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ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ЗА ФОРМУВАННЯМ СЛОВОТВІРНОЇ 
СТРУКТУРИ І СЕМАНТИКИ АБСТРАКТНИХ НАЙМЕНУВАНЬ 

(СУФІКС -ЧИНА/-ЩИНА)

Проаналізовано історію творення абстрактних назв на -чина (-щина), що 
іменують стан в колективі, суспільстві (обломовщина, кріпаччина), назви ре-
жимів, що панували в державі (аракчеєвщина, керенщина, денікінщина), аб-
страктно-узагальнених негативних якостей і ознак (брутальщина, групівщина) 
тощо. Звернено увагу на те, що за допомогою цього форманта твориться ве-
лика кількість похідних з емоційно-експресивною, часто негативною семанти-
кою, унаслідок чого суфікс -чина (-щина) став вагомим словотворчим засобом 
стилістичної розбудови мови.

Ключові слова: суфікс -чина (-щина); абстрактно-узагальнене значення; 
емоційно-експресивна семантика; негативна конотація; важливий стилістич-
ний засіб. 
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ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ 
СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ И СЕМАНТИКИ 

АБСТРАКТНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (СУФФИКС -ЧИНА, -ЩИНА)

Проанализирована история образования абстрактных названий на -чина 
(-щина), именующих состояние в коллективе, обществе (обломовщина, кріпач-
чина), названия режимов, господствующих в государстве (аракчеєвщина, ке-
ренщина), абстрактно-обобщенных негативных качеств и признаков (бруталь-
щина, групповщина) и др. Обращено внимание на то, что с помощью этого 
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форманта образуется большое количество производных с эмоционально-экс-
прессивной, часто отрицательной семантикой, вследствие чего суффикс -чина 
(-щина) стал важным словообразовательным средством стилистического раз-
вития языка.

Ключевые слова: суффикс -чина (-щина); абстрактно-обобщенное значе-
ние; эмоционально-экспрессивная семантика; негативная коннотация.

Лит. 14.

Постановка проблеми. Суфікс -чина (-щина) порівняно недавнього 
походження, він виник у результаті нашарування -іnа на прикметнико-
вий формант -ьsk- (із закономірним переходом -ьsk- у -ьšč- і формування 
фіналі -ščina). Формант -ščina можна виокремити в окремих дерива-
тах праслов’янської мови, наприклад, *bratovьskъ ‘братерський’ ̶ *bra-
tovьščina ‘братання, братські стосунки’[14, 120], однак достатні підста-
ви для виділення суфікса -щина, треба думати, почали з’являтися лише 
в мові давньокиївського періоду, коли деривати на -щина стали моти-
вуватися не лише прикметниками на -ьск-, а й іменниками, наприклад: 
би начаша Ростислава звати льстью оу братьщину … на Петровъ дн̃ь 
(к. ХІІ/бл. 1425 ЛК 425) (ін. список братщиноу) ‘бенкет у складчину’. 
Пор.: аже боудеть кнѧзю городъ роубити ини к городоу а поборомъ. и 
тотарьщиною (ін. список татарьщиною) ко кнѧзю (к. ХІІІ/1425 ЛГВ 
904) ‘податок, який сплачували татарам’ від татарьскии. У текстах, які 
датуються кінцем ХІІІ – початком ХІV ст., документуються також імен-
ники посеребщина і свадебщина, що позначають податки, пор.: И сво-
бодныхъ ихъ чинимъ во всемъ отъ бояръ и сыновъ и природныхъ нашихъ 
во данехъ и посеребщинахъ нашихъ во всехъ данехъ свободныхъ чини-
мо (1288 АктиГ-Вол 530); свадебщины и б(ез) законныа понѣ(т)ѣ все 
дuховнаѣ права судѣ(т) а(р)хїепи(с)п̃и (1301 АктиГ-Вол 317) ‘податок 
від весілля’. Наведені приклади показують, що у відтворених дериватах 
праслов’янської доби та перших писемних фіксаціях похідних на -чина 
(-щина) прозирає семантика абстрактності та сукупності. 

Як показали попередні дослідження [2], похідні зі згаданим фор-
мантом брали участь у творенні абстрактних назв опредметненої дії 
(найменування обрядодій, соціальних рухів, явищ, воєн), нерідко з емо-
ційно-експресивним забарвленням), тим часом дібрані мовні факти вка-
зують на те, що творення абстрактних назв за допомогою суфікс -чина 
(-щина) цим не вичерпується. У памʼятках пізнішого періоду зрідка в 
старій, частіше в новій українській мові, особливо в мові ХХ століття, 
досить інтенсивно творяться абстракти з іншою семантикою. Є. Грицак 
1935 року, пишучи про новотвори в тодішній українській мові, зазна-
чав: « в останніх роках дуже люблять у нас творити слова з наростком               
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- щина, а саме: церковщина, канцелярщина, нелегальщина […]. Ці та 
подібні слова залюбки творять, бо їх легко творити, а крім цього вони 
вигідні, бо їх зміст широкий» [4, 222-223]

Мета цієї статті – на матеріалі пам’яток української мови ХІ-ХХ 
ст. здійснити опис історії формування основних семантичних типів аб-
страктних найменувань з суфіксом -чина (-щина), з’ясувати їхні коно-
тативні нашарування.

Упродовж дослідженого періоду виявлено низку близьких за супро-
відним значенням типів абстрактних іменувань У словотвірному пла-
ні вони зазвичай структурно і семантично співвідносні з іменниками 
або прикметниками, зрідка мотивуються прислівниками, суфікси -чина 
(-щина) можуть зазнавати лівобічного поширення, а також виступати в 
ролі постпозитивного складника.

З ХVІІ ст. фіксуються назви суспільних та побутових явищ: Конецъ 
сталъ Наливайковой Таборщинh (ХVІІ МатТимч ІІ 385); андрусівщина 
(Ж 4) ‘Андрусівський мир 1667 р.’; беззаконщина (Ж 18); партизан-
щина (СловСоцЕк 194); австрійщина [12, 106] ‘стан війни з Австро-У-
горщиною 1914-1918 рр.’; пролетарщина (Іннов 2007 101) ‘збірне до 
всього негативного, що пов’язане з пролетарем’; циганщина (Чаб ІV 
209) ‘розгардіяш, непорядок, побутова невлаштованість’; салдафон-
щина (СловНов, 156); малоросійщина, отаманщина, радянщина, 
азійщина [11, 138-139] тощо.

У новій українській мові з’являється вервечка дериватів, що імену-
ють соціально-економічний, політичний, психологічний стан в суспіль-
стві, колективі і т. ін.: панщина (СМШ ІІ 51); нїкольщина (Ж 530); крі-
паччина (Гр ІІІ 94, Яв 395, СУМ ІV 357) ‘стан кріпацтва, кріпацтво’; 
безпорядщина (Яв 24, Чаб І 74) ‘безпорядок’; лиховщи́на (лихівщи́на) 
(Крим II 941) ‘тяжкі, лихі часи’; боярщина (СловСоцЕк 35) ‘панування 
бояр; панщина’; рекрутчина (255); обломовщина (СУМ V 529) ‘байду-
жість, безвольність; стан бездіяльності’. Трапляються серед них іроніч-
но, а то й саркастично забарвлені слова: проньопрокопівщина [5, 172]. 
Пор. також: В нивах: мертві немовлята, бо змієзвірщина вкнязювала 
страшна (Барка 214). 

Формуються похідні, що характеризують стиль, характер роботи, 
спосіб дій: Однак у россіа есть безтолковщина (50-і ХVІІІ Ск І 95), 
Пише [Маркович], що молоде товариство в столиці складчину для 
мене зробило (СМШ ІІ 257); кастовщина (Крим II 704) ‘станова або 
професійна замкненість, відокремленість’, від каста; партизанщина 
(III, 1919) ‘партизанська боротьба як стихійна, неорганізована бороть-
ба на протилежність організованим діям регулярної армії’; сімейщина 
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(СУМ ІХ 223) ‘стиль добору кадрів, розподілу роботи з наданням пе-
реваг, пільг родичам, друзям і т.ін.’; принагідно зауважимо, що в СУМі 
в дериваті сімейність це значення подається як переносне, а а в слові 
сімейщина – єдине й основне; халтурщина [8, 12-13].

Дослідники відзначали, що суфікс -щина в період громадянської 
війни в російській мові набув особливого поширення як засіб створення 
політично негативних означень від загальних назв (атаманщина, бе-
логвардейщина, обытельщина). Це виявилося стимулятором новотворів 
на -щина (-овщина) від власних назв, що означають ідейні течії з від-
тінком негативного ставлення до них: (корниловщина, керенщина, кол-
чаковщина, пуришкевичевщина) [13, 200]. Ці слова, звісно, заходили до 
нашої мови й інтенсифікували в ній схожі процеси. Часто такі деривати 
співвідносяться з прізвищами прикметникового типу, пор.: корні́лов-
щина (Крим II 800) ‘заколот у Росії в серпні 1917 року з метою вста-
новлення військової диктатури’; аракчеєвщина (СловСоцЕк 24; СУМ І 
57) ‘режим необмеженого поліцейського деспотизму, уведеним в Росії 
графом Аракчеєвим на поч. ХХ ст.’; семеновщина (СловСоцЕк 269); де-
нікінщина (СУМ ІІ 242) іст. ‘білогвардійський режим на Півдні Росії і 
в Україні’; керенщина (ІV 142) зневажл. ‘політика уряду Керенського’; 
колчаківщина (236) ‘режим диктатури адмірала Колчака в період гро-
мадянської війни’; пілсудчина (VІ 535) ‘диктатура Пілсудського в Поль-
щі в 1926-35 рр.’; поліцейщина (VІІ 85) зневажл. ‘система поліцейської 
регламентації суспільного життя’; столипінщина (ІХ 726) ‘режим дво-
рянсько-кріпосницької реакції в Росії періоду 1907-1910 рр.’.

Значна частина назв абстрактно-узальнених негативних якостей і 
ознак не пов’язана з іменами конкретних осіб. Це здебільшого відпри-
кметникові деривати: групівщина (СловСоцЕк 67); постепеновщина 
(СловСоцЕк 217) політ., заст., ‘погляди й тактика постепеновців’; по-
ступовщина кримінальщина (309); банальщина, казенщина, неле-
гальщина, попівщина, похабщина, церковщина [10, 115] брутальщи-
на (СловНов, 24); аморальщина (Іннов 9) ‘збірна назва всього амораль-
ного’. Сюди ж, певне, і пострадянщина (Іннов 97) ‘збірна назва всього, 
що має відношення до пострадянського’, вульгарщина; тарабарщина; 
літературщина; халтурщина; нелегальщина; банальщина [3, 49-50].

Дослідники виокремлюють також групу абстрактів на -чина (-щина), 
що іменують сукупність певних рис, здебільшого негативних ознак, які 
мають зв’язок із конкретною людиною (державним діячем чи партійним 
лідером, історичною особою чи й просто відомим авантюристом), набу-
ваючи статусу явища-характеристики (петлюрівщина, абрамовщина, 
брежнєвщина, зюганівщина, жиронівщина, януковщина) [див. 9, 256; 
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11, 138-139]. Останнім часом спостерігається реактуалізація суфікса 
для творeння імен зі згаданим значенням: азаровщина (Іновації 2009 
8); клюївщина (64); кушнарьовщина (70) тощо. Часто в таких утворен-
нях виступає ускладнений формант -івщина (-овщина): біронівщина 
(СловСоцЕк 33); бісмарківщина, луїбланівщина (134); махновщина 
(138); петлюрівщина (202); лукашенківщина, лазаренківщина [11, 
138-139; 9, 256]; маланчуківщина (СловНов, 94); гебельсівщина (Інов 
2009 30); медведчуківщина (79); морозівщина (85) та ін.

З початку ХХ ст. формується група найменувань ідейно-естетичних, 
релігійних, мистецьких та ін. напрямків (переважно з негативним відтін-
ком): декаде́нщина (Крим I 278) ‘загальна назва занепадницьких течій 
у мистецтві’; інтеліге́нтщина (II 619) ‘напрям думок, життєвий уклад, 
властивий старій інтелігенції’, попі́вщина (III 2192) ‘релігійно-містич-
ний напрямок в ідеології, релігійні переконання, вірування, забобони’; 
побутовщина (СУМ VІ 630) розм. ‘надмірна увага до показу, змалю-
вання побуту’; сентиментальщина (ІХ 126) зневажл. ‘надмірна сен-
тиментальність’; смаківщина (СУМ ІХ 393) розм. ‘оцінка явищ лише 
за суб’єктивними уподобаннями’; кон’юктурщина, примітивщина 
[6, 268]; електронщина (Іннов 40) ‘збірна назва напрямків електро-
нної музики’; шароварщина (СловНов, 180). Значна частина дериватів 
згаданого типу пов’язана з прізвищами відомих осіб – діячів культури, 
політиків: толстовщина (СловСоцЕк 304); ‘релігійно-етичне вчення 
письменника Л.М.Толстого’; андруховичівщина (Іннов 10) ‘збірна наз-
ва всього, що пов’язане в українській літературі з письменником Ю.Ан-
друховичем’; параджановщна (87) ‘узагальнена назва явищ у кіно 
(переважно наслідувальних, копіювальних), пов’язаних з С.Параджано-
вим’; шелестчина (136) ‘соціальне явище, пов’язане з П.Шелестом’; 
яворівщина (139) ‘соціальне явище, події, пов’язані з В.Яворівським’ 
[див.7, 161]. 

Нерідко трапляються деривати такого типу з негативним значенням: 
кіркоровщина (Іннов 54) ‘негативне явище в музиці, пов’язане з росій-
ським співаком Ф.Кіркоровим’; подерев’янщина (Іннов 116) ‘явище в 
сучасній українській мас-літературі, пов’язане з О.Подерев’янським – 
надмірне й недоцільне використання сороміцьких слів’; поплавщина 
(Іннов 120) ‘явище в сучасній мас-культурі, пов’язне з М.Поплавським’.

З середини ХVІІ cт. в тексти староукраїнської мови проникають най-
менування соціальних рухів у суспільстві: козаччина (1646 МатТимч І 
370) ‘козацькі повстання, час козацьких рухів’; переяславщина (1890 
103) ‘час повстання українських козаків’; кумейщина (390) ‘битва під 
Кумейками’; гайдамаччина (СловСоцЕк 59) ‘народно-визвольний рух 
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ХVІІІ ст. на Правобережній Україні проти польсько-шляхетського гні-
ту’; гайдамаччина (СУМ ІІ 16); отаманщина (V 802). 

Поряд зі згаданими дериватами з ХVІІ cт. фіксуються назви соціаль-
них явищ, рухів, які пов’язані з чиєюсь особою: Утворення цього типу 
мотивовані відносними прикметниками або паралельно іменниками 
[10, 115]: выговщина (1670 Тимч 382) ‘час панування І.Виговсьгого’, 
пор. вигівщина (Гр І 152); передъ Хмельничиною (сер. ХVІІ ВО 135); 
бруховещина (Гр І 102); пугачі́вщина (Крим III 2519) ‘про селянську 
війну в Росії у 1773-1775 рр.’; махновщина (СУМ ІV 655); петлюрів-
щина (VІ 344); разінщина (VІІІ 44)/

Суфікс -чина (-щина), за нашими даними, з поч. ХІХ ст. бере участь 
у творенні назв певних періодів у житті людини чи суспільства: колись-
чина (Б-Н 188) ‘давно минулі часи; давно минула подія’; будущина (Гр І 
106), будуччина, будущина (Саб 28); віківщина (Гр І 237), шведчина (ІV 
489) ‘часи перебування шведів в Україні’; предківщина (Саб 104); дідів-
щина ‘часи, коли жили діди’; старосвітщина (Саб 104, СУМ ІХ 662) 
‘колишні, давно минулі часи’, пор. старос(ь)вітчина (ІвШумл 100) 
‘старовина’; діді́вщина (Крим I 159) ‘давні, дідівські часи’; гетьма́н-
щина (222) ‘час, коли на Україні була влада гетьманів’; шляхе́тчина 
(272) ‘часи існування аристократичної польської держави Речі Посполи-
тої (1569-1795 рр.); часи панування польського дворянства’; предківщи́-
на (335) ‘старі часи’, князі́вщина (II, 736) ‘часи правління князів’. Сюди 
ж належать і назви, пов’язані з певною особою: выговщина (1670 Тимч 
382) ‘час панування І.Виговсьгого’, пор. вигівщина (Гр І 152); передъ 
Хмельничиною (ХVII ВО 135); Бруховещина (Гр І 102). Деякі дерива-
ти називають певні періоди в житті молодих людей: парібщина (Гал-
Лем 447) ‘парубкування’, пор. парібщиня (ГрІІ 96) ‘те саме’; дівоччина 
(Корз 109) ‘час дівування’. 

Найменування звичаїв на -щина: обрядовщина (Ж 548) ‘ритуалізм’; 
иноземщина (Гр ІІ 193) ‘іноземні звичаї, порядки’; татарщина (ІV 
249) ‘татарські звичаї’; предківщи́на (Крим I 335) ‘звичаї предків; ста-
ровина’; сволокі́вщина (II 1016) ‘український звичай відзначати закла-
дини сволока – балки, яка підтримує стелю в будівлях’; віковщина (Ів-
Шумл 449) ‘старовина’, старос(ь)вітчина (Там само) ‘звичаї, порядки 
давніх часів’; предківщина (ІвШумл 449) ‘звичаї предків’; обиватель-
щина (СУМ V 500) зневажл. ‘відсутність широких суспільних інтере-
сів, дріб’язковість’; патріархальщина (VІ 96) зневажл. ‘пережитки ста-
ровини, патріархальних стосунків, побуту, звичаїв’; провінціальщина 
(VІІІ 135) розм. ‘провінціоналізм’; хуторянщина (ХІ 178), щоденщинa 
(603) розм. ‘буденщина’; церковщина (204) розм. ‘релігійно-містичні 
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погляди’; полонинщина (О ІІ 107) ‘сліди родового общинного ладу у 
бойків’, певне, від полонина з неясною мотивацією; роковщина [1, 323] 
‘велике свято, що відзначається раз у рік,  ̶  рокове’; боярщина ‘пове-
сільщина’, повес’ýлшчина [Там само] ‘гостювання після весілля’. 

Невелику групу складають відприкметникові та відприслівникові 
назви  ̶  характеристики дій, процесів, станів з точки зору їхньої реаль-
ності, можливості/неможливості, оригінальності, новизни, впорядкова-
ності і т. ін.: бувальщина (СМШ І 47, Ж 47, Гр І 104) ‘те, що було раніше; 
щось дійсне, реальне’; небувальщина (Ж 501, СУМ У 250), буденщина 
(Саб 230, СУМ І 247); щоденщина (Саб 230, Крим., I, 63, СУМ ХІ 603) 
розм. ‘буденщина’ (щодень/щодня); повсякденщина (Саб 230, Крим., 
III, 1757) ‘те, що буває кожного дня, щодня; щоденність’ (повсякдень/
повсякдений), банальщина (СУМ І 99) зневажл. ‘що-небудь банальне, 
буденне’ тощо. 

Отже, обстежений матеріал дає підстави стверджувати, що поряд 
із опредметненими назвами дій, суфікс -чина (-щина) переважно в 
новій українській мові розвинув здатність творити відприкметникові 
та відіменникові деривати, у яких примхливо поєднувалася семанти-
ка збірності й абстрактності. Такі похідні мають здебільшого емоцій-
но-експресивне значення із нашаруванням негативної конотації зне-
важливості, осуду, невпорядкованості, неприязні тощо. Завдяки цьому 
суфікс -чина (-щина) став вагомим словотворчим засобом стилістичної 
розбудови мови.
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