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АБСТРАКТНА ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVІІІ СТ. 
(НА МАТЕРІАЛІ ПРИВАТНИХ ЛИСТІВ)

Стаття присвячена вивченню лексико-семантичних особливостей і словотвірної струк-
тури абстрактної лексики в українській мові ХVІІІ ст. на матеріалі приватних листів. Тек-
сти епістолярного стилю фіксують тогочасне живе народне мовлення. Установлено, що 
абстрактна лексика широко представлена кількома тематичними підгрупами, які відобра-
жають особливості життя, мислення, світогляду людини. Найбільш поширеними виявилися 
назви опредметнених дій, узагальнених ознак, почуттів людини, її фізичного стану, найме-
нування особливостей поведінки і вчинків, результатів мовленнєвої та розумової діяльності 
індивіда. Словотвірна структура засвідчує цілком сформовану в дериваційному плані групу 
слів переважно віддієслівного й відприкметникового походження.
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Постановка проблеми. Абстрактні імен-
ники утворюють один із найдавніших шарів 
лексики української мови, пов’язаний із розви-
тком людського мовлення й мислення. Слова з 
такою семантикою активно функціонували вже 
в праслов’янській мові [10]. Подальше пізнання 
людиною навколишньої дійсності та її осмислення 
слугувало невичерпним джерелом для номіна-
ції узагальнених абстрактних понять. У сучасній 
лінгвістиці абстрактними вважають іменники, які 
називають поняття, що не мають реального вті-
лення, тобто вказують на стан, почуття, процес, 
якість, риси характеру, різні вияви інтелектуаль-
ного рівня людини, взаємини між особами, наро-
дами, особливості етикету, є науковими та вироб-
ничими термінами [8, с. 7–8]. 

Функціонування абстрактної лексики як показ-
ника розвитку мислення й світогляду людини, її 
життєвих потреб у певні історичні періоди відо-
бражає специфіку становлення української мови 
під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. 
Саме тому діахронічне дослідження особливос-
тей цієї тематичної групи становить одне з акту-
альних завдань сучасного мовознавства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Абстрактна лексика здавна була об’єктом дослі-
дження багатьох лінгвістів, які різнопланово аналі-
зували й систематизували її в синхронії та діахронії. 
Семантико-стилістичні та словотвірні особливості 
таких слів у лексичних системах різних мов роз-
глядалися в працях Н. Медведовської [3], О. Мики-

тюк [4], В. Німчука [5], З. Піскозуб [7], Л. Полюги 
[9], Н. Томи [11], В. Шадури [12] та інших мовоз-
навців. Проте лексичні й словотвірні особливості 
абстрактних назв в українській мові ХVІІІ ст. не 
були об’єктом спеціального дослідження. 

Проблема вивчення абстрактів зазначеного 
періоду, зафіксованих у текстах епістолярного 
жанру, характеризується безсумнівною науковою 
перспективністю, адже це дасть змогу простежити 
«тяглість розвитку одиниць з абстрактним значен-
ням від найдавніших періодів їхнього становлення 
і функціонування аж до сьогодення» [1, с. 10]. 
Учені зазначають, що у ХVІІІ ст. «українська літе-
ратурна мова була представлена багатьма функці-
ональними стилями і жанрами, і, в залежності від 
жанру і стилю, лексика і фразеологія живої народ-
ної розмовної мови виступала в різноманітних 
поєднаннях з елементами церковнослов’янської, а 
також польської, латинської, пізніше – російської 
мов» [2, с. 11]. Невипадковим є вибір саме текстів 
приватного листування як джерела дослідження, 
адже епістолярний жанр, що належав до ділового 
стилю, відображає тогочасне живе народне мов-
лення [6, с. 5–7], а ці документи «дають досить 
повне уявлення про соціальне розшарування укра-
їнського народного й певною мірою літературного 
мовлення ХVІІІ ст.» [6, с. 9]. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
визначити коло лексем з абстрактною семантикою 
в приватних листах ХVІІІ ст. й проаналізувати їх 
семантичну і словотвірну структуру.
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Виклад основного матеріалу. Абстрактна 
лексика в мові приватного листування ХVІІІ ст. є 
доволі строкатою в семантичному плані та, згідно 
з нашими спостереженнями, представлена кіль-
кома різними за обсягом тематичними підгру-
пами, що всебічно характеризують життя авторів 
цих текстів, адже приватне листування стосува-
лося багатьох сфер людської діяльності.

Назви опредметнених дій, за нашими 
даними, є найбільш численними в аналізованих 
текстах. Такі іменники переважно позначають 
дії, які виконує людина, наприклад: хочɛтú, за 
прииздомú свои(мú) или в(ú)прɛдú, за писаніɛмú 
до я(с)нɛвɛ(л)можного, мɛнɛ за общий долгú 
разорити в(ú)конɛцú (1711 ПЛ 17); до повороту 
моɛго з(ú) Глухова (1711 ПЛ 17); моя втрата 
(1717 ПЛ 22), пор. Ему нɛ бɛз болшой утрати 
було б (1717 ПЛ 22); для отобра(н)ня оста(т)ку 
своихú нɛдобранихú конɛй (1718 ПЛ 24); иногдr 
на побу(д)ку в(ú)дари(ти) на ко(т)лh (1720 ПЛ 
26), побудка (СУМ VІ 628) «дія за значенням 
побудити; сигнал до вставання після сну (у вій-
ськових частинах, таборах)»; вш̃имú родитɛ(л)
ски(м) молɛніɛмú (1725 ПЛ 43); при о(т)дачи жɛ 
в(ú) скорости оста(л)ни(х) дɛнɛгú (1730 ПЛ 50) 
та ін.

Окремо варто розглянути значну кількість 
найменувань дій, пов’язаних із господарською, 
професійною діяльністю людини: во вhчноɛ 
владhніɛ даруɛмú (1718 ПЛ 25); нɛ вчинилисмо 
мɛжду собою з вашɛцh моспано(мú) совɛ(р)
шɛного порахунку (1719 ПЛ 25), порахунок 
(СУМ VІІ 249) «те саме, що розрахунок»; по 
договоро(мú) торгу (1727 ПЛ 45–46); ɛжɛли якій 
на продажh имhɛтúся поблизу (1730 ПЛ 51); я 
учинилú оплатку по облhку (1730 ПЛ 52), пор. 
оплатки (СУМ V 714) «грошові податки; сплата 
або збирання грошових податків»; Будучи я на 
слу(ж)бh (1731 ПЛ 55); исполнɛніа в(ú) гачɛнню 
грɛблh Гадяцкой (1731 ПЛ 56) тощо.

Інколи трапляються найменування уза-
гальнених ознак, наприклад: получив(ú)ши я 
вhдомо(ст) нɛпотhшную о слабости здоровя ɛго 
мило(сти) пн̃а хоружого ɛнɛра(л)ного (1720 ПЛ 
26); в(ú) цhлости они(й) в(ú) домú ɛго мило(сти) 
завɛ(з)ти (1720 ПЛ 27); вш̃имú родитɛ(л)ски(м) 
молɛніɛмú при цhло(сти) здоровя зостаю 
(1725 ПЛ 43); Я тɛ(ж), по своɛ(м) мнhнію, тоɛ 
бrти за слушность узнаю (1730 ПЛ 49); для луч-
шой крhпости (1730 ПЛ 51); тимú грɛблh мно-
гую полɛгкость… учинилú (1731 ПЛ 56); за що 
готовú наочнɛ нɛвинно(ст) мою во врɛмя своɛ 
оправдати (1731 ПЛ 56) тощо.

Одну з найбільших за обсягом тематичних 
груп абстрактної лексики в аналізований період 
утворюють назви почуттів людини: о(т) по(д)
лости моɛя прислуги (1714 ПЛ 19); крайнɛго ради 
встиду моɛго (1714 ПЛ 20), пор. нɛ бɛз(ú) стида 
получаю (1731 ПЛ 56); сú доброй воли своɛй(,) а нɛ 
с примушɛнья (1718 ПЛ 25), пор. воля (СУМ І 735) 
«одна з функцій людської психіки, яка полягає 
насамперед у владі над собою, керуванні своїми 
діями й свідомому регулюванні своєї поведінки; 
бажання, хотіння»; в якой любвh консɛрвуɛтɛ 
мɛнɛ, нɛгодного (1722 ПЛ 29); Поисти(н)но 
совɛ(р)шɛнной моɛй о wбrтɛли с(̃т) рɛвно(с)ти 
(1724 ПЛ 40); сугубую пɛча(л) слɛ(з)ни(м) мо̃имú 
растворяю сɛ(р)цɛ(м) (1720 ПЛ 26); Надɛжду 
имhлɛмú чрɛзú ɛго (1722 ПЛ 28–29); узнав(ú)ши 
в(ú) сɛ(м) и в про(т)чɛмú обиди нɛмалия (1731 ПЛ 
57) тощо.

Особливості фізичного стану людини також 
представлені в обстежених приватних листах 
окремою підгрупою абстрактних найменувань, 
наприклад: вhдомо(ст) нɛпотhшную о слабо-
сти здоровя (1720 ПЛ 26); того пɛрɛшкодою била 
тяжкая хороба моя (1723 ПЛ 34); дакú тɛбɛ и 
до смɛрти zлодhɛмú zватиму(т) (1723 ПЛ 36); 
за болhзнію на означɛнно(мú) ствɛ(р)жɛнномú 
розиску по(д)писа(т) руки нɛ зможɛ (1725 ПЛ 44) 
тощо.

Крім того, поширеними виявилися також 
найменування особливостей поведінки, вчин-
ків людини: сú доброй воли своɛй(,) а нɛ с 
примушɛнья (1718 ПЛ 25); Для лучúɛй жɛ вɛри 
и утвɛрждɛнія подú имɛнɛмú, не вúмhючи 
писанія, крɛстомú подúписуɛмся (1718 ПЛ 25); 
прɛпосилаю усɛ(р)діɛ(,) дабr на потhху и вɛличіɛ 
дому вм̃сти (1720 ПЛ 27); ащɛ бr було стараніɛ 
вш̃ɛ (1724 ПЛ 40), пор. всякоɛ старан(ú)ɛ коло 
помянутой грhɛблh ложилú (1731 ПЛ 56), пор. 
також кú тому усɛ(р)дноɛ ложить старат(ɛ)
лство (1731 ПЛ 55); И ɛсли то Константий той, 
з(ú) лɛг(ú)коми(с)лности своɛй, у свой умú тоɛ 
узявú (1723 ПЛ 38); за вашɛціну проступку сн̃а 
моɛго Трофима жɛ (1724 ПЛ 39); Тɛди на оноɛ 
в(ú) о(т)вhтú поко(р)ностію моɛю доношу 
(1731 ПЛ 56) тощо.

Результати мовленнєвої та розумової діяль-
ності людини представлені в обстежених приват-
них листах такими лексемами: (в)казу вашо(г)о 
п̃нúского нɛ по(с)лушɛ(н) (1717 ПЛ 22), пор. когда 
ука(з) зайдɛ(т), зара(з) бr и висилали (1725 ПЛ 
43), пор. також по моɛму приказу (1731 ПЛ 56); 
Для лучúɛй жɛ вɛри и утвɛрждɛнія подú имɛнɛмú, 
не вúмhючи писанія, крɛстомú подúписуɛмся 
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(1718 ПЛ 25); о(т) мɛнɛ настав(ú)лɛнія (1720 ПЛ 
26); по писмɛнномú ɛго жú прɛдложɛнию (1720 ПЛ 
27); листовни(й) мой одозвú (1722 ПЛ 28); поради 
просячи (1723 ПЛ 35); хотячи zломишлɛнию 
твоɛму учинити zадоси(т) (1723 ПЛ 36); Прɛждɛ 
сɛго врɛмɛнr била… гову(р)ка (1729 ПЛ 48); 
Я тɛ(ж), по своɛ(м) мнhнію, тоɛ бrти за слуш-
ность узнаю (1730 ПЛ 49); нɛ можɛ(т) винайти 
бɛ(з) обявлɛн(ú)я ему (1730 ПЛ 51) тощо.

Найменування морально-етичних понять 
часто трапляються у творах аналізованого жанру, 
наприклад: просити св̃тои справɛ(д)ливости 
(1711 ПЛ 17); жɛби на(м) нɛ (с) кривдою бrло 
(1714 ПЛ 21); Вашо(му) княжому сіятɛ(ль)
ст(ú)ву в(ú)сɛ(г)о добра зичливи(й) пріятɛль 
(1717 ПЛ 24); и на вашɛго тижú дому чɛстú и 
похвалу (1722 ПЛ 29), пор. оба в(ú) чɛсти своɛй 
обрhтаю(т)ся (1733 ПЛ 61); из бɛзчɛстію тɛбh 
будɛ (1724 ПЛ 39) тощо.

Окремі абстрактні найменування в аналізова-
них пам’ятках позначають особливості життя 
людини, стан, у якому вона перебуває: що ту(т) 
за бhда була (1714 ПЛ 19); на потhху и вɛличіɛ 
дому вм̃сти (1720 ПЛ 27), потіха (СУМ VІІ 411) 
«те, що розважає, веселить, смішить кого-небудь 
(про певне заняття, подію і т. ін.)»; особливоɛ моɛ 
в томú ɛстú нɛбл̃гополучиɛ (1722 ПЛ 29); Для 
яки(х) мhрú ви ɛго подали в(ú) нɛволю? (1724 ПЛ 
39) тощо.

Частина абстрактів, зафіксованих у приватних 
листах, указує на стосунки між людьми: законноɛ 
принялɛмú супружɛство (1731 ПЛ 55); ɛго мл(с̃)
ти такого пртɛл(с̃)тво завɛси нɛ намhрɛнú 
(1733 ПЛ 61).

Деякі абстрактні найменування називають 
поняття, пов’язані з обрядовими діями, вико-
нуваними людиною, наприклад: похоро(н) по 
тому нɛбожчику (1723 ПЛ 37); Просили … такой 
милос(ú)ти, жɛби пɛ(р)вɛ в(ú)ношɛн(ú)нɛ, якоɛ … 
при вɛсɛлю, Фридрикɛвичу о(т)дали (1723 ПЛ 38) 
тощо.

Специфіка розгляданих текстів, зокрема їх 
належність до ділового стилю, зумовила наяв-
ність у них юридичної термінології з абстрак-
тним значенням, наприклад: мушу о (с)вята(х) 
прɛ(к)лада(т) жалобу о то(м) (1717 ПЛ 22), 
жалоба (СУМ ІІ 505) «висловлення невдово-
лення з приводу чогось; офіційна заява, скарга 
на кого-, що-небудь з приводу неправильних або 
незаконних дій»; указú приводя во исполнɛніɛ 
(1731 ПЛ 56); в(ú) разсмо(т)рɛниɛ вишшɛ(й) в(ú)
ла(с)ти ку на(д)лɛжащой кас(с)ации (1731 ПЛ 
57); до високого ɛго пн̃ского ра(з)су(ж)дɛни< и до 

конɛ(ч)ной судовой децизии (1731 ПЛ 57); будɛ(т) 
з канцɛляріи по(л)ковой рɛзолюція (1733 ПЛ 63) 
тощо.

Отже, абстрактні найменування в аналізованих 
творах утворюють доволі розгалужену в семан-
тичному плані тематичну групу й засвідчують 
високий рівень розвитку лексичної системи укра-
їнської мови загалом.

Словотвірна структура абстрактних іменників 
характеризується доволі помітною різноманіт-
ністю. Найбільш продуктивним, за нашими спо-
стереженнями, є віддієслівний і відприкметнико-
вий словотвір.

Девербативи на позначення опредметнених 
дій, процесів творяться за допомогою кількох 
продуктивних суфіксів:

-j(е), -іj(е): для взят(ú)я (1730 ПЛ 51); 
за принятиɛ (1730 ПЛ 53); владhніɛ (1718 ПЛ 25); 
старан(ú)ɛ (1731 ПЛ 56);

-Ø: по торгу (1727 ПЛ 46); за прииздомú 
(1711 ПЛ 17); до повороту (1711 ПЛ 17); втрата 
(1717 ПЛ 22); утрата (1717 ПЛ 22); указú 
(1731 ПЛ 56); по приказу (1731 ПЛ 56);

-анн(я), -енн(я): на покуплɛнніɛ (1730 ПЛ 51); 
в(ú) гачɛнню (1731 ПЛ 56); отобра(н)ня (1718 ПЛ 
24); о(т)дання (1733 ПЛ 59);

-к(а): побу(д)ка (1720 ПЛ 26); остановка 
(1730 ПЛ 52); оплатка (1730 ПЛ 52); поɛ(з)дка 
(1733 ПЛ 63) тощо.

Інші віддієслівні похідні представлені пооди-
нокими утвореннями, що не становлять виразних 
лексико-словотвірних типів, наприклад: слу(ж)ба 
(1731 ПЛ 55); порахунку (1719 ПЛ 25).

У відприкметниковій деривації спостеріга-
ється уніфікація словотворчих засобів, зокрема 
найбільш продуктивним виявився лексико-сло-
вотвірний тип на -ость, наприклад: о слабости 
(1720 ПЛ 26); в(ú) цhлости (1720 ПЛ 27); слуш-
ность (1730 ПЛ 49); для крhпости (1730 ПЛ 
51); ласкавости (1730 ПЛ 51); нɛвозмо(ж)но(ст) 
(1733 ПЛ 61) тощо.

Мотиваційною базою окремих абстрак-
тів зрідка є іменники. Такі похідні, за нашими 
даними, не утворюють в українській мові аналі-
зованого періоду продуктивних лексико-слово-
твірних типів, наприклад: нɛбл̃гополучиɛ (1722 ПЛ 
29); нɛволя (1724 ПЛ 39); гову(р)ка (1729 ПЛ 
48); супружɛство (1731 ПЛ 55); пртɛл(с̃)тво 
(1733 ПЛ 61).

Отже, словотвірна структура абстрактних 
іменників, зафіксованих у приватних листах 
ХVІІІ ст., демонструє доволі чітко визначене 
коло дериваційних засобів у віддієслівному й 
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 відприкметниковому словотворі. Десубстантиви, 
згідно з нашими спостереженнями, трапляються 
як виняток.

Висновки і пропозиції. Абстрактні іменники 
становлять вагомий шар словникового складу 
української мови ХVІІІ ст. В обстежених при-
ватних листах такі номени семантично пов’язані 
переважно з людиною, її життям і діяльністю. 
Антропоцентричний характер аналізованої тема-
тичної групи, певно, зумовлюється особливістю 
розгляданих текстів – творів ділового стилю, 
у яких найбільшою мірою представлена жива 
народна мова ХVІІІ ст., адже документи репрезен-
тують особливості приватного й господарського 
життя людини, її ділових стосунків, взаємин із 
родичами, друзями, сусідами тощо.

Абстрактна лексика в зазначених текстах 
широко представлена кількома тематичними 

підгрупами, що відбивають особливості життя, 
мислення, світогляду людини: назви опредмет-
нених дій, узагальнених ознак, почуттів людини, 
її фізичного стану, найменування особливостей 
поведінки і вчинків індивіда, результатів його 
мовленнєвої та розумової діяльності. Абстракти 
інших тематичних підгруп трапляються рідше, 
зокрема назви морально-етичних понять, осо-
бливостей життя людини, стану, в якому вона 
перебуває, міжособистісних стосунків. Варто 
зазначити, що виявлені тематичні підгрупи є 
доволі однотипними для більшості приватних 
листів. 

Словотвірна структура засвідчує про цілком 
сформовану в дериваційному плані групу слів 
переважно віддієслівного (з суфіксами -j(е), -іj(е), 
-анн(я), -енн(я), -к(а) та нульовим формантом) і 
відприкметникового походження (на -ость).
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АБСТРАКТНАЯ ЛЕКСИКА УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА XVІІІ В. (НА МАТЕРИАЛЕ 
ЧАСТНЫХ ПИСЕМ)

Статья посвящена изучению лексико-семантических особенностей и словообразовательной струк-
туры абстрактной лексики в украинском языке XVIII века на материале частных писем. Тексты эпи-
столярного стиля отражают живую народную речь того времени. Установлено, что абстрактная 
лексика широко представлена несколькими тематическими подгруппами, отражающими особенно-
сти жизни, мышления, мировоззрения человека. Наиболее распространенными оказались названия 
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действий, обобщенных признаков, чувств человека, его физического состояния, наименование особен-
ностей поведения и поступков, результатов речевой и умственной деятельности человека. Словоо-
бразовательная структура свидетельствует о вполне сложившейся в деривационном плане группе 
слов преимущественно отглагольного и адъективного происхождения.

Ключевые слова: абстрактная лексика, тематическая группа, семантическая структура, словоо-
бразовательная структура, суффикс, частная переписка.

ABSTRACT VOCABULARY OF UKRAINIAN LANGUAGE OF XVIII CENTURY 
(ON THE MATERIAL OF PRIVATE LETTERS)

The article is devoted to the study of lexical and semantic features and the word-formation structure of 
abstract vocabulary in the Ukrainian language of the XVIII century on the basis of private letters. The texts of 
the epistolary style reflect the living folk speech of that time. It has been established that abstract vocabulary 
is widely represented by several thematic subgroups that reflect the characteristics of a person’s life, thinking, 
and world outlook. The most common were the names of actions, generalized signs, feelings of a person, his 
physical condition, the name of features of behavior and actions, results of speech and mental activity of a 
person. The word-formation structure testifies to the group of words that has prevailed in the derivational plan, 
mainly of the verbal and adjective origin.

Key words: abstract vocabulary, thematic group, semantic structure, derivational structure, suffix, private 
correspondence.


