак у бш iнтенсивностi, до чого 
залучено основи, ствввдносш з ознаками предме^в та дiй.
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У трьох зютавлюваних мовах категорiя суб’ективно! оцiнки якост рiдко 
реалiзуeться у суфiксальних похвдних прикметниках з недостатнiм сту- 
пенем вияву ознаки.

Категорiя демiнутивностi в украшськш, росiйськiй та новогрецькiй 
мовах здебшьшого виражена суфiксальним способом. У новогрецькш 
мовi до вираження семантичних варiантiв категорiй зменшуваностi та 
збшьшуваност активнiше, нiж у схiднослов’янських, залучено префш- 
сальний спосiб.

Основоскладання та словоскладання у трьох зютавлюваних мовах актив
но використовуються для вираження значень як демiнутивностi, так i ау- 
гментативностi, але найбiльше для тдкреслення не якiсних, а кшькюних 
меж предметiв. У композитах рЩко реалiзуються значення суб’ективно! 
оцiнки, оскшьки один iз !хш х складникiв уже виражае оцiнку якостi, 
мiру И вияву.

7.3 Тексти засвiдчують посилення прагматичного ореолу прикметникiв 
безвЩносно! мiри якостi, появу форм вищого та найвищого (абсолютно
го) ступеня у ввдносних прикметникiв, що мають оказюнальний харак
тер: науковгше визначення, приземленша тем а, н ай том аттш а паста, 
найолейтша олгя, найдержавтша установа.
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Summary
Diminutiveness in Adjectives of Ukrainian, Russian and Modern Greek

The article deals with realization of the category of diminutiveness in qualitative 
words, its relations with other categories of adjectives. Having a modifying character, 
diminutiveness in its semantic variants correlates with such universal categories as 
quantity, graduality, and the others, which are realized in the language with the help 
of grammatic (morphological and syntactic), word-building, lexical and word-building, 
lexical and phraseological means. Its core category is the category of irrelative measure 
of quality with the dimensions of insufficient -  moderate -  excessive measure of mani
festation. Each language has its own “repertoire” of these means, as well as a number 
of language means of arrangement of significative components, semantic variants of 
the category of diminutiveness. Different languages have their own word-building 
means expressing real and imaginary reduction of objects’ names size, quantitative 
measure of dynamic features manifestation (within verbs) and static characteristics 
(within adjectives and adverbs): Ukr. пес -  песик, Rus. пёс -  пёсик, Modern Gr. о 
GKbXoq -  то GKvXam, ж овтий  -  ж овтуватий , жёлтый  -  ж ёлтоваты й, mipivog 
-  KiTpivanoQ.

The component of perceived through feeling of little manifestation of measure mean
ing, its evaluation is added to the component of real reduction. The meaning of little 
size in the words with emotive and expressive semantics like in the following nouns: 
Ukr. матуся, матусенька, Rus. мамочка, мамулька, папочка, Modern Gr. /uavvovXa, 
juavvovXhaa, /j.avvhaa, these are the hypocoristic forms of noun.
The arrangement of semantic variants of this category by means of different word
building devices is shown in the three contrasted languages. The paper stresses the 
leading role of prefixation in conveying of deficient and exceeding measures of quality 
in Modern Greek in comparison with Ukrainian and Russian, as well as functional 
loading of compounding and juxtaposition.
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