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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР 

 

Новогрецька частина 

ΑΟΡ – αόριστος 

Αρ. –άρθρο 

ΑΕ, αρχ.ελλ. – αρχαία ελληνικά 

Βοηθ. – βοηθητικό 

Επιθ. – επίθετο 

Επιρρ. – επίρρημα 

ΕΝΣ – ενεστώτας 

κλ. επ. – κλιτικό επίθημα 

Μετ. – μετοχή 

ΝΕ – Νέα Ελληνική, νεοελληνικός 

Ον. – όνομα, ονομαστικός 

Ορ. Αρ. – οριστικό άρθρο 

ΠΡΚ – παρακείμενος 

ΠΡΤ – παρατατικός 

Πρ. – πρόταση 

Προθ. – πρόθεση 

πτ. - πτώση 

Ρ – ρήμα 

Συγκριτ. – συγκριτικός 

Υπερθ. - υπερθετικός 

ΥΠΡ - υπερσυντέλικος 

 

 

 

Українська частина 

англ. – англійська мова 

Д – дієслово 

Даф – дієслівний афіксоїд 

ДГМ – давньогрецька мова 

І, ім. – іменник 

іт. – італійська 

ЛСМ – лексико-семантичне поле 

нім. – німецька мова 

осн. - основа 

П – прикметник 

Паф – прикметниковий афіксоїд 

Пр. - прислівник 

спол. гол – сполучна голосна 

СЗ – синтаксичний зв’язок 

СП – ступені порівняння  

СНМ – сучасна новогрецька мова 

СУМ – сучасна українська мова 

СС – складне слово 

укр. – українська 

фл. - флексія 

фр. – французька мова 

Ч – числівник 

ЧМ- частини мови 
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І. ВСТУП 

 

еномен аналітизму і синтетизму завжди викликав інтерес у 

науковців-лінгвістів. Особливим поштовхом до вивчення цього 

явища слугували спроби дати еволюційно-типологічну оцінку 

окремій мові (чи групі споріднених мов) на тлі інших. Однак перші наукові 

(морфологічні) типологічні дослідження викликали суперечливі думки від 

схвальних до осудних [26, с. 370], що вимагає подальшого опрацювання цих 

явищ. Одна з головних особливостей цього феномену полягає в тому, що він 

проявляється на різних рівнях мови, не лише морфемному й на лексичному. 

Така міжрівнева присутність вимагає вивчення явища у площині взаємодії 

трьох складників граматики (морфології, словотвору, синтаксису) і, відповідно, 

їхніх категорійних підсистем. Двоїсто-полярна природа аналітизму й 

синтетизму зумовлює широку варіативність, багатоаспектність та 

універсальність його проявів. Розкриття особливостей функціонування 

аналітичних/синтетичних категорій мови передбачає їх дослідження в межах 

функціональної граматики з урахуванням структурного підходу. 

Поняттєвий апарат цього напрямку дослідження потребує уніфікації, 

особливо коли йдеться про їх уживання на різних мовних рівнях, адже 

спостерігаємо термінологічну розмитість, суперечливість тверджень фахівців і, 

відповідно, різне трактування мовних процесів і станів. 

Теоретичні розробки в цьому напрямку здійснювали Адмоні В., Аракін 

В., Баллі Ш., Гак В., Грінберг Дж, Гухман М., Мартіне А., Комрі Б., Крамський 

І., Купетова Н., Реформатський О., Сепір Е., Серебренніков Б., де Соссюр Ф., 

Смирницький О., та інші. Серед праць сучасних українських мовознавців, 

присвячених феномену аналітизму-синтетизму в морфології сучасної 

української мови виділяємо роботи Вихованця І., Дубової О., Загнітка А., 

Кислюк Л., Клименко Н., Стародуб К. У працях морфології новогрецької мови 

це явище розглядають Бабінйотис Й., Вапулис Л., Голтон Д., Клерис Х., 

Ф 
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Макридж П., Мозер А., Раллі А., Тріандафіллідис М., Тсопанакис Й., Філіпакі-

Ворбуртон І., Хіла-Маркопулу Д. 

У словотворі ці проблеми в теоретичному плані порушували Азарова Л., 

Брітікова К., Ґрещук В., Карпіловська Є., Ковалик І., Мислива-Бунько І., Нагель 

В., Стишов О., У новогрецькій мові це Агатопулу Е., Анастасіаді-Сімеоніді А., 

Андріотис А., Каліопулу М., Макрідис А., Петропулу І., Раллі А., Хрістофіду А. 

Їх висвітлювали також принагідно Віданов Є., Докуліл М., Дреслер В., Земська 

Е., Клименко Н., Кубрякова Е., Серебренников Б., Фляйшер В., та інших. 

Визначення понять аналітизму та синтетизму залежить від того, в якій 

ділянці лінгвістики провадиться дослідження, під якими кутом розглядаються 

ці явища. Ми відштовхуємося від формотворчих особливостей мови. Отож, у 

морфології аналітизм указує на граматичне значення, яке реалізується поза 

межами головного слова (допоміжні, службові слова, усталений порядок слів). 

Синтетизм – реалізація граматичного значення в межах однієї форми слова 

(внутрішні флексії, складання, суплетивізм, повтори), наприклад: διάβασα – 

έχω διαβάσει; робитиму = буду робити.  У словотворенні це трансформація 

синтаксичних конструкцій, словосполучень у складні слова. Зауважимо, що 

таке класичне розуміння цих понять (формотворення) нині лінгвістика 

розширює і трактує дещо інакше, а саме, як мовну властивість, «що виявляється 

на різних рівнях мовної системи» [30, с. 1]. Ми використовуємо ці поняття для 

позначення полярних типів мовних властивостей через призму формотворення 

у морфології та словотворенні. 

Актуальність дослідження зумовлено відсутністю комплексних 

наукових праць із морфології та словотвору новогрецької мови з погляду 

розвитку аналітизму та синтетизму в морфології, синтаксисі та словотворенні 

новогрецької мови. Актуальність дисертаційної теми зумовлено необхідністю 

розкриття та ґрунтовного вивчення тих процесів у новогрецькій мові, що 

впливають на формотворення, засоби та типологічні властивості, що 

кваліфікуються як аналітичні/синтетичні, а також специфіки їх утворення та 

функціонування. Встановлення тих тенденцій, які характерні для неї на 

сучасному етапі її розвитку. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах комплексної наукової теми кафедри елліністики 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україно-грецькі мовні зв’язки», яка є частиною наукової теми 

«Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України та розробляється науковцями Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основна мета дослідження полягає в розкритті природи феномену 

морфологічного та словотворчого аналітизму/синтетизму в сучасній 

новогрецькій мові (СНМ). Важливо об’єктивно представити типологічні 

характеристики новогрецької мови (частково в порівнянні з українською) на 

теперішньому її етапі розвитку. Така мета зумовлює виконання низки завдань: 

 формування, уніфікація та дефініція загальноприйнятної 

термінологічно-смислової системи дослідження; 

 простеження та виділення виявів аналітичних/синтетичних 

утворень новогрецької мови; 

 розкриття причин появи таких утворень; 

 дослідження структури аналітичних/синтетичних одиниць та 

спостереження за їх функціонуванням у мові; 

 систематизація (класифікація) таких одиниць; 

 констатація стану та окреслення тенденцій руху окремих підсистем 

новогрецької мови;  

Об’єктом дослідження є утворення лексико-синтаксичних конструкцій, 

що за формою та змістом кваліфікуються як аналітичні/синтетичні, їхні 

морфологічні та словотвірні категорії, а також їх взаємодія із категоріями 

синтаксичного рівня мови. 

Предмет дослідження становлять процеси утворення таких одиниць та їх 

побутування у сучасній новогрецькій мові. 

Матеріалом для дисертації слугували приклади з електронних 

(зворотний Анастасіаді-Сімеоніді А., Тріандафіллідиса М.), друкованих 

тлумачних (Бабінйотиса Г., Кріараса Е.,) та перекладних (Логотетиса В., 
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Хорикова І.)  й інших словників. Також приклади з текстів новогрецької 

літератури, фольклору, періодичних видань (друкованих та електронних), 

радіопередач та безпосереднього спілкування з нативними мовцями.  

Дослідження здійснено з використанням таких методів: 

 суцільної вибірки – за допомогою якої добирався матеріал для 

дослідження; 

 описовий – для систематизації, класифікації та узагальнення 

матеріалу; 

 зіставний (частково) – для визначення подібностей-розбіжстей в 

оформленні морфологічних та словотвірних категорій в 

новогрецькій та українській мовах; 

 порівняльно-історичний (частково) – для можливості простеження і 

реконструкції ретроспективних типологічних змін та конструкції 

новогрецької мови; 

 дистрибутивний (частково) – для співвіднесення складних слів із 

словосполученнями і встановлення контекстного використання 

аналітичних/синтетичних конструкції та складних слів; 

 кількісний метод – для підрахунку продуктивності складних слів; 

 метод трансформаційного аналізу для встановлення семантичного 

відношення основ у складному слові. 

Наукова новизна роботи полягає у комплексному дослідженні 

морфологічних та словотворчих категорій новогрецької мови з погляду 

аналітизму/синтетизму. Вперше простежуються особливості утворення слів та 

конструкцій, що кваліфікується як аналітичні/синтетичні; здійснюється 

класифікація їх типів. Узагальнюються особливості новогрецької мови, що 

виявляються у взаємодії морфології, словотворення та синтаксису на сучасному 

етапі її розвитку. У дослідженні вперше в грецькій та українській елліністиці 

зібрано, систематизовано та проаналізовано мовний матеріал, який представляє 

функціонування аналітичних/синтетичних конструкцій і слів, а також 

принагідно визначено специфіку їхньої структури та семантичного значення 

порівняно з українською мовою. 
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Теоретико-методологічною основою дослідження є функціонально-

структурний підхід. На його основі розглядаємо реалізацію морфологічних і 

словотвірних категорій та засоби їхнього вираження; також аналізуються їхні 

функції відповідно до цих засобів вираження. 

Теоретичне значення дисертації полягає у поглибленні знань із 

теоретичної та функційно-категорійної граматик новогрецької мови  в 

комплексному підході до явища аналітизму/синтетизму на різних мовних 

рівнях; у доповненні лінгвістичних досліджень, що стосуються феномену 

аналітизму/синтетизму; в уточненні критеріїв оцінювання мовних явищ та 

станів. Дисертація є матеріалом для подальших типологічних студій та 

зіставної лінгвістики. 

Практичне застосування  роботи полягає в тому, що деякі положення, 

розділи дослідження можна використовувати у викладанні теоретичних та 

практичних курсів для підготовки фахівців-елліністів; для написання 

посібників, підручників та зіставної граматики української та новогрецької мов; 

матеріали дослідження можуть бути використані для укладання сучасних 

перекладних словників новогрецької мови. 

На захист винесено такі положення: 

1. Аналітизм та синтетизм у вираженні словотвірних категорій тісно 

пов’язаний з синтаксичним рівнем мови. Часто словосполучення є 

мотиваторами складання основ. Отже, тип синтаксичного зв’язку, що існує у 

словосполученні переноситься і в складне слово. Кваліфікація та дослідження 

цих понять має відбуватися як характеристика окремих мовних підсистем. 

2. До проявів аналітизму в системі категорій морфології новогрецької 

мови відносимо: а) наявність артикля, б) скорочення кількості іменникових 

флексій (відмінків), в) функціональне посилення прийменників у вираженні 

відмінкових значень, г) відповідно, збільшення описових конструкцій за їх 

участі, ґ) активне вживання часток і допоміжних дієслів у творенні дієслівних 

часових форм, способів та ступенів порівняннях прикметників,  д) варіативність 

вживання заперечення з різними частинами мови. 
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3. До морфологічних рис синтетизму новогрецької мови зараховуємо: 

а) наявність категорії відмінка, б) часткове використання аугменту в певних 

часових дієслівних формах, в) особове різнооформлене закінчення пасивного 

стану в усіх особах однини та множини, г) суфіксальне маркування форм 

пасивного стану доконаних часів, ґ) суфіксальне утворення вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників. 

4. На рівні словотвору в осново- та словоскладанні тенденції синтетизму 

виявляються у збільшенні кількості складних слів. Ознаками яких є наявність 

сполучної голосної та наявність певного виду синтаксичного зв’язку між 

складниками.  

5. Афіксоїди суттєво збільшують кількість складних слів (прикметників, 

іменників), повторюючись у ряді слів із однаковим значенням. З іншого боку, 

наявність у мові великої кількості складних утворень увиразнює риси її 

аналітизму. 

6. Тенденції до аналітизму/синтетизму новогрецької мови конкурують і 

взаємодоповнюють одна одну. 

Апробація результатів та основних положень дисертаційної роботи 

здійснювалася на кафедрі елліністики Інституту філології Київського 

національного Університету імені Тараса Шевченка у 2008-2011 роках. Також 

на міжнародній науковій конференції «Рецепція наукової спадщини академіка 

М. Я. Калиновича у сучасній філології», до 120-річчя від дня народження 

академіка Михайла Яковича Калиновича (17 березня 2009 р., м. Київ); 

всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 80-річному ювілею 

професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни «Класичні та сучасні мови у вимірах 

теоретичної та прикладної лінгвістики» (4 грудня 2009 р., м. Київ); 

всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Етнічні 

виміри універсуму: мова, література, культура» (14 квітня 2010 р., м. Київ, м. 

Київ); міжнародній науковій конференції до 80-річчя від дня народження 

доктора філологічних наук професора С. В. Семчинського «Рецепція наукової 

спадщини професора Станіслава Семчинського і сучасна філологія» ( 19-20 

травня 2011 р., м. Київ); всеукраїнській науковій конференції за участю 
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молодих учених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі 

сучасних філологічних студій» (11 квітня 2013 р., м. Київ); міжнародній  «он-

лайн» конференції елліністів «Актуальные проблемы неоэллинистики», 

присвяченій 20-річчю створення кафедри новогрецької філології Кубанського 

національного університету (18-19 листопада 2013 р., м. Краснодар, Росія) 

Публікації. Основні теоретичні положення та практичні здобутки 

дисертації відображено в семи одноосібних наукових статтях, п’ять із яких 

видано у фахових виданнях, що увійшли до переліку ВАК України, однієї у 

зарубіжному науковому фаховому виданні та однієї тези наукових 

конференцій. 

Структура та обсяг дисертації.  Робота складається зі вступу, основної 

частини, загальних висновків, списку використаних джерел та одного додатку. 

Загальний обсяг дослідження 206 сторінок, із них 164 – основного тексту. 

Список використаних джерел нараховує 201 позицію, з них 97 – іноземними 

мовами (включно зі словниками). 

У Вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дисертації на 

сучасному етапі розвитку української елліністики; визначено основні засади, 

що сприяли вибору об’єкта і предмета; сформульовано мету, завдання та 

основні теоретичні положення, що винесені на захист; окреслено матеріал 

дослідження і методи його аналізу, розкрито наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення і цінність роботи; наведено дані про апробацію основних 

результатів дослідження та його структуру. 

У першому розділі «Співіснування аналітичних і синтетичних форм у 

морфології сучасної новогрецької мови» здійснено огляд літератури: 

першоджерел та критичних праць. Сформовано та уніфіковано термінологічний 

апарат дослідження, а також окреслено критерії, за якими виокремлюються 

аналітичні та синтетичні морфологічні форми. У наступних підрозділах на 

прикладах різних частин мови проводиться поглиблений аналіз їхніх 

категоріальних систем. Аналітичні тенденції та синтетичні особливості 

простежено на прикладах таких частин мови: артикль, іменник, дієслово, 
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прикметник, прислівник (частково). Також досліджено роль прийменників у 

виразненні аналітичних тенденцій мови.  

У другому розділі «Осново- і словоскладання новогрецької мови та їх 

роль у процесах номінації на сучасному етапі розвитку мови» проводиться 

детальний аналіз складних слів, утворених за типом осново- та словоскладання 

на прикладі трьох частин мови: іменника, дієслова та прикметника. На початку 

визначено місце словотвору в лінгвістиці та його зв’язок із іншими галузями 

мовознавчих студій. Окреслено напрямки підходів у дослідженні словотворчих 

феноменів з погляду синхронії та діахронії; уніфіковано термінологічний 

апарат. Охарактеризовано та досліджено основні показники складних слів. 

Розглянуто існуючі та запропоновано власну класифікацію складних лексем. У 

наступних підрозділах ґрунтовно проаналізовано складні іменники, 

прикметники та дієслова. Окремо звертається увага на афіксоїди, що мають 

високу продуктивність у складних словах новогрецької мови. 

 У Висновках узагальнено результати дисертації; сформульовано основні 

структурні особливості новогрецької мови на морфологічному на 

словотвірному рівнях з погляду мовного аналітизму та синтетизму; окреслено 

перспективи подальших можливих розвідок з цієї та подібної проблематики. 

У Додатку (1) Список складних слів СНМ, використаних у дослідженні, за 

абеткою перераховано композити та юкстапозити, що наведені в дисертації як 

приклади. 
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Частина І 

 

СПІВІСНУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ І СИНТЕТИЧНИХ ФОРМ У 

МОРФОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

2.1 До передумов типологічних дефініцій. Вступ 

  

оняттями аналітизм і синтетизм нині послуговуються в 

найрізноманітніших сферах пізнання. Зазвичай ними позначають 

полярні наукові явища, при номінації дії чи підходів у дослідженні, 

тому, як правило, вони протиставляються в наукових словниках, довідниках та 

фахових виданнях, утворюючи привативну опозицію. Лінгвістика не є 

винятком серед інших наукових дисциплін і використовує їх у власних 

потребах номінації явищ, процесів чи станів. Так процес говоріння можна 

порівняти з синтезом, а сприйняття з аналізом. Висловлюючись, ми створюємо 

«щось» нове. Будуючи речення, поєднуючи слова́, встановлюючи між ними 

певні зв’язки́ – закладаємо в них деяку інформацію. Навпаки, сприймаючи 

«закодовану» інформацію – робимо її зрозумілою, розкладаємо ціле на частини. 

Термінологічно в мовознавстві ці поняття утвердилися наприкінці XVIII 

на початку ХІХ століть і використовувалися здебільшого в типологічних  та 

зіставних студіях. Основна мета типологічного дослідження – характеристика 

мови, як автономної системи, з’ясування механізмів її функціонування, 

класифікація мов залежно від їх структури. Однак, незважаючи на значні 

поступи учених-мовознавців зазначеного періоду, багато явищ і сьогодні 

залишаються дискусійними, а деякі питання та постулати потребують уточнень 

чи перегляду. Пов’язуємо це з оцінним ставленням учених до матеріалу 

дослідження. Зокрема Вільгельм фон Гумбольдт казав: «Справді духовне 

зустрічається лише в мовах, що досягли досить високого щабля розвитку» [26, 

с. 370]. Подібні висловлювання унеможливлюють об’єктивність дослідження. 

Відзначаємо, що попри таке градаційно-вартісне ставлення дослідників цього 

періоду до мов, ми завдячуємо їм формуванням морфологічної класифікації.  

П 
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У ХХ ст. важливий внесок у «нову класифікацію» зробили 

американські вчені Сепір Е. та Грінберг Дж. Перший автор так званої 

ступінчастої типології. Учений критикував морфологічну класифікацію за її 

еволюційне спрямування і зовнішній характер, оскільки вона стосується лише 

техніки побудови слів. Важливою тезою його висновків є те, що в окремих, 

іноді територіально-віддалених мовах спостерігаються однакові тенденції 

розвитку.  

Подальший розвиток його ідей та вдосконалення підходів до класифікації 

і групування мов провадив Дж. Грінберг, поставивши завдання розробити 

морфологічну типологію мов із числовими даними, так звана квантитативна 

типологія. Основні ідеї цієї типології та її обґрунтування він подає в одній із 

найвідоміших статей.
1
 Для такого дослідження він відбирає ряд мовних ознак 

та категорій (метод типологічних індексів),
2
 зараховуючи їх до основних 

покажчиків мовної типології: а) ступінь синтезу (індекс синтетичності); б) 

спосіб зв’язку слів (індекс аглютинації); в) характер словозмінних та 

словотворчих морфем (індекс словоскладання, деривації та словозміни). Для 

визначення числових величин, які вчений називає індексами, він наводить 

підрахунок кількості відповідних випадків на сто слів. Тому, розділивши 

отримані фактичні дані на сто, Дж. Грінберг отримав число, що може 

показувати, наприклад, відношення числа суфіксів до кількості слів. 

Новаторським у його підході є те, що він порівнює не мови в цілому, але 

досліджує окремі їхні риси та характеристики.  

Характерно, що поступово учені відмовляються від ідеї створення 

фронтальної типології і зосереджуються на вивченні окремих категорійних 

підсистем мови. Наше дослідження має на меті розглянути окремі категорійні 

системи новогрецької мови (зіставивши їх частково з українськими), метою 

якого є опис морфологічної структури новогрецької мови з погляду прояву в 

ній синтетизму та аналітизму. 

                                           
1
 Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков // Новое в лингвистике № 3. – М. 

Изд. иностранной литературы, 1963. – С. 60-94. 

2
 Учений вважає, будь-яка мова є набором таких  індексів. 
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Будь-яка мова є по-своєму унікальною. При порівнянні, відмінності, що 

існують в різних (порівнюваних) мовах можуть бути двох видів: а) якісними та 

б) кількісними. До першої групи зараховуємо, наприклад, наявність артикля у 

новогрецькій мові і його відсутність в українській. Чи, якщо поглянути у 

зворотному напрямку, сучасна українська мова (СУМ) має граматичну 

категорію виду, яка у чистому вигляді відсутня у новогрецькій. Противагу їм 

становлять кількісні, коли певні категорії є в обох мовах (чи групах мов), однак 

у котрійсь із них вони більш розвинуті чи диференційовані, наприклад: часова 

система у новогрецькій мові є розгалуженішою, ніж в українській. І навпаки – 

іменникова система української мови є категорійно-складнішою, ніж система 

іменника новогрецької. 

Зауважимо, поняття мовний тип у дослідженні вживаємо в двох 

значеннях - вузькому та широкому. У першому випадкові – це тип 

морфологічного вираження, тип його функції у мові; у другому – сукупність 

стійких мовних особливостей певної мови. Для перелічення способів 

вираження мовного значення (функції) чи структурних особливостей мови, 

необхідно уточнити, а часом і розробити інвентар мовних типів. Оскільки 

одним із завдань нашого дослідження є виявлення та встановлення 

особливостей і специфіки новогрецької мови, її своєрідності серед інших мов 

(зокрема в порівнянні з українською). Тому нашу наукову працю можна 

кваліфікувати, як класифікаційне характерологічне дослідження, що 

здійснюється в руслі структурної типології, що вивчає типи мовного вираження 

[22, с. 16]. 

 

2.2 Співіснування чи конкуренція 

  

Полярність понять аналітизму та синтетизму визначає цілісність цієї 

мовознавчої парадигми. Єдність протилежностей взаємообумовлює наявність 

«чогось» та передбачає існування «іншого». У лінгвістиці, зокрема в 

типологічних студіях це можна пояснити таким чином. Якщо існує мова 

синтетичного типу, відповідно існує мова й аналітичного, як антипод, 
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наприклад: новогрецька  китайська. Вважаємо, що для типологічного 

дослідження важливим є поняття тла, на яке орієнтується дослідник. 

Наприклад, фіксуємо схожість новогрецької та української мов – це мови 

флективні. Далі констатуємо певні відмінності, приміром у системі категорій 

іменника (кількість відмінків). Упродовж дослідження така відмінність може 

трансформуватися в протилежність, приміром наявність артикля в новогрецькій 

мові та його відсутність в українській. Такі протилежності, які беремо за 

критерій у досліджуваних мовах, можуть співіснувати чи конкурувати. 

Поняття аналітизм та синтетизм часто використовуються в мовознавстві в 

«широкому» розумінні. Таке використання передбачає вживання цих понять 

безпосередньо в масштабних цілях типологічних класифікацій, а таке 

застосування цих термінів «провокує схематизованість у визначенні специфіки 

конкретних мов ...  не відповідає завданням дослідження динаміки структурно-

семантичних явищ і врахування їх різноманітності в складних системах 

конкретних мов» [30, с. 1]. Визначаємо ці поняття у вужчому термінологічному 

значенні для характеристики окремих рівнів, (під)систем мови, а не для 

всезагального її опису, властивостей чи формотворення. «Вузьке» визначення і 

наповнення цих понять нині в лінгвістиці дає можливість по-новому 

встановити підвидові чи родові ознаки мови. 

Кожна мова за допомогою власних засобів реалізує різнорівневі категорії. 

На кожному з рівнів структурно-семантичні особливості реалізуються 

спеціальними шляхами. В цьому і полягає мовне різноманіття мов світу. Отже, 

ніяк не випадає стверджувати, що засоби чи категорії однієї мови превалюють 

над цими ж категоріями та засобами іншої мови. Вони лише оформлюються по-

різному. Тому нині наука уникає тверджень про «переваги» чи «недоліки» тієї 

або іншої мови. 

Неможливо скласти відповідне уявлення про природу мови, 

задовольнившись лише перерахунком різноманітних фактів, які формують її 

граматику. Також неможливим є встановлення обмеженої (визначеної) 

кількості мовних типів із повним урахування усіх особливостей тих сотень мов, 

якими розмовляє нині людство. Мовлення й мова не підпорядковуються 
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твердій та непохитній класифікації. Навіть якщо вченому вдасться розробити 

найрозгалуженішу класифікацію, можна бути певним, що багато мов світу 

доведеться насильно підганяти під той чи інший тип. Це підтверджує тезу, що 

мова не є «чистим представником» певного типу. Хоча це ніяким чином не 

доводить беззмістовності вже існуючих класифікацій [70, с. 118].  

 Перед тим, як починати характеристику окремої мови важливо обрати 

чіткий погляд та підхід, адже мова є багатостороннім феноменом. Вважаємо, 

для дослідника є програшним рух за єдиною траєкторією, за простою 

загальною формулою. Коли дослідник має два полюси, два крайні поняття і 

підганяє під них усі явища, що трапляються йому на шляху, це не є добрим 

прикладом для наукового наслідування. Саме таким чином часто нині 

будуються класифікації, коли поняття аналітизм/синтетизм розглядаються в 

широкому розумінні. Ось чому вченим-лінгвістам для коректного визначення 

мовного типу часто доводиться робити поправки, додаючи «... з елементами», 

«... з рисами» або «... з яскраво вираженою тенденцією до ...» тощо. Мова може 

бути одночасно аглютинативною й флективною чи флективною й 

полісинтетичною. Відомо, деякі мови історично змінювали свою типологічну 

приналежність, наприклад французька. Порівнюючи флективну мову з 

аглютинативною варто відзначити, що значення, яке ми вкладаємо у поняття 

флективна мова, це побіжний огляд деяких базових рис-особливостей латини та 

давньої греки. Явища, притаманні цим двом мовам зажди вважалися 

характерними для усіх мов флективного типу. Перш за все, впадає в очі те, що 

вони є виразніше синтетичнішими, ніж аналітичними (порівнюючи їх із 

сучасними європейськими мовами). Проте, якщо їх порівнювати з іншими 

мовами світу, то вони покажуть не такий вже й високий рівень синтетизму. З 

іншого боку, їх сучасні нащадки (італійська та новогрецька) є аналітичнішими 

від них, але вони не настільки відійшли від своїх попередників (в структурному 

відношенні), щоб виділяти чи зараховувати їх в окрему мовну групу. Це 

стосується переважно романських мов (італійської, іспанської, румунської, 

французької, португальської), а новогрецька мова, вже не є настільки 

«очевидно аналітичною» [70, с. 124]. Хоча демонструє разом із романськими 
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мовами, а також датською, англійською, болгарською сильну тенденцію до 

аналітизму [193, с. 45]. 

Окрема мова не може відображати у своїх формах усі реалії й особливості 

об’єктивної дійсності. Якби так було, то величезна кількість граматичних 

категорій унеможливлювала чи принаймні дуже ускладнювала «нормальне» 

повсякденне спілкування людей поміж собою. Процес відображення 

навколишньої дійсності, а також номінації у мовних категоріях будь-якої мови 

відбувається досить вибірково. Назви явищ, процесів, осіб мова оформлює за 

однією моделлю (схемою), інші – за другою. Саме тому доцільно говорити про 

аналітизм/синтетизм різних мовних підсистем. Отже, аналітизм може бути 

властивістю мови, яка проявляється, реалізуючись більш-менш яскраво, 

наприклад у морфологічній системі, в синтаксисі або в словотворенні. 

Можливий і перетин мовних систем на рівні синтаксису та словотвору. Кожен з 

цих «видів» аналітизму (тобто аналітизм на кожному мовному рівні) слід 

визначати окремо. Щоразу окреслювати, уточнювати та «по-новому» 

занурюватися в поняття з похибкою на конкретно-досліджувану підсистему 

мови. Почасти аналітизм та синтетизм в окремих випадках не 

протиставляються, оскільки ознаки, за якими вони розрізняються, не 

конкретизуються [30, с. 1]. 

Усе це дає підстави припустити, що шляхи реалізації аналітизму на 

синтетизму співіснують в окремій мові на усіх її рівнях. Часто схеми та форми 

аналітичних/синтетичних конструкції перебувають в живій конкуренції поміж 

собою, а сфери їх побутування та функціонування можуть змагатися за 

існування в мові. Так, припускаємо, що аналітичні форми ступенів порівняння 

прикметників сучасної новогрецької мови (СНМ)
 3

 вживаються частіше, ніж 

синтетичні. Однак це не свідчить про те, що вони повністю витіснили 

синтетичні. Для порівняння погляньмо на синтетичний/аналітичний майбутній 

недоконаний час у СУМ. Переважно для утворення цього часу мовцями 

вживається описова форма (буду читати, буду робити замість читатиму, 

                                           
3
 Сучасна новогрецька мова, англійською SMG «standard Modern Greek». Коли вживаємо цю абревіатуру, маємо 

на увазі загальноприйнятий варіант використання мови, про що зазначають і дослідники [110, с. 362] 
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робитиму), за аналогією до російської мови. Однак останнім часом помітно 

зросла тенденція до вживання синтетичної форми.  

 

2.2.1 До термінологічних визначень дослідження 

 

Виокремленням особливих ознак мови, їх групуванням та класифікацією і 

займається лінгвістична типологія. Типологія мов – це вчення про тип 

структури мови [7, с. 6]. Адже можна досліджувати фонологічну, синтаксичну 

чи морфологічну типологію. Кажучи про тип мови, їх аналітизм/синтетизм, 

відштовхуємося від морфологічної структури слова, основним компонентом 

якого є коренева морфема. В ній міститься головний зміст. Окрім того у слова 

можуть бути й афіксальні морфеми, які виконують різні службові функції 

(відношення між словами - словозмінні морфеми; утворення нових слів – 

словотворчі морфеми). Словоформа – це сполучення кореневої морфеми зі 

словозмінною. Їх сукупність утворює парадигму слова, яка слугує еталоном 

групі слів одного рівня певної мови. Сам по собі корінь як лексична одиниця 

існує рідко. Такі корені називають «вільними морфемами» (free morphemes) 

[114, с. 41].  

Мовний тип визначаємо як певну кількість структурно-функціональних 

ознак і рис окремої мови/групи мов, які різнять її/їх від інших мов. Тип є 

«притаманністю», особливістю певної мови; те, що вирізняє її поміж іншими 

мовами. Адже саме такі риси слугують критерієм зарахування мови до окремої 

групи-типу. Слушно зауважив російський дослідник Солнцев В., кажучи, що 

«поряд з універсальними властивостями ... варто виділяти й індивідуальні ... 

таким чином в кожній мові можна виокремити три групи ознак: універсальні, 

типологічні та індивідуальні» [78, с. 34]. 

У нашому дослідженні під поняттями аналітизм і синтетизм (як 

термінами типологічних студій), ми розуміємо формальне вираження 

граматичних значень. Синтетизм у мові, це відношення між словами, що 

виражаються в межах форми самого слова (наприклад, за допомогою афіксів). 

Аналітизм, коли такі відношення реалізуються поза межами слова, за 
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допомогою службових, допоміжних слів. Дехто з дослідників вважає, що 

багатослівність/однослівність форми, як критерій при визначенні понять 

аналітизм/синтетизм не є «чіткою лінією поділу» [121, с. 44], апелюючи до 

клітиків, наприклад частка θα. Вважаємо, що така теза є досить дискусійною. 

Коли вживаємо терміни «аналітична мова» чи «синтетична мова» маємо на 

увазі мови, у яких переважають ці ознаки, висловлюючись точніше про прояви і 

тенденції аналітизму. Проте такі терміни є дещо відносними. Вони радше 

стосуються тенденції розвитку мови, ніж її сталого постійного вигляду та 

визначення. Адже часто мова у ході свого розвитку рухається від синтетизму до 

аналітизму: англійська, французька або ж навпаки, мова виявляє такі ознаки, за 

якими можна зробити припущення в її русі від аналітизму до синтетизму. 

На останок декілька слів зауважимо про поняття частини мови (ЧМ). ЧМ 

– це група лексико-граматичних одиниць, кожна з яких характеризується 

морфологічними, синтаксичними та лексико-семантичними особливостями. Їх 

кількість може бути різною в окремих мовах, що зумовлено, передусім, 

особливістю граматичного ладу кожної мови. 
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2.3 Артикль новогрецької мови як маркер мовного аналітизму 

 

Новогрецьку мову зараховують до мов артиклевих [35, с. 3], що збільшує 

рівень її аналітичності. Артикль (άρθρο, article) не є винятковим явищем 

новогрецької мови. Він присутній у багатьох індоєвропейських мовах, 

наприклад: німецькій, французькій, іспанській, англійській, де він уживається в 

препозиції до іменника. Хоча в болгарській та македонській він розташовується 

у постпозиції до іменника. Небагато мов, у яких артикль володіє категорією 

відмінка, пор., артиклі англійської, італійської, французької, іспанської не 

мають категорії відмінка. Натомість артикль німецької мови володіє такою 

категорією.  

Артикль СНМ належить до відмінюваних частин мови, адже має 

граматичні категорії відмінка, роду та числа. Він нараховує три роди 

(чоловічий, жіночий, середній), два числа (однину, множину), а також усі 

відмінкові форми, окрім кличної, тому категорія відмінка новогрецького 

артикля є триграмемною. Традиційно виділяють два види артикля: а) означений 

(ОА); б) неозначений (НА) [85, с. 115; 111, с. 46]. Однак серед дослідників були 

спроби виділити третій вид артикля - нульовий [89, с. 170]. Грецькі дослідники 

Клерис Х. та Бабінйотис Г. у «Граматиці грецької мови» згадують про такий 

вид артикля як μηδενικό άρθρο. [149, с. 197]. Вважаємо, що таке його 

«необов’язкове вживання» не є достатньою підставою для виділення нульового 

виду артикля, тому ми слідом за цими дослідниками  дотримуватимемося 

погляду, що у новогрецькій мові лише два види артикля: означений (οριστικό 

άρθρο) та неозначений (αόριστο άρθρο) [149, с. 131, с. 197]. 

Форма кличного відмінка новогрецької мови завжди вживається без артикля. 

Інколи кличний відмінок маркують вигуками типу ε, ω, але це не є 

обов’язковим, наприклад: [Гей,] Петре! [Агов,] Миколо! [Ε,] Αλέξανδρε! [Έλα] 

Μεθόδιε! Отож, означений та неозначений артиклі не мають кличного відмінку. 

Неозначений артикль має форми лише однини. Деякі граматики у графі 

Множина неозначеного артикля у дужках (як теоретично-можливий 

відповідник) подають такі форми неозначених займенників: наз. відм. – 
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κάποιοι-ες, -ες, -α; μερικοί, -ές, -ά; род. відм. – κάποιων, -ων, -ων; μερικών, -

ων, -ων; знах. відм. κάποιους, -ες, -α; μερικούς, -ές, -ά [177, с. 197-198]. 

Спектр функцій артикля в СНМ широкий. Найперше, розподіляємо 

функції на а) первинні та б) вторинні. Відповідно до цього вони можуть бути 

морфологічними (родова, відмінкова), синтаксичними (узагальнювальна, 

дейктична) та словотворчими (словотворча). Основна функція артикля 

новогрецької мови (і не лише) забезпечення категорії 

означеності/неозначеності. Іншими словами, встановлення відношення до 

предмету чи особи. Така референція жодним чином не означає, що у мовах «не 

артиклевих» (за класифікацією Касаткіної), наприклад українській, де 

історично формально-граматично не засвідчений артикль така категорія не є 

важливою чи взагалі відсутня. 

Традиційно, описуючи вживання ОА (з погляду актуального членування) 

обмежуються такими визначеннями. ОА вживається тоді, коли йдеться про 

конкретну особу чи предмет; чи коли говоримо про збірні поняття, наприклад: 

αυτή η κοπελιά η οποία μιλάει με τον Τάκη ήρθε από το Λονδίνο – та дівчина, 

яка розмовляє з Такісом, приїхала з Лондона; ο άνθρωπος είναι κοινωνικό 

πλάσμα – людина є соціальним створінням; το άλογο είναι χορτοφάγο – кінь 

травоїдна тварина тощо. НА вживаємо, кажучи про невизначену особу чи 

предмет, наприклад: μια φορά [καί έναν καιρό] – одного разу; ένας καθηγητής 

μπήκε στην αίθουσα – [якийсь, один] викладач зайшов до авдиторії. 

Неозначений артикль за граматичними формами збігається з кількісним 

числівником – ένας, μια, ένα – один, одна, одне. Розглянемо, наприклад, уже 

згадуваний вираз одного разу... – μια φορά και έναν καιρό. Числівник-артикль у 

новогрецькій мові позначає невизначений, неконкретний раз в часі: один 

чоловік казав ніколи не буває запізно... – ένας άνθρωπος έλεγε ποτέ δεν είναι αργά, 

тобто ми не знаємо цю людину, ким був цей чоловік; одного вечора (якось) ми 

пішли на каву - ένα βράδυ πήγαμε για κάφε. Коли б ішлося про конкретний, 

визначений (у часі та місці) випадок чи особу, тоді ми би сказали: την επόμενη 

φορά - наступного разу або αυτός/εκείνος ο άνθρωπος - ця людина, той чоловік. 

Означений та неозначений артиклі тому визначаємо дейктиками, адже вони 



 23 

вказують на учасників висловлювання у відношеннях цей, ця, це  той, та, 

те чи отой, ота, оте і, як зазначають дослідники, ситуативне вживання таких 

займенників часто зближує їх із артиклем – передартиклевий стан 

(«предартиклевое состояние», див. Касаткина, 2008). 

Дослідники, посилаючись на В. Матезіуса, зауважують, що категорія 

означеності/неозначеності в мовах, де представлений артикль (романські, 

германські, а ми сюди додаємо й новогрецьку) є важливою частиною 

граматичної системи. І навпаки, відсутність його в давньослов’янських мовах 

свідчить, що ця іменникова категорія була для них «випадковою» [46, с. 15].  

До основних функцій артикля СНМ зараховуємо визначення роду 

іменника, адже за закінченням не завжди правильно можна його визначити. 

Наприклад, іменники СНМ на –ος можуть бути трьох родів: ο χείμμαρος - 

потік, η νόσος - хвороба, το κράνος – шолом. Іменники на –о можуть буди двох 

родів середнього та жіночого: η ντίσκο - дискотека, το βουνό – гора, або ж η 

ρεκλάμα (η διαφήμιση) – реклама, το σύστημα – система, το Πάσχα – Пасха 

(Великдень),  тощо. Ці та подібні випадки становлять певні складнощі для 

студентів, які вивчають новогрецьку мову. Відтак принцип встановлення роду 

«за аналогією» не є абсолютним. Особливо це стосується запозичених слів, які 

не відмінюються і не мають типових грецьких закінчень: η πλαζ – пляж, η 

ντισκοτέκ – дискотека, η ελίτ – еліта, η σεζ λογκ - шезлонг; η σεζόν – сезон, το 

σαμποτάζ – саботаж, диверсія; ο φραπέ – фрапе; ο κορσές – корсет, ο 

ντετέκτιβ – детектив тощо. В такому випадку артикль представляє не лише 

категорію роду, але також числа та відмінка. Граматична категорія роду 

виконує дві функції: а) виражає родову відмінність слів; б) оформлює 

синтаксичні зв’язки́ слів у реченні [39, с. 15]. Наділення особи, речі, предмета 

чи явища певного визначеного роду є цікавим та динамічним процесом у будь-

якій мові, зокрема новогрецькій та українській. Відома особливість саме 

новогрецької мови поміж інших індоєвропейських мов – велика варіативність 

родового розрізнення слів, яка у «лексиконі мови [новогрецької] представлена 

іменниками з тим самим лексичним значенням і різними словозмінними 

парадигмами частіше двох родів, чоловічого і середнього… рідше трьох» [45, с. 
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15]. Таке граматичне коливання роду є досить розповсюдженим явищем у 

мові: ο γάιδαρος, το γαϊδούρι - віслюк; ο λέοντας, το λιοντάρι – лев; ο σίκαλος, η 

σίκλα, το σίκλι – відро; ο πεύκος, η πεύκη, το πεύκο – сосна; ο/η έλαφος, το 

ελάφι - олень тощо. 

Коли ми говоримо про живі істоти, процес родової диференціації 

відбувається переважно, за біологічною статтю: ο άντρας – чоловік, ο σκύλος – 

собака, пес; η γυναίκα – жінка, η φοράδα - кобила. Маленькі ж істоти 

оформлюються у категорію середнього роду, як показник «недорослості, 

незрілості»; το παιδί – дитина, το μοσχάρι – теля. В подібних випадках рід 

іменника вказує на вікову характеристику істоти. 

Артикль є потужним словотворчим засобом у деяких словах (особливо це 

стосується слів на позначення назв професій), де він і здійснює родову 

трансформацію слова: 

Табл. № 1 Іменники чоловічого та жіночого родів диференційовані артиклем 

 

Чоловічий рід Жіночий рід 

ο σκιέρ – лижник η σκιέρ – лижниця (жінка-лижник) 

ο δικηγόρος
4
 – адвокат (чоловік) η δικηγόρος – жінка-адвокат 

(адвокатка) 

ο ηθοποιός – актор η ηθοποιός – акторка, (жінка-актор) 

ο μάνατζερ – менеджер  η μάνατζερ – жінка-менеджер 

ο σταρ – зірка (телебачення, театру 

тощо, відома людина, чоловік!) 

η σταρ - зірка (телебачення, театру 

тощо, відома людина, жінка!) 

ο ναρκομανής – наркоман η ναρκομανής – наркоманка 

ο οδοιπόρος – мандрівник η οδοιπόρος – мандрівниця 

ο καρδιολόγος – чоловік-кардіолог η καρδιολόγος – жінка-кардіолог 

ο αρχαιολόγος –  чоловік-археолог η αρχαιολόγος – жінка-археолог 

 

                                           
4
 Про утворення назв професії шляхом юкстапозиції типу  ο υποψήφιος – абітурієнт, депутат => η (γυναίκα)-

υποψήφιος – абітурієнтка, жінка-депутат, наразі не зупиняємося. 
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Вагомим внеском у розробку теорії категорії роду в елліністиці є 

дисертація Тищенко О.О. «Граматичний рід у системі категорій іменника 

новогрецької мови», де авторка окремо зупиняється на питанні 

аналітичних/синтетичних засобах вираження граматичного роду. До 

синтетичних авторка зараховує відповідно суфіксальний (флективний), 

наводячи широкий спектр димотичних та книжних суфіксів: -τρι(α)/τρ(α), -

ισς(α), -ιν(α), -ες(α), -εσς(α), -ιδ(α)/-ις, -αιν(α), -ειρ(α) тощо. Такі суфікси 

використовуються переважно в розмовному стилі мовлення. Дослідницею 

встановлено, що артиклеве (аналітичне) протиставлення в утворенні 

співвідносних пар іменників чоловічого та жіночого роду зазвичай відбувається 

в словах на позначення спеціалізованих професій, де другим складником є 

афіксоїд, наприклад: -λογ(ος), -γραφ(ος), -ποιο(ος), -ουργ(ος), -κομ(ος), -νομ(ος), 

-τροφ(ος) тощо. Також підтверджено, що подібне протиставлення парадигми 

артикля є поширеним в запозиченнях із англійської та французької мов: ο/η 

ρεσεψιονίστ, ο/η σέρφερ, ο/η ντετέκτιβ тощо. Отже, варіативність відмінка 

оформлюється артиклем і граматична категоризація іменників за статтю у таких 

випадках також залежить від артикля. Закінчення у межах іменникової 

словозміни залишаються однаковими для чоловічого та жіночого родів:  ο σταρ 

– кінозірка (чоловік) – η σταρ – кінозірка (жінка). Отож, риси аналітизму 

(артикль) працюють на збереження родової категоризації. Безперечно, основну 

кількість утворень на позначення професій жіночого роду забезпечує розвинута 

система суфіксів новогрецької мови, що було доведено в наведеному 

дисертаційному дослідженні. Зауважимо, в останні роки помітно зросла 

кількість суфіксів, які позначають назви жіночих професій і в українській мові. 

Найпродуктивнішим серед інших них є суфікс –ка: 

-ка – лікар => лікар-ка; бібліотекар => бібліотекар-ка; директор => 

директор-ка = директри-са; журналіст => журналіст-ка; аптекар – аптекар-ка; 

перукар – перукар-ка; баскетболіст – баскетболіст-ка; офіціант – офіціант-ка; 

таксист – таксист-ка; турист – турист-ка, тощо. Серед менш продуктивних 

суфіксів виділяємо такі: -ця => працівник – працівни-ця; прибиральник – 

прибиральни-ця; цукерник (кондитер) – цукерни-ця; художник – художни-ця; 
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штукатур – штукатур-ниця; садівник – садівни-ця; вантажник – вантажни-ця; 

льотчик – льотчи-ця; -ша => бармен – бармен-ша; регент – регент-ша; -еса/-еса 

=> поет – поете-са; стюард – стюард-еса; абат – абат-иса; -ня => кравець – 

кравчи-ня; монах – монахи-ня (монашка); господар – господи-ня; продавець – 

продавчи-ня (продавщиця), майстер – майстри-ня; -ха => плавець – плавчи-ха 

(плавчи-ня). 

На рівні словотвору інколи аналітичні риси родової категоризації 

іменника (артиклевий вид) борються з синтетичними (суфіксальний вид). 

Наприклад, цікавим є спостереження щодо слова архітектор – ο αρχιτέκτονας, 

яке у середині ХХ ст. диференціювало професію чоловіка й жі́нки за 

допомогою зміни артикля, тобто ο αρχιτέκτονας – архітектор η αρχιτέκτονας – 

жінка-архітектор (архітекторка). Однак в кінці ХХ ст. цей тип словотворення 

витісняє суфіксальний (синтетичний) – η αρχιτεκτόνισσα. Відзначимо, що 

словники А. Іоаннідиса А. та Хорикова И. не фіксують суфіксального 

похідного, утвореного від основи іменника чоловічого роду, однак словники 

пізнішого часу вже поряд зі словом ο αρχιτέκτονας фіксують η αρχιτεκτόνισσα 

[201, с. 163; 198, с. 188]. 

Артикль новогрецької мови бере також активну участь у процесі 

конверсії, зокрема субстантивації (перехід слів, словоформ із однієї частини 

мови до класу іменників). Наприклад дієслів: είναι – він є => το είναι – буття 

(філос.), πιστεύω – вірю => το πιστεύω – кредо, Символ Віри (реліг.), πείθω – 

переконую, умовляю => η πειθώ – переконання, μπορώ – можу => το μπορώ – 

можливість, здатність щось робити (δεν έχω πολλά μπορώ να το κάνω, είμαι 

φτωχός – я не маю багато можливостей це зробити, я бідний), θέλω – хочу => 

το θέλω – бажання, хотіння (οι Ισπανοί δεν μπορούν να έχουν πολλά θέλω 

εξαιτίας της κρίσης - іспанці не можуть собі багато чого дозволити у зв’язку з 

кризою), ευχαριστώ [...] – дякувати  => το ευχαριτώ – подяка, πρέπει – 

необхідно => τα πρέπει – необхідності, обов’язки (τα πρέπει και τα θέλω – 

необхідності та хотіння);
5
 прикметників: ευγενής, -ης, -ες – ввічливий, люб’язний 

                                           
5
 Режим доступу інтернет-газети: http://kostasxan.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4466.html 

http://kostasxan.blogspot.gr/2013/04/blog-post_4466.html
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=> ο ευγενής – дворянин, υβός, -η, -ο – горбатий, згорблений => ο ύβος – горб, 

пагорб, παρακείμενος – поблизький, прилеглий => ο παρακείμενος – минулий 

доконаний час, μεγαλόσωμος, -η, -ο - гінкий, високий => ο μεγαλόσωμος – 

велетень, γαλανόλευκος – блакитно-білий => η γαλανόλευκη – прапор Греції, 

ζυγός, - η, - ο – парний => ο ζυγός – ярмо, іго, кормига; числівників: δυο – два 

=> το δύο – двійка (у грі в карти, кості, номер автобуса) Ч => І; ογδόντα – 

вісімдесят => το ογδόντα – наприклад, квиток громадського транспорту, який 

коштує 0.80 € (у випадку субстантивації числівників, артикль «створює» річ, 

предмет тощо, який має вартість, котру позначає числівник. Це може бути будь 

що, наприклад номер кімнати, папки, документу тощо); прислівників: συν – 

разом => τα σύν – переваги, μείον – менше => τα μείον – недоліки. 

Субстантивацією свого роду можна назвати рідкі випадки вживання 

артикля з дієслівною формою інфінітива, що засвідчує вплив катаревуси: 

ανήκω – належати, є необхідним => το συνανήκειν – належність, 

необхідність […] Όταν, όμως, κάτι τέτοιο συμβεί οι ισορροπίες γίνονται εξαιρετικά 

ασταθείς. Γιατί αυτή η λογική, αυτές οι συμπεριφορές, δεν μπορούν να 

αναπαραγάγουν τις ηθικές προϋποθέσεις του συνανήκειν, του κοινού νοήματος, του 

«εμείς» που είναι αναγκαίο σε μια κοινωνία. […] (Γ. Βούλγαρης «Διαφορά και 

πολιτική», ΤΑ ΝΕΑ, 10 Μαρτίου 2002). 

καπνίζω – курити => το καπνίζειν - куріння […] Κατά τον κύριο 

Λουπασάκη, ο καλύτερος και αποτελεσματικότερος τρόπος να σταματήσει κανείς 

οριστικά το κάπνισμα είναι... μέσω του καπνίσματος! «Αντί να πάει κανείς κόντρα 

στον καπνιστή, είναι  προτιμότερο αξιοποίησει τη διαδικασία του καπνίζειν 

προκειμένου να αφυπνίσει στον οργανισμό την αντίδραση ξένου σώματος. […] 

(Σουφλερή  Ιωάννα Α. «Πως να κόψετε το κάπνισμα», ΤΟ ΒΗΜΑ, 29 Σεμπτεμβρίου 

2002).
 6
 

φτύνω [πτύω] – плювати => το πτύειν – плювання; Απαγορεύεται το 

πτύειν – Не плювати. Однак, такі випадки вживання «інфінітиву» поодинокі і 

не створюють тенденцій. Радше є залишками раніше вживаних форм. 

                                           
6
 Стаття доступна в онлайн-режимі за адресою: 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=145780#commentForm  

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=145780#commentForm
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Зауважимо, що при такій субстантивації поряд із дієсловом може 

вживатися не лише означений артикль, а й неозначений: θέλω να πω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ – хочу сказати велику дякую [...]) – хочу сказати велику дякую [...].
7
 

Найчастіше у новогрецькій мові транспозиція частин мови за участі 

артикля є відприкметниковою. Таворис А. зазначає, посилаючись на граматику 

Brugmann K. та Thumb A., що «майже кожен прикметник грецької мови (у 

новогрецькій мові слово з артиклем) може паралельно вживатися як іменник» 

[145, c. 13]. Автор наводить у книзі численну кількість іменників 

(субстантивованих за допомогою артикля) новогрецької мови, які походять від 

прикметників, дієприкметників старогрецької (чи запозичень з інших мов): ο 

διάδοχος – намісник, спадкоємець <= διάδοχος, 2 [αρχ.ελλ.] – той, що 

приходить на зміну, змінний; το γεγονός – факт, подія <= γίγνομαι [αρχ.ελλ.] 

(=συμβαίνω); το λάστιχο – гума, гумка (ελαστικός, -ή, -ό) <= (італ.) elastico, (фр.) 

elastique – гнучкий, еластичний тощо. 

У новогрецькій мові такі слова переводить до розряду іменника артикль. 

Ось чому словники у своїх статтях до слова можуть подавати поруч 

прикметника у дужках артикль/-лі, фіксуючи цим можливе вживання слова як 

іменника, залежно від контексту: τσιγκούνης, -α, -ικο (φιλάργυρος) – скупий, 

скнара; o, η τσιγκούνης [184, с. 369], хоча є лексема η τσιγκούνα; νεκρός, - ά, -ό 

– χωρίς ζωή, πεθαμένος (мертвий); о νεκρός – το λείψανο (труп) [200, с. 759-760]; 

γ(κ)ρινιάρης, - α (-ισσα), -ικο – той, хто ниє, скиглить, бурчить; ο/το 

γ(κ)ρινιάρης – скиглій, буркотун, плакса [189, с. 217],  αβανιάρης, -α, -ικο – 

наклепницький, обмовницький; ο αβανιάρης – наклепник, обмовник (ο 

συκοφάντης) [183, с. 3],  μανιακός, -ή, -ό – властивий маніякові; ο μανιακός, η 

μανιακή – маніяк, маніячка. 

 Окрім цієї функції, артикль новогрецької мови може виявляти тенденції у 

зміщенні своїх морфолого-синтаксичних функцій в напрямку до функцій 

займенника. Це й не дивно, адже відомо, що історично артикль виокремився зі 

вказівних займенників давньогрецької мови [74, с. 52].  

                                           
7
 Режим доступу інтернет-газети: http://www.yeroulanos.gr/2012/05/11/3564/ 

http://www.yeroulanos.gr/2012/05/11/3564/
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До численних аналітичних функцій артикля СНМ відносимо ще одну - це 

активна участь у творенні «описових способів» порівняння прикметників – 

найвищий ступінь: 

Табл. № 2 Ступені порівняння прикметника καλός, -ή, -ό 

 

Нульовий ступінь 

Θετικός βαθμός 

Вищий ступінь 

Συγκριτ. βαθμός 
Найвищий ступінь / Υπερθ. βαθμός 

καλός, -ή, -ό πιο καλός, -ή, -ό 

ο πιο καλός, η 

πιο καλή, το πιο 

καλό 

ο καλύτερος, η 

καλύτερη, το 

καλύτερο 

гарний, красивий 
красивіший, більш 

красивий 
найкрасивіший 

 

Зауважимо, що нині у поточному мовленні греки надають перевагу 

описовим (аналітичним) ступеням порівняння прикметників, аніж однослівним 

(синтетичним). Припускаємо, це відбувається тому, що вони мають «легшу» 

форму утворення. У Таблиці № 2 наводимо лише аналітичні ступені порівняння 

прикметника. Докладніше про риси аналітизму цієї морфологічної категорії 

прикметника йтиметься в Розділі 1.6 цієї частини. 

Деякі риси аналітизму виявляють прислівники, використовувані з 

артиклем. Прислівник кваліфікуємо як периферійну безкатегорійну частину 

мови, що позбавлена форм словозміни і означає, насамперед, дієслова́, 

вказуючи на місце, час та спосіб. Як частина мови, що повністю позбавлена 

мовних категорій, прислівник передусім протиставляється основним частинам 

мови (дієслову, іменникові, прикметникові), у яких чітко диференційовані такі 

категорії. Прислівник виконує в реченні функцію детермінанта і традиційно 

розподіляється на два класи: а) означальні та б) обставинні.  

Для утворення форм обставинних прислівників СНМ використовує 

описові артиклеві конструкції: τη νύχτα – вночі, το καλοκαίρι – влітку, την 

άνοιξη - навесні, весною, το πρωί вранці, στο σπίτι – додому, απ΄ την αρχή – 

спочатку, κάθε μέρα - щодня, νωρίς την άνοιξη - напровесні тощо. В 
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українській мові такі прислівники мають застиглі, однослівні (синтетичні) 

форми, що представляють форми синтаксичної адвербіалізації. За словами І. 

Вихованця, ступінь синтетичної синтаксичної адвербіалізації відмінкових форм 

в українській мові є невисокою і представлена орудним безприйменниковим, 

знахідним та родовим відмінками, що вживаються з означальними словами [19, 

с. 302], наприклад: писати тижнями, їздити місяцями, працювати гуртом, 

спостерігати ввесь тиждень, мати відрядження кожного року. Однак, 

більшість із них є «прийменниково-відмінковими формами» і в «незастиглому», 

незрощеному вигляді – функціонують як «аналітичні синтаксичні прислівники» 

[19, с. 301-302]: вийти з метра́, доїхати до міста, бути відсутнім через 

поважні обставини, не паркувати авто напроти виїзду тощо. 
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2.4 Аналітизація іменникових категорій новогрецької мови 

 

Іменник (ουσιαστικό, noun) належить до самостійних частин мови, 

протиставляючись, зазвичай, дієслову. Разом вони утворюють смислове ядро 

речення. Саме тому ці дві частини мови кваліфікуються як центральні 

частини мови. 

Виділяють такі морфологічні категорії іменника: а) рід; б) число; в) 

відмінок; г) категорія істот/неістот [19, с. 53]. Іменнико́ві категорії мають 

безпосереднє відношення до семантики, синтаксису, словотвору й морфології 

мови. Їх також можна розподілити на: 1) словозмінні (що втілюються у 

словоформах того самого слова); 2) класифікаційні (виражаються формами 

різних слів). До перших ми відносимо категорію відмінка та числа; до другої 

групи, відповідно, категорії роду та істот/неістот. Категорії іменника 

класифікують за а) кількістю грамем, що утворюють категорію; б) 

характером відношень між грамемами категорії та в) за домінуванням 

семантичного чи формального змісту. Морфологічні категорії іменника 

новогрецької та української мов у більшості збігаються. Однак, новогрецька 

мова виявляє відмінності від української в способі реалізації цих категорій. 

Такі відмінності ми розглядаємо у світлі тенденції мови (її підсистем) до 

аналітизму/синтетизму. 

 Відмінкова система новогрецької мови є продовженням 

давньогрецької, яка у свою чергу успадкувала її від індоєвропейської мовної 

системи. Індоєвропейська мова за даними вчених мала вісім відмінків [93, с. 

13]: 1) називний – відмінок підмета; 2) родовий – слугував доповненням для 

іменника і для деяких дієслів; 3) давальний – виражав призначення або ціль; 

4) знахідний – означав доповнення; 5) інструментальний – позначав те, чим 

виконується чи супроводжується дія; 6) відкладний – позначав місце, з якого 
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розпочато рух; 7) місцевий – позначав місце, де щось перебуває, тому мав і 

певне часове значення; 8) кличний – відмінок звертання. Старогрецька 

налічувала сім, а в класичну добу п’ять відмінків. З часом кількість відмінків 

зменшилася. Зокрема це відбувалося через розвиток омонімії деяких 

відмінкових форм. Певні відмінки перебирають на себе функції інших 

відмінкових форм і відбувається процес «злиття» (дифузії) відмінків. Тому 

деякі з них із розвитком мови залишаються лише у вигляді застиглих 

прислівникових форм, або ж просто зникають із вжитку. У давньогрецькій 

мові відомі слова типу типу  - з Атен, утворений 

суфіксально + чи  - з моря <= 

- море + .  Цю 

словоформу можна вважати застиглою формою відкладного відмінка. Так 

само у новогрецькій мові засвідчені застиглі форми давального відмінка, 

наприклад: χάρη σε κάποιν – завдяки комусь, πράγματι – насправді, 

παραδείγματος χάρη – наприклад, тощо. Отож, відкладний відмінок був 

поглинутий родовим. Функції місцевого (локатива) та інструментального 

(орудного) перебрав на себе давальний. Як зазначає російський дослідник О. 

Широков, аналітичні тенденції мови можуть проявлятися у стандартизації 

флексій, поступовому їх перетворенню у стандартні частки, що механічно 

приклеюються до незмінної основи слова [91, с. 136]. 

У функціонально-категорійній теорії термін відмінок має декілька 

значень – а) відмінок як граматична категорія (протиставляється іншим 

граматичним категоріям); б) відмінок як грамема (компонент граматичної 

категорії відмінка); в) відмінкова форма (як засіб вираження не лише 

відмінкових, але й невідмінкових значень). Найважливішим компонентом 

структури відмінка як граматичної категорії є його семантика, що 

реалізується на синтаксичному рівні мови. Кожен відмінок у мові має низку 
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семантико-синтаксичних функцій, які зумовлено синтаксичною системою, а 

не варіаціями загального значення конкретної відмінкової системи. 

Відмінкова система ґрунтується на протиставленні трьох значень відмінка – 

1) категорійне значення представляє відмінок як категорію іменника; 2) 

первинне значення відмінка (як грамеми відмінкової системи) показує 

призначення кожного відмінка і його семантико-синтаксичну спеціалізацію; 

3) вторинні значення конкретного відмінка, які є не типовими для нього як 

спеціалізованого граматичного елемента [19, с. 56]. 

У процесі розвитку більшість індоєвропейських мов рухається шляхом 

скорочення флективних морфологічних відмінкових форм. Такі процеси 

можна кваліфікувати як мовну аналітизацію. Тому вважаємо, що скорочення 

системи граматичної категорії відмінка новогрецької мови (із семи до п’яти; 

із п’яти до чотирьох) є поступовим рухом та увиразненням рис аналітизму. 

Відомо, декотрі мови в ході розвитку взагалі втратили категорію відмінка, 

наприклад англійська, французька чи італійська. Вони належать до 

аналітичного типу мов. Вчені зазначають, що й на синтаксичному рівні СНМ 

виявляє істотні показники аналітичності, не дивлячись на її синтетичну 

морфологічну будову [100, с. 466]. 

Граматична категорія відмінка в новогрецькій мові становить 

чотириграмемну категорію (в українській вона семиграмемна). Відмінкова 

система новогрецької мови представлена такими відмінками: називний 

(ονομαστική πτ.), родовий (γενική πτ.), знахідний (αιτιατική πτ.), кличний 

(κλητική πτ.). У «Світовому атласі структури мови» повідомляється, що 

новогрецька мова має три відмінки [197, с. 204]. Ймовірно, до уваги не 

береться кличний. Однак в іншому довідникові зазначається, що СНМ має 

чотири відмінки [100, с. 466]. Первинні функції кожного з відмінків, 

зазначені попередньо, не змінилися. Називний відмінок разом зі знахідним 
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становлять центр відмінкової системи новогрецької та української мов. Це 

підтверджується тим, що їх об’єктна та суб’єктна субстанційна позиція є 

найважливішою у семантико-синтаксичній структурі речення [19, с. 57-58], 

тобто формально-синтаксична позиція підмета і позиція придієслівного 

другорядного члена речення: Ο Μάριος ζωγραφίζει έναν πίνακα – Маріос 

малює картину; σε φοιτιτές μίλησε ο διευθυντής ο κύριος Βιγκάς – пан Вінґас 

звернувся до студентів; συνάντησα έναν φίλο μου – я зустрів (одного) свого 

приятеля, тощо. 

Первинною функцією називного відмінка є називання підмета речення: 

ο ήλιος λάμπει στον ουρανό – сонце світить в небі; η κοπέλα τρέχει στην οδό 

– дівчинка біжить вулицею; το αεροπλάνο πετάει πολύ γρήγορα – літак 

летить дуже швидко. На думку вітчизняних науковців Вихованця І. і 

Городенської К., родовий відмінок належить до «напівцентральних» [19, с. 

70] (після знахідного). Як і в українській мові, у новогрецькій він також має 

цю характеристику. Щодо безпосередніх функцій цього відмінка нема 

одностайного погляду серед учених, оскільки він засвідчує суперечливі 

граматичні ознаки. Однак усе ж категорія приналежності (посесивності) є 

основною, яка підпорядковується родовому відмінкові: το σπίτι του παππού 

μου είναι ευρύχωρο και μεγάλο – дім мого діда просторий та великий; στις 

σελίδες των βιβλίων υπάρχουν πολλές σημειώσεις των φοιτητών – на 

сторінках книжок є багато позначок студентів.  Кличний відмінок виконує 

функцію звертання, окликання когось: Έλα Δήμητρα – Миколо, ходи; πάμε 

Μάριε – ходімо, Мефодіє. 

Звернімо увагу, родовий відмінок бере участь у творенні деяких 

прикметників новогрецької мови. Такі прикметники утворюються описово 

артикль + іменник у род. відм., наприклад: της μόδας -  модний; του υπογείου 

– підвальний; της ανασκόπησης – ретроспективний; του δευτερόλεπτου – 
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секундний; της εικόνας - картинний тощо. У СУМ можливі схожі 

трансформації за допомогою субстантивації прикметника: батьківське 

виховання => виховання батька; кімнатне оснащення => оснащення кімнати; 

собачий гавкіт => гавкіт собаки тощо. Родовий відмінок новогрецької мови 

може виконувати також функції давального, що підтверджують такі 

приклади: όλα σου τα λέω, τίποτα δεν κρύβω – я все це тобі кажу, нічого не 

приховую; το αγόρι έδωσε της Μαρίας μια όμορφη κούκλα– хлопчик дав Марії 

красиву ляльку; αν είχα τη διεύθυνσή του, θα του έγραφα – якби я мала його 

адресу, я би йому написала; αν του είχες μιλήσει ήρεμα δεν θα καταλήγατε σε 

καβγά – якби ти говорив із ним (до нього, йому) спокійно, це не закінчилося 

би сваркою.  

Спосіб передачі синтаксичних значень давального відмінка родовим 

можемо розглядати «синтетичнішим», порівняно з синтаксичними функціями 

знахідного відмінка, де значення давального відмінка передається за 

допомогою прислівника σε, наприклад: οι μητέρες δίνουν στα παιδιά όλα τα 

καλύτερα – матері віддають дітям усе найкраще; ο χωριάτης έβαλε το σάνο 

του γαιδούρου – селянин поклав сіно віслюкові. Цю описово-прийменникову 

конструкцію, що замінила давальний відмінок, вчені виводять з прийменника 

σε <= [αρχ.ελλ.], який вживався лише зі знахідним відмінком; 

 [αρχ.ελλ.] пор. στον άνθρωπο [ΝΕ] - людині 

[71, с. 255]. Відмирання давального відмінка можна пов’язати з тим, що 

конструкція + Acc стає сильнішою від конструкції  + Dat 

із фінальним значенням і врешті повністю замінює її ( τον, την, το, 

τους... => στον, στην, στον, στους...). 

Давальний відмінок, який у давньогрецькій мові попередньо поглинув 

функції місцевого та орудного відмінків, згодом зник із грецької мови. Його 

функції (разом з функціями попередніх зниклих відмінків, тобто місцевого та 
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орудного) перебрав знахідний відмінок. Саме цим можна пояснити цю 

багатофункціональність та синтаксичну різноплановість цього відмінка. 

Зникнення давального відмінка вчені відносять до раннього середньовіччя 

[53, с. 20], однак нерегулярність його вживання в мові й «перші симптоми 

відмирання» простежуються вже в період койне [90, с. 16]. Зникнення 

відмінка починається з того, що до відмінкових форм приєднуються 

допоміжні слова (для уточнення, конкретизації відношень, що виражають 

відмінки) у вигляді прийменників, які з часом стають сильнішими ніж 

відмінкові флексії слова. В результаті цього другі (відмінкові закінчення) 

поступово відпадають і прийменники стають єдиними показниками таких 

відношень. Оскільки ці прийменникові конструкції замінюють відмінкові 

відношення, їх можна вважати аналітичними конструкціями-замінниками 

відмінкових форм.  

Категорію відмінка новогрецької мови можна віднести до словозмінних 

категорій, адже вона реалізується у формах того самого слова, яке 

представляє. Утрату словозміни кваліфікуємо також як рису аналітизму. 

Граматична категорія відмінків новогрецької мови утворює привативну 

опозицію, тобто складники цієї категорії можуть перетинатися один з одним 

у деяких функціях, про що мовилося попередньо. Наприклад: 

а) Έδωσα το γράμμα στο Γιάννη (σε + знах. відм. ім.) я дав листа 

Янісові. 

б) Έδωσα το γράμμα του Γιάννη (род. відм. ім.) я дав листа Янісові. 

Вчені зазначають, що така варіативність у використанні відмінків 

присутня в Балканському мовному ареалі (окрім сербської та хорватської 

мов). У новогрецькій мові конструкція типу (б) може розглядатися як спадок 

синтаксису род. відм. давньогрецької мови [103, с. 199]. 
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Отож, граматичні відношення між словами реалізуються за допомогою: 

1. закінчень; 2. порядку слів у реченні (який сам по собі може виражати 

граматичні відношення); 3 часток чи службових слів. Різні мови світу 

реалізують усі вищезазначені види відношень, однак представлені вони в 

різних мовах нерівномірно. У СНМ, яка є мовою флективною, безперечно 

граматичні відношення реалізуються першим (1) і  останнім (3) шляхом. 

Певною мірою присутній і другий тип реалізації граматичного значення. 

Грецька мова зберегла диференціацію іменників і прикметників (зі 

спільною системою відмінювання) із їхніми категоріями роду, числа та 

відмінків. Основною ознакою відмінків є закінчення, яке приєднується 

безпосередньо до основи слова. Розглядаючи питання аналітизму грецького 

іменника, наявність аналітичних конструкцій у його категоріях, ми 

рухатимемося у двох векторах: від форми до змісту і навпаки. Наприклад, 

конструкція με + знах. відм. синтаксично може виконувати функцію 

орудного відмінка. Однак формально-граматично (форма конструкції) – це 

знахідний відмінок, що ужитий з прийменником: η γιαγιά γράφει με το 

μολύβι – бабуся пише олівцем (дослівно з олівцем), але αύριο θα μιλήσω με 

τη Μαρία – завтра я поговорю з Марією. 

У нашому дослідженні конструкції прийменник + іменник ми 

розглядаємо як аналітичні, адже за значенням вони виконують функції 

зниклих відмінків і саме за допомогою такого способу мова долає лакуну, що 

утворилася внаслідок скорочення відмінкової системи. На вираження 

граматичних значень відмінків працюють три складники: прийменник, 

артикль і безпосередньо закінчення. 

Прийменники (πρόθεση, preposition) - це невідмінювані слова, які 

ставляться перед іменником чи прислівником, щоб вказати на їх місце, час, 

спосіб, причину, кількість тощо [148, с. 181].  Прийменники новогрецької 
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мови ділимо на три групи (перелік невичерпний): а) односкладові: με, σε, για, 

ως, προς; б) двоскладові: κατά, μετά, παρά, αντί, από, χωρίς, δίχως; в) 

трискладові: ίσαμε, μεταξύ, ενώπιον. Деякі з них вживаються лише в 

синтаксичних конструкціях, зокрема: με, σε, για, ως, χωρίς, ίσαμε => περιμένω 

για σας – я на вас чекаю; τρώω αντί να κάνω δίαιτα – я їм замість того, щоб 

дотримуватися дієти; ο Πέτρος δουλεύει ως το βράδυ – Петро працює до 

самого вечора; інші можуть виступати в ролі префіксів. Переважно до таких 

належать двоскладові прийменники: κατά, μετά, παρά, αντί, από, προς => η 

μετακίνηση – пересування, переміщення; η κατάβαση – узвіз, падіння; 

παραγεμίζω - переповнювати; προσορμίζω – швартуватися; ο 

αντικαταστάσης – заступник; ο απόγονος - нащадок; η αναγραφή – напис, 

список тощо, кожен із яких має закріплену функцію, що доповнює основне 

значення слова. Схожі властивості прийменників спостерігаємо й в 

українській мові: при => придумати, прийти, пригадати тощо. 

Значення прийменника може бути еквівалентним деяким конструкціям 

типу χωρίς ≈ δεν έχω, με ≈ έχω: το γάλα χωρίς λιπαρά  => το γάλα δεν έχει 

λιπαρά – молоко без жиру (нежирне); ένα δωμάτιο με θέα στη θάλασσα => 

ένα δωμάτιο που έχει θέα στη θαλασσα – кімнати з виглядом на море. Такі 

заміни не завжди можливі. Розгляньмо приклади: 

а) Είμαι με τη Μαρία – я [є] з Марією 

б) Μιλάω με τη Μαρία – я розмовляю з Марією 

Бачимо, що в цих прикладах неможна знайти відповідних дієслів, які 

могли би замінити прийменник με з його значенням. Тут прийменник με 

виконує ввідну, пояснювальну функцію стосовно дієслівного додатка. Як 

слушно зауважують дослідники, «синтаксичні властивості прийменника 

залежать від семантичної природи дієслів» [148, с. 183]. Прийменник με 
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може також бути рівносильним за функціональним навантаженням і дієслову 

мати: ήρθε με καθυστέρηση => ήρθε και είχε καθυστέρηση – він прийшов із 

запізненням; το είπε με την πρόθεση να πείσει => το είπε και είχε πρόθεση να 

πείσει – Він це сказав з наміром переконати. 

Такі аналітичні прийменникові конструкції головним чином 

вживаються у розмовному мовленні та можуть конкурувати з синтетичними, 

що здебільшого вживаються в офіційному-діловому та літературному стилях. 

Наприклад, у таких випадках: 

а) σε + ім. (знах. відм.) при визначенні часового проміжку часу – 

Πέθανε στα εβδομήντα (= το έτος 1870) – Він помер у 1870-их.  

б)  σε + ім. (знах. відм.) при визначенні відстані між об’єктами – Δυο 

βήματα από τη βαλανιδιά βρίσκεται μια πηγή (= σε δυο βήματα) – У двох 

кроках від дуба є джерело. 

в) приблизний час і відстань із прислівником κοντά + знах. відм. з 

прислівником σε чи без нього -  Κοντά το μεσημέρη ο Γιάννης έστειλε Μαρία 

στο σπίτι – Близько опівдня Яніс відіслав Марію додому. Το σπίτι τους είναι 

κοντά στη θάλασσα  - Їх будинок близько від моря. 

г) якість і відношення з прийменником σε і без нього – Μικρός το 

σώμα, αλλά μαχητής (= Μικρός στο σώμα...) – Малий тілом (невеликий), але 

воїн. 

ґ) причина, виражена родовим відмінком або από + знахідний відмінок 

– Πεθαίνει της πείνας ≈ Πεθαίνει από την πείνα – Помирати з голоду. 

д) ім. + ім. (род.відм.) => ім. + από + ім. (знах.відм.) 

Στη μέση του πελάγου - посеред моря =>  Στη μέση από το κάμπο - посеред 

поля; Ο ηγούμενος της Άγιας Λαύρας - ігумен Святої Лаври => Ο ηγούμενος 

από την Άγια Λαύρα - ігумен зі Святої Лаври.     

 Зауважимо, ці конструкції можуть використовуватися і паралельно: 
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Θέλω να φάω τυρί ελαφιού και γάλα από άγριο γίδι. 

Я хочу з’їсти сир оленя і молоко від дикої кози 

Είμαι ψόφιος της πείνας =>  Είμαι ψόφιος από την πείνα 

Я помираю з голоду   Я помираю від голоду  

Να είμαι σκλάβος των Τούρκων, κοπέλι στους γερόντους (≈ των γερόντων) 

Нехай я буду рабом Туреччини, слугою старійшин 

Прийменникові конструкції за своїм значенням є певною мірою 

відповідниками відмінків, яких «бракує» мові. У ході історичного розвитку 

мови такі конструкції конкурували із відмінками й частково або повністю 

витіснили їх. Прийменники при цьому втрачають своє первісне значення й 

стають засобом формального вираження абстрактного синтаксичного зв’язку.  

Описову конструкцію не зовсім коректно вважати формою відповідного 

повнозначного слова. Так на думку Н. Ярцевої, не слід ототожнювати 

прийменникові конструкції безпосередньо з відмінковими закінченнями. 

Прийменник виражає відношення між двома членами словосполучення, 

пов’язує їх. Наприклад: прийменник σε може мати абстрактне значення μένω 

[στο] χωριό - я мешкаю у селі; πάμε [στο] σπίτι - ходімо додому; значення 

локативності: βάζω στο συρτάρι – кладу в шухляду; спрямованості: πηγαίνω 

στο θέατρο – йду в театр; часового проміжку: θα σου τηλεφωνήσω σε δέκα 

λεπτά – я тобі задзвоню за 10 хвилин тощо. 

Ці окремі приклади засвідчують активний розвиток аналітичних 

функцій прийменників, які виражають давні відмінкові відношення, що з 

плином часу були втрачені в мові. Однак це не вплинуло на загальну 

структуру новогрецької мови.  

Деякі прислівники новогрецької мови можуть набувати значення 

прийменників, поєднуючись із ними: μέσα στη δεξαμενή – у басейні; πίσω 

από τις γλάστρες – за вазонами; σύμφωνα με τη γνώμη σου – згідно з твоєю 
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думкою тощо. У СНМ за допомогою прийменників από, σε + знах. відм. 

можна пояснити будь-яке просторове розташування предметів. Для наочності 

пропонуємо схему: 

Сх. № 1 Прийменники СНМ у просторовому позначенні 

 

   πάνω σε, από / на чомусь, зверху чогось 

                     έξω από   κοντά σε / близько [від] чогось, біля чогось 

         ззовні чогось 

αριστερά από                        δεξιά από                                                               

ліворуч [від]               праворуч [від] 

κάτω από / під чимось   

μακριά από / далеко від           

  

πίσω από / позаду чогось         μπροστά σε / попереду чогось 

 Схема унаочнює велике семантико-синтаксичне навантаження 

прийменників у новогрецькій мові.  

  Завершуючи огляд іменника новогрецької мови, нагадаємо, що ми 

розрізняємо поняття аналітична форма слова та аналітична будова мови. 

Адже часом ці поняття розглядаються в безпосередньому зв’язку, хоча 

насправді є різноплановими. Ідея «розчленування» чи «роз’єднання» чогось 

лежить в основі аналітизації і вказує на вираження деяких значень слова не в 

складі цілісної одиниці, а поза її межами. Такі міркування провокують до 

обʼєднання цих понять. Почасти, ці терміни використовуються як 

взаємодоповнювальні. Інакше кажучи, розвиток і розповсюдження 

аналітичних форм, зазвичай, розглядається як аналітичність мови. Однак, 

таке трактування мовних процесів є неправильним. Вважаємо, неприпустимо 

μέσα + σε / 

всередині чогось 
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розповсюджувати ті явища і процеси, які відбуваються в окремих ділянках 

мовної системи, на всю структуру окремої мови. 

При виділенні аналітичного слова чи конструкції, зазвичай, 

відштовхуються від його відмінності стосовно інших утворень, які 

виокремлюють і кваліфікують як синтетичні. З цього погляду є важливим 

поняття так званого мовного тла (див. вище). Під цим поняттям розуміємо 

оточення слова, конструкції за допомогою яких ми могли би виокремити й 

кваліфікувати утворення як аналітичне чи синтетичне. Схожі зауваження 

знаходимо у Б. Успенського, який говорить про доцільність запровадження  

«мовного тла» у царині мовної типології [88, с. 111]. Отож зіставний аспект 

нашого дослідження, де частково зіставляються українська та новогрецька 

мови, є виграшним. Адже попри однакову типологічну будову, на різних 

мовних рівнях вони мають і суттєві розбіжності. І саме для увиразнення 

таких особливостей-розбіжностей мовним тлом слугує інша мова.  
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2.5 Риси аналітизму в системі дієслова новогрецької мови 

 

Дієслово (ρήμα, verb) також є центральною частиною мови, що 

найчіткіше протиставляється іменникові як основний клас ознакових слів. 

Воно займає центральне місце й щодо інших ознакових класів слів, таких як 

прикметник, числівник і прислівник. Це зумовлено його семантичними 

функціями, морфологічними категоріями та синтаксичним вживанням. 

Дієслово (разом із прикметниками, числівниками та іншими частинами мови) 

становить клас предикатів. Дієслова́ предикати є найпоказовішими, адже 

чітко різняться за семантичними функціями й поділяються на: а) предикати 

дії (які формують ядро дієслова) та б) предикати стану (які належать до 

периферії дієслівної семантики). 

Дієслово володіє найбільшою кількістю морфологічних категорій. Їх 

розподіляють на: а) власне дієслівні (часу, способу); б) невласне дієслівні 

(особи, числа, роду). Зауважимо, дієслівна система СНМ не має чистої 

категорії виду. До граматичних категорій дієслова зараховують категорію 

перехідності/неперехідності дієслова та категорію стану. Проте, останні дві в 

сучасному мовознавстві відносять до міжрівневих категорій, оскільки 

поєднують у собі компоненти трьох граматичних підсистем: морфології, 

словотворення та синтаксису. В новогрецькій мові дієслово має чотири 

діатези: активний, пасивний, середній, зворотний, на відміну від української 

мови, де їх два – активний та пасивний. Проте, українській мовознавчій 

традиції відома теорія трьох станів дієслова: активного, пасивного та 

зворотно-середнього [19, с. 242]. Нагадаємо, стан дієслова виражає 

відношення між дією суб’єкта та об’єкта. Формально-граматично середній 

стан СНМ не відрізняється від пасивного, проте вказує, що суб’єкт-підмет 

перебуває в якомусь стані: διψάω – хочу пити, є спраглим; πεινάω – хочу 
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їсти, є голодним. Зворотний стан мають дієслова, що називають дію 

суб’єкта-підмета, спрямованого на нього самого: ντύνομαι - одягаюся 

(одягаю самого себе); ετοιμάζομαι – готуюся (готую себе самого). 

Часову систему дієслова СНМ успадкувала від старогрецької, дещо 

втративши первинну розгалуженість. Тому сьогодні вона нараховує вісім 

часів: ενεστώτας (ΕΝΣ) – теперішній, παρατατικός (ΠΡΤ) – минулий 

незакінчений (імперфект), αόριστος (ΑΟΡ) – минулий завершений, 

παρακείμενος (ΠΡΚ) – минулий результативний (perfect), υπερσυντέλικος 

(ΥΠΡ) – давноминулий час (plusquamperfect), εξακολουθητικός μέλλοντας (Εξ. 

Μελλ.) – майбутній незавершений (тривалий), στιγμιαίος μέλλοντας (Στ. 

Μελλ.) – майбутній закінчений (миттєвий), συντελεσμένος μέλλοντας (Συντ. 

Μελλ.) – складений майбутній. Усі часи розподіляються на три різні види: 

παροντικοί – теперішні, περασμένοι – минулі, μελλοντικοί – майбутні. 

Більшість часів новогрецької мови мають прямі відповідники в українській 

мові, деякі – ні. Зокрема, грецькі часи теперішній, минулий незавершений, 

минулий завершений, давноминулий (плюсквамперфект), майбутній 

незавершений (тривалий), майбутній завершений (миттєвий), – мають 

відповідники в українській мові. За всіма ознаками та значенням грецький 

минулий результативний час (ΠΡΚ) належить до минулого. Однак, разом із 

теперішнім часом (ΕΝΣ) утворює групу теперішніх часів новогрецької мови. 

За своїм значенням в перекладі він найближчий до минулого завершеного 

часу (ΑΟΡ), але має безпосереднє відношення до теперішнього часу і 

вживається, коли повідомлення/висловлювання не містить вказівки на період, 

коли відбувалася дія. Наприклад, у реченні: Έχει φυτέψει μια μηλιά – він 

посадив яблуню, – йдеться про те, що яблуня росте й по сьогодні. Неважливо, 

коли саме і за яких обставин вона була посаджена. Тому цей час ще 

називають результативним, адже у момент мовлення ми є свідками 
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результату дії, про яку мовиться. Такі події достатньо віддалені у часовому 

вимірі: Ο αδελφός του δεν είναι στο σπίτι έχει πάει στο Λονδίνο – Його брата 

зараз немає вдома, він поїхав у Лондон; Μόλις τώρα έφυγε, αλλά δεν γνωρίζω 

που πήγε – Він ось щойно вийшов, але куди пішов не знаю. Також, якщо є 

конкретна вказівка на час, наприклад минулого року, тоді вживався би 

минулий доконаний час (аорист): πέρσυ/το 2005 φύτεψε μια μηλιά – минулого 

року він посадив яблуню. У СНМ давноминулий час позначає дію, що передує 

іншій минулій дії
8
 [148, c. 451]. Часто в українській мові в таких випадках на 

позначення подібної дії вживається звичайний минулий доконаний час, а дія 

вводиться в контекст описово: перед тим, до того як тощо, або ж її передає в 

контексті послідовність дій: перед тим як він прийшов, я закінчила 

прибирання. Давноминулий час зазвичай вживається в поєднанні з іншими 

минулими часами: δεν άκουσα (ΑΟΡ) τίποτα, επειδή είχα κοιμηθή (ΥΠΡ) – я 

нічого не чув, бо вже спав (я заснув раніше, ніж щось мав би почути). Така 

сама ситуація з майбутнім складеним часом. Він позначає дію, яка передує 

іншій дії у майбутньому: θα έχω μαγειρέψει, ώσπου να γυρίσεις – я приготую 

(страву), доки ти повернешся. 

 Розгляд системи дієслова за критеріями синтетизму/аналітизму, 

потребує уточнення цих термінів стосовно дієслова. Аналітична форма 

дієслова це форма – утворена за допомогою сполучення слів, зазвичай 

службового (частково десемантизованого) й повнозначного (повного). У 

такій конструкції службове дієслово самостійно (чи разом із повнозначним) 

виражає граматичне значення повнозначного. Коли ж мовиться про дієслівну 

конструкцію, то й конструкції в цілому. До дієслівних аналітичних 

                                           
8
 Дослідники зауважують, що цей час в українській мові (а також у польській, чеській, сербохорватській та 

словенській) маловживаний і має тенденцію до зникнення [22, с. 52]. Однак в розмовному та художніх 

стилях він досить активновживаний. 
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конструкцій зараховуємо також сталі нероздільні сполучення повнозначного 

й службового дієслова, часток. Ця нероздільність аналітичних конструкцій, 

як зазначає М. Гухман, виявляється у двох вимірах: лексичному й 

граматичному [27, с. 34]. Припускають, що індоєвропейська мова не мала 

складних дієслівних форм. Їх розвиток демонструє характерну особливість 

мовних змін у індоєвропейських мовах. 

Отже, часова форма дієслова СНМ може бути утворена однослівно 

(синтетично) або багатослівно (аналітично). Часів, що утворюють свої 

словоформи однослівно, три: теперішній (γράφω – пишу), минулий 

незакінчений – імперфект (έγραφα – я писав) та минулий завершений (έγραψα 

– я написав). Відповідно, описових часів п’ять: минулий результативний – 

перфект (έχω γράψει – я написав), давноминулий – плюсквамперфект (είχα 

γράψει – я написав) і всі часи майбутньої групи: майбутній незавершений, 

майбутній закінчений та складений майбутній (θα γράφω – я писатиму; θα 

γράψω – я напишу; θα έχω γράψει – я напишу). У деяких граматиках 

протиставляються часи у кількості три/чотири, де два майбутні часи 

розглядаються як один [173, с. 113].  Форми допоміжних дієслів виконують 

більше граматичну, аніж лексичну функцію, адже їхню лексичну функцію 

повністю витіснено повнозначним дієсловом. Вони граматикалізуються 

(десемантизуються), тобто у межах такої конструкції допоміжне дієслово 

втрачає своє первісне, лексичне і навіть дещо граматичне значення. Відтак, 

повна дієслівна форма складного часу не відповідає часовій приналежності 

першого компонента: έχω διαβάσει ένα παραμύθι – είπε ο εγγονός στη γιαγιά 

του – я прочитав казку – сказав онук бабусі. Онук прочитав казку до моменту 

мовлення і вже знає її – минулий результативний час. Незважаючи на те, що 

час у цьому прикладі ми маємо минулий, допоміжне дієслово έχω формально 

вживаються у теперішньому часі. Воно є індикатором часу, особи, числа 
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(смислове дієслово залишається незмінним у всіх особах однини і множини). 

Однак не лише допоміжне дієслово є носієм граматичного значення. У 

кожній конкретно виокремленій аналітичній конструкції система 

граматичних значень характерна саме для цього випадку і встановлюється у 

поєднанні з другим компонентом. 

У дослідженні Мозер А. «Історія описового перфекту в грецькій мові», 

ґрунтовно розкрито причини, розвиток і усталення,  канонізацію цього явища 

в грецькій мові.
9
 Процес утворення перифрастичних часів у грецькій мові 

почався в період койне від синтетичних форм, що існували поруч з 

описовими дієслівними конструкціями типу 

(згодом είμαι) + дієприкметник: έχω/είμαι 

γραμμένος, -η, -ο. Однією з причин також є пізніша поява описової 

конструкції + інф. дієлова. Мається на увазі застигла форма 

дієслова типу γράψει/γραφτεί (έχω γράψει/γραφτεί), πέσει (έχω πέσει), 

μιλήσει/μιληθεί (έχω μιλήσει/μιληθεί) тощо, що інколи в грецьких граматиках 

кваліфікується як інфінітив. Відомо, інфінітив, як і оптатив безслідно зникли 

з новогрецької мови. Перший текст, де зафіксовано вживання такої 

перифрастичної конструкції [έχω + інф.] зі значенням теперішнього ΠΡΚ 

(минулий доконаний, фінальний), є Το χρονικόν του Μορέως (Морейська 

хроніка) [121, с. 268], що датується приблизно другою половиною ХІІІ ст. 

Припускають, її автором міг бути напівфранцуз-напівгрек. Такі висновки 

роблять, опираючись на лінгвістичні особливості грецької та французької 

частин Хроніки. Поява описових конструкцій з дієсловом датується ХІІІ ст. і 

пояснюється завоюванням у 1204 р. Константинополя хрестоносцями (IV 

Хрестовий похід), розділенням та підпорядкуванням столиці та території 

                                           
9
 Moser A. The History of the Periphrases Perfect in Greek. – Cambridge, 1988. – 311 c. 
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сучасної Греції західним васалам (період Франкократії), які були переважно з 

території сучасної Франції та Венеції. Відповідно, функціонування на 

теренах Греції латинської мови та прототипів сучасної французької, 

італійської мов, могло бути також однією з причин грецьких мовних змін. 

Пропустімо, що дієслівна форма майбутнього часу класичної латини laudabo 

(laudo, avi, atum, are), яка у вульгарній латині мала форму laudare habeo, 

могла слугувати прототипом для описових конструкцій такого типу в інших 

європейських мовах. Така модель майбутнього часу вплинула і на утворення 

форм минулого часу (Perfectum), що набув схожого вигляду: habeo cantatum 

(чи sum cantatum) і зберігся у сучасних мовах, наприклад: ai chanté (фр.), ho 

cantato (іт.) he cantado (ісп.) [121, с. 8]. Однак описові форми описового 

перфекту СНМ жодним чином не вважаємо калькою з мов західної Європи. 

Допускаємо, що допоміжні слова не є еквівалентами словам 

службовим. За допомогою допоміжних дієслів відбувається вираження у мові 

граматичних категорій часу, способу, стану (в українській мові), а також 

особи. Вони є потужним індикатором аналітизаційних процесів у мові і 

виступають у дієслівних формах та формах складеного присудка [191, с. 161]. 

Допоміжні дієслова можуть бути двох типів: а) суто граматичні; б) лексико-

граматичні. Наприклад, складений майбутній час утворюється аналітично: θα 

έχω διαβάσει αυτό το βιβλίο πριν επιστρέψει – я прочитаю цю книгу, допоки 

він повернеться. Дієслово έχω має майбутню інтенцію, наприклад: έχω να 

κάνω κάτι – я маю щось зробити  (у майбутньому). Так само, як і дієслово 

хотіти (див. далі утворення частки θα). У цьому випадкові допоміжне 

дієслова έχω – мати, вжите у майбутньому часі виступає суто граматичним 

елементом речення, а конкретніше елементом (складником) аналітичної 

форми. Окрім того, що воно виступає індикатором часу та виражає особу і 

число. Паралельно в українській мові прикладом суто граматичного 



 49 

вживання допоміжного дієслова є майбутній тривалий час (більше детально 

про нього йтиметься далі), який також утворюється аналітично. У цьому 

випадкові дієслово бути виконує ідентичні функції, що й в новогрецькій 

мові. Це стосується так само й минулого результативного часу (ΠΡΚ) та 

давноминулого часу (ΥΠΡ) новогрецької мови (пор. з давноминулим часом 

української мови). Так, дієслово έχω виступає допоміжним і вживається у 

двох минулих і відповідно в одному майбутньому завершеному часах (пор. в 

українській мові дієслово бути в давноминулому часі): έχω διαβάσει – я 

прочитав, έχεις διαβάσει – ти прочитав і ін., тому для більш точного 

відтворення перекладу, давноминулий час грецької мови можна перекладати 

таким же часом української: είχα διαβάσει – я був прочитав, είχες διαβάσει – 

ти був прочитав, θα έχω διαβάσω – я прочитаю (після того як), тощо. Однак 

всі випадки залежать від конкретики контексту. 

 Службові слова – це неповнозначні слова, що виражають різні 

семантико-синтаксичні з’язки́, відношення між словами, частинами речень 

чи, навіть, цілими реченнями. Зазвичай сюди зараховують прийменники, 

сполучники, частки та вигуки. Дехто з науковців залічує до службових слів 

також займенники, числівники, займенникові прислівники та допоміжні 

дієслова [191, с. 627]. Однак, таке судження вважаємо безпідставним. Ці 

слова не мають номінативної функції (не є членами речення) і в цьому вимірі 

протиставляються повнозначним словам як суто граматичні одиниці. Їх 

поєднання з повнозначними словами, на наш погляд, можна розглядати як 

аналітичні конструкції (аналітичні синтаксичні морфеми): Η γη φωτίζεται 

από τον ήλιο – земля освітлюється сонцем; Η Μαρία γράφει με (το) μολύβι – 

він пише олівцем; Ας πάμε σε μια εκδρομή για τρεις-τέσσερεις μέρες – Ходімо 

на прогулянку на три-чотири дні тощо. Кожна мова має свої особливості 

використання і вживання службових слів. Хоча вони і є близькими до 
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словозмінних морфем, куди належать допоміжні дієслова та дієслова зв’язки, 

але ототожнювати ці два класи слів, вважаємо, не можна. 

Як зазначалося попередньо, складені часові форми свідчать про риси 

аналітизму в дієслівній системі новогрецької мови. Такі описові утворення є 

у багатьох сучасних європейських мовах: ich habe geschrieben (нім.); I have 

written (англ.) – я написав; il a écrit (фр.) – він написав тощо. Саме те, що 

допоміжне дієслово визначає додаткові граматичні значення повнозначного 

дієслова, і відрізняє його від самостійного вживання як повнозначного, так і 

службового дієслів [26, с. 340]. В українській мові, часова дієслівна система 

не є настільки розгалуженою, як система новогрецької. Переважна більшість 

часів СУМ однослівна, хоча в майбутньому недоконаному існує два шляхи 

утворення форм: аналітичний та синтетичний. Синтетична форма 

утворюється так: інфінітив + суфікс майбутнього часу -м- + тематичний 

суфікс -е- + особове закінчення. Аналітична форма утворюється інакше: 

дієслово бути (з урахуванням особи, часу, числа) + інфінітив смислового 

дієслова. Аналітично утворюється також давноминулий (передминулий) час 

української мови: я був пішов; ми були зробили тощо. Гіпотетично це 

означає, що ця дія відбулася перед іншою дією у минулому: я був написав 

йому листа, але він не відповів. Давноминулий час української мови більшою 

мірою утворюють дієслова доконаного виду, рідше недоконаного [81, с. 377-

378]. У «Теоретичній морфології української мови» І. Вихованця та К. 

Городенської та інших фахових виданнях зазначається, що синтетична форма 

майбутнього недоконаного часу виникла з аналітичної, до якої входив 

інфінітив та «особо-числова форма допоміжного дієслова >òè – (и)мати, 

внаслідок чого з’явився «аломорф особових закінчень сучасної синтетичної 

форми» із нарощенням морфеми -м-  [19, с. 254; 70, с. 135]. Нижче 

вказується, що аналітична і синтетична форма майбутнього недоконаного 
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часу української мови – рівнозначні і не мають часової семантики. 

Прикладами слугують твори відомих класиків української мови.  

Дієслівна система новогрецької мови виявляє неабиякий рівень 

синтетизму серед інших індоєвропейських мов у виражені активного й 

(медіа)пасивного станів. Звертаємо увагу на те, що пасивний стан СНМ 

протиставляє активному окремо оформлені особові закінчення в усіх особах 

однини і множини теперішнього та минулого недоконаного часів у двох 

дієвідмінах. Для унаочнення пропонуємо поглянути на таблиці, де показано 

відмінювання першої (2) та другої (3-4) дієвідмін: 

Табл. № 2 Теперішній та минулий незакінчений часи,  пасивний стан (І-ша дієвідміна) 

 

Особа 

ΕΝΣ, μεσοπαθητική φωνή ΠΡΤ, μεσοπαθητική φωνή 

Однина Множина  Однина Множина 

1 πληρών-ομαι πληρων-όμαστε πληρων-όμουν πληρων-όμαστε 

2 πληρών-εσαι πληρών-εστε πληρων-όσουν πληρων-όσαστε 

3 πληρών-εται πληρών-ονται πληρων-όταν πληρων-όνταν 

 

Табл. № 3 Теперішній та минулий незакінчений часи,  пасивний стан (ІІ-га дієвідміна, І-

ший клас) 

 

 

Особа 
ΕΝΣ, μεσοπαθητική φωνή ΠΡΤ, μεσοπαθητική φωνή 

Однина Множина Однина Множина 

1 αγαπ-ιέμαι αγαπ-ιόμαστε 
αγαπ-

ιόμουν 

αγαπ-ιόμαστε/ιόμασταν 

2 αγαπ-ιέσαι αγαπ-ιέστε 
αγαπ-

ιόσουν 

αγαπ-ιόσαστε/ιόσασταν 

3 αγαπ-ιεται αγαπ-ιούνται/ιόνται αγαπ-ιόταν αγαπ-ιόνταν/όντουσαν 
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Табл. № 4 Теперішній та минулий незакінчений часи,  пасивний стан (ІІ-га 

дієвідміна, ІІ-гий клас) 

 

Пасивний стан у минулому завершеному часі хоча й не вирізняється 

окремо оформленими закінченнями порівняно з активним станом, проте має 

чіткий індикатор пасивності – суфікс. Дослідники зауважують, що пасивний 

аорист із суфіксом -θη- не має паралелей в інших індоєвропейських мовах, а 

є особливістю саме грецької мови [91, с. 116]. 

Табл. №  51 Минулий закінчений час (ІІ-га, ІІ-га дієвідміни), ΑΟΡ Μέσοπαθητική φωνή 

 

 

 

 

 

Для порівняння: українська мова не має різних особових закінчень у 

пасивному стані теперішнього часу, й постфікс –ся присутній в усіх особах 

однини й множини, а також слугує виразником різних словотвірних значень 

зворотних дієслів, утворених від перехідних дієслів, зокрема, власне-

зворотного мити – митися, одягати – одягатися; взаємно-зворотного 

сварити – сваритися; безоб’єктно-зворотного кусати – кусатися. Цікавим є 

також те, що постфікс –ся в діалектах української мови може 

Особа 
ΕΝΣ, μεσοπαθητική φωνή ΠΡΤ, μεσοπαθητική φωνή 

Однина Множина Однина Множина 

1 θεωρ-ούμε θεωρ-ούμαστε θεωρ-ούμουν θεωρ-ούμαστε/ούμαστε 

2 θεωρ-είσαι θεωρ-είστε θεωρ-ούσουν θεωρ-ούσασταν/ούσαστε 

3 θεωρ-είται θεωρ-ούνται θεωρ-ούνταν θεωρ-ούνταν 

Особа Однина Множина 

1 πληρώ-θηκ-α πληρω-θήκ-αμε 

2 πληρώ-θηκε-ς πληρω-θήκ-ατε 

3 πληρώ-θηκ-ε πληρώ-θηκ-αν 
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відокремлюватися від дієслова, оформлюючись в частку й займати місце 

перед дієслівною формою (подібно до чеської та польської мов. Як 

зазначалося, в українській мові більшість дієслів із постфіксом –ся є 

неперехідними. Саме тому опозицію актив/пасив можуть формувати лише 

перехідні дієслова.  

До синтетичних рис СНМ відносимо також аугмент (αύξηση, augment). 

Аугмент є прирощенням, що вживається в утворенні минулих часів ΠΡΤ та 

ΑΟΡ. Складовий аугмент в СНМ зазвичай вживається із двоскладовими 

дієсловами, що починаються з приголосної: 

τρώω => έφαγα; 

κάνω => έκανα; 

φεύγω => έφυγα; 

κόβω => έκοψα 

κλαίγω => έκλαψα 

φέρ(ν)ω => έφερα тощо. 

У давньогрецькій мові аугмент мав дещо складнішу систему утворення 

та вживання, яка представлена в новогрецькій лише у вигляді певних 

застиглих форм (див. нижче). Якщо в ДГМ аугмент указував на дійсний 

спосіб минулих історичних часів і був маркером основи минулого 

результативного часу (перфекту), то в новогрецькій він втрачає виключно 

часовий маркер [169, с. 45]. Хоча у катаревусі засвідчені форми типу 

εκαθήσαμεν [164, с. 3], εστοχάσθηκε [Ibid., σ. 6], εκατάλαβα [Ibid., σ. 27], 

εθαρρούσα [Ibid., σ. 27], тощо.  
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Табл. № 6 Аугмент в утворенні минулого доконаного часу ДГМ і СНМ 

 

Старогрецька Новогрецька 

παιδεύω κάνω 

Однина Множина Однина Множина 

 έ-κανα [х] 

κάναμε 

  έ-κανες [х] 

κάνατε 

 έ-κανε έ-καναν 

 

Бачимо, складовий аугмент у ДГМ присутній в усіх формах однини та 

множини (багатоскладове дієслово), тоді як у СНМ навіть у двоскладовому 

дієслові присутній не в усіх особах. Нині у новогрецькій мові аугмент слугує 

додатковим складом і виступає в наголошеній позиції у тих словоформах, де 

«не вистачає» третього наголошеного складу (за законами грецької мови 

наголос у минулих часах прагне буде якнайдалі від кінця слова). Проте 

обов’язковість його вживання була непостійною. Так, у текстах мікенського 

періоду зустрічаються безаугментові форми дієслів [74, с. 243]. Однак у 

класичний період його вживання є обов’язковим. У середньогрецькій мові 

граматичне значення аугмента послаблюється і вже до часу формування 

новогрецької він частково зникає (навіть у двоскладових дієсловах, пор.: 

μπαίνω => [x]μπήκα, βγαίνω => [x]βγήκα, παίρνω => [x]πήρα, βρίσκω => 

[x]βρήκα тощо. Або ж залишається у вигляді застиглих форм: 

έχω => είχα; 

πίνω => ήπια; 

θέλω => ήθελα; 
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βλέπω => είδα; 

λέω => είπα, тощо. 

Цікаво, що деякі дієслова СНМ утворені префіксальним шляхом для 

творення форм ΑΟΡ можуть не використовувати аугмент, змінюючи лише 

основу, наприклад: κατάληξα <= καταλήγω => κατέληξα; πρόσβαλα <= 

προσβάλλω => προσέβαλα; προτείνω => πρότεινα. Це свідчить на користь того, 

що сьогодні аугмент виконує радше формальну функцію, а не смислову. 

Констатуємо використання аугмента не лише в грецькій, а й у вірменській та 

арійських мовах [91, с. 116]. 

Зауважимо декілька слів про пасивні описові конструкцій з 

використанням прийменників. Якщо в українській мові суб’єкт, що виконує 

дію чи знаряддя, яким виконується дія оформлено в орудному відмінкові, то 

у новогрецькій він позначається двома шляхами: 

1. από + знах. відм. 

Οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό – Мешканці залишили село.  

Το χωριό εγκαταλείφτηκε από τους κατοίκους – Село було залишене 

мешканцями. 

2. με  + знах. відм. (рідше) 

Χιόνι σκέπασε τα βουνά – Сніг укрив гори. 

Τα βουνά σκεπάστηκαν με χιόνι – Гори вкрилися (були вкриті) снігом. 

Отже в пасивних конструкціях СНМ виконавець дії позначається 

описово за допомогою прийменників με та από. В українській мові 

відповідником дієслівної форми виступає предикативно вжитий пасивний 

дієприкметник доконаного або недоконаного виду, який кваліфікують як 

аналітичне синтаксичне дієслово зі значенням результативного стану, що є 

наслідком виконаної дії. 
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2.5.1 Заперечення як риса аналітизму СНМ 

 

Лексико-граматична категорія заперечення (άρνηση, nigation) 

новогрецької мови виявляє виразні риси аналітизму, нараховуючи три види 

заперечень.
 
Грецькі граматики подають такі типи речень, які використовує 

мовець у повідомленнях: а) стверджувальне; б) питальне; в) наказове [150, с. 

183]. У СНМ кожне із перерахованих типів повідомлень, вимагає окремого 

виду заперечення. Зупинімось детальніше на кожному з них: όχι, δεν, μη.  

- όχι використовується при запереченні будь-якої частини мови, окрім 

дієслова: іменника, прикметника, займенника, числівника тощо, коли хочемо 

спростувати/заперечити твердження повідомлення. Όχι ніколи не стоїть 

безпосередньо перед дієсловом. Наприклад: Θέλω να πάω στο σινεμά με τον 

Πέτρο, όχι [με] το Γιώργο – απάντησε η Άννα – я хочу піти у кіно з Петром, а 

не з Йоргосом – відповідала Анна; Δώς μου τον κόκκινο μαρκαδόρο, όχι το 

ροζ – дай мені червоний фломастер, не рожевий; Όχι αυτός μου το είπε, αλλά 

ο Νίκος, τον οποίο πρέπει να ξέρεις από τα μαθήματά μας στο Πανεπιστήμιο – 

не він мені це сказав, але Нікос, якого ти мусиш знати з наших занять в 

університеті; Η ανεξαρτησία της Ελλάδας είναι στις είκοσι πέντε του 

Μαρτίου, όχι είκοσι εφτά – день незалежності Греції двадцять п’ятого 

березня, а не дванадцять сьомого тощо. 

Заперечення όχι = δεν + особове дієслово (адже όχι не вживається з 

дієсловами): Άκου λίγο, με κατάλαβες ή όχι – ти мене зрозумів чи ні (чи не 

зрозумів); Όχι πως ήταν άσχημος. Καλό παιδί, καλοφτιαγμένος – він не був 

некрасивим. Гарний хлопчина, доброї статури. Коли заперечення όχι вводить 

помилкове, неповне твердження, наступне, що виправляє, доповнює 

попереднє – виражається з допомогою αλλά чи παρά, на відміну від 
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української, де в підрядному реченні вживається лише але й: Και κέρδισε όχι 

μόνο χρήματα, αλλά και πείρα – вона отримала не лише гроші, але й досвід; 

Όχι μόνο θησαυρό δεν βρήκε, παρά έχασε και τη στολή καταδύσεών του – він 

не лише не знайшов скарбів, але й згубив свій акваланг. 

Заперечення δεν, μην вживаємо в дійсному, умовному та наказовому 

способах безпосередньо при дієслові. 

- δε(ν), що походить з давньогрецького [140, с. 55], у 

новогрецькій мові вживається при дієслівному запереченні в дійсному 

способі в усіх часах, коли хочемо спростувати/заперечити дійсність, 

висловлювання чи те, що видається правдивим: Οι φοιτητές δεν ακούνε τον 

καθηγητή – студенти не слухають викладача; Ο Νίκος δεν θα πάει σήμερα 

στο θέατρο – Нікос не йде сьогодні у театр; Η Ελένη δεν διάβασε αυτό το 

βιβλίο – Елені не прочитала цю книгу; Αυτό το παιδί δεν θα φάει το μπισκότο 

– ця дитина не їстиме тістечко тощо. Цей тип заперечення легко 

трансформувати у питальний, перемістивши заперечення з дієсловом на 

перше місце: Δεν είναι ο Νίκος έξυπνος; - невже Нікос розумний? (ο Νίκος 

είναι έξυπνος, έτσι δεν είναι?). Коли при дієслові вживаються частки να, ας, що 

вводять модальність у висловлювання, використовуємо заперечення μη, як 

того вимагають правила: και ας μη σε δω ποτέ – нехай я тебе ніколи не 

побачу; Ας μη τολμήσει κανείς να πειράξει άλλο πρόσωπο - нехай ніхто не 

наважить займати іншу особу. 

- μην вживається в умовному способі та ввічливій формі 

наказового способу, а також завжди після часток να та ας: μη σκουπίζεις το 

δωμάτιό της – не прибирай її кімнату; Να μην διαβάζετε αυτό το μήνυμα – чи 

могли б ви не читати це повідомлення; Ο γιατρός μου είπε να μην ταξιδέψω 

καθόλου φέτος – лікар мені сказав, щоб я взагалі не подорожувала цього 

року; Ας μην ξεχνάμε ότι... – не забуваймо, що…/пам’ятаймо, що….  Цей тип 
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заперечення використовуємо при запереченні наказу, заохочення, поради 

тощо (умовний спосіб), але він ніколи не вживається безпосередньо при 

наказовій формі дієслова: μη δίνε; μη δώστε => μη μιλάτε, παρακαλώ – не 

розмовляйте будь-ласка; ποτέ μη λες ποτέ – ніколи не кажи ніколи тощо. 

Отож заперечення у наказовому способі грецької мови утворюється при 

запереченні дійсного способу часткою μη. Цей вид заперечення інколи може 

бути відповідником до μήπως в питальних речення: μην ξέχασες τίποτα; – 

можливо, ти щось забув? (ти нічого не забув). Використовуємо μην також 

при запереченні дієприкметника: Θέλοντας και μη – хіть-не-хіть; Ταξίδευε 

στον άγνωστο μην περιμένοντας τίποτα και μην πιστεύοντας σε τίποτα – він 

подорожував у невідомість, не очікуючи нічого й не вірячи у будь-що. 

 Заперечення μη також використовується при запереченні прикметника 

та іменника (про що йтиметься далі у Розділі 2.6 Риси аналітизму у системі 

прикметника СНМ): ο μη σεβασμός των αποφάσεων του δικαστηρίου – 

неповага до рішень суду; η αρχή της μη χρήσης βίας - презумпція не 

використання насильства; σύμφωνο μη επιθέσεων - угода про ненапад; ένα 

μη επιστημονικό βιβλίο - ненаукова книжка; το μη ύφος είναι απάνθρωπο - 

відсутність смаку є нелюдськістю. Такий вид заперечення [ μη + [ім.], 

[прикм.] ] мотивує утворення слів типу ο μη καπνιστής – противник куріння, 

ο μη αλκοολικός – борець із алкоголізмом тощо.  

Для унаочнення вживання заперечення в різних видках, пропонуємо 

таблицю. 

 Табл. № 7 Вживання різноманітних видів заперечень із різними частинами мови 

 

 
Відмінювані 

дієслова 

Невідмінювані 

дієслова 

Іменники, 

прикметники 
Інше 
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δε(ν) + - - - 

μην + + + + 

όχι - - + + 

 

 Новогрецька мова зберегла типи старогрецьких заперечень, заперечних 

слів типу ουδείς, ουδέποτε, ου(κ). Вони використовуються нечасто, 

переважно у сталих виразах. Таке багатство заперечних словоформ 

демонструє мовну різнобарвність у вираженні категорії заперечення, 

наприклад: ουκ ολίγες φορές – нечасто; ου φονεύσεις – не убий; ουδέν κακόν 

αμιγές καλού – нічого поганого не буває без доброго; ασθενής και οδοιπόρος 

αμαρτία ουκ έχει – хворий та подорожній гріха не мають; ουδείς αλάνθαστος 

– ніхто не є ідеальним. Заперечна конструкція цього типу, «покриває» 

використання подвійного заперечення у конструкції [κανείς + δεν + дієслово] 

= [ουδείς + дієслово]. Наприклад: ουδείς ξέρει - ніхто не знає (= κανείς δεν 

ξέρει), ουδείς μπορεί να πει τι έγίνε – ніхто не може сказати, що сталося 

(κανείς δεν μπορεί να πει τι έγινε) тощо. Українська мова використовує один 

вид заперечення не в усіх перерахованих випадках новогрецької: дієслівне, 

іменникове, наказовий та умовний способи: не годуйте тварин у зоопарку; не 

одну книжку я хочу купити, а цілу серію; засідання комісії не відбудеться в 

зазначені години через проблеми з електропостачанням; чи не могли б ви 

пройти трішки вперед; навіть не знаю, як Вам віддячити; дивлюся, не 

надивлюся я на безмежні простори Дніпра тощо. Бачимо, що 

функціонування заперечення у препозиції до будь-якого члена речення 

(частини мови), заперечує в цілому чи частково конструкцію/вислів/речення. 

Цікава з погляду аналізу використання різних типів заперечення 

книжка А. Мегапану, яку Гессе Р. також наводить у якості прикладу: «... δεν 

είχε διασκέδασει ποτέ. Δεν είχε γελάσει με την καρδιά της. Δεν είχε ξεδώσει. 
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Μη τούτο, μη κείνο, μη τ΄άλλο. Δεν έχουμε λεφτά για τούτο, δεν έχουμε ώρα 

για κείνο, δεν έχουμε μυαλό για τ΄άλλο. Μόνη της είχε ονοματήσει τη ζωή της 

μέχρι τώρα ένα Μηδέν. Από το μη και το δεν» [108, с . 133]. “... вона ніколи не 

розважалася. Ніколи не сміялася від щирого серця. Не забавлялася. Не роби 

те, не роби се, не роби того. Ми не маємо грошей на це, не маємо часу на те, 

не схильні до цього. Вона назвала своє життя до сьогодні Нулем. Що 

складався з μη і δεν” [Переклад власний]. 

  

2.5.2 Частки новогрецької мови як складники аналітичних конструкцій 

 

В ході історичного розвитку новогрецька мова зазнала змін, що 

торкнулися сфери морфології, синтаксису та словотвору. Зокрема, в 

граматиці спостерігаємо скорочення системи флексій, що стосується, 

передусім, дієслівної систем (меншою мірою іменникової). Широкий спектр 

граматичних значень дієслівної системи залишився без спеціальних засобів 

вираження. Спостерігаємо зникнення оптативу, інфінітиву, що широко 

використовувалися в давньогрецькій мові. Зникнення (неповної) редуплікації 

у СНМ, що була присутня у дієслівних часах Perfectum, Plusquamperfectum та 

Futurum III давньогрецької мови, також відносимо до аналітизаційних 

тенденцій. Дослідники зазначають, подібні процеси відбувалися й в інших 

балканських мовах (албанській, болгарській, румунській), що, безумовно, 

мало відповідний вплив на розвиток і формування новогрецької мови [72, с. 

263]. 

Такі «скорочення» мова компенсувала за допомогою інших засобів. Так 

в СНМ бажальний спосіб (оптатив) злився з умовним, збагативши його 

гамою значень, однак втратив при цьому свої первісні закінчення. Нині 

умовний спосіб новогрецької мови має закінчення дійсного способу. За таких 
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обставин розвивається й зростає граматична омонімія та багатозначність 

(полісемантизм) форм. Коли постає питання у визначенні та використанні 

форм дієслова, які на сьогодні не різняться закінченнями, суттєво зростає 

роль контексту, в якому вони вжиті, а також роль службових 

(неповнозначних) слів, часток та допоміжних дієслів. Особливо це стосується 

часток θα, να, ας у системі часів та способів СНМ. Вони покривають 

значення інфінітиву, оптативу, частково імперативу та умовного способу. 

Використання цих часток у мові відносимо до рис аналітизму. Вони 

використовуються в умовному, наказовому  способах і беруть участь в 

утворенні деяких описових часів (про що мовилося попередньо), а також 

виконують різне змістове навантаження: Ας πάμε μια εκδρομή όλοι μαζί – 

ходімо на прогулянку всі разом, Αν βρω καιρό, θα ζωγραφίσω – якщо я знайду 

час, я намалюю, Μήπως είδες τα κλειδιά μου; Πρέπει να τα έχω αφήσει εδώ – 

можливо, ти бачив мої ключі? Я мав, я їх залишити десь  тут; Θα σου έλεγα 

την αλήθεια άλλά δεν θέλω να σε πληγώσω – я би сказав тобі правду, але не 

хочу тебе образити. 

У мовознавстві категорія способу визначається як самостійна дієслівна 

категорія. Разом із категорією часу її кваліфікуємо як власне-дієслівну 

категорію. У СНМ та українській мовах ця категорія є тричленною і об’єднує 

грамеми дійсного, умовного та наказового способів. Підставою для виділення 

способу в окрему категорію слугує відношення дії (стану, що позначає 

дієслово) до дійсності з погляду мовця і визначення реальності/ірреальності 

цієї дії (процесу чи стану). Значення реальної дії передає дійсний спосіб, на 

противагу йому на позначення нереальності дії (процесу, стану) є наказовий 

та умовний способи [19, с. 256]. Значення можливості, бажаності, 

необхідності виконання дії з погляду мовця виражає умовний спосіб. Сучасні 

українські дослідники І. Вихованець та К. Городенська зазначають, що на 
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сьогодні в українському мовознавстві є вмотивована тенденція виділяти два 

способи в категорії дієслова. Ця категорія стає двочленною внаслідок того, 

що дійсний спосіб був вилучений зі складу категорій способів дієслова. Це 

зумовлено тим, що категорія часу, яка так само виражає реальні з погляду 

мовця дії (процеси, стани), водночас є і самостійною, адже реалізується в 

грамемах теперішнього, минулого та майбутнього часів і несамостійною 

граматичною категорією, бо входить до складу категорій способу, збігаючись 

при цьому з грамемою дійсного способу [19, с. 257]. Саме тому дійсний 

спосіб було усунуто зі складу категорій способів дієслова. У такому випадку 

його можна називати нульовим. Зважаючи на те, що категорія способу 

ґрунтується на опозиції реальності/ірреальності події (станів, процесів), 

дослідники вважають за доцільне виділити ще дві грамеми способу дієслова, 

а саме спонукальний (з послабленою апелятивністю) та бажаний (із зовсім 

нейтралізованою апелятивністю та чітко вираженим значенням бажання). 

Згідно з цим науковим підходом в СУМ виокремлено п’ять способів дієслова. 

У багатьох індоєвропейських мовах дослідники також виокремлюють п’ять 

дієслівних способів: а) індикатив, б) імператив (наказ, прохання), в) 

дезидератив (бажання, намір), г) кон’юнктив (евентуальність, воля) і ґ) 

оптатив (можливість, бажання). Мови, що не входять до індоєвропейської 

родини, можуть налічувати більшу кількість грамем способу дієслова. Так, у 

тюркських мовах їх може бути від чотирьох до дванадцяти, у якутській мові 

їх десять [190, с. 321]. О. Єсперсен зазначає, що дехто із дослідників 

відносить до способів дієслова також інфінітив та дієприкметник, але сам 

одразу ж спростовує таке твердження [33, с. 363]. 

Існує також поділ способів дієслова (залежно від властивих йому 

модальних значень) на два типи: а) прямий, б) непрямий. Прямий – це 

індикатив (дійсний спосіб), що слугує для об’єктивної констатації факту в 
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його відношенні до дійсності. Саме цим пояснюється те, що дійсний спосіб 

присутній у мовах різних типів. Непрямий спосіб відображає різне ставлення 

суб’єкта мови до того, що повідомляється. Різноманітність цього ставлення 

визначає різноманітність парадигм непрямих способів у різних мовах.  

Категорія способу дієслова тісно пов’язана із категорією модальності. 

Модальність – це лексико-граматична категорія, що виражає відношення дії 

до дійсності, яку встановлює мовець, і виражається за допомогою форм 

способу дієслова. Вона може виражатися у реченні граматичними та 

лексичними засобами: формами способів, модальними словами, модальними 

дієсловами (могти, уміти, бажати, хотіти, мусіти), модальними частками. 

Модальність можна розділити на реальну (коли дія є дійсною) та ірреальну 

(коли дія розглядається як можлива чи нереальна) [7, с. 92]. Кількість 

спеціальних форм, які мають модальний відтінок у давніх мовах, мали 

тенденцію скорочуватися у ході розвитку мови. Зокрема, старогрецька мова 

мала чотири способи: індикатив, імператив, кон’юнктив, оптатив. Вже 

латинська мова мала їх лише три, оптатив увійшов до системи кон’юнктиву і 

доповнив її своїми відтінковими значеннями. 

Отож, СНМ нараховує три способи: дійсний, умовний, наказовий. 

Умовний спосіб СНМ утворюється описово, як і в українській мові, за 

допомогою частки να, що вживається перед дієслівною формою. Умовний 

спосіб може виражати дію стосовно минулого, теперішнього та майбутнього 

та вживається із відповідними часовими актуалізаторами, наприклад: χθες - 

учора, σήμερα - сьогодні, του χρόνου - наступного року тощо. Інші частки, 

наприклад θα, ας, να можуть бути лише виразниками модальності: Πάς να 

τρελαθείς – ти хочеш збожеволіти; Εγώ δεν θα κάθομαι εδώ - я не залишуся 

тут. Зниклі флективні форми дієслівних способів, мова компенсувала за 



 64 

допомогою допоміжних (службових) слів, шляхом перетворення їх зі слів 

«повних» у слова «неповні».  

Для прояснення поняття «повні/неповні» слова, наведемо думку 

відомого французького лінгвіста Ж. Вандрієса: «Граматичні засоби, що 

використовує мова для передачі різних способів – це залишки попередніх 

самостійних слів, які втратили своє самостійне/пряме значення і відіграють 

тепер роль майже коефіцієнту-символу» [17, с. 161]. Учений вважає, що 

допоміжні дієслова також є «порожніми», наприклад: (англ.) do you see - чи 

ви бачите? (англ.) ich habe gedacht – я думав, (нім.) θα έχω χάσω – я 

загублю, а те, що на письмі ми відділяємо «порожнє» слово від «повного» - є 

лише графічною звичкою, зауважує він. Порожні слова не несуть 

наголошення, тобто вони семантично ненавантажені. Частки να, θα, αν, ας 

слугують яскравим прикладом  «порожніх» слів (морфем). Ці слова-частки 

неможливо перекласти, адже вони беззначеннєві і не вживаються самостійно, 

а отримують значення за умови приєднання до іншого мовного елементу з 

яким утворюють цілісну конструкцію. Порожні слова варто розглядати не як 

прості морфеми, а як «особливі аналітичні форми слова з різними градаціями 

їх порожнечі» [2, с. 12]. 

Допоміжні та модальні слова-частки існують практично в усіх сучасних 

індоєвропейських мова. Сегменти типу να, θα мають свої аналогії у всіх 

балканських мовах (болг. да, ще; серб. да; макед. да, ќе; рум. să; алб. të, do të). 

Усі вони не можуть вживатися самостійно і не мають позиційної свободи. Це 

підтверджує тезу про те, що розвиток будь-якої мови відбувався не без 

загального впливу мовного оточення, у якому вона перебуває. Ці та інші 

зміни, що відбувалися в мовах балканського ареалу  на різних рівнях, могли 

впливати на розвиток певних конструкцій у новогрецькій мові. Багато з них 

утворилося шляхом скорочення повнозначних слів чи конструкцій. Нині 
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вони перетворилися у граматичне знаряддя передачі мовних засобів тих 

значень, що зникли з граматики. 

Для повнішого висвітлення функціонального навантаження часток, 

докладніше охарактеризуємо їх походження. Частка θα походить зі 

сполучення – хочу, щоб. Частка ας – це стягнута 

форма дієслова αφήνω у II ос. од. теп. часу наказового способу – ά[φε]ς, що 

перекладається – пусти. Походить від середньовічної конструкції θέλω + 

інфінітив. З плином часу й зникненням інфінітиву, ця конструкція 

трансформувалася у θέλει + [ί]να + умовний спосіб (неминулі форми дієслів). 

Допоки категорія особи й числа могла виражатися неминулими формами 

дієслів, дієслово зберігало форму θέλει. Однак з розвитком набрало вигляду – 

θέλει => θενα => θανα => θαν => θα [108, с. 68] чи схоже θέλω/θέλει να > θέ 

νά > θά νά > θά > θα [121, с. 5].  Саме тому конструкції з використанням 

дієслова θέλω мають майбутню інтенцію, спрямовану на результат дії. 

Сьогоднішній вигляд форм майбутнього часу закріпився як парадигма у 

грецькій мові в другій половині ХІІ ст. [121, с. 267]. Частка να походить від 

старогрецького сполучника    [108, с. 121]. Проте такі скорочення та 

їх уживання виходять далеко за межі звичайних фонетичних законів мови й 

можуть бути пояснені лише граматичним характером слів, у яких вони 

відбуваються. Суть «порожніх» слів полягає у їх абстрагуванні. Чим 

сильніше за якимось словом закріпилося значення «порожнього», тим більше 

воно стає абстрактним: цей процес іноді доходить до такої стадії, що такі 

слова, за висловом Ж. Вандрієса, стають лише «алгебраїчними символами» 

[17, с. 164] і не перекладаються іншими мовами, як це є, наприклад із 

часткою να чи іншими у новогрецькій мові. Отже, припускаємо, що деякі 

морфеми рухаються у напрямку від конкретного до абстрактного значення. 
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 Умовний спосіб новогрецької мови виконує багато функцій і виражає 

різні значення: 

- невпевненість, вагання – Τι να κάνω;  Να το αγοράσω ή να μην το 

αγοράσω; – Що ж мені робити? Купити чи не купити мені це? 

- побажання – Να [εί]στε καλά! На все добре! 

- дозволу – Να πάω κι εγώ μαζί; - Чи можна мені піти разом? [з вами] 

- можливості – Μακάρι να το βρω εκεί – якби ж я його знайшов там; 

- наказу – Να ανοίξεις την πόρτα – чи не міг би ти відчинити двері. 

Флективні форми оптатива, що були у старогрецькій і слугували 

вираженням бажання, відсутні в СНМ. Винятки становлять застиглі форми 

типу: Θεός φυλάξοι – нехай Господь збереже  (пор. церковнослов’янізми в 

українській мові). Модальні побажальні речення розглядаємо як форми 

оптативу за рахунок модальних дієслів та часток:  πρέπει, μπορώ, θέλω + να. 

Такі питальні форми виражають сумнів мовця стосовно доречності чи 

необхідності дії. Ці дієслова інколи можуть опускатися, утворюючи 

еліптичну конструкцію: [μπορώ] να τα πάρω; – чи можу я їх узяти? [θέλεις] 

να σου τη στείλω; – хочеш, я пришлю її тобі? [μπορώ] να ρωτήσω κάτι; - 

можу я про щось запитати? [πρέπει] να φύγουμε – ми мусимо йти;  [λες] να 

φύγουμε; – ти думаєш, нам варто піти? τι [μπρορώ] να κάνω; – що ж мені 

робити? тощо. 

 Частка να – єдиний показник умовного способу у СНМ теперішнього 

часу, що різнить форми дієслова від дійсного способу. Адже особові дієслівні 

закінчення дійсного способу збігаються з умовним: διαβάζει – він читає, να 

διαβάζει – щоб він читав; θα αγοράζει – він купуватиме, να αγοράζει – щоб 

він купував. За допомогою різних часток здійснюється диференціація функцій 

способів, а також часів: πάω – я йду, θα πάω – я піду, να πάω – щоб я пішов, 

ας πάω – піду-но я тощо. Бачимо, форми дієслів є однаковими. Вживання тієї 
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чи іншої частки змінює значення речення і, відповідно, контекст вживання 

конструкції. В українській мові частка би, так само змінює відтінок 

висловлювання: я хотів прочитати цю книжку до наступного тижня, однак 

не встиг пор. я хотів би прочитати цю книжку до наступного тижня, однак 

не встигну. 

 Частка θα, окрім функції утворення майбутніх часів, може брати участь 

в утворенні «своєрідної» за своєю структурою модальної конструкції з 

відтінком можливості, де вживається поряд із формою минулих часів – ΠΡΤ, 

ΥΠΡ: θα ήθελα να πάω κι εγώ μαζί τους – я хотів би поїхати разом із ними; 

θα σου είχα τηλεφωνήσει, αλλά το ξέχασα – я би тобі задзвонив, але забув; θα 

έγραφα τη επιστολή - я написав би тобі листа; θα μπορούσα να σας βοηθήσω 

– я міг би вам допомогти; θα είχα βρει εισιτήρια για το θέατρο αν είχα πάει 

νωρίτερα – я би знайшов квитки в театр, якби пішов раніше [їх шукати]. 

Вона також надає висловлюванню такий сильний відтінок ймовірності, що 

може дорівнювати дійсності з погляду мовця: θα γνωριζόντουσαν ασφαλώς 

πολλά χρόνια – ви, напевно, були знайомі багато років. Навпаки, частка να 

акцентує момент сумніву в реальності дії: μπορεί να το είπε έτσι στην τύχη, 

όμως μπορεί και να είχε μια σημασία – можливо, він це сказав просто так, 

випадково, але й можливо також, що він це сказав зумисне. 

 Частка να найчастіше вживається у підрядних реченнях і має широке 

функціональне навантаження. Вона замінює інфінітив, поєднуючи два 

дієсло́ва: αρχίζει να γράφει – він починає писати; наказового способу: να 

κλείσετε την πόρτα, παρακαλώ – чи не могли б ви зачинити двері, будь-ласка; 

вираження бажання, сумніву, припущення, тощо. У СНМ конструкція частка 

να може вживатися: 

а) після неперехідних дієслів: ξέρω να κολυμπάω - я умію плавати; 
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б) після безособових дієслів: μπορεί - можливо, τυχάνει, λαχαίνει - 

трапляється, πρέπει, χρειάζεται - необхідно, αξίζει - варто, πρόκειται – 

мовиться, необхідно, δεν αποκλείεται - не виключено тощо; 

в) після прийменників: χωρίς, δίχως - без, αντί - замість; τρώω αντί να κάνω 

διαίτα - я їм, замість того аби тримати дієту; 

г) після сполучників часу та наслідку: πριν, ώστε, όσο тощо; πριν να τρως 

πρέπει να μαγειρέψεις το φαγητό - перші ніж їсти, необхідно, щоб ти 

приготував страву; 

ґ) після конструкції дієслово είναι + прикметник у середньому роді, що 

утворюють безособове речення: είναι δυνατό να κανω αυτό – можливо я 

зроблю це. Таких безособових конструкцій з прикметником середнього роду 

багато: είναι κακό να – погано, είναι βλαβερό να – шкідливо, είναι πιθανό να – 

ймовірно тощо У більшості випадків частка να виконує експлікативну 

функцію і є смисловим продовженням дієслова чи іншої частини мови, які 

стоять у головному реченні. Як зазначають дослідники, фінально-наслідкове 

значення є одним із найбільш давніх значень інфінітиву [59, с. 146]. Частку 

να вживаємо, коли в реченні поруч стоять два дієслова: πρέπει να διαβάσεις 

αυτό το βιβλίο – ти мусиш прочитати цю книжку; θέλω να σας πω μια 

ιστορία - я хочу вам розказати одну історію. Російська дослідниця 

Свєшнікова Т. Зазначає, що однією із особливостей балканського мовного 

ареалу є те, що інфінітив у цих мовах (або його функція) замінюється 

особовими формами дієслова [68, с. 245]. Цю особливість відзначає також 

англійський вчений Б. Комрі, який називає її «найбільш разючим 

феноменом». Особову форму дієслів, що замінює інфінітив, він називає 

«особовим підпорядкованим реченням, яке вводиться сполучником».  [103, с. 

199]. 
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ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                     

ΤΡΟΠΙΚΟΤΙΤΕΣ 

 

 

 

 Службові частки і заперечення СНМ можна вважати не словами, а 

частинами дієслівних форм, які набули статусу морфем. Для них характерні 

однакові синтагматичні характеристики, зокрема відсутність самостійного 

вживання, позиційної свободи, адже жодна з цих часток не вживається, коли 

поруч стоїть відмінювана форма дієслова чи дієприкметник. Вони можуть 

перебувати з дієсловом як поодинці, так і декілька, наприклад: να μη 

ντρέπεσαι – не соромся. Такі конструкції не передбачають перестановку своїх 

складників. 

 Аналітичні тенденції спостерігаємо також у конструкціях із 

дієприкметником активного стану (ενεργητική μετοχή) + ІІІ ос. од.  Στ. Μελλ. 

(Perfect gerund)  - Οι τρεις φίλοι έχοντας τελειώσει τη δουλειά τους αρκετά 

νωρίς και πήγανε στο σπίτι –Три товариші, закінчивши роботу досить рано, 

пішли додому; Έχοντας πετύχει το σκοπό του νοίκιασε ένα μικρό σπίτι στην 

Πόλη – Здійснивши свою мрію, він винайняв маленький будиночок в 

Стамбулі. Складові цієї конструкції є невідмінюваними, застиглими. 

Вживання такого типу конструкцій у мові трапляється нечасто. 

На завершення для унаочнення деяких аналітизаційних рис - наводимо 

схему дієслівних категорій новогрецької мови Х. Клериса та Й. Бабінйотиса 

(Το ρήμα με τα παρεπόμενά του): 

Сх. № 2 Дієслівні категорії (за Х. Клерисом та Й. Бабінйотисом) 

 

ατελές προστακτική 

 

      τέλειο      ΠΟΙΟΝ    ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ                         ΤΡΟΠΙΚΟΤΙΤΕΣ να 

 θα 

συντελε- 

σμένο ας 

ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΡΗΜΑ 
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  ΧΡΟΝΟΣ  

                                             

 

 

παρελθόν    μη παρελθόν 
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2.6 Риси аналітизму в системі прикметника СНМ 

 

 Прикметник (επίθετο, adjective) належить до периферійних частин 

мови, позначаючи ознаку предмета, явища, особи, що називає іменник. 

Поняття, яке передає прикметник розповсюджується на різноманітні ознаки 

та якості. Категорії прикметника зумовлені опорним іменником, до якого він 

належить. Саме тому прикметник виконує функції другорядного 

приіменникового члена речення. До категорій прикметника відносимо а) рід, 

б) число, в) відмінок. Усі вони мають реляційний, залежний від субстантивів 

характер.  

Увагу в посиленні аналітизаційних процесів у системі прикметника 

СНМ зосереджуємо в дослідженні на ступенях порівняння, а також на деяких 

прикметникових формах. 

 Певна кількість прикметників новогрецької мови може утворюватися 

описово (про це коротко згадувалося у Розділі 2.3). Такі «описові» 

прикметники виглядають так: 

1. με + іменник у знах. відм. 

με μουστάκια – вусатий (μουστακοφόρος, μουστακαλής), пор. укр.: 

чоловік із вусами зайшов до кав’ярні = вусатий чоловік зайшов до кав’ярні.  

Ένας κύριος με μουστάκια έριξε μια ματιά του στην εφημερίδα – чоловік з 

вусами глянув у газету. 

2. артикль + іменник у род. відм. 

του πυροβολικού – гарматний, артилерійський (Хоча словники 

фіксують прикметник πυροβολικός з таким самим значенням [201, с. 1538]. 

Дві форми вираження відносності прикметника можуть співіснувати в 

новогрецькій мові, вживаючись одночасно. Надання переваги тій чи іншій 

формі залежить від мовця та контексту повідомлення. Наприклад: γλωσσικός, 
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-ή, -ό ≈ της γλώσσας – мовний: το γλωσσικό περιβάλλον – мовне середовище, 

однак το αίσθημα της γλώσσας – мовне чуття; ми не можемо сказати το 

γλωσσικό αίσθημα; επιτραπέζιος, - α, -ο ≈ του τραπεζιού – столовий; 

βρεφικός, -ή, -ό ≈ του βρεφοκομείου – ясельний; κουκλιστικός, -ή, -ό ≈ της 

κούκλας – ляльковий; μαγνιτοφωνικός, -ή, -ό ≈ του μαγνιτοφώνου – 

магнітофонний; αστικός, -ή, -ό ≈ της πόλης – міський; λαθραίος, -ά, -ό ≈ του 

λαθρεμπορίου – контрабандний; διαιτητικός, ή, -ό ≈ της δίαιτας - дієтичний. 

Вживання тієї чи іншої форми у тексті (усному чи писемному) належить до 

синтактико-стилістичної сфери. Так, існує багато прикметників у мові, що 

утворюється за другим типом (2): του σταθμού – станційний; του μέλους – 

членський; των καπέλλων – шапковий; του σκακιού – шаховий; του 

ευκαλύπτου – евкаліптовий; του αυγού – яєчний; των διαβιβάσεων - той, який 

передають; της σμεουριάς (από σμέουρο – із малини) – малиновий; της 

μητέρας – мамин; του καρναβαλιού - карнавальний, маскарадний; των 

επίπλων – меблевий; της μηχανοποιίας - машинобудівний; των προαστείων – 

приміський; του τσαγιού – чайний; του σκόρδου – часниковий; του θυμαριού - 

чебрецевий; της επιταγής (του τσεκ) – чековий; του ρολογίου – годинниковий; 

του λάστιχου – шинний; του φιλέτου – філейний; της επαφής/με επαφή – 

контактний; του κόκκαλου – кістковий; του γραφείου – кабінетний, 

офісний; της παραίσθησης – ілюзорний тощо. Констатуємо, що прикметників 

утворених за цим типом кількісно більше, ніж прикметників першого типу 

(1). 

Поодинокі випадки аналітичних прикметників типу σε/από + ім. знах. 

відм. зустрічаємо в мові: σε έξαρση – екзальтований; από νεαργύρο – 

мельхіоровий; από πλάκες – шиферний; από πλακάκια – кахляний; για 

ανάπηρους – інвалідний; με/από μπισκότα - бісквітний. 

У СНМ засвідчені випадки вживання прикметників та іменників, утворених 



 73 

аналітично, за допомогою дієслівного заперечення μη (про що коротко 

мовилося в попередньому Розділі 2.5.1 Заперечення як риса аналітизму 

СНМ): 

ο/η καπνιστής/ -τρια – курець => ο/η μη καπνιστής / -τρια – особа, що не 

палить чоловік / жінка; αναπτυγμένος, -η, -ο – розвинутий => μη 

αναπτυγμένος, -η, -ο – нерозвинутий (країна); ο φιλελεύθερος – 

свободолюбива особа => ο μη φιλελεύθερος – несвободолюбива особа; η 

επέμβαση – втручання, операція => η μη επέμβαση – невтручання; 

προνομιούχος, -α, -ο – привілейований => μη προνομιούχος, -α, -ο – 

непривілейований; ο ειλικρινής – щира особа – ο μη ειλικρινής - нещира особа 

тощо. Українська мова утворює такі прикметники (з антонімічним значенням 

до основного) переважно синтетично (у межах слова) за допомогою 

заперечення не/без, що більше нагадує грецький варіант заперечення α-, яке 

розташовується безпосередньо перед іменником: αμίσθωτος, -η, -ο <= вільний 

від найму (ανοίκιαστος) – μισθωτός; слухняний – υπάκουος => неслухняний – 

ανυπάκουος, -η, -ο; безіменний, анонімний – ανώνυμος (το όνομα – ім’я); 

σταθερός, ή, -ό – стійкий, стабільний => ασταθής, -ές – нестабільний, 

мінливий тощо. 

 Дослідники зазначають, що у межах протиставлення заперечних часток 

αντί (одна з функцій цієї частки) виражає рішуче заперечення, тоді як μη 

слабке заперечення [132, с. 156]. Наприклад: 

а) αντιεπιστημονική σκέψη – думка, що категорично суперечить науковому 

типу висловлювання 

б) μη επιστημονική σκέψη – думка, що просто не є науковою 

 У ступенях порівняння (СП) новогрецька мова ввібрала і залишила 

помітними всі ті риси, які вона набувала упродовж багатьох сторіч розвитку 
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від найдавніших часів до сьогодення. Відзначаємо, що нині СП прикметників 

виявляють неабиякі риси аналітизму. Функціонування цієї граматичної 

категорії забезпечується протиставленням форм, що виражають ступінь 

вияву якісної ознаки. Ця категорія властива лише тим прикметникам, які 

наділені змінними (градуйованими) ознаками, стосовно вияву самої ознаки: 

солоний – αλμυρός; розумний - έξυπνος; зелений – πράσινος. Певна кількість 

якісних прикметників не утворює ступені порівняння. До них відносимо: а) 

прикметники, яким властива незмінна, абсолютна міра вияву ознаки:  

дерев’яний – ξύλινος; печерний – της σπηλιάς; сліпий – τυφλός; б) назви 

кольорів, що утворені шляхом транспонування лексичних одиниць: 

шоколадний (кольору шоколаду) – σοκολατής; небесний (кольору неба) – 

ουρανής; морський (кольору моря) – θαλασσής; медяний (кольору меду) – 

μελής; В індивідуальному, авторському словотворенні можливі порушення 

норми утворення ступенів порівняння. Це зумовлено стилістичними та 

емоційними засобами висловлювання: Поїздка найшоколаднішими місцями 

світу (з реклами). У лінгвістиці традиційно виділяють три ступені 

порівняння прикметників: звичайний – θετικός (Positive degree), вищий – 

συγκριτικός (Comparative degree) та найвищий – υπερθετικός (Superlative 

degree) 

Прикметники СНМ можуть утворювати вищий ступінь порівняння 

синтетично (однослівно) та аналітично (описово). Український учений 

Семчинський С. зауважує, що «інколи ... у межах однієї частини мови 

спостерігається поєднання аналітичних і синтетичних способів вираження 

граматичного значення» [69, с. 136].   Формула утворення вищого ступеня 

(синтетична) у новогрецькій мові виглядає так: 

- синтетична форма: основа прикметника + суфікс τερ + родові 

закінчення; 
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- аналітична форма: частка πιο, яку ставимо безпосередньо перед 

прикметником при «нульовому ступені»: 

Табл. № 8 Порівняння прикметників – вищий ступінь 

 

Звичайний 

ступінь 

Вищий ступінь 

Синтетичний Аналітичний 

έξυπνος, -η, -ο 

- розумний 

εξυπνότερος, -η, -ο  - 

розумніший / більш розумний 

πιο έξυπνος, -η, -ο - 

розумніший / більш розумний 

καλός, -ή, -ό - 

гарний 

καλύτερος, ή, -ό - гарніший / 

більш гарний 

πιο καλός, ή, -ό - гарніший / 

більш гарний 

 

Порівнюючи суфікс –τερ- та частку πιο, припускають, що історично 

перший походить від індоєвропейського -tero- який вживався на позначення 

відстані, дистанції, зауважує грецька дослідниця Д. Хіла-Маркопулу [181, с. 

23], посилаючись на дослідження Е. Бенвеніста та П. Шантрена. Частку πιο 

етимологічно виводять із давньогрецького прийменника πλέον, в якому, 

ймовірно, відбулися такі зміни: відпадіння кінцевого –ν, зміна наголосу, 

звуження відкритого наголошеного голосного основи на –ι та, вірогідно, 

асиміляція під впливом наступного голосного. Отже, схема виглядатиме так: 

πλέον => πλέο =>πλεό => πλεό => -πλεό / πλιό => πιό  

Існує й інша думка стосовно утворення цієї частки, а саме, що вона 

розвинулася під впливом італійського piu, яке має таке ж значення, що і нині 

πιό у новогрецькій і є звичайним запозиченням, зауважує вже згадувана 

дослідниця Д. Хіла-Маркопулу, посилаючись на статтю Квон’є Івара [181, с. 

24].  

Найвищий ступінь, як і вищий у СНМ, має дві форми: 
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- синтетичну => основа прикметника + суфікс τατ + родові 

закінчення; 

- аналітичну => утворюється двома шляхами: 1) артикль (про що 

згадувалося у Розділі 2.3) + частка πιό + нульовий ступінь 

прикметника; 2) артикль + синтетична форма вищого ступеня; 

Табл. № 9 Порівняння прикметників – найвищий ступінь 

 

Вищий Найвищий 

Синтетичний Аналітичний Синтетичний Аналітичний 

πρασινότερος, -η, -

ο  - зеленіший / 

більш зелений 

πιο πράσινος, -η, 

-ο - зеленіший / 

більш зелений 

πρασινότατος, -η, 

-ο - найзеленіший 

ο, η, το πιο  πράσινος, 

-η, -ο - найзеленіший 

 

Українська мова, на відміну від новогрецької, утворює найвищий 

ступінь лише синтетично: суфікс най + форма вищого ступеня: найшвидший, 

наймудріший, найяскравіший тощо. Однак у новогрецькій та українській 

мовах існують описові аналітичні форми найвищого ступеня. У СУМ вони 

утворюються за допомогою службових компонентів: найбільш / найменш + 

звичайний СП; у новогрецькій мові такі значення можуть їм надавати слова 

типу: πολύ πολύ / παρά πολύ / πολλά + звичайний СП. 

Категорію надмірної інтенсивності ознаки в прикметника відносимо до 

словотворення. У новогрецькій мові ця категорія реалізується афіксоїдами 

θεο-, παν-, κατα-, ολο-, μονο-, що стоять у препозиції до прикметника (див. 

Частина ІІ, Розділ 3.4.2 та 3.4.3); в українській мові – переважно афіксальним 

шляхом, за допомогою суфіксів: -уч-; -езн-; -енн-; та префіксів: за-; пре-; 

над-. В останні роки в українській мові з’явилася тенденція і до афіксоїдного 

вираження цієї категорії за допомогою слів супер- та мега-: мегавеликий, 
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суперскладний тощо. Докладніше про це йтиметься в Другій частині 

дисертації. 

 Для зручності поділяємо СП прикметників новогрецької мови на групи, 

залежно від закінчення, які виділяє Х. Маркопулу [181, с. 19]: 

1. –ος, -α, -ο => ωραίος, -α, -ο – гарний, чудовий 

2. –ος, -η, -ο => πυκνός, ή, -ό – густий, частий 

3. –υς, -ια, -υ => μακρύς, -ιά, -ύ – довгий  

4. –ης, -ης, -ες => ακριβής, -ής, -ές – точний, пунктуальний 

5. –ων, -ων, ον => ευγνώμων, -ων, ον – благородний  

6. –ων, -ουσα, -ον => ενδιαφέρων, -ουσα, - ον – цікавий 

7. –ης, -ια, -ι => σταχτής, -ιά, -ί – попелястий 

8. –ης, -ια, -ικο => παροπονιάρης, - ια, - ικο – жалісний, буркотливий 

9. –ας, -ου, -αδικο => φωνακλάς, -ού, -άδικο – крикливий 

 За цим переліком нижче складена таблиця, де вказано, які з 

прикметників можуть утворювати два СП аналітичний і синтетичний, а які 

лише котрийсь один: 

Табл. № 2 Групи прикметників,які утворюють синтетичні/аналітичні СП 

 

 Типи прикметників Синтетично Аналітично  

1. -ος, -α, -ο + + 

2. -ος, -η, -ο + + 

3. -υς, -ια, -υ + + 

4. -ης, -ης, -ες + + 

5. -ων, -ων, -ον - + 

6. -ων, -ουσα, -ον - + 

7. –ης, -ια, -ι - + 
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8. -ης, -ια, -ικο - + 

9. -ας, -ου, -αδικο - + 

 

Безумовно, у мові існує багато винятків. Зокрема деякі прикметники на 

-ος, - η, -ο не можуть утворювати синтетичних, однослівних ступенів 

порівняння, а лише аналітичні (у таблиці зазначено, що цей тип може 

утворювати обидві форми). Наприклад: 

δυσνόητος, η, -ο => δυσνοήτερος, -ή, -ό => πιό δυσνόητος, -η, -ο 

безглуздий, беззмістовний    безглуздіший, більш безглуздий 

περίεργος, -η, -ο => περιεργότερος, -η, -ο => πιό περιεργός,- η, ο 

допитливий        допитливіший, більш допитливий 

ευχάριστος, -η, ο => ευχαριστότερος, -η, -ο => πιο ευχάρ ιςστος, -η, ο 

приємний, вдячний     приємніший, більш приємний 

λειψός, -ή, -ό => λειψότερος, -η, ο => πιό λειψός, -ή, -ό [<= ΑΕ συνθ. 

λείψανδρος] 

неповний, недостатній    більш неповний. 

καλόβολος, -η, -ο => καλοβολότερος, -η, -ο => πιο καλόβολος, -η, -ο 

зручний, надійний 

ξεροκέφαλος, -η, -ο => ξεροκεφαλότερος, -η, -ο => πιο ξεροκέφαλος, -η, -ο 

дурень 

 Припускаємо, що таку «неможливість» в утворенні вищого (відповідно 

і найвищого) ступеня порівняння мова створює через багатоскладовість і 

складність вимовляння прикметника (теоретично така форма може існувати в 

мові), адже в мові достатньо складних прикметників, які утворюють 

синтетичні СП, наприклад: ικανοποιητικός, -ή, -ό => ικανοποιητικότερος, -η, 

-ο; προνομιακός, -ή, -ό => προνομιακότερος, -η, -ο; παραστατικός, -ή, -ό => 

παραστατικότερος, -η, -ο, тощо.  
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 Констатуємо, в поточному мовленні надається перевага описовим 

ступеням порівняння. Така тенденція пояснюється легшим утворенням 

морфологічної форми. Синтетичні форми вживаються переважно в книжній, 

«високій» і, можливо, застаріло-чистій катаревусі. 

 Увагу також привертають порівняльні конструкції з вищими і 

найвищими СП прикметників. Із вищим вживається переважно конструкція 

από + ім. у знах. відм.: ο Πέτρος είναι πιο παχύς από την Γογώ – Петро 

товстіший за / від Гого; το Κίεβο είναι μεγαλύτερο από τη Θεσσαλονίκη – 

Київ більший від Салонік; рідше використовується конструкція παρά + ім. у 

знах. відм.: καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά 

και φυλακή – краще одна година свободи, ніж сорок років рабства і в’язниці 

(нар. пісня) [129, с. 75]; καλύτερα στον Άδη με φωτιά, παρά στην Πόλη με 

σκλαβιά – краще в пеклі в огні, ніж у Константинополі рабами [бути] (нар. 

пісня) [8, с. 88]. Як зазначає Хіла-Маркопулу, посилаючись на «Історичну 

граматику» Янаріка та Шваба, прийменник παρά  + знах. відм. вживався в 

період класичної архаїки і використовувався як надмірність встановленої 

норми [181, с. 138], наводячи приклади з Геродота та Фукідіда. Використання 

конструкції παρά + знах. відмінок з порівняльними прикметниками та 

прислівниками походить від основного значення παρά ταύτα – окрім. Нижче 

пропонуємо можливі варіанти порівняльних конструкції аналітичного типу з 

використанням вищого СП: 

1. Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος / πιό έξυπνος / λιγότερο έξυπνος από τον 

Κώστα; 

2. Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος απ’ ό, τι ο Κώστας 

3. Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος απ’ ό, τι είναι ο Κώστας 

4. Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος απ’ όσο (είναι) ο Κώστας 

5. Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος παρά ο Κώστας 
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6.  а) Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος του Κώστα 

    б) Ο Πέτρος είναι εξυπνότερος του 

 Порівняльні конструкції з використанням найвищого ступеня також є 

аналітичними. Формулу утворення конструкцій з його використанням 

зображуємо схематично: 

1. Ορ. αρ. + Ον. φράση + γενική 

 Είναι η ισχυρότερη τράπεζα της χώρας 

2. Ορ. αρ. + επιθετική φράση + προθετική φράση 

 Χάθηκε η πιό αξιόλογη από τις  μελέτες του τόμου 

3. Ορ. αρ. + επιθετική φράση + γενική 

Έγινε ο πλουσιότερος του χωριού 

4. Ορ. αρ. + Ον. φράση + προθετική φράση 

 Ήταν ο καλύτερος παίκτης από / σε όλη την ομάδα 

5. Ορ. αρ. + Ον. φράση + που πράταση 

 Είναι ο ψυλότερος άνθρωπος που ξέρω 

6. Ορ. αρ. + επίθετο / Ον. φράση + προθετική πρόταση 

 Είναι το πιό ευχάριστο (πράγμα) από (ότι / όσα) άκουσα 

Загально формулу конструкцій з найвищим ступенем прикметника 

можна зобразити так:  

Табл. № 3 Види конструкцій з використанням найвищого ступеня 

 

Οριστικό 

άρθρο + 

Ονοματική 

φράση 

+ 

Γενική προθετική φράση => σε / από 

Επιθετική 

φράση 

Προθερική πρόταση από + αναφορικό-

ερωματικό στοιχείο 

που + речення 
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 Порівняльні конструкції з найвищим ступенем використовуються не 

лише прийменник από + знах. відм., а й інші: 

Είναι ο ψηλότερος απ’ όλη την παρέα 

Είναι ο ψηλότερος σε όλη την παρέα 

Είναι ο ψηλότερος ανάμεσα σε όλη την παρέα 

Είναι ο ψηλότερος μεταξύ των υποψηφίων 

Частка πιό, як і суфікси -τερ- і –τατ-, увиразнюють риси 

аналітизму/синтетизму прислівника, активно вживаючись у вищому та 

найвищому ступенях порівняннях, чим цілковито дублюють парадигму 

утворення цієї категорії у прикметника. Прислівники новогрецької мови 

розподіляємо на три групи, залежно від закінчення: 1) -α => ωραία – чудово; 

2) -ια => μακριά – далеко; 3) -ως => ακριβώς – точно. 

Формули утворення  вищого (1) та найвищого (2) ступеня 

прикметників виглядають так: 

- синтетична: (1) основа прислівника + суфікс τερ + закінчення; (2 ) 

основа прислівника + суфікс τατ + закінчення. 

- аналітична: (1) частка πιό, яку ставимо безпосередньо перед 

прислівником у звичайному ступені; (2) вживання частки πολύ, що ставиться 

безпосередньо перед прислівником у звичайному ступені, зараховуємо до 

описових прислівникових форм: 

Табл. № 12 Ступені порівняння прислівників. Вищий, найвищий ступені 

Нульовий 

ступінь 

Вищий ступінь 
Найвищий ступінь 

Синтетичний Аналітичний Синтетичний Аналітичний 
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ωραία – 

чудово 

ωραιότερα –

чудовіше 

πιο ωραία - 

чудовіше 

ωραιότατα – 

найрозумніше 

πολύ ωραία - 

найрозумніше 

 

 Вживаючи порівняльні конструкції із використанням прислівників, 

маємо такі варіанти описових словосполучень. Порівняльна конструкція в 

таких випадках виглядатиме так – [από + ім. у  знах. відм./дієслівна 

конструкція (подібно до прикметників): 

1) Ο Πέτρος γράφει ανετότερα από τον Κώστα 

2) Ο Πέτρος γράφει ανετότερα / πιο άνετα απ’ ότι (γράφει) ο Κώστας 

3) Ο Πέτρος γράφει ανετότερα / πιο άνετα απ’ όσο (γράφει) ο Κώστας 
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2.7 Висновки до першого розділу 

 

Полярна єдність явищ аналітизму та синтетизму визначає їх цілісну 

лінгвістичну природу. Феномен аналітизму/синтетизму в мовознавстві 

завжди цікавив лінгвістів. Серед багатьох праць у цій царині особливо 

відзначаємо поступ американських учених Е. Сепіра та Дж. Грінберга у 

намаганнях оновлення типологічних класифікацій. Результатом їхніх 

пошуків стала ступінчата типологія Е. Сепіра. На її основі Дж. Грінберг 

розвинув квантитативну морфологічну класифікацію, застосування методів 

якої дозволяє визначити характерні особливості окремих мовних рівнів (її 

підсистем), представивши результати таких пошукувань цифровими 

показниками. Такий аналіз виграшний, оскільки дозволяє провести 

різнорівневий аналіз мови. Отож, аналітизм/синтетизм у дослідженні 

визначаємо у вузькому розумінні цих термінів, а саме для характеристики 

окремих мовних підсистем, а не для всезагального її опису, властивостей чи 

формотворення. Таке розуміння понять дає можливість якісно по-новому 

встановити видові ознаки мови. 

До проявів аналітизму у мові відносимо граматичні значення, що 

реалізуються поза межами слова (службовими, допоміжними словами, 

частками). Граматичні значення, виражені в межах слова афіксами – свідчать 

про її синтетизм. У дослідженні встановлюються риси аналітизму/синтетизму 

новогрецької мови за частиномовним критерієм, приймаючи визначення, що 

частина мови – це група лексико-граматичних слів, кожна з яких 

характеризується морфологічними, синтаксичними та лексико-семантичними 

особливостями.. 

Наявність у новогрецькій мові артикля увиразнює риси її аналітизму. 

Спектр функцій артикля досить широкий, розподіляємо їх на а) первинні та 
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б) вторинні. Залежно від цього, розподіляємо їх також (за складовими 

частинами граматики) на морфологічні, синтаксичні та словотворчі. Основна 

функція артикля - забезпечення функціонування категорії 

означеності/неозначеності. Він визначає ставлення до предмету чи особи, 

тобто виступає дейктиком. До основних функцій відносимо диференціацію 

тих іменників за ста́ттю, де слово чоловічого роду не утворює суфіксальних 

похідних іменників жіночого роду: ο σκιέρ – лижник η σκιέρ  лижниця 

(жінка-лижник); ο σταρ – кінозірка (чоловік), η σταρ – кінозірка (жінка). 

Отже, аналітизм працює на збереження родової категоризації іменників. 

Констатуємо, що синтетичні тенденції в мові за останні роки увиразнилися. 

Спостерігається тенденція в утворенні суфіксальних похідних слів на 

позначення жіночих професій. Отож, тенденції до синтетизму/аналітизму 

можуть конкурувати та взаємодоповнювати одна одну. 

Аналітизм артикля проявляється на рівні словотвору, де він виконує 

провідну роль у конверсії, а саме субстантивації різних частин мови 

новогрецької мови: πρέπει – необхідно => τα πρέπει – необхідності; ευγενής, 

-ης, -ες – ввічливий, люб’язний => ο ευγενής – дворянин; μείον – менше => τα 

μείον – недоліки тощо. Також аналітизм проявляється в утворенні вищого та 

найвищого ступенів порівняння прикметників (аналітичні форми): а) ο πιο 

όμορφος та б) ο ομορφότερος. Констатуємо, що перевага в уживанні надається 

першому типові, де форма слова не змінюється, а лише додаються частка та 

артикль. Вважаємо, таке явище можна трактувати як аналітичною 

тенденцією. 

Форми відіменникових прислівників (обставинних), що представлені 

конструкцією артикль + іменник також зараховуємо до аналітичних ознак 

новогрецької мови: навесні - την άνοιξη; вранці – το πρωί тощо. Часто до 

таких конструкцій додаються прийменники: στο σπίτι - додому, απ΄ την αρχή 
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– з початку. В українській мові такі прислівники, зазвичай, мають вигляд 

застиглих форм і є однослівними. 

 Підбиваючи підсумки в системі категорій іменника відзначаємо, що 

функції зниклих у мові відмінків виконують прийменникові аналітичні 

конструкції. У таких випадках кожен прийменник має різне смислове та 

синтаксичне навантаження. Це збільшує рівень її аналітичності, однак не 

змінює загальну структуру. 

Проведений аналіз системи категорій дієслова новогрецької мови 

дозволяє зробити такі висновки: частки та допоміжні дієслова забезпечують 

функціонування пʼяти (із восьми) часів СНМ. В утворенні описових часів 

беруть участь допоміжне дієслово έχω та частка θα. Службові слова в 

дослідженні протиставляються повнозначним суто як граматичні одиниці. 

 Аналітизаційними тенденціями вважаємо також активне використання 

часток θα, να, ας. Їх розповсюджене використання пояснюємо а) зникненням 

інфінітиву в СНМ; б) зникнення оптативу; в) зникненням окремооформлених 

закінчень для умовного способу. Кожна з них має усталені функції, 

вживаючись в умовному, наказовому способах, а також утворює часові 

форми, які кваліфікуємо як аналітичні. Найбільш семантично-навантаженою 

серед них є частка να. 

Риси аналітизму виявляє лексико-граматична категорія заперечення. У 

СНМ виділяємо три види за перечення: δεν, μην, όχι кожне з яких вживається 

у визначених випадках. 

Пасивні описові конструкції на зразок από + знах. відм. та με + знах. 

відм. також кваліфікуємо як прояви аналітичних тенденцій, оскільки в таких 

випадках вживаються слова-частки. 

Однак, дієслівна система СНМ виявляє і неабиякі риси синтетизму, 

протиставляючи пасивні окремооформлені особові закінчення активним. На 
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прикладі першої та другої дієвідмін у теперішньому та минулому часів 

спостерігаємо різні особові закінчення в однині та множині. Такий феномен 

рідкозустріваний серед індоєвропейських мов. 

 До рис синтетизму зараховуємо аугмент, що утворює  певні форми 

минулого доконаного часу ΑΟΡ: κάνω - роблю => έκανα - зробив, φτάνω - 

прибуваю => έφτασα – прибув тощо. Нетипові закам’янілі форми він має у 

деяких поодиноких словах типу: έχω => είχα, πίνω => ήπια, θέλω => ήθελα. 

У системі категорій прикметника виразні риси як аналітизму, так і 

синтетизму простежуємо в ступенях порівняння. У вищому та найвищому 

СП використовуються форми, утворені однослівно (суфіксально) та описово, 

аналітично (за допомогою допоміжних слів). Перевага в уживанні надається 

синтетичним формам, оскільки серед них нема винятків і вони легші для 

утворення та вживання. Деякі прикметники не утворюють синтетичних 

ступенів порівняння, а лише описові – аналітичні. 

Аналітичними кваліфікуємо також порівняльні конструкції з 

використанням вищого та найвищого СП (абсолютного, відносного), що 

вживаються з прислівниками από, παρά. 

До аналітичних рис прикметника зараховуємо утворення деяких 

відносних прикметників за допомогою род. відм.: του σταθμού – станційний; 

του μελιού – членський; του σκόρδου – часниковий. Ці форми часом 

конкурують зі звичними (однослівними) формами: γλωσσικός, -ή, -ό = της 

γλώσσας – мовний; βρεφικός, -ή, -ό = του βρεφοκομείου – ясельний, що 

залежить від контексту їх уживання. Така подвійність значення залежить від 

контексту їх уживання в мові. 
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Частина ІІ 

 

ОСНОВО- І СЛОВОСКЛАДАННЯ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ 

РОЛЬ У ПРОЦЕСАХ НОМІНАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

РОЗВИТКУ МОВИ 

   

3.1 Деякі особливості грецького словотвору. Вступ 

 

сново- та словоскладання в сучасній новогрецькій мові (СНМ) і 

сучасній українській мові (СУМ) належать до продуктивних 

способів словотворення. Відомо, що давньогрецька мова, яка є 

мовою-джерелом для новогрецької, як і (старо)церковнослов’янська для 

української, була багатою на складні слова. Зокрема, чимало словотворчих 

моделей, наприклад іменників, було запозичено із давньогрецької мови, 

середньовічної грецької мови у церковнослов’янську: η φιλοσοφία - 

любомудріє, η πολυλογία - багатословіє, η τεκνογονία - чадородіє, η ευωδία - 

благоухання, θεοειδής - богоподібний, о φιλάνθρωπος – человіколюбець, тощо. 

Велика роль осново- та словоскладання в давньогрецьких та слов’янських 

антропонімах: ο Αλέξανδρος 

), ο Φίλιππος 

 ο Ιπποκράτης 

 ο Νικόλαος 

, ο Ηροδότης 

 ο 

Μενέλαος (το μένος + ο λαός), η Θεσσαλονίκη (η Θεσσαλία +  νίκη), пор. 

Людмила, Богумила, Святослав, Богуслав, Мирослав, Силослав, Мечислав, 

Любомир, Мстислав, Ярополк, Світодар тощо. Наші предки, так і давні 

О 
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елліни вкладали глибоке значення в ім’я, адже вважалося, що ім’я є частиною 

долі людини, зверненням до божеств, закликом до вищих сил. Ось чому 

багато давніх імен можуть містити побажання, волевиявлення чи імператив. 

Нагадаємо також, що багато козацьких прізвищ мали наказову форму 

дієслова, яка характеризувала особу: Вернидуб, Завернивовк, Перебийніс, 

Непийвода, Паливода, Нагнибіда, Куйбіда тощо.
  

Певні словотворчі типи, які розповсюджені в новогрецькій, у 

старогрецькій мові були відсутніми, наприклад: ανοιγοκλείνω, τρωγοπίνω 

([Д] <=[Д]+[Д]); αφισοκολλώ, τυροκομώ ([Д] <=[I]+[Д]), відповідно й похідні 

η αφισοκόλληση, ο τυροκόμος тощо. Так тип [Д] <= [Пр]+[Д] κρυφακούω, 

σιγοβράζω притаманний СНМ, траплявся у давньогрецькій досить рідко. І 

навпаки, певні моделі були поширені раніше, а зараз використовуються рідко 

чи взагалі не зустрічаються у мові: [Пр] <= [Д] + [І] λυσιμελής, -ής, -ές; [Пр] 

<= [Д] + [Д]  [171, с. 213-214]. Такі спостереження спростовують твердження 

про те, що мова рухається до спрощення. 

Дослідники зазначають, що складання основ є одним із найдавніших 

способів словотвору, відомого впродовж усього періоду розвитку лексики 

індоєвропейських мов [4, с. 52]. 

Сукупність слів формує лексичну систему мови, її словниковий склад. 

Словники, фіксуючи слова, «узаконюють» їх існування у мові. Проте багато 

слів не реєструються ними (наприклад, неологізми) попри те, що деякі з них 

вже стали загальновживаними і природно влилися у мовну систему. До таких 

«незафіксованих» слів значною мірою належать складні слова, що 

доповнюють нині багато сфер лексичного функціонування мови. Лексика не 

є звичайним механічним переліком слів. Це складнорозгалужена, 

різнопланова і, що важливо, відкрита система взаємоіснуючих лексем. 

Чеський дослідник М. Докуліл зауважує: «Хоча тенденція до зміни 
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притаманна всій системі мови, найбільше вона помітна саме у сфері 

номінації» [104, с. 193-194].  

Грецький лінгвістично-науковий простір не надто рясніє 

дослідженнями, спрямованими на вивчення теорії побудови та 

функціонування складних слів. Поодинокі дослідження, присвячені складним 

словам знаходимо серед праць Αναστασιάση-Συμεωνίδη Α., Καλιοπούλου 

Μ.Κλαίρης Х., Μπαμπινιώτης Γ., Παπαγεωργίου Γ., Ράλλη Α., Agathopoulou E.,  

та інших; в україністиці це Азарова Л., Вихованець І., Карпіловська Є., 

Кислюк Л., Клименко Н., та інші. 

Морфологія складного слова близька до будови простого і одночасно 

суттєво різниться від неї. Як ми переконалися попередньо (див. Розд. 1), 

новогрецька та українська мови є типологічно-близькими, отже і структурні 

категорії слів у них багато в чому є однаковими. 

На сучасному етапі розвитку новогрецької та української мов базою 

для утворення нових складних одиниць можуть слугувати основи, слова 

(питомі та запозичені) і цілі словосполучення, що згортаються у складне 

слово (композит чи юкстапозит). Засоби побудови таких складних одиниць 

(СО) визначаються чинними на певному етапі розвитку мови правилами. 

Зазначимо, до складу СО можуть входити не лише питомі складники, як от 

πηγαινοέρχομαι - вештатися, θεοσεβής - набожний, η αρχιχρονιά – початок 

року, η δεκαετία - десятиліття, δεκαπέντε – п’ятнадцять, η ορειβασία - 

альпінізм, τρεισένδοξος – дуже відомий, ο τυροκόμος - сировар, η 

ανεμογεννήτρια – електровітряк, ο πρωτοψάλτης – керівник церковного хору, 

але й запозичення, наприклад: τα φωτοβολταϊκά, η βιντεοδιαφήμιση - 

відеореклама, η ζαμπονοτυρόπιτα – пиріжок із шинкою та сиром, η 

φραπεδούπολη – місто фрапе (Салоніки), ο κομπιουτερολόγος – 

комп’ютерник, η λουκανικοφαγία - ковбасоїдіння, η τσιγαροθήκη – футляр 
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для цигарок, η σκουπιδοσακούλα – пакет для сміття, το καρεκλοπόδαρο – 

ніжка стільця, το βασιλόπιτα-κέικ – пиріг-кейк, η απόφαση-σοκ – шокуюче 

рішення, η αφισοκόλληση – розклеювання афіш, το ζαχαροπλαστείο - цукерня; 

пор. укр. інтернет-користувач, рок-зірка, гідростанція, фотожаба, 

гіпермодний, ультраправий, кавошоп, роботопес, графолюб, рекламожер 

тощо. 

Лексика мови перебудовується, диференціюється, змінюється й 

уточнюється для того, щоб адекватніше виразити й відтворити, а згодом 

можливо і закріпити нові ідеї, поняття у словах.  

Грецька мова має довгу засвідчену писемну історію. Це дозволяє 

аналізувати зміни в ній на багатьох рівнях упродовж тривалого часу. 

Констатуємо широку лексичну варіативність, яка безпосередньо 

проявляється і на рівні словотвору: λευκός – άσπρος, το νερό – το ύδωρ, ο 

ίππος – το άλογο, ο πυρ – η φωτιά,  κρυφός – λατραίος, ο οφθαλμός –  το μάτι; 

ρέω – κυλώ (α); ερυθρός - κόκκινος; λακτίζω – χ/τυπώ (α) εξέρχομαι – βγαίνω. 

Простежмо, наприклад, частотність вживання  слів [ΑΕ] 

та το άλογο чи , та το σκυλί у складних 

словах. Зворотній словник Анастасіаді-Сімеоніді А.
10

 фіксує 79 складних слів 

із першим складником αλογο- та 80 складних слів із першим складником 

σκυλο-. Для порівняння, він же фіксує 13 складних слів із складником κυνο- 

та 61 з основою ιππο-. Відповідь на питання, яким саме основам мова надає 

перевагу і чому; які моделі є продуктивними в певний часовий проміжок 

розвитку мови, потребує окремого дослідження. Наприклад, словник 

Хорикова И. (1980) фіксує слова κυνολύκος та λυκόσκυλο – вівчарка, проте 

Великий новогрецький словник (Μείζον ελληνικό λεξικό, 1997) та словник 

                                           
10

 Словик доступний в інтернет-режимі за такою адресою: 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/search.html?lq= 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/reverse/search.html?lq=
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Бабінйотиса Й. (2008) фіксують лише το λυκόσκυλο. Лексема το μαντρόσκυλο 

(η μάνδρα – хлів αρχ.ελλ.) присутня в словниках Хорикова И., Бабінйотиса Г., 

українсько-новогрецькому і великому новогрецькому. Зауважимо, що для 

«офіційних» потреб та термінології новогрецька мова сьогодні використовує 

переважно «старші» за віком, «давньогрецькі» основи. 

Адже ми кажемо Λευκορωσία а не Ασπρορωσία, οφθαλμολογία, а не 

ματολογία, ιπποδρόμος, а не αλογόδρομος, χοιροτροφία, а не γουρουνοτροφία 

тощо. Це явище можна назвати інтелектуалізацією лексики (див. Клименко 

Н. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі, Част. ІІ, Розд. 2.), 

про що писав ще Тріандафіллідис М., називаючи складні слова (СС) із 

«старогрецькими формами-основами вченими композитами (λόγια σύνθετα)» 

[173, с. 171]. Вважаємо, що подібне дублетне функціонування слів свідчить 

радше про багатство новогрецької мови, різноманітність, аніж про її недоліки 

[154, с. 11-12]. Однак така пістрявість лексичного складу мови, часом може 

стимулювати розвиток описових (аналітичних) конструкцій в СНМ 

(стосується переважно дієслів) для передачі того ж значення, наприклад: 

λούζομαι – κάνω μπάνιο (купатися, митися); ευτυχώ = είμαι ευτυχισμένος 

(бути задоволеним, щасливим); τηλεφωνώ = παίρνω τηλέφωνο, κάνω 

τηλέφωνο (телефонувати);  εντέλλομαι = παίρνω εντολή (отримувати 

наказ); εγγύτερος, πλησιέστερος = ο πιο κοντινός (найближчий), λανθάνομαι =  

κάνω λάθος (помилятися), тощо. Про подібні випадки йтиметься нижче. 

Однак слова першого типу часто зустрічаються в текстах катаревуси, 

наприклад: αν δεν λανθάνομαι [...] – якщо я не помиляюсь... [164, с. 60]. М. 

Тріандафіллідис наводить таблицю «старих» основ у композитах, пояснюючи 

їх значення «новогрецькими» відповідниками [173, с. 171-175]: 

Табл. № 13 «Нові/старі» слова-основи у композитах новогрецької мови (за 

Тріандафіллідисом М.) 
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Αρχαία λέξη Σημασία Παραδείγματα 

 πόνος 
η ισχιαλγία, η κεφαλγία, 

νοσταλγία, νοσταλγός  

 ζωή 
η βιογραφία, η βιολογία, ο 

βιοπαλαιστής, το μικρόβιο 

 εξουσίαζω 
ο αριστοκτάτης, η ολιγοκρατίς, η 

πλουτοκρατία, η γραφιοκρατία 

 περνώ 
ο αεροπόρος, ο θαλασσοπόρος, 

εύπορος  

κόβω 
η ανατομία, η υλοτομία, 

καρατομώ, ο λαιμητόμος 

 

Наведені приклади для нас важливі ще й тому, що по-суті це є перша наукова 

фіксація і спроба опису афіксоїдів новогрецької мови (наприклад –τομος чи –

κρατης), про що йтиметься нижче (див. Розділ 3.4.2 Афіксоїди у складі 

композитів). 
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3.2 Словотвір у лінгвістиці 

3.2.1 Місце словотворення в мовній системі 

 

Словотвір як самостійний розділ лінгвістики виокремився та 

сформував коло завдань у другій половині ХХ ст. Деякі теоретико-практичні 

завдання та питання словотвору і сьогодні залишаються дискусійним, а 

процеси недостатньо вивченими. До пʼятдесятих років у словʼянському 

мовознавстві просторі словотвір розглядався складником граматики, що 

рівноправно існує поруч із морфологією та синтаксисом, частково 

перетинаючись із ними [47, с. 4; 104, с. 192]. (Див. також Серебренников 

1975 та Клименко 1984). Наприклад: 

Сх. № 3 Зв’язок морфології і словотвору (за Серебренниковим Б.) 

 

 

          Словотвір  Морфологія 

 

[71, с. 353] 

Учені зазначають, що прагнення науковців виокремити словотвір в 

окрему автономну теоретичну мовознавчу дисципліну, із власним 

поняттєвим і термінологічним апаратом, яка би розробляла власні методи 

аналізу, видається перспективним. Вони обґрунтовують автономність 

словотвору, зазначаючи, що існують багато ділянок морфології, які не 

пов’язані зі словотвором (наприклад парадигматика) і навпаки, у словотворі є 

розділи, які не мають безпосереднього стосунку до морфології (приміром 

«неморфологічний словотвір», а саме синтаксичний словотвір чи лексико-

семантичний). Учені виявили тісний зв’язок словотвору із синтаксисом та 
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лексикологією. Інші лінгвісти не вважали таку автономію словотвору 

виправданою (див. праці Степанової М., Земскої Е.) 

Опираючись на теоретичні розробки Клименко Н., схематично 

зображуємо місце словотвору в межах граматики таким чином:  

Сх. № 4 Місце словотвору в мовознавстві 

               

       ГРАМАТИКА 

 

 

 

 

  

Сучасні російські дослідники також зазначають, що доцільніше 

зображати автономні механізми мови не один над іншим, вертикально чи 

ієрархічно, а поруч один одного, щоби наглядно було видно їх дотичність. 

Сх. № 5 Схема автономних мовних механізмів (за Головиним Б. та Тюриною Р.) 

 

 

 

 

 

 

 

[86, с. 25] 

Серед грецьких дослідників, які безпосередньо займаються 

теоретичними та практичними проблемами словотвору, особливо виділяємо 

Мофологія   Синтксис 

        

      

  Словотвір 

Фонетика 

Лексика 

Словотвір 
Морфологія 

Морфеміка 
Синтаксис 
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праці Α. Ράλλη. Ця дослідниця не схильна виділяти словотвір як окрему 

автономну галузь лінгвістики (див. Ράλλη Α. Μορφολογία, 2005), а розглядає 

його в межах морфології. Спираючись на праці Н. Хомського, Л. Блумфілда 

та низку праць інших європейських лінгвістів вона пропонує таку схему: 

Табл. № 14 Зв’язки мовних рівнів (за Ράλλη Α.) 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

 

    

 

ΛΕΞΙΚΟ 

 

 

[169, с. 319] 

Погляд, який обирає дослідник, зумовлює відповідно хід та результат 

розвідки. Адже коли розглядати словотвір у межах граматики (морфології), 

робиться ставка на характеристику засобів словоскладання. Навпаки, якщо 

розглядати словотворення з позицій лексикології, то акцент переноситься на 

опис лексико-семантичних груп похідних, на словотворення нових 

словникових одиниць за допомогою «неграматичних» засобів. На наш 

погляд, важливим є врахування і «форми», і «змісту» словотворення. Адже, 

якщо за умови, коли ми будемо відносити словотвір до граматики, 

«страждатиме» лексико-семантичний аспект дослідження; а за умови 

включення його до лексики «страждатиме» лексичний чи структурний 

момент [71, с. 346]. Безперечно, повна панорама словотвору не може бути 

задоволена та представлена наведеними поглядами науковців. Специфіка 

словотвору полягає в його різноплановості та різносторонності зв’язків із 

Χωρός σχιματισμού δομών 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ                ΣΥΝΤΑΞΗ               
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іншими мовними рівнями. У мовах різних типів, відмінної граматичної 

будови, словотвір, відповідно, може займає різне місце в системі мови. Він 

може тяжіти до лексикології, граматики чи, насамкінець, прагнути повної 

автономії. 

У будові слова зосереджуються інтереси багатьох мовних підсистем, 

адже воно є складником усіх її рівнів [4, с. 10]. У своїй праці розглядаємо 

словотвір як окремий, автономний складник граматики на рівні з 

морфологією та синтаксисом, а не поза їх межами чи в рамках котроїсь 

окремо. 

 

3.2.2 Словотвір і час 

 

Досліджуючи процеси та явища у словотворі, пояснюючи їх природу і 

причини, аналізуючи наслідки, необхідно окреслити межі роботи з погляду 

синхронії і діахронії. До класичних довідкових визначень цих понять додамо 

декілька слів на прикладі деяких складних лексеми як об’єкта нашого 

дослідження. Наприклад, англійські слова childhood - дитинство, boyhood – 

юнацтво, отроцтво, manhood - злірість, priesthood - священство, мужність, 

likelihood – вірогідність, selfhood – егоїзм і до них подібні з погляду 

діахронного аналізу можна розглядати як складні слова, адже у 

давньоанглійській мові засвідчене слово hád - стан, положення
 
[49, с. 15-16], 

щоб не виникало хибного трактування, що це сучасна лексема hood – 

каптур. Ці лексеми можна порівняти з німецькою –heit, наприклад: die 

Gesunheit – здоров’я, die Freiheit – свобода,  воля, die Menschheit – людство, 

die Gleichheit - рівність, тощо, яка також була колись незалежною лексемою 

і не була компонентом СС [118, с. 93]. Суфікси – вважає Баллі Ш., були 

колись «незалежними словами, які вживалися у ролі актуальних понять, 
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напр. нім. –heit, -tum, -licht, -bar, -sam [9, с. 113]. Із синхронного погляду 

подібні до них слова є суфіксальними похідними, які мають паралелі з 

іншими абстрактними відіменниковими утвореннями. Відокремлення 

словотворчих процесів від процесу мовного розвитку видається нам 

неможливим. Тому цілковите протиставлення цих двох аспектів дослідження 

мовних явищ видається нам сьогодні невиправданим, особливо у словотворі. 

Відомо, у межах синхронного підходу до вивчення феноменів мови, 

застосовується описовий метод, котрий ми також широко використовуємо в 

дослідженні. Це метод безпосереднього спостереження нових мовних проявів 

на кожному окремому етапі розвитку мови. Наше дослідження виконано в 

руслі синхронного аналізу. Однак повністю відмовитися від діахронного 

підходу нам видається неможливим. Нерідко в рамках синхронного опису 

мови (чи її компонентів) виявляються такі складники, для пояснення яких 

необхідно занурюватися в конкретні історичні зрізи, аналізуючи 

продуктивність типів та моделей нових слів. Синхронія, з одного боку, це 

реальний стан мови, який постійно розвивається. Тому сосюрівський термін 

стан мови (état de la langue), нам видається є синонімом поняття синхронія 

[79, с. 128]. Синхронію трактуємо тому як фазу чи етап мови у певний 

історичний її часовий проміжок. Зауважимо, що специфіка окремих рівнів 

мовної системи зумовлює перспективи дослідження тим чи іншим методом; 

діахронний метод легше застосовувати в лексикології, складніше в граматиці, 

найскладніше у фонології. Це пов’язано передусім із тим, що різні 

підсистеми мови змінюються та розвиваються нерівномірно у ході мовного 

розвитку, а тому потребують різних методів та підходів до аналізованого 

матеріалу. 

Синхронний підхід у мовознавстві ми не ототожнюємо зі статикою 

мови. Як зазначалося, мова є відкритою змінною системою, яка може 
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адаптувати та модифіковані різні моделі словотвору. Характеризуючи відтак 

багатий мовний матеріал грецької мови, нерідко доводиться занурюватися 

глибше в історію мови, щоб краще роздивитися і зрозуміти певні феномени 

та приклади словотвору. Однак для характеристик, що визначають специфіку 

самого об’єкта науки, представленими конкретною мовою, абсолютне 

фактичне протиставлення синхронія  діахронія знімається [26, с. 31]. Як 

зазначав український вчений Мельничук О.: «Нерідко в рамках опису 

синхронного стану мовної структури виявляються варіанти її компонентів, 

які не можна витлумачити інакше, як різні етапи розвитку того самого 

компонента [...] за наявними у мові зразками, особливо в галузі словотвору, 

формуються нові компоненти мовної структури, тобто відбуваються 

діахронічні процеси» [191, с. 597]. Учений наголошує на необхідності у 

всебічному фаховому висвітленні мови, що передбачає поєднання цих двох 

підходів. Саме тому, все частіше для успішнішого виконання завдань у 

царині словотвору вчені пропонують розглядати лінгвістичні феномени з 

позиції нового підходу - бісинхронного, що визначається як новий метод 

вивчення синхронного стану мови з урахуванням динамічних процесів, що 

відбуваються у ній [20, с. 4]. Отож у питанні, що стосується синхронії-

діахронії ми не схильні до категоричного і абсолютного протиставлення цих 

підходів, як це бачив де Сосюр, протиставляючи статику-динаміку, 

системність-асистемність і т.п. (щодо цього див. також статтю Кубрякова 

1968). В ході дослідження ми одночасно як розрізняємо ці підходи, так і 

комбінуємо їх використання. 

Також існує гіпотеза, що словотвір має генетичний та функціонально-

стилістичний аспекти. Ці аспекти розглядаємо через призму синхронії та 

діахронії, адже перший зосереджений на вивченні словотворення в 

безпосередньо процесуальному вимірі цього слова; другий скерований на 
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результат цих процесів, на побудову слова і його значення для мовної 

системи [104, с. 191]. 

 

3.2.3 До визначень 

 

Традиційно в мовознавчій традиції словотвір поділяють на а) 

морфологічний та б) семантичний. Морфологічний містить багато видів, 

зокрема осново- та словоскладання. Для унаочнення пропонуємо схему: 

Сх. № 6 Схема автономних мовних механізмів 

  

Морфологічний   Семантичний 

 

а) Абревіація    Утворення нового слова, наданням йому 

б) Афіксація    нового значення: η νερόφιδα – змій, 

в) Валізовий    що живе у воді το νερόφιδο – людина, 

г) Конверсія    яка п’є багато води; алкоголік. 

ґ) Основоскладання       

д) Словоскладання 

е) Телескопічний 

є) Флексійний 

 

Семантичний словотвір інколи називають «умовним» [104, с. 194], 

адже він лише збільшує кількість значення слова, а не кількість номінацій. 

Велика багатозначність слова може призвести до розпаду на омоніми. Такий 

омонімічний розпад не є активним процесом словотворення, а результатом 

семантичного розвитку багатозначної номінації за окремих історичних умов. 
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У західноєвропейському лінгвістичному просторі традиційно словотвір 

ділять на а) деривацію (derivation, παραγωγή) та б) складання (compounding, 

σύνθεση):
11

 

Сх. № 7 Словотвір у західноєвропейській традиції 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΕΩΝ 

 

  ΣΥΝΘΕΣΗ     ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

α) Σύνθεση θεμάτων, β) Σύνθεση λέξεων 

Вважаємо, що така розбіжність у поглядах, може, ґрунтуватися на 

різному баченні словотвору в системі мови. Деякі види словотвору, що 

мають високий рівень продуктивності в українській, навпаки в європейських 

мовах відсутні взагалі чи малопредставлені (наприклад, абревіація у 

новогрецькій мові). По-третє, значення відіграє приналежність дослідника до 

котроїсь визначеної мовної школи-концепції. Наприклад, представники 

генеративної лінгвістичної теорії бачать по-інакшому основу граматики і її 

наповнення, ніж структуралісти. Відповідно опис явищ, видів, застосування 

методів дослідження та класифікації словотвору будуть різнитися. 

Кожний мовний рівень має систему категорій. Мовною категорією 

називаємо певну кількість мовних елементів, об’єднаних спільною ознакою. 

Така ознака чи параметр є основою для розподілу однорідних мовних 

одиниць, на певну кількість класів чи груп, що не перетинаються. Члени 

таких класів характеризуємо тим же значенням цієї ознаки [190, с. 215]. 

Словотвірна категорія – це група слів, об’єднана словотвірним 

категоріальним значенням, що використовує однаковий словотворчий тип. 

                                           
11

 див. Booij The Grammar of Word, Chapter II, Word-Formation. 



 101 

Наприклад, учасники дії, абстрактні процеси, назви дії, результати дії, назви 

виконавців дії тощо. Така категорія може бути не лише предметом 

дослідження (яким чином наповнюються семантичні поля слів), але й 

зіставлення. 

Нагадаємо визначення основних понять якими ми оперуємо в цій 

частині дослідження. Основоскладання - це структурна і семантична 

здатність основ поєднуватися у нове слово. Компоненти СС 

взаємовизначають одне одного. Композиція реалізує тип основоскладання в 

мові. Відповідно, композитом називаємо похідне СС, що утворене шляхом 

основоскладання. Основа - це частина слова, яка залишається незмінною, 

після відкидання формотворчих морфем слова: закінчень, словотворчих 

суфіксів, що виступають носіями його лексичного значення [191, с. 117], 

отож вона є несамостійною частиною слова. В українській та новогрецькій 

мовах композиція належить до продуктивних способів словотворення. 

Зазвичай основи поєднуються за допомогою сполучуваної голосної, 

найчастіше в обох мовах такою виступає голосна -о-. 

Словоскладання спосіб словотворення дво- або кількакореневих 

похідних (юкстапозитів), шляхом поєднання окремих слів чи їх словоформ. В 

українській мові часто використовується для творення складних 

прислівників: щодня, щотижня, щороку, назустріч, щиросердо, якнайкраще, 

якнайшвидше, якнайбільше, якнайнадійніше, щонайдалі, щонайактивніше, 

щонайдовше, напровесні, щоночі, насамперед, наостанку, поперед, 

наввипередки тощо, а також для іменників, дієслів та прикметників. У 

новогрецькій мові цей тип словотворення не є продуктивним. Наприклад 

складні прислівники частіше утворюється описово, пор. κάθε μέρα (але 

καθημερινά), κάθε μια φορά, κάθε βδομάδα, κάθε στιγμή, με τον καλύτερο 

τρόπο, με τον χειρότερο τρόπο, ανοιχτόκαρδα (але ειλικρινά), όσο πιο μακριά, 



 102 

όσο πιο γρήγορα, όσο πιο κοντά, την άνοιξη, тощо. Вважаємо, що утворенню 

описових форм складних прислівників, сприяють два фактори. По-перше - це 

артикль. По-друге, превалювання у новогрецькій мові описових форм 

порівняння прикметників (див. Част. 1, Розд. 2), які морфологічно-

функціонально близькі до прикметників, адже утворюються від 

прикметникових основ: να μου γράφεις όσο πιο συχνά μπορείς (з пісні Να μου 

γράφεις, Γ. Σάρρης, Ζιγκ-Ζαγκ), όσο πιο πολύ, μπορείς. 

Історично словоскладання передує композиції. Скорочення й усічення 

основи сло́ва (слова) є процесом вторинним, якому передує об’єднання 

цілісних словоформ. Складні слова новогрецької як і української мови, 

переважно є іменниками, дієсловами та прикметниками. Їх компонентами 

можуть виступати інші, різні частини мови: іменники, прикметники, 

дієслова, числівники, прислівники, дієслівні афіксоїди тощо. СС можуть 

утворюватися зі слів, що належать і до однієї категорії, наприклад: 

το μάτι – око + το φύλλο - листок = το ματόφυλλο – повіка 

 [І] => [[Іосн.]+[спол.гол.]+[Iосн.]+[фл.]]; пор. укр. залізобетон, 

металочерепиця тощо. 

στρίφω – крутити + γυρίζω – повертати = στριφογυρίζω – метушитися; 

[Д] => [[Досн.]+[спол.гол.]+ Досн.]+[фл.]]; пор. укр. думати-гадати, текти-

шуміти, тікати-боятися; 

ζερβός– лівий + δεξιός– правий = ζερβόδεξος – перекошений, невдалий 

[П] => [[Посн.]+[спол.гол.]+[Посн.]+[фл.]]; пор. укр. темно-синій, 

прозоро-білий, свіжозготований, тощо. Або ж різних частин мови: 

το δάσος – ліс + κόμος (αρχ.ελλ. κομέω - піклуватися) = ο δασοκόμος - лісівник 
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[І] => [[Іосн.]+[спол.гол]+[Даф.]+фл.], пор. укр. лісоруб, кашовар, пиволюб 

καλός – гарний + μελετώ - мати намір = καλομελετώ – замишляти щось 

добре 

[П] => [[Посн.]+[спол.гол]+[Досн.]+фл.], тощо. 

Серед СС новогрецької мови виділяємо чотири моделі: 1) осн. + осн., 2) 

осн. + слово, 3) слово + осн., 4) слово + слово. Найпродуктивнішими серед 

яких є перші два: 

Сх. № 8 Схема СС новогрецької мови 

 

1) θέμα + θέμα: χαρτόκουτο (χαρτί + κουτί) 

λέξη 

θέμα 

θέμα             θέμα  κλ. επ. 

χαρτ        ο      κουτ         ο 

 

2) θέμα + λέξη: σκυλοκαβγάς (σκύλος + καβγάς) 

λέξη 

   

θέμα      λέξη 

σκυλ ο καβγα ς 

      θέμα              κλ. επ. 

               καβγα    ς 

Таке розрізнення за моделями здійснено на основі фонологічного 

аналізу (див. зокрема Nespor M., Ralli A. Stress Domains in Greek Compounds: 

A Case of Morphology-Phonology Interaction // Themes in Greek Linguistic, 

Benjamins J., Amsterdam). Наприклад, якщо другий елемент СС не має 

наголосу дослідники зараховують його до моделі (1), тобто осн.+осн.: ο 

ανθόκηπος, η χρυσόσκονη. Якщо наголос СС падає на той самий склад 
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другого елементу, що й у повнозначному простому слові, його зараховують 

до моделі (2) осн.+слово: ο ελαφοκυνηγός (ο κυνηγός), η κρεαταγορά (η 

αγορά). До останнього типу (4) слово+слово – належать юкстапозити і так 

звані πολυλεκτικά σύνθετα. Останні є конструкціями на зразок ατομική βόμβα, 

ομάδα εργασίας, про які окремо йтиметься нижче. До типу (3) зараховують СС 

на зразок: [Νέα/πανεπιστημίου – πόλη - Ø], η χασαποταβέρνα (див. Ράλλη Α. Η 

σύνθεση λέξεων, Κεφ. 6.3). До цієї групи також зараховуємо юкстапозити, що 

в новогрецькій мові вживаються нечасто. 

Юкстапозиція – це утворення нового СС шляхом поєднання складання 

слів чи окремих словоформ. В українській мові останнім часом помітно 

зросла тенденція до словоскладання (юктсапозиції), особливо серед 

іменників: акція-вистава, стаття-прогноз, дизайнер-програміст, банк-член, 

депутат-українофоб, країна-карлик, художник-аматор, ліжко-диван, плащ-

накидка, магазин-кав’ярня, машина-робот, стіл-трансформер, людина-звір, 

лікар-стажер, лікар-масажист тощо, також і серед дієслів та прикметників. 

Це пояснюється семантикою іменника, яка за природою є предметною. 

Дієслівна та прикметникова семантика - ознакова. Ось чому реалізуючи 

родо-видове відношення, іменник утворює більшу кількість юкстапозитів. 
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3.3 Характеристика складних слів 

 

 Приступаючи до морфолого-словотвірної та синтаксичної 

характеристики композитів, вважаємо за потрібне зауважити декілька 

спостережень щодо феномену неологізмів (νεολογισμός, neologism), а також 

запропонувати ввести у дослідження поняття можливого/потенційного слова 

(πιθανή λέξη, probable word). 

Неологізм визначаємо як нове слово чи окреме його значення, що 

з’явилося у мові на окремому етапі її розвитку. Серед складних слів є багато 

неологізмів. При дослідженні композитів-неологізмів, звертаємо увагу перш 

за все на морфологічні засоби утворення неологізмів як нових лексичних 

одиниць. Неологізми можуть оновлювати назви вже давно існуючих 

предметів, явищ чи утворюватися на позначання нових, раніше неіснуючих 

реалій: ο ρακοφονιάς – пияк  (досл. вбивця ракі) = ο αλκοολικός, το 

ευρωψηφοδέλτιο – євробюлетень, το ευρωνόμισμα – євровалюта. Однією з 

ознак композитних неологізмів є експресивність. Здатність мовної одиниці до 

посилення логічного та емоційного змісту повідомлення [190, с. 591]. 

Експресивність вирізняється своєю стилістичною функцією, тому такі 

композити використовуються переважно в авторському мовленні, 

просторіччях, сленгу, ЗМІ, наприклад: ο γαϊδουρόβηχας – сильний кашель, το 

χαζοκέφαλο – дурна голова (про людину), ο αρχιμαλάκας – супербовдур, η 

γκομενοπαγίδα – щось, що може бути цікавим для дівчини (ο 

γκομενομαγνίτης), ο ραστοφόρος – людина з растами, дредами, ο 

γλαστροσβήστης - людина, що завжди кидає недопалки не у попільничку, το 

βλακόμετρο – повний йолоп, ο μαλακοπολιτικός – політик-бовдур, ο 

κοκορόμυαλος – людина з мізками, як у півня (тупий), το παλιόπαιδο – вредна 
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дитина, η γερμανοφοβία
12

 - боязнь німців, ο αρχοντοχωριάτης - 

скоробагатько-селянин, що живе напоказ, ο πανηλίθιος – повний дурень; пор. 

укр. снігокаліпсис, ригокомуніст, ригоанал, лизоблюд, зубоскал, людожер, 

свиноблуд, козолуп, депутати-штурмовики, бикотека, алконавт, молодобог, 

українофоб тощо. Інтерес до цього явища зростає також в україністиці (див. 

зокрема статті Мислави-Бунько І. «Складні слова у мові друкованих мас-

медіа ХХІ ст.» та «Складні іменники як засіб увиразнення газетного 

мовлення»). До емоційно-оцінної лексики зараховуємо також пейоративи. 

Основоскладання забезпечує об’єднання понять часом не тільки близьких за 

значенням (для підсилення смислового навантаження), але й таких, що 

належать до різних сфер побутування чи функціонування мови, що й виявляє 

аксіологічний компонент мовця до адресата. У випадку характеристики 

особи, події чи ситуації може містити іронію: ο εθνοπατέρας
13

 - батько нації, 

ο τραγόπαπας – священник-лукавий (що має роги як нечистий); пор. укр. 

клоунократія,
14

 ленінопад, горезнавець. Дослідники зазначають, що нині 

поряд із лексичною, морфологічною та синтаксичною стилістикою, 

виділяють також і словотвірну стилістику [4, c. 8]. Складні неологізми 

поповнюють в основному іменні частини мови: іменники та прикметники, 

рідше дієслова. 

Термін можливе, потенційне слово (πιθανή λέξη, probable word), 

позначає складну лексему, утворену за дійсними морфологічними канонами 

мови, семантичне значення якої незавжди легко прочитується. Таке слово 

належить зазвичай до авторських неологізмів чи оказіоналізмів. Подібний 

новотвір має усі передумови закріпитися у мові, якщо утворений не для 

                                           
12

 Сайт газети «ΤΟ ΒΗΜΑ», режим доступу: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=448174 

13
 http://www.attikipress.gr/2163/ethnopateras-evgale-sto-ekswteriko-ena-ekatommyrio-eyrw 

14
 http://polit-kherson.info/publikacii/2012-06-16-11-10-28/6852-2009-12-08-17-55-18.html 
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моментного призначення. Наприклад композит γλυκοφαγάς – утворено за 

всіма словотворчими канонами СНМ. Однак це слово не вживається навіть у 

повсякденному мовленні, а належить до авторських оказіоналізмів. 

Семантичне значення прочитуємо, застосувавши трансформаційний аналіз: 

αυτός που τρώει, αρέσει τα γλυκά; звична лексема з таким семантичним 

значенням, що вживається в новогрецькій мові ο γλυκατζής. Таких прикладів 

можна навести багато: ο μπιρομανής – пиволюб, пивоман, ο χρηματοφάγος – 

грошоїд, ο μαλακοποιός (ο μαλακοπίτουρας) – людина, що робить дурниці, 

τοιχοβαφώ – фарбувати стіну, ο ψαράνθρωπος – людина-риба, αιματοτρελός 

– скажений, ελεφαντόψυχος – що має слонячу душу а) відкритий душею, б) 

відлюдько, το χαροδανειστήριο – місце, де роздають радість, ο ξερόλας – 

всезнайко, το γκολόπαιδο - що часто забиває гол у футболі. 

Найчастіше новогрецькі композити двокомпонентні: ο καπνέμπορος – 

торговець тютюном, το τρελόπαιδο – дурнувата дитина, το ορφανοτροφείο 

– сирітський притулок, ο δημοσιογράφος - репортер, ο αλληλοσεβασμός – 

взаємоповага, рідше трикомпонентні: η αεροφωτογραφία – аерофотозйомка, 

ο σπιτονοικοκύρης – власник будинку, що винаймається, ο παθολογοανατόμος 

– патологоанатом, η σπανακοτυρόπιτα – булочка із сиром та шпинатом, η 

ωτολαρυγγολογία – отоларингологія, η ιχθυοκαλλιέργεια – розведення риби. 

Поодинокі приклади з чотирма основами: η σωματοψυχοπαιδαγωγική – 

психосомопедагогія, η μεγαλοαγροτοδανειοδότηση – видача позики для 

крупних аграріїв. Подібні явища спостерігаємо й в українській мові: 

мовознавець, м’ясозаготівля, десятихвилинка, промоакція, кінофестиваль, 

радіопередача, книгодрукування, водопостачання, фотожаба, чорнобривець, 

куленепробивний, землетрус, стравохід, інтернетозалежність; 

електровібромасажер, гідроелектростанція, пиловодонепроникність, 

аерофотозйомка, термовологостійкість нафтогазовидобування, 
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автосміттєвивіз; сільгоспмашинобудування. Констатуємо, що композити з 

трьома та більше основами обслуговують окремі вузько-спеціалізовані 

фахові наукові галузі: біологія, хімія, фізика, медицина, психологія тощо. 

 

3.3.1 Єднальний елемент 

 

Суть основоскладання полягає в поєднанні двох (і більше) основ слова 

за допомогою сполучної голосної та утворення таким чином нової лексеми. 

Єднальний елемент є свого роду маркером СС, основною функцією 

якого є вказування на процес складання.  В новогрецькій мові найчастіше 

такою голосною є -о-: τρεμοσβήνω, τρωγοπίνω, η θερμοκόλληση, το 

γραμματοκιβώτιο, η τραπεζομάντηλα, η χιονοθύελλα, το αστραπόβροντο, 

ιντερνετομανής, η τρομοκρατία, το μπισκοτόσπιτο, η γαλοπούλα, το 

ελληνόπαιδο, η ψαρόσουπα, γαλαζοαίματος, ορεογραφικός, βιβλιοφάγος, το 

ρακόμελο, μπυρόφιλος, η γλυκοπατάτα, ο υλοτόμος. Інколи нею може бути 

голосна -α-. Зазвичай у таких СС першим складником є кількісний числівник: 

το πεντάμηνο, το πεντάλεπτο, ο πεντάρφανος, πεντακάθαρος, πεντάμετρος,  το 

εξάμηνο, οκτάχρονος, τετράβαθος, το οχτάμηνο, το [ο]χταποδι, οκτάχορδος, το 

εικοσαήμερο, το επταπύργιο, τα επτάνησα, ενάλιτρος, τα δωδεκάνησα, το 

τετραβάγγελο, але το τεσσερόφυλλι. Дехто з грецьких дослідників не виділяє 

-α- як сполучний голосний СС новогрецької мови (див. Ράλλη, 2007). У 

випадках, коли основи походять від числівників δυο та τρεις/τρία у складних 

словах зазвичай мають давні форми δι-, τρι- [ΑΕ] наприклад: η διγλωσσία, το 

δίλλημα, η διμηνία, ο διπυρίτης, ο διπολισμός, η διγνωμία, η διφωνία, 

δίμετρος, διπύρηνος, δικέφαλος, δίχηλος, δίγλωσσος; η τριηραρχία, ο 

τριποδάς, ο τρικέρης, η τρικυμιά, το τρίηχο, το τριώδιο, το τριβόλισμα, ο 

τριπλασιασμός, τρίποδος, τρίτεκνος, τρίδιπλος, τρίμελος, τρίπλευρος, 
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τριδάχτυλος, τρίκορφος, τρικυμίζω, τριβολίζω, τριπλασιάζω. Числівникові 

основи, наприклад В українській також найчастіше єднальним голосним 

виступає -о-: стінопис, інакодумство, деревообробний, паперопластика, 

прямовисний, дороговказ, нафтопереробний, славнозвісний, лісостеп, 

сухостій, книголюб, кашовар, медоносний. Крім того, засвідчено випадки 

використання як сполучної голосної -e-: землемір, місяцеподібний, 

хвилеподібний, вогнегасник, вогнепальний, цілеспрямованість, піснезнайко, 

сонцезахисний, горезвісний, соледобування, болезаспокійливий, рідко -и-, -є-, 

наприклад: чотиригранник, чотириповерховий, восьмиступеневий, 

двадцятиліття, десятихвилинка; змієборець, зброєносець, боєздатний, 

краєзнавство. Безсполучникове основоскладання у новогрецькій та 

українській мовах не продуктивне, наприклад. У ролі єднального елементу на 

морфемному шві основ може виступати а) остання голосна першого 

складника чи б) перша другого (накладання основ): ευρύστομος, 

πλατυκέφαλος, βαθυκόκκινος, κωφάλαλος, δασύτριχος, μακρυμάνικος, το 

υγραέριο, γλυκύφωνος, ο κανονάρχης, η βαρυχειμωνιά, η μεγαλέμπορος, η 

μυαλγία, ο πρωταθλητηστή, ο ομορφάνθρωπος, ωκυτόκος, ο ρακένδυτος,  η 

ψυχραιμία, ο καταστηματάρχης, το παιχνιδάγωγείο, το γαϊδουράκανθο, ο 

ψυχίατρος, η παχυσαρκία, ο γυναικάδελφος, ο οφθαλμίατρος το πλατύσκαλο, 

η ψευδαισθησία, γαλακτούχος,
15

 το μελισσουργείο, αξιαγάπητος, το 

λεμονάνθι, η τραχυδερμία,  ο λαθρέμπορος, το ξαναδιάβασμα, μεγαλαυχώ, 

κρυφακούω, πρωτακούω, πρωταντικρίζω, βαρυφορτώνω; бортпровідниця, 

кристалвіолет тощо. Таким чином спостерігаємо накладання основ слова.   

До таких безсполучникових композитів зараховуємо також СС, де другим 

                                           
15

 Тип утворення композитів із другим елементом –ουχος (від έχω) буде завжди безсполучниковим; так само 

як і з –ουργος (від το έργον).  Перший кваліфікуємо як віддієслівний суфіксоїд, другий як відіменниковий. 

Див. нижче Розд. 3.4.2 Афіксоїди у складі композитів. 
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компонентом є слово -πολη. Наприклад: η πανεπιστημιούπολη, η 

μεγαλούπολη, η τσεμεντούπολη, η ηλιούπολη, η παγούπολη, η 

ποδηλατούπολη, η χρωματούπολη, η παιδούπολη, η ονειρούπολη, η 

Ουρανούπολη, η Κωνσταντινούπολη, η Αλεξανδρούπολη, η Μαριούπολη, η 

Σεβαστούπολη, τα Χριστούγεννα і схожі, де –ου є закінченням родового 

відмінка і вказує на приналежність до головного складника композита. 

Застосовуючи трансформаційний аналіз маємо η πόλη του πανεπιστημίου – 

місто університету, тобто кампус, студмістечко. У сучасній грецькій мові 

можна сказати також η πανεπιστημιόπολη чи τα Χριστόγεννα тобто поєднати 

основи голосною, бо маємо зафіксований приклад η μητρόπολη, а не η 

μιτρούπολη.  

Констатуємо, що зазвичай у «безсполучникових» СС новогрецької 

мови першим компонентом є прикметник, до того ж «давньої» форми 

відмінювання. Відомо, більшість прикметників СНМ мають закінчення -ος, -

η, -ο (όμορφος, -η, -ο) і лише невелика група зберігає давню парадигму 

відмінювання –υς, ια, -υ (βαθύς, -ια, -υ). Отож, якщо прикметник чи іменник 

відмінюється за давньою парадигмою відмінювання, у таких композитах 

сполучна голосна буде відсутня. Відбуватиметься накладання основ. Проте 

деякі з таких прикметників представлені двома формами відмінювання, а 

тому можливі дві композитні форми:  

γλυκύς, -ια, -ο = γλυκός, -η, -ο 

γλυκύηχος = γλυκόηχος, γλυκύφωνος = γλυκόφωνος; η γλυκογένεση, 

γλυκοθωρώ, γλυκοκελαδώ, το γλυκόλογο, γλυκοσαλιάζω, γλυκόξινος, 

γλυκόλαλος, γλυκόπικρος, η γλυκοκουβέντα тощо. 

 μακρύς, -ια, -υ = μακρός, -α, -ο 
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μακρυμάνικος, μακρυμαλλής = μακρομάλλης; το μακροβούτι, το μακροκλίμα, 

η μακρολογία, μακροθυμώ, μακρολογώ, μακροπόδαρος, η μακροζωία, 

μακρόθυμος, μακροκάνης тощо. 

 Такі прикметники, як і деякі інші (приміром αδρύς, -ια, -υ) мають дві 

парадигми відмінювання «стару» і «нову». При утворенні композита 

використовується переважно (або виключно) основа «нового» відмінювання, 

тобто такий композит матиме сполучну голосну: η ελαφρόπετρα, 

ελαφρόμυαλος, ελαφρόνους, η ελαφρομυαλιά, η ελαφρόνοια, ελαφροπαίρνω, 

ελαφροζυγιάζω, ελαφροκέφαλος тощо. Із формою основи αδρυ- Великий 

Словник Новогрецької Мови не фіксує жодного композита, натомість із 

основою αδρ- декілька: η αδρομισθία, αδροπληρώνω, αδρομερής, η 

αδρομέτρεια. 

 Деякі прикметники старої парадигми мають нові лексеми нового зразка 

відмінювання: παχύς, -ια, -υ = χοντρός, -η, -ο; παχύς, -ια, -υ = στενός, -η- ο.  У 

словниках можемо помітити значну кількісну перевагу композитів із 

закінченнями ος, -η, -ο в утворенні композитів: η χοντρογυναίκα 

χοντροκόκαλος, χοντροκομμένος, η χοντροδουλειά, χοντρομπαλάς, η 

χοντροκοπιά, χοντρομύτης, χοντροκέφαλος; το στενορύμι, στενόμυαλος, 

στενόπορος, στενόφυλλος, η στενομετωπία, στενοπρόσωπος,  η στενοχωριά, η 

στενοκαρδία, η στενογραφία, στενοκέφαλος, η στενοκεφαλιά тощо. Це 

свідчить на користь того, що морфологічний тип відмінювання прикметників 

на ος, -η, -ο поступово витісняє тип на ύς, -ια, -υ. З розвитком мови це може 

призвести до уніфікації та повного переходу всіх іменників типу ύς, -ια, -υ на 

тип закінчень ος, -η, -ο, що частково спостерігаємо вже сьогодні. 

Поодинокі безсполучникові СС фіксуємо також із другим складником –

φορος (від φέρω), який кваліфікуємо як постфіксоїд (див. Розділ 3.4.2 

Афіксоїди у складі композитів) і вважаємо таку незначну кількість складних 
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лексем рудиментами старогрецької морфології. Наприклад лексему ο 

λαμπαδηφόρος і ще деякі фіксує давньогрецький словник Вейсмана А. Однак 

помітна і тенденція до його вживання таких композитів із сполучним 

голосним -о-. Наприклад, до «давніх» слів відносимо ζωηφόρος, ανθηφόρος 

(хоча у Μείζον ελληνικό λεξικό замість «безсполучникової» складної лексеми, 

знаходимо ανθοφόρος), στεφανηφόρος, δαφνηφόρος, δρεπανηφόρος, 

δακρυφόρος, δορυφόρος, πελεκυφόρος, κανηφόρος, νικηφόρος, δαφνηφόρος, 

λεωφόρος. У всіх вищезазначених словах перший складник є словом 

давньогрецької мови, ось чому є підстави вважати, що у подібних СС 

відсутня сполучна голосна. Наведемо лише незначну кількість складних слів, 

утворених за «новим» типом зі сполучним голосним -о- із другим 

складником –φορος: μαστιγοφόρος, βαϊφόρος, βολιδοφόρος, σφραγιδοφόρος, 

οβιδοφόρος, ιδεοφόρος, ριζοφόρος, θεοφόρος, χαλαζοφόρος, ελαιοφόρος, 

ραδιοφόρος, εργαλειοφόρος, λαχειοφόρος, ταινιοφόρος, κοραλιοφόρος, 

αγγελιοφόρος, ιστιοφόρος, τραυματιοφόρος, μουστακοφόρος, μασκοφόρος, 

λευκοφόρος, σιελοφόρος, θαλλοφόρος, ολμοφόρος, κουκλοφόρος тощо. 

Дослідники вважають, що єднальний елемент -о- у складних словах 

новогрецької мови є давнім тематичним голосним, що походить із ДГМ. 

Поступово, набираючи незмінної форми, він перетворився на сполучник 

основ складного слова, тобто став показником складання основ (δείκτης 

σύνθεσης), адже саме так його визначають грецькі науковці. Для прикладу 

розглянемо лексему άνθρωπος, як це пропонує Раллі [170, с. 32] з погляду 

діахронії: 

 [ΑΕ]  <= [[[ανθρωπ]ρίζα-ο]θέμα-ς]κλιτικό επίθημα 

І далі, наприклад [123, с. 58] застосовуючи бісинхронний підхід: 
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[ΑΕ] <= [[[καλ]корінь-ο]осн.συνη] 

 [ΝΕ] η καλοσύνη <= [[καλ]осн.-οσυνη] 

Бачимо, що тематичний голосний у новогрецькій мові існує як 

історичний залишок давньогрецької морфології. Дотримуючись такої 

аргументації, вважаємо, що у СС, де перший складник є іменником чи 

прикметником із останньою літерою основи є о- не дає підстав вважати, що 

ця літера належить до основи, а є саме єднальним голосним: το 

διαστημόπλοιο, το λημματολόγιο, φωτογενής, η κρεατόμυγα, ουρανοβατώ, η 

βουνοκορφή, το δρομολόγιο, γηπεδοποιώ, γραμματοσημαίνω, η 

στοματοπάθεια, η παγοδρομία, η βιβλιογραφία, τοξοβόλος, η κοσμοχημεία, η 

καστρόπορτα, ο,η ποτοποιός, η πραγματολογία, το ομορφόπαιδο, καλοβλέπω, 

ο λογοτέχνης, τυποκλοπώ, αιματοφάγος, δαχτυλογραφώ, η πλουτοκράτισσα, 

το φτωχομάγαζο, ο μοναχογιός, ο πλοιοκτήτης тощо. Засвідчені випадки СС з 

першим складником βιβλίο без єднальної голосної: το βιβλιεμπόριο – торгівля 

книжками, ο βιβλιεκδότης – видавець (книжок) і похідні від них складні 

лексеми. 

 

3.3.3 Внутрішній синтаксис 

 

Синтаксичний зв’язок (СЗ) одне з основних понять синтаксису, адже – 

це формально-граматичні відношення між компонентами синтаксичної 

одиниці, що виражаються мовними засобами. Складне слово можна 

кваліфікувати як мінімальну морфологічну синтаксичну одиницю (ММСО) у 

ланцюзі речення => словосполучення => ММСО, оскільки СС може бути 

елементом і речення, і частиною словосполучення. Словосполучення як 

одиниця синтаксису підпорядковується реченню, що є основною 
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синтаксичною одиницею. Різниця між реченням і словосполученням полягає 

в тому, що речення завжди має модально-часовий план, тобто значення 

реального факту. Воно стосується минулого, теперішнього чи майбутнього 

часу, а також значення нереальності, можливості, бажання, спонукання. 

Словосполучення є непредикативною синтаксичною одиницею і не є 

одиницею комунікації. Однак може виступати одиницею номінації. На думку 

І. Вихованця словосполученнями «слід визнавати будь-які побудовані на 

підрядному й сурядному зв’язках поєднання опорного слова з формою 

залежного слова і поєднання рівноправних (незалежних) у синтаксичному 

плані форм слів, яким не притаманна синтаксична категорія 

предикативності» [18, с. 183]. Речення це інтонаційно-завершена одиниця 

комунікації, на відміну від словосполучення. Відмінність також полягає у 

їхній структурі: словосполучення складається мінімально з двох 

повнозначних слів, тоді як речення може складатися з багатьох слів або із 

одного слова, наприклад: Ξημερώνει. Νυχτώνει. пор. укр. Вечоріє. Смеркає. 

Про необхідність чіткого розрізнення речення і словосполучення зазначає 

також Є. Курилович (див. Курилович 1962).  

Зв’язки́ між складниками СС визначаємо як внутрішній синтаксис 

слова. Традиційно СЗ складного слова розподіляють на два типи 1) 

субординації (εξάρτηση) та 2) координації (παράραξη, παρατακτικά σύνθετα) 

[165, с. 207; 158, с. 99; 170, с. 79-81]. Виділяють інколи ще означальні складні 

слова - προσδιοριστικά σύνθετα (див. Παπαγεωργίου 1976, Розд. 36), однак, Л. 

Блумфілд ототожнює їх із тими, яким властивий звʼязок субординації (див. 

Блумфілд 1964, Розділ ХІІ, Синтаксис). У грецькій фаховій літературі 

прийнято вирізняти декілька підвидів СЗ у складних словах. Перший тип 

поділяють на а) σχέση υπόταξης – залежності та б) σχέση απόδοσης ιδιότιτας – 
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атрибутивний зв’язок; другий: а) σχέση προσθέσης – додавання та б) σχέση 

παραθέσης – прикладка. Для схематичного зображення пропонуємо таблицю: 

Табл. № 15 Типи СЗ між складниками складного слова (за Ράλλη Α.) 

 

Σχέση εξάρτησης (1) Σχέση παράταξης (2) 

Υποτακτικά σύνθετα 

СЗ залежності (1а) 

Αποδοτικά σύνθετα 

СЗ атрибуції (1б) 

Σχέση προσθέσης 

СЗ додавання (2а) 

Σχέση παραθέσης 

СЗ прикладки (2б) 

το νυχτοπούλι 

нічна птаха 

το χαζοκόριτσο 

дівчинка-ґава 

κωφόλαλος 

глухонімий 

ηθοποιός-

συγγραφέας 

актор-автор 

 

Бабінйотис Й. називає тип (2б) метафоричним (μεταφορική σχέση), 

коли другий елемент складного слова слугує метафорою до першого [158, с. 

105], наприклад: το ταξίδι-αστραπή – подорож-блискавка, ο άνθρωπος-

ρομπότ – людина-робот, ο άνθρωπος-πουλί – людина-птах; το πλοίο-

φάντασμα – корабель-привид тощо; або ж σχέση συμπληρώματος – 

доповнення: πωλήσεις-ρεκόρ – рекорд продажів => πωλήσεις που έκαναν 

ρεκόρ; αποτέλεσμα-σοκ – шокуючий результат => αποτέλεσμα που προκάλεσε 

σοκ. Бачимо, вживання другого компонента із непрямим значенням, щодо 

першого містить завуальоване порівняння. Відомо, в основі метафори лежить 

«згорнене або приховане порівняння» [191, с. 334]. Другий складник 

характеризує, пояснює перший, хоча й належить до іншого класу об’єктів. 

Тому нам видається, визначення Бабінйотиса Й. має резонне підґрунтя так 

називатися. Юкстапозиція (прикладами якої є вищерозглянуті слова) як 

спосіб словотворення української мови, особливо став продуктивним в 

останні десятиріччя. Він є близьким до усталених словосполучень-

фразеологізмів. 
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Особливої уваги потребують СС, які учені зараховують до окремої 

групи, яку визначають (περι)φραστικά ονόματα або πολυλεκτικά σύνθετα [158, 

с. 102-103], виділяючи у таких СО три групи: 

а) [іменник + іменник] 

б) [іменник + іменник род .відм.] 

в) [прикметник + іменник] 

До підгрупи (а) належать юкстапозити типу το αυτοκίνητο-ψυγείο, η 

επιστολή-λίβ(β)ελο, το άρθρο-ντοκουμέντο, το βίντεο-ντοκουμέντο, η 

επιστολή-απειλή, η επιστολή-καταγγελία, ο χειρουργός-καρδιολόγος, ο 

αρχιτέκτονας-μηχανικός, το λεξικό-εγγκυκλοπαίδεια, η παραλαβή-αποστολή 

тощо, структурні відповідники яких є в українській мові: лікар-дієтолог, 

архітектор-дизайнер, депутат-бізнесмен, лист-подяка, диван-ліжко, 

квартира-студія і ін. Такі слова не викликають у нас жодних сумнівів (який 

аргумент) щодо того чи є вони складними. Однак, до групи (б) належать 

конструкції, що визначено як лексикалізовані словосполучення: γυαλιά ηλίου 

– сонцезахисні окуляри, οίκος ανοχής – дім терпимості, παράθυρο κινδύνου 

– аварійний вихід, ζώνη ασφαλείας – пасок безпеки, άρμα μάχης - п, ακύρωση 

εισιτηρίου - компостер, πλυντήριο ρούχων –машина для миття посуду, 

πλυντήριο πιάτων – посудомийна машина тощо. І остання підгрупа (в) 

складається з узгоджених форм: παιδική χαρά - дитсадок, εκδοτικός οίκος – 

видавничий дім, μικρή οθόνη – телеекран, τρίτος κόσμος – третій світ, 

εμφύλιος πόλεμος – громадянська війна, πηρυνικός πόλεμος – ядерна війна. 

Однак саме такі словосполучення є базою для творення складних 

однослівних складних прикметників: τρίτος κόσμος – τριτοκοσμικός, про що 

мовилося попередньо. 

Вважаємо за необхідне сказати декілька слів про підгрупу (б) та (в), які 

за формою є близькими до речення чи до усталених словосполучень. 
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Розглянемо коротко їх будову. По-перше, утворення типу прикметник + 

іменник, іменник (написані роздільно) у СНМ переважно є калькою з інших 

європейський мов, де такі поняття позначаються багатослівно. По-друге, такі 

мови-джерела, з яких узято подібні до цього запозичення мають аналітичну 

будову, наприклад: maison de tolérance (фр.) – οίκος ανοχής, guerre civil (фр.) – 

εμφύλιος πόλεμος, nature morte (фр.) – νεκρή φύση, baudrier de sécurité (фр.) – 

ζώνη ασφάλειας, public servant (англ.) – δημόσιος υπάλληλος,  cold war (англ.) – 

ψυχρός πόλεμος, publishing house (англ.) - εκδοτικός οίκος, political party (англ.) 

–  πολιτικό κόμμα, παιδική χαρά (англ.) – playgroud, man of the people (англ.) – 

παιδί του λαού, industrial zone (англ.) – βιομηχανική περιοχή\ζώνη тощо. 

Вважаємо, що такі «реченнєві» утворення, як їх називають дослідники, 

можна назвати складними словами дещо з натяжкою. Разом із тим подібні до 

них конструкції мають і суттєві розбіжності з іменниковим висловлюванням. 

Так, фраза μεγάλος πόλεμος, може бути доповнена μεγάλος και επικίνδυνος 

πόλεμος. Схожого лексичного і синтаксичного розширення у випадкові 

εμφύλιος πόλεμος ми зробити не можемо, поскільки це фразеологічний 

зворот. Торкаємося цього феномену лише оглядово, оскільки подібні 

конструкції не є предметом нашого дослідження. Однак вважаємо, що за 

умов глибшого дослідження-порівняння схожих утворень чітке 

розмежування природи, структури, значення та функціонування 

словосполучення та багатослівних складних слів є основним із завдань (див. 

зокрема Ράλλη Α. 2007, Η σύνθεση λέξεων, Розд. 8). 

Тлумачення сурядного зв’язку (2б) як прикладки також має резонні 

підстави. Такі складні іменники найчастіше характеризують якості чи 

властивості речей, людей, явищ: ο μετανάστης-πρόσφυγας => οι μετανάστες-

πρόσφυγες,  το βρέφος-γίγας => τα βρέφη-γίγαντα, το παιδί-θαύμα => τα παιδιά-

θαύματα, η λέξη-κλειδί => οι λέξεις-κλειδιά, пор. укр. парубок-велетень => 
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парубки-велетні, дівчина-красуня => дівчата-красуні, ліжко-диван => ліжка-

дивани, депутат-убивця => депутати-убивці, стаття-сповідь => статті-сповіді 

тощо. Подаємо форми множини для унаочнення того, що обидва складники 

певної групи юкстапозитів відмінюються. Саме це може ставити під сумнів їх 

визначення і зарахування до складних слів, оскільки у них видозмінюються 

дві флексії: першого і другого складника – (наз. од.) мама-зозуля, (род. од.) 

маму-зозулі, (зн. од.) мами-зозулі, (зн. мн.) мам –зозуль тощо (див. нижче 

критерії до класифікації СС). Вважаємо також, що певні випадки сурядного 

синтаксичного зв’язку серед юкстапозитів можна кваліфікувати як 

приєднувальний вид зв’язку, коли два компоненти є незалежними однин від 

одного, але по-смислу об’єднуються в одне граматичне слово. 

Серед композитів СНМ сурядний зв’язок є поширеним: τα 

γυναικόπαιδα (γυναίκες και παιδία), το μαχαιροπίρουνο (μαχαίρι και πιρούνι), το 

ανεμόβροχο (άνεμος και βροχή), η καμηλοπάρδαλη (κάμηλος και παρδαλός), το 

ρυζόγαλο (ρύζι και γάλα), η στρουθοκάμηλος (στρουθί και κάμηλος), το 

προβατογούρουνο
16

 (πρόβατο και γουρούνι), η φαρσοκωμωδία (φάρσα και 

κωμωδία), το αυγολέμονο (αβγό και λεμόνι), το Σαββατοκύριακο (Σάββατο και 

Κυριακή), το χιονόνερο (χιόνι και/ή νερό), το λαδόξυδο (λάδι και ξύδι), το 

αλατοπίπερο (αλάτι και πιπέρι), το μερόνυχτο (μέρα και νύχτα), 

ελληνοαυστραλός (έλληνας και αυστραλός), αγγλοαμερικανός (αμερικανός και 

άγγλος), κωμικοτραγικός (κωμικός και τραγικός), πικρόγλυκος (πικρός και 

γλυκός), το λεμονόξυδο (χυμός λεμονιού και ξύδι), ασπρόμαυρος (άσπρος και 

μάυρος), πηγαινοέρχομαι (πηγαίνο και έρχομαι), ανοιγοσβήνω (ανοίγω και 

σβήνω), τρωγοπίνω (τρωω και πίνω), αναβοσβήνω (ανάβω και σβήνω), 

τρέμοσβήνω (τρέμω και σβήνω), ανεβοκατεβαίνω (ανεβαίνω και κατεβαίνω) 
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 http://www.panathinaikoskosmos.com/2012/04/05/προβατογουρουνο-στα-τρικαλα 
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тощо.  пор. укр. зимовесна (зима і весна), вівцебик (вівця і бик), лісотундра 

(ліс і тундра), удар-нокаут (удар, який є і нокаутом), канадоукраїнець 

(канадієць і українець), ложковиделка (ложка і виделка)
17

, думати-гадати, 

ходити-плакати, текти-шуміти, плакати-сміятися тощо. Ця категорія СС є 

особливо продуктивною серед якісних прикметників, що поєднуються у 

композит. Найчастіше використовуються на позначення кольорів 

(прикметники трьох родових закінчень): μαυρόασπρος, ερυθρόλευκος, 

καστανοκίτρινος, γαλαζόασπρος, κυανόλευκος, άσπρο-ροζ, ανοιχτοκίτρινιος, 

πρασινοκίτρινος, ασπροκόκκινος,  ωχροκίτρινος, σκουροκόκκινος, 

κοντόχοντρος, ανοιχτοπράσινος, μαυροκόκκινος, μεταλλοπλαστικός, 

στενόμακρος, πικρόγλυκος (γλυκόπικρος), ξινόπικρος, γλυκόξινος тощо. 

Отож серед композитів та юкстапозитів із сурядним різновидом СЗ 

можна виділяти декілька підвидів («відтінків»): сурядний доповнення, 

сурядний метафори, сурядний прикладка.  

Синтаксичний вид зв’язку типу (1) є більш розповсюдженим поміж 

елементами СС, ніж сурядний. Це стосується як української, так і 

новогрецької мов. Серед СС із підрядним типом синтаксичного зв’язку 

можна виокремлювати лексико-синтаксичні гнізда, тематичні значення, 

семантичні поля тощо. Зазвичай підрядний тип СЗ встановлюється між 

елементами СС, які співвідносяться з різними частинами мови (чи похідних 

від них): ο, η ρακοσυλλέκτης -τρια – бомж, той, хто збирає непотріб, ο 

φανοποιός – людина, що працює на СТО, ο ναυαγοσώστης – той, хто рятує 

людей на морі під час купання, γλυκοχρυσόστομος – той, хто говорить мудрі 

і приємні речі, η αλληλογραφία – листування, η αυτοπειθαρχεία, - 

самодисципліна, ψευδολογώ – казати неправду, брехати, σταδιοδρομώ – 

                                           
17

 Спорк (англ. Spork <= sp[oon and f]ork). Див. - http://amberbook.com.ua/ukr/inventive_history.php?id=14  
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робити кар’єру, ηλιόφιλος – той, хто любить сонце, κουτσοπίνω – повільно 

пити (вино), κουφιοκέφαλος – дурний, набридливий (хто має дурну голову), 

δίθυρος – той, що має подвійні двері, το παλιόφαγο – несвіжа їжа (яка є 

старою), νηολογώ – реєструватися (про кораблі), υψίφωνος – високоголосий, 

τα κουτσογράμματα – незнання, малоосвіченість, σταθεροποιώ – робити 

стійким, стабільним, ο φλεβοτόμος – скальпель, πεντακάθαρος – неймовірно 

чистий, η λαλοπάθεια – любов до базікання, теревені, η εμβρυοκτονία – 

знищення організму на ембріонному стані розвитку, σιγοβράζω – кипіти на 

маленькому вогні тощо. Однак, маємо достатньо прикладів СС із однаковими 

частиномовними елементами (та похідними від них) із підрядним типом 

синтаксичного зв’язку: το ανεμόπτερο – планер, ωοειδής - яйцеподібний, η 

ρυθμολογία – ритмологія, ο φυτολόγος – фітолог, το ελληνόπουλο – дитина-

грек, το εμετοδοχείο – пакунок на випадок блювання, βολοκοπώ - мучити, ο 

αρχομανής – людина, яка прагне влади, ο ταραμοκεφτές – пісні рибні 

котлети, η ωκεανοπλοΐα – дисципліна, що вивчає плавання в океані, ο 

θανατοποινίτης – особа, приречена на страту, η κορυφογραμμή – гребінь гір, 

хвиль, η αυτοκινητάμαξα - (самохідний) локомотив. 

Сурядність та підрядність протиставляються між собою, створюючи 

два типологічних полюси синтаксичних зв’язків між елементами складного 

слова. Перший передбачає рівноправність граматичних компонентів; другий 

підпорядкування одного іншому. Однак, ідентифікація типу синтаксичного 

зв’язку не є завжди однозначною та легкою. Наприклад композит τα 

καραβοκάτεργα (καράβι + κάτεργα) можемо розглядати як координований 

композит (виражає збірне поняття корабля і галерника) і як композит із 

підрядним синтаксичним зв’язком (особливий вид корабля, який включає 

рабську силу) [123, с. 161]. Схожих прикладів у СНМ можна відшукати 

достатньо. Можлива легкість чи важкість членування композита на 
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складники не тільки є показником зв’язку його компонентів, але може 

ускладнювати процес зарахування його до певного словотвірного типу [38, с. 

5]. 

 

3.3.4 Можливі класифікації 

Незважаючи на значні поступи в теоретичних та практичних 

дослідженнях складних слів української на новогрецької мов, їх класифікація 

залишається цікавою для подальших розробок та дискусії. Оскільки складне 

слово різною мірою перебуває на перетині морфології, словотворення та 

синтаксису (що є ядром граматики), важливим є не лише прочитання його 

структури, а й мови та її типу в цілому. Від «характеру морфології» простих 

слів залежать типологічна структура мови, канони її словотворення та 

правила синтаксичної сполучуваності. Наприклад, в англійській і 

французькій мовах основоскладання як вид словотвору відсутній. Складні 

слова утворюються зазвичай словоскладанням, що пояснюється 

типологічною морфологією цих мов. Навпаки, у новогрецькій та українській 

мові СС утворюються переважно шляхом об’єднання основ, що також 

пояснюється морфологічною структурою слова. Нині існують різні 

класифікації СС, як теоретичні (узагальнювальні), так і наочні (конкретних 

мов), кожна з яких може бути темою для лінгвістичного диспуту. Подібні 

розбіжності класифікацій СС існують і тому, що поміж учених-лінгвістів не 

завжди існує одностайне термінологічне погодження, відповідно це 

зумовлює різне баченням словотворчих процесів у цілому. 

Перш ніж «групувати» складні слова, важливим є виділення критеріїв 

за якими здійснюється класифікація. Для з’ясування природи СС в його 

дослідженні необхідно відштовхуватися від базових критеріїв, якими на 
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нашу думку є такі: морфологічний, синтаксичний та словотвірний. Однак 

такий підхід не є категоричним. Наприклад, французький учений Ш. Баллі 

бере за основний принцип класифікації порівняння словосполучення 

(composé) зі складним словом [9, с. 106]. Безперечно, такий підхід із його 

боку виправданий. Відомо, СС може мати ознаки як сло́ва простого, так і 

словосполучення. Оскільки французька мова є мовою аналітичного типу з 

бідною відмінковою системою, визначення меж між словосполученням і 

складним словом у цьому випадкові потребує особливої уваги. Отож 

критерії, що лежать в основі виокремлення складних слів і принципи 

класифікації, можуть зумовлювати їх різнорідність. Як зазначалося 

попередньо, у своєму дослідженні використовуємо такі́ критерії, які 

найбільше можуть пояснити природу складних лексичних утворень і тому, на 

нашу думку, є основними. Для наочності пропонуємо схему. 

Сх. № 9 Складне слово з погляду критеріїв для класифікації 
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наприклад графічний. Він передбачає орфографічний, тобто написання 

разом, окремо або через дефіс: ο κινηματογράφος, κουτσοπίνω, η 

μεταλλομβιομηχανία, η εξώπορτα і ο μανιάκος δολοφόνος, чи το ταξίδι-

απόλαυση, η χώρα-μέλος. Семантичний полягає в утворенні нової лексеми з 

новим значенням, яке може не дорівнювати окремим значенням елементів 

складного слова, пор. το Σαββατοκύριακο, η φορτοεκφόρτωση, τα 

γυναικόπαιδα, η λοφοσειρά і το ψαρονέφρι, το νερόφιδο, το χαζοκούτι, ο 

λευκόχρυσος, η λυκοφιλία. Фонологічний критерій полягає в наявності 

одного наголосу у складному слові (дещо перетинається з орфографічним). 

Структурний визначає «прочитання» СС і визначення його складників, які 

можуть бути простими: χαρτόκουτο <= χαρτ[ι] + [ο] + κουτ[ι] + [ο], τροχοβίλα 

<= τροχο[ς] + [ο] σπιτ[ι] + [ο] чи такими, де один зі складників є похідним, 

наприклад ανοιχτόκαρδος, φανοιποιός, δυσκολοανάγνωστος: 

Сх. № 10 Структурні складники СС 

 

           λέξη                                                                                     λέξη  

          θέμα                                                                                    θέμα                         Ø 

  θέμα                    θέμα      Ø        κλ.επ.                   θέμα                                                 θέμα               κλ.επ. 

ανοιχτ     ο     καρδ            ος             δυσκολ      ο      ανα      γλωστ        ος 

ανοιγ/χ          τ                             γνωσ               τ 

 

Зважаючи на вищезазначене, вважаємо можливим запропонувати 

власну класифікацію СС новогрецької мови, що стосується цього 

дослідження. Відштовхуємося від частиномовного розподільного критерію, 

за яким групуємо СС на іменники, прикметники та дієслова. Далі 

розподіляємо СС на дві групи а) ті, що утворені шляхом основоскладання та 

б) утворені шляхом словоскладання. На наступному рівні застосовуємо 
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синтаксичний критерій, виділяючи два основні види синтаксичного зв’язку 

між складниками СС: сурядний та підрядний. Насамкінець, вдаємося до 

структурного критерію (з можливістю застосування морфологічного 

критерію), встановлюючи, з яких елементів складається СС – основи, прості 

слова чи афіксоїди; яке місце вони займають у слові: 

 

Сх. № 611 Пропонована класифікація СС дослідження 

 

Ουσιαστικά                    Επίθετα                        Ρήματα 
 

               Σύνθετη λέξη     
 

             Συνθεση θεμάτων        Σύνθεση λέξεων 
 

Σχ. παράταξης Σχ. εξάρτησης       Σχ. παράταξης          Σχ. εξάρτησης      

 

[θ.+θ.]  [θ.+λ.]    [θ.+θ.]   [θ.+λ.]  [δεσμ.θ.+θ.]  [θ.+ δεσμ.θ.]       [λ.+λ.]     [λ.+λ.] 

Цю класифікацію можна вдосконалювати та деталізувати. Наприклад, 

розділити останній рівень структурно-розгрупованих слів на 

ціліснооформлені (ενδοκεντρικός, endocentric) та різнооформлені 

(εξωκεντρικός, exocentric). Зауважимо, що кожен критерій припустимий лише 

до певної кількості СС у мові, відтак не може мати універсального характеру. 

Скажемо декілька слів про поняття цільно- та різнооформлені слова. 

Такий розподіл встановлюють учені, спираючись на семантичне значення 

нової складної лексеми. Отож, до першої групи зараховують слова, 

семантичний центр яких знаходиться в межах значень його складників: 

(1) μπαίνοβγαίνω – входити-виходити 

Απρηλομάης – квітень-березень 

ρυζόγαλο – рис з молоком 
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οικονομικοπολιτικός – економікополітичний 

συχνορωτώ – части запитувати  

αυγοκόβω – мішати збиті яйця з лимоном 

ανδρόγυνο – пара, ті, що є чоловіком і дружиною 

ψυχοκόρη – дівчина, яку вдочерили 

До другої, зараховують такі, значення яких перебуває за межами 

значень складників, їх семантичний центр перебуває за межами слова. 

Найчастіше це слова́, які можна пояснити описово – «той який має», «той що 

є, що робить» тощо: 

(2)  υλοτόμος – лісоруб => той, що рубає дерева 

μαυρομάλλης – чорноволосий => той, що має чорне волосся 

ψυλοκομμένος – той, що дрібнопорізаний 

 ψυχοπαθής – психопат; той, у кого страждає душа 

 οικότροφος – людина, що живе в пансіонаті 

 νεφοσκεπής – той, що вкритий хмарами (νεφοσκεπής ουρανός) 

Незначна кількість СС належать до pluralia tantum, вживаючись лише у 

формі множини. Зазвичай такі слова мають середній рід, що не є 

випадковістю [133, с. 101], наприклад: το μαχαίρι + το πιρούνι = τα 

μαχαιροπίρουνα – столові прибори, куверт; η γίδα + το πρόβατο = τα 

γιδοπρόβατα – мілка рогата худоба; το λεμόνι + το πορτοκάλι = τα 

λεμονοπορτόκαλα – лимони та апельсини. (Хоча словники фіксують це слово 

і в однині, однак воно має інше значення το λεμονοπορτόκαλο/το κίτρο – 

грейпфрут); η γυναίκα + το παιδί = τα γυναικόπαιδα – мирне населення;ο 

δίσκος + το ποτήρι = τα δισκοπότηρα – таця для обслуговування (Однак в 

однині це слово має значення церковної чаші - το δισκοπότηρο); το μαλί + το 
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κεφάλι = τα μαλλιοκέφαλα – волосся на голові; ο Χριστός + η γέννα = τα 

Χριστούγεννα –  Різдво. 

Класифікацій СС існує багато. Вони відрізняються критеріями і 

принципами, за якими здійснюються. Від цього залежить їх глибина та 

деталізація, відповідно різнооформленість і часткове перетинання між собою. 

Не зважаючи на це, будь-яка спроба класифікації складних слів є 

виправданою у межах традицій, часу її створення та конкретного 

застосування. Вважаємо, що запропонована класифікація допустима з огляду 

на мету, методи та критерії дослідження. 
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3.4 Основні морфологічні одиниці 

3.4.1 Іменник 

 

 Осново- і словоскладання іменників у новогрецькій мові, як і в 

українській належить до продуктивних способів словотворення. Іменник 

найповніше репрезентує морфологічне словотворення (див. вище Табл. № 2), 

що зумовлено його центральністю в мовній системі, де кількісно він 

переважає інші частини мови.
18

 Ось чому іменник чи іменникові основи 

мають найбільшу здатність до сполучуваності, найбільшу комбінаторику з 

іншими ЧМ (їх основами чи похідними), у чому ми переконаємося нижче. 

Композиція основ більше притаманна новогрецькій мові, ніж українській. 

Хоча, як зазначають учені, за останні роки помітно збільшилася чисельність 

композитів й в українській мові [43, с. 134]. Навпаки іменники-юкстапозити 

більш притаманні українській мові, ніж новогрецькій. Тенденція до їх 

уживання в різних стилях мови свідчить про велику кількість нових лексем 

такого типу. Тому встановлення характерних ознак словотвірної системи 

мови є одним із актуальних завдань лінгвістики. 

Нагадаємо, композит – це складне слово, утворене шляхом складання 

основ чи словоформ в одну складну лексему за допомогою сполучної 

голосної (трапляються випадки безсполучникового об’єднання). На 

сучасному етапі розвитку іменники новогрецької мови виявляють неабияку 

здатність до сполучуваності основ. Цю властивість можна простежити від 

найдавніших часів писемного існування грецької мови.
19

 Юкстапозиція – це 

                                           
18

 Учені встановили, що іменники складають близько 40% мовного лексикону; 25% припадає на дієслова, 

20% на прикметники. Решту кількість відсотків ділять між собою інші частини мови [44, с. 200]. 

19
 Див. Тсерепис Я. «Складні слова грецької мови» (Τσερέπης Γ. Ν. Τα σύνθετα της ελληνικής γλώσσης, Αθήνα 

1902). Це найбільша монографія написана греком, присвячена словотворенню ДГМ. Дослідження вражає 
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поєднання двох чи більше слів, словоформ без сполучних голосних (слова 

зазвичай поєднуються за допомогою риски, дефісу): ο ηθοποιός-συγγραφέας 

– актор-письменник; ο ποιητής-ζωγράφος – поет-художник; η λέξη-όρος – 

слово-термін; το θέατρο-αίνιγμα - театр-загадка,
20

 тощо. Найбільша 

кількість в новогрецькій мові таких іменників утворює групу назв професій, 

уточнюючи їх чи диференціюючи за ста́ттю або ж об’єднує декілька видів 

діяльності, наприклад: ο ιστορικός-φιλόλογος – історик-філолог, ο ιστορικός-

αρχαιολόγος – історик-археолог, ο οικονομολόγος-νομικός – економіст-

юрист, ο νομικός-πολιτειολόγος – юрист-політолог, ο χειρουργός-

οδοντίατρος – хірург-стоматолог, ο καρδιολόγος-χειρουργός – кардіолог-

хірург, ο οφθαλμίατρος-χειρουργός – офтальмолог-хірург, ο συντάκτης-

αρθρογράφος – редактор-письменник (у газеті), ο ντιζάινερ-σχεδιαστής – 

дизайнер-проектувальник, ο μπάρμαν-σερβιτόρος – бармен-офіціант тощо. 

Зауважимо, що інколи трапляються випадки написання подібних 

юкстапозитів без дефісу. В такому вигляді вони за формою нагадують 

πολυλεκτικά σύνθετα, про які мовилося попередньо: η γυναίκα ταξιτζής – 

жінка-таксист, таксистка, η γυναίακα οδηγός – жінка водій, ο μουσικός 

ποιητής – музикант-поет. Така аналітична, роздільна оформленість слів 

зближує новогрецьку мову з англійською, де не завжди існують правила 

написання СС. Зустрічаємо, наприклад, різні написання тих самих слів – 

разом, через дефіс чи окремо: airline, air-line, air line; matchbox, match-box, 

match box; loud-speaker, loudspeaker; good-will, goodwill; life-style, life style, 

lifestyle і т.п. Якщо для англійської мови така орфографія СС може бути 

«виправданою» (з огляду на її морфологічні особливості), то для 

                                                                                                                                        
кількістю фактичного матеріалу, різносторонністю наукових підходів та трактувань словотворчих процесів, 

перерахунком СС, починаючи з творів Гомера і продовжуючи іншими античними авторами. 
20

 Μ. Αδαμοπούλου «Μίλησε» το θέατρο-αίνιγμα // Τα Νέα, 13 Ιουλίου, 2003. 
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новогрецької таке написання мало би набути уніфікованого характеру. Появу 

юкстапозитів із першим складником γυναίκα ми пояснюємо тим, що 

донедавна багато назв професій в СНМ мали виключно «чоловічу 

парадигму» відмінювання. Однак, для уточнення і підкреслення, що і жінки 

нині виконують такі ж повноваження та займають посади, які раніше були 

лише «чоловічими», новогрецька мова, як українська та багато інших 

європейських мов, часто вдаються до такого описового способу словотвору. 

Подібне розмежування за статтю в останні декілька десятиліть суттєво 

збагатило групу юкстапозитів на позначення професій: η γυναίκα-ψυχολόγος 

– жінка-психолог; η γυναίκα-χειρουργός – жінка-хірург; η γυναίκα-

βουλευτής – жінка-депутат тощо.
21

 Те ж саме спостерігаємо і в українській 

мові: жінка-депутат, жінка-водій, жінка-пілот, жінка-ветеринар, жінка-

космонавт, жінка-кішка (фільм) тощо. З іншого боку в обох порівнюваних 

мовах спостерігається і нова сильна тенденція до суфіксального способу 

словотворення при називанні «жіночих професій»: ο βουλευτής => η 

βουλευτίνα, ο γιατρός => η γιάτρισσα, ο  αρχιτέκτονας => η αρχιτεκτόνισσα, ο 

πρωθυπουργός => η πρωθυπουργίνα, ο προέδρος => η προεδρίνα тощо 

ковзаняр => ковзанярка, поштар => поштарка (див. вище Частина І, Розд. 

2.3). Припускаємо, що в ході розвитку новогрецької мови артикль у 

розрізненні іменників-професій за ста́ттю буде відігравати дедалі меншу 

роль. Таку функцію зможуть перебирати на себе суфікси чи окремі 

узгоджувані слова. Як зазначає професор Клименко Н.: «Найпродуктивнішим 

                                           
21

 У травні 2011 року на катедрі елліністики КНУ ім. Т. Шевченка Тищенко Олена Олександрівна захистила 

кандидатську дисертацію на тему «Категорія роду в новогрецькій мові», де авторка окремо зупиняється на 

назвах професій, утворених шляхом словоскладання (юкстапозиції), а також проводить порівняння у 

використанні аналітичних та синтетичних форм. 
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способом оформлення співвідносних за статтю іменників у порівнюваних 

[новогрецькій та українській] є суфіксальний спосіб» [39, с. 25]. 

З огляду на те, що структура двослівних юкстапозитів, об’єднаних 

дефісом, наближається до фрази, словники новогрецької (перекладні, 

тлумачні) та української мов не фіксують такі СС. Крім того, за схемою 

утворення юкстапозитів, об’єднаних дефісом, можна поєднати в одне логічне 

ціле будь-які компоненти залежно від мети висловлювання, тобто багато з 

них можна кваліфікувати як авторські ідіоми. Таких юкстапозитів ми не 

відшукаємо ні у друкованих, ні у електронних словниках новогрецької мови. 

В українських, однак, трапляються юкстапозитні іменники типу брат-і-

сестра, батько-мати, мати-й-мачуха, мати-героїня, слово-табу, сон-трава, 

тато-мама, хліб-сіль, лікар-бактеріолог, лікар-лаборант, лікар-гомеопат 

тощо, які є усталеними назвами-виразами. Однак ці випадки поодинокі. 

Вважаємо, що такі словам є зразками для утворення в СУМ нових 

юкстапозитів на позначення різних посад, осіб, реалій. 

Нині композити СНМ широко розповсюджені в різних сферах ужитку: 

інформаційному, побутово-щоденному та науково-сублінгвальному. 

Аналізуючи сполучуваність основ новогрецької мови, виокремлюємо такі 

групи складних іменників (за частиномовним критерієм): 

- іменникова + іменникова – το όρος + η σείρα = η οροσειρά – гірський 

хребет; η ξυλάνθρακας – деревне вугілля, η λαχανοσαλάτα – салат з 

городини, η ηλιοθεραπεία - засмагання, η θαλασσοταραχή – буря на морі, η 

ρυζοκαλλιέργεια – вирощування рису, το σκυλόδοντο -  ікло (зуб), η 

φοροκλοπή  - ухиляння від сплати податків, το χρηματοκιβώτιο - сейф, το 

μελανοδοχείο - каламар, ο τερματοφύλακας – воротар η τρομολαγνεία – 

велике збудження, το ποδόσφαιρο – футбол; 
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- прикметникова + іменникова – ελαφρός, (-ύς) + η πέτρα = η 

ελαφρόπετρα – пемза; το καλόπαιδο – невихована людина, το κοκκινογούλι – 

буряк (το παντζάρι), η μαυροδάφνη - сорт солодкого вина, το λευκοκύτταρο – 

лейкоцит, η πρασόπιτα - булка зі шпинатом, η ολιγολογία - малослів’я, το 

κοκκινόχωμα – червона глина; 

- іменникова + дієслівна – ο ουρανός + ξύνω = ο ουρανοξύστης – 

хмарочос; ο εικονολήπτης - режисер, ο ηχολήπτης - звукорежисер, ο 

ειδωλολάτρης - ідолопоклонник, ο τελειομανής – людина, що прагне бути в 

усьому ідеальною, ο σκανδαλοποιός - скандаліст, ο τρομοκράτης - терорист, 

ο αθλοθέτης – людина, що визначає нагороди переможцям, ο γαλακτοκόμος - 

молочник, ο τυχοκυνηγός – авантюрист , ο χρηματοδότης  - фінансувальник; 

Менш наповнені групи: 

- займенникова + іменникова – εγώ + ο λάτρης = ο εγωλάτρης –  

себелюбець; η αυτοαναίρεση – самоспростування, η ετεροδοξία – єресь, η 

αλληλοβοήθεια – взаємодопомога; 

- займенникова + прикметникова – εγώ + κεντρικός = ο εγωκεντρισμός 

– егоцентризм та прикметникова + дієслівна – θερμός + φέρω = η θερμοφόρα 

– грілка; ο κακοποιός – бандит. Поодинокі випадки засвідчують поєднання 

прикметникової + прикметникової основ - λευκός + χρυσός = ο λευκόχρυσος – 

платина (η πλάτινα); 

- дієслівна + іменникова – φέρω + η φωνή = το φερέφωνο – рупор, η 

φιλοδοξία – честолюбивість, ο μισάνθρωπος - людиноненависник; 

- числівникова + дієслівна – πρώτος + γράφω = το πρωτογράφο – 

оригінал; η δευτερόγεννη – що народила двічі (тварина); 

- числівникова +  іменникова – τρεις, τρία + το φύλλο = το τριφύλλι – 

конюшина (το τριφύλλο), το επταπύργιο – семивежжя, η πενταφωνία - 

п’ятиголосся, το τριτοπρόσωπο – третя особа; 
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- прислівникова + іменникова – εξώ + η πορτα = η εξώπορτα –зовнішні 

двері, το εσώρουχο – спідня білизна, το τηλεκοντρόλ – телеконтроль, το 

ανώγειο – горище, мансарда, το κατώγειο – підвал, погріб, підземелля, τα 

εσώρουχα – спідня білизна. 

Найпродуктивнішими серед зазначених словотвірних типів є перші три. 

Це зумовлено кількісним частиномовним переважанням основ, що входять 

до складу композита. Другим компонентом тут виступають, як бачимо, 

іменникова чи афіксоїдна віддієслівна субстантивована основи, формуючи в 

подальшому лексико-семантичні поля (ЛСП) з різним значенням. Зазвичай у 

новогрецьких та українських іменникових композитах головний член займає 

останню позицію [87, с. 319], що зумовлено внутрішнім синтаксисом СС. Для 

унаочнення, розгляньмо деякі ЛСП, що наводить професор Клименко Н., 

виокремлюючи певні тематичні групи СС новогрецької мови: 

1) група композитів на позначення місця утримання чи життя тварин 

(диких та свійських), інколи людей із такими складниками –φωλια (η φωλιά – 

гніздо); -τρυπα (η τρύπα – діра, нора); - τροφειο (τρέφω – годувати), 

наприклад: η λυκότρυπα – вовча нора; η φιδότρυπα – зміїне кубло; η 

αετόφωλια – гніздо орла; το σηροτροφείο – шовкоферма; το οστρεοτροφείο – 

устричний садок; το οικοτροφείο – пансіон; το ορφανοτροφείο – сирітський 

будинок тощо; 

2) група композитів на позначення матеріалу, з якого складається чи 

зроблене щось зі складниками –δερμα (το δέρμα – шкіра); –γουνα (η γούνα – 

хутро, шуба); -μαλλο (το μαλλί – вовна);  - γαλα (το γάλα – молоко), 

наприклад: το αλογόδερμα – коняча шкура; το χοιρόδερμα – свиняча шкура; η 

αλεπόγουνα – лисяче хутро; το γατόμαλλο – котяча шерсть; το 

αμυγδαλόγαλα – мигдалеве молочко; το αφρόγαλα – вершки тощо. 
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Переконуємося, що широка лексична варіативність, уможливлює 

використання різних основ на позначення однакових понять, про що коротко 

зазначалося у Вступі. Перші компоненти-основи тому виступають у ролі 

означень, прикладок, додатків тощо по відношенню до стрижневих залежно 

від лексико-тематичних груп, до яких вони належать: η καλλιγραφία – καλή 

γραφή,  η σιδερόπορτα – πόρτα η οποία είναι σιδερένια, η μαρουλοσαλάτα – 

σαλάτα (φτιαγμένη) από μαρούλη, η κοκκινομάλλα – γυναίκα η οποία έχει 

κόκκινα μαλλιά, ο κρεατοφάγος – αυτός, που τρώει κρέας, ο συνταξηούχος – 

αυτός, που έχει σύνταξη, ο δασονόμος – αυτός, που προστατεύει τα δάση. 

Ще одним із чинників, що впливає на здатність основ до композиції, за 

висновками досліджень професора Клименко Н., – це відсутність у 

новогрецькій мові розряду присвійних прикметників [87, с.  216]. Засвідчені 

випадки типу πατρικός – батьківський: πατρικό σπίτι – батьківський дім, 

πατρική κληρονομιά – батьківський спадок. З іншого боку, це мотивує 

утворення словосполучень у мові типу: ім. (наз. відм.) + ім. (род. відм.): 

Маріїн кошик – το καλάθι της Μαρίας; сестрин стіл - το τραπέζι της 

αδελφής; капітанів намір – η πρόθεση του καπετάνιου; індиче м’ясо – κρέας 

της γαλοπούλας; лікарева порада – η συμβουλή του γιατρού; ластівчин політ 

– η πτήση του χελιδωνιού, машиністова відповідальність – η ευθύνη του 

μηχανικού; лісників дім – το σπίτι του δασοφύλακα; сестрине (сестриччине) 

весілля – ο γάμος της αδελφής; Ярославів вал – η οδός του Γιαροσλάφ. 

Зазвичай присвійні прикметники позначають приналежність істотам. Часом 

можуть позначати і приналежність і не істоті: на Дніпрових берегах 

розташувався Київ; місяців час минув і зійшло сонце; сумна жінка, яка думає 

про воду річчину
22

 тощо. Як правило присвійникові прикметники займають 

                                           
22

 Сумна жінка, яка не чекає нікого 

Яка лежить горілиць на березі річки 
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місце в препозиції до іменника, інакше в українській мові, як і у новогрецькій 

вживається род.відм.: кошик Марії = Маріїн кошик, сестрине весілля = 

весілля сестри, ластівчин політ = політ ластівки тощо. Саме категорія 

посесивності у новогрецькій мові сприяє згортанню словосполучення в 

композит. У таких композитах перший компонент, позначає, кому належить 

позначуване другим складником.  

 Деякі іменникові основи можуть виступати в позиції як першого, так і 

другого елемента композита. За такої позиційної зміни, змінюється 

внутрішній зв’язок між складниками СС, відповідно і семантичне значення 

самого слова. Наприклад основа –φιλ- (від αρχ.ελλ. φιλέω - любити) може 

займати у композитах як першу, так і другу позицію. Якщо вона займає 

першу позицію, тоді реалізується значення любові до когось/чогось, що, 

позначає другий компонент: η φιλολογία – любов до слова, η φιλογυνία – 

любов до жінок, η φιλοθεΐα, η φιλοζωία, η φιλοκαλία, η φιλομάθεια, η 

φιλονικία, η φιλοξενία, η φιλοσοφία, η φιλοψυχία тощо. Якщо ж вона займає 

останнє місце в композиті, реалізується значення особи-шанувальника, 

поціновувача чогось, що позначає перший компонент: ο ουδετερόφιλος – 

любитель, прихильник нейтралітету, ο βιβλιόφιλος – любитель книг, ο 

βιντεόφιλος, η ηλιοφιλία, ο μουσικόφιλος тощо. Такі іменники можуть мати 

похідні прикметники, меншою мірою дієслова. (більш детально див. 

Українська елліністика, Част. 2, с. 316-320) 

 

3.4.2 Афіксоїди у складі композитів 

 

                                                                                                                                        
Сумна жінка, яка думає про воду річчину 

Що до моря тече... 

 Текст пісні гурту «Плач Єремії» пісні «Жінка». 
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Новогрецька та українська мови широко використовують у 

словотворенні афіксоїди (δεσμευμένα θέματα, bound stems). Афіксоїди 

становлять проміжну ланку морфем і є частиною складного слова, що 

здебільшого співвідноситься з повнозначним словом чи його основою, яка 

повторюється в ряді слів із одним значенням. За своїми функціями афіксоїд 

близький до афіксів. Згідно з прийнятою в мовознавстві традицією, 

розподіляємо афіксоїди на а) префіксоїди (перші такі елементи композитів, 

вживаються у позиції префікса), б) суфіксоїди (другі елементи складних 

слів). Якщо префіксоїди притаманні переважно іменникам, то суфіксоїди  

властиві як іменникам, так і прикметникам, наприклад: 

а) αρχ- – реалізує значення верховності, керування чимось/чимось => ο 

αρχιλογιστής – головний бухгалтер, ο αρχιδούκος – герцог (титул 

австрійської імператорської родини, що показував їх першість і верховність), 

η αρχιεργάτισσα – відповідальна працівниця, ο αρχικλέφτης – дуже вправний 

злодій, о αρχιστρατηγός - головнокомандувач, ο αρχιγκάγκστερ - небезпечний 

гангстер, ο αρχιγραμματέας – відповідальний секретар, ο αρχιμάγειρας – 

шеф-кухар, το αρχιπέλαγο – архіпелаг, ο αρχέτυπος – архетип, ο 

αρχιτεμπέλης – винятково ледачий, ο αρχιτέκτονας – архітектор, тощо. пор. 

укр. лісостеп, лісосмуга, лісосплав, лісовод, лісоекспорт, лісозаготівля, 

лісозавод, лісовпорядкування, лісопосадка, лісомеліорація, лісотакса тощо. 

б) –φαγ- (-φαγια) – реалізує значення їсти => -їд, той, що їсть, що 

може з’їсти (пряме і переносне значення) => ο μηλοφάγος – той, що їсть 

яблука, ο κρεοφάγος – м’ясоїд, ο μυρμηγκοφάγος - мурахоїд, ο τουρκοφάγος – 

ненависник турків, хто бажає їх знищити, ο ανθρωποφάγος – людоїд, η 

αυτοφαγία – самоз’їдання, η ωμοφαγία - сироїдіння, ο ταινιοφάγος – що 

любить дивитися кіно, ο πολυφάγος – що їсть багато, ο φρουτοφάγος - 
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фруктоїд тощо., пор. укр. м’ясоїд, травоїд, куркоїд, змієїд, мурахоїд, 

тортоїд, вареникоїд, морозивоїд, шкіроїд, часоїд, книгоїд, душоїд тощо. 

Фіксацією цього феномену в науково-лінгвістичних колах, відповідно і 

поштовхом для його подальшого досліджень в новогрецистиці, завдячуємо 

Тріандафіллідисові М. (про що коротко зазначається у Розділі 3.1 Вступ), 

який у «Граматиці новогрецької мови» зафіксував це явище і поставив його у 

ряд із іншими словотворчими процесами [173, с. 171]. Важливим є те, 

зазначають уже сучасні дослідники, що він визнає слова, до складу яких 

входять афіксоїди, складними [162, с. 44]. М. Тріандафіллідис звісно не 

вживає термін афіксоїд на позначення таких морфем, називаючи такі одиниці 

звичайними основами чи аномаліями в основах [173, с. 158]. Зрозуміло, 

метою вченого не були афіксоїди як один із феноменів димотичної 

новогрецької мови. Він лише фіксував певні групи слів, у складі яких 

помітив застиглі форми морфем, що не були схожими на звичайні основи і 

мали переважно старогрецьке походження. Тому такі СС він називає 

науковими (λόγια σύνθετα), адже їх значення не зажди могло бути ясне для 

пересічних мовців. Пояснюючи їх значення, Тріандафіллідис М., ще раз 

підтвердив глибинний зв’язок димотики з давньогрецькою мовою, попри те, 

що це був якісно новий етап в розвитку новогрецької мови, який умовно 

називаємо - димотичним. Отож, серед слів, які наводить і пояснює 

Тріандафіллідис М. у «Граматиці...», помічаємо багато основ, які нині 

кваліфікують учені-лінгвісти як афіксоїди, наприклад:    

αγ- <= - вести; 

αρχ- <= - починати, йти попереду; 

-κομ <= - піклуватися, дбати; 

-κτον <= - убивати; 
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-νομ(ος) <=  - розділяти, давати; 

-παθ(ης) <= - страждати, зносити; 

-ποι(ος) <= - робити; 

-τομ(ος) <=  різати; 

-φιλ- <= - любити; 

В українській мові збільшення продуктивності подібних основ у 

композитах прийнято називати інтелектуалізацією лексики [43, с. 151]. Ці та 

інші основи і слова були запозичені багатьма європейськими мовами з 

грецької: (англ.) cardiologist – лікар, що спеціалізується на проблемах серця, 

philanthropy - благодійність, філантропія; (фр.) anorexie – відсутність 

апетиту, oniromanсie – гадання за снами; (укр.) мізантроп, бібліофіл тощо. 

Деякі з афіксоїдів, проте, не вважаємо «вченими», бо слова від яких вони 

походять, уживаються в новогрецькій мові і нині, наприклад: -λογος <= λέγω, 

λέω; καλο- <= καλός; νεο- <= νέος; ψευδο- <= ψευδής; -γραφ- <= γράφω; -τροφος 

<= τρέφω; -φορος <= φέρω; ημι- <= ημι(συς). Нагадаємо, словами-гібридами в 

українській мові називаємо такі, що мають у складі запозичений афікс та 

питомо українську частково вживану основу: бібліолюб, псевдорозвиток, 

гідронасос, психоповедінка, мікрочастичка тощо. 

Оскільки афіксоїди є проміжною ланкою морфем, деякі учені схильні 

виділяти такі СС (до складу яких входять афіксоїди) в окрему групу – 

віддієслівно-синтетичних складних слів (deverbal/synthetic compounds) [162, 

с. 57-58; 169, с. 60]. Для такого виокремлення вони наводять ряд аргументів.
23

 

Афіксоїди можуть бути не лише віддієслівними, а й відприкметниковими, 

                                           
23

 Див. зокрема статтю Ralli A. Greek Devarbal Compounds with bound stems // Southern Journal of Linguistics 

29, # 2-3, 2008 c. 150-173. 
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рідко відіменниковими, наприклад –ειδής (το είδος - вид), νεο- (νέος - новий) 

καλο- (καλός - гарний), κακο- (κακός – поганий, лихий) тощо. 

Афіксоїдні композити зараховуємо до типу основоскладання. Вони бувають 

суфіксоїдними та префіксоїдними композит. Для унаочнення пропонуємо 

схеми: 

 

Сх. № 12 Структура афіксоїдного композита (за Πετροπούλου Ε.) 

а) суфіксоїдний композит     б) префіксоїдний композит 

  νομοθέτης       μονόλιθος 

 νομοθετη            ς              μονολιθ          оς 

     νομ    [ο]    θετ(η)                μον    [ο]    λιθ 

Спеціальні дослідження, присвячені афіксоїдам новогрецької мови 

з’являються наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. Афіксоїди стають об’єктом 

порівняння в різних індоєвропейських мовах, таких як італійська, англійська, 

українська,
24

 що підтверджує нарощення їх словотвірного потенціалу в мові. 

Цікаву властивість демонструє основа ηλεκτρο- (від фр. électro-), яка 

реалізує значення зв’язку з електрикою другого компонента - ο ηλεκτρολόγος 

- електрик, ο ηλεκτροβόρος – той, що споживає багато електроенегрії, η 

ηλεκτροδότηση - електропостачання, η ηλεκτροκίνηση – рух за допомогою 

електрики, η ηλεκτρόλυση - електроліз, το ηλεκτρόμετρο - електрометр, η 

ηλεκτροπαραγωγή - електровидобування, το ηλεκτροσόκ - електрошок, 

                                           
24

 Див. зокрема праці Giannoulopoulou G. On the borderline between lexicon and grammar: confixes in Modern 

Greek and Italian // Language Typology and Universals, Vol. 59, #3, 2006 – С. 270-283; Πετροπούλου Ε. Η 

σύνθεση με δεσμευμένο θέμα στη Αγγλική και τη Νέα Ελληνική // Διδακτορική διτριβή. – Πάτρα: Πανεπιστήμιο 

Πατρών, 2011. -  376 σ.;  Клименко Н. Роль словотворення у сучасній українській номінації // Динамічні 

процеси в сучасному українському лексиконі, Розд.2. – К., 2008. – С. 206-418. 
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ηλεκτροχημεία - електрохімія, η ηλεκτροακουστική - електроакустика, η 

ηλεκτρογεννήτρια – електричний генератор, η ηλεκτροδυναμική 

електродинаміка, ο ηλεκτρομαγνήτης - електромагніт  тощо. Однак 

прикметник ηλεκτρονικός у словосполученнях типу [П + І] покриває значення 

віртуальності, непредметності, як і в українській мові: ηλεκτρονικό βιβλίο – 

електронна книжка, ηλεκτρονικό τσιγάρο – електронна цигарка, 

ηλεκτρονική τράπεζα – електронний банк, ηλεκτρονικός κατάλογος – 

електронний каталог, ηλεκτρονική κοινωνία – віртуальне спілкування, 

ηλεκτρονικός λογαριασμός – електронний рахунок, ηλεκτρονικό σχολείο – 

віртуальна школа, ηλεκτρονική ζωή – віртуальне життя, ηλεκτρονικό 

μουσείο – віртуальний музей, ηλεκτρονικό λεξικό – електронний словник пор. 

укр. електронний словник, електронна бібліотека, електронна пошта тощо. 

Такі значення прийшли у мову з процесом глобалізації, панівну роль в якій 

відіграє англійська, де таке семантичне значення реалізується абревіатурою 

е- від electronic: e-mail, e-banking, e-document, magazine, e-museum, e-science, 

e-text, e-vote тощо. Типовим є те, що в Інтернеті зафіксований перелік 

абревіатур, який пропонують вживати в новогрецькій мові, на позначення 

різних сучасних процесів, речей, об’єктів за аналогією до англійської: e-

accessibility – το ηλεπροσβασιμότητα, e-administration – η ηλεδιοίκηση, e-

business – το ελεπιχειρείν, e-conference – η ελεδιάσκεψη, e-document – το 

ελέγγραφο, e-forms – τα ελέντυπα, e-letter – το ελεγράμμα, e-list – ο 

ελεκατάλογος, e-mail – το ελεμήνυμα, e-market – η ηλεαγορά, e-skills – οι 

ηλεδεξιότητες, e-translation – η ελεμετάφραση тощо.
25

 Всі ці лексеми є радше 

                                           
25

 Повний перелік слів з аброосновоою ηλε- див. в Інтернеті за адресою: 

http://bolko.wordpress.com/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE

-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%                                                                     CF%83%CF%83%CE%B1/ 

http://bolko.wordpress.com/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CF%83%CF%83%CE%B1/
http://bolko.wordpress.com/tag/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B3%CE%BB%CF%8E%25%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20CF%83%CF%83%CE%B1/
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інтернетними авторськими неологізмами. Вважаємо однак, що аброоснова 

ηλε- має всі передумови закріпитися в мові. 

Суфіксоїди новогрецької мови переважно є віддієслівними. Суфіксоїдні 

композити новогрецької мови зазвичай утворюють прикметники, рідше 

іменники чи дієслова. Часто субстантивація таких прикметників у іменники 

відбувається за допомогою артикля: (ο) χορτοφάγος, (ο) κρεατοφάγος, (ο) 

φιλαυτός, (ο) φιλάνθρωπος, (ο) φιλάσθενος,  (ο) ανθρωπόφοβος, 

Кожен з афіксоїдів реалізує певне семантичне значення. Якщо це 

віддієслівний суфіксоїд, він реалізує значення дієслова, від якого утворений. 

Розгляньмо вже наведений вище суфіксоїд –φαγος (αρχ.ελλ. 

), що покриває значення їсти і в 

українській мові може мати три відповідника залежно від сфери 

функціонування композита: 

а) –їд (нейтральне значення – пряме й переносне) – усеїд(ний), 

усеїдність,  салоїд, землеїд, м’ясоїд, книгоїд, серцеїд, короїд, душоїд, яйцеїд, 

листоїд  тощо. 

б) –жер (стилістично забарвлений, часто негативно) – рекламожер, 

людожер, газожери, грошожери, м’ясожер, щурожер тощо. 

в) –фаг (вживання в науковій, фаховій літературі, медична, 

термінологія) – некрофаг, копрофаг, антропофаг, онтофаг. Проте з такими 

грецькими кальками активно конкурує питомо український –їд. Засвідчені 

форми мертвоїд, гноєїд, людоїд, гівноїд. Афіксоїд –фаг забезпечує суто 

сублінгвальні потреби номінації у галузі біології та медицини і не є 

продуктивним. Інколи, цей суфіксоїд передає й інші метафоричні значення, 

наприклад: (ο) αιματοφάγος – кровопивця (той, хто їсть/п’є кров). Часом такі 

афіксоїди конкурують між собою: книголюб – книгоїд, людоїд – людожер. 
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Віддієслівний суфіксоїд –φορος (від φέρω) реалізує значення нести і 

позначає того/те що несе перший складник. В українській мові має два 

відповідника а) -носний, б) –фор. Як і у першому прикладі з суфіксоїдом, -

φαγος, -φορος вживається для нейтрального позначення прямого й 

переносного: світлоносний, плодоносний, шкодоносний; у другому – він 

функціонує в науковому стилі: фосфор, електрофорез тощо. Інколи 

передають близьке за змістом значення –дайний, -носний, наприклад: (ο) 

ηλιοφόρος - сонцедайний, (ο) ζωηφόρος – життєдайний.  

Композити, до складу яких входять віддієслівні афіксоїди, що 

займають другу позицію, позначають зазвичай виконавця дії, яку називає 

перший елемент. Вони належать до групи ενδοκεντρικά σύνθετα. Внутрішній 

синтаксис таких композитів продиктований синтаксисом словосполучення, 

на основі якого вони були утворені. 

До віддієслівних суфіксоїдів СНМ зараховуємо такі утворення: 

-αρχ (від άρχω) – реалізує значення першості, керувати чимось, бути 

головним: ο δασάρχης – лісник, πλοιαρχώ – керувати кораблем, ο μονάρχης – 

монарх (одноосбіне керування), η ιεραρχία - ієрарх,  ο εθνάρχης – голова 

роду, етносу, ο περιφερειάρχης – керівник периферії, села, η ομαδάρχισσα – 

капітан команди (жінка), τριηραρχώ – керувати утрьох (тріумвірат), ο 

πολεμάρχος – головнокомандувач війська. 

-βατ- (від βαίνω) – зі значенням ходити: ο υπνοβάτης – сновида, ο 

ορειβάτης – альпініст, турист, η ορειβασία – альпінізм, гірський туризм, η 

σχοινοβασία – ходіння по канату, σχοινοβατώ – ходити по канату тощо. 

-βολ- (від βάλλω) – зі значенням кидати щось, рухатися: η ακτινοβολία 

– рентген, η πυροβολία – постріл, πυροβολώ – стріляти, η φωτοβολία – 

випромінювання тощо. 
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-γον- (від γίγνομαι) – зі значенням народження, походження: ο 

νοσογόνος -  хворобливий, βλεννογόνος – слизистий, αλλεργιογόνος – 

алергійний тощо. 

-γραφ- (від γράφω) – зі значенням писати: ο βιβλιογράφος - бібліограф, 

ο σεναριογράφος - сценарист, ο τοιχογράφος – монументаліст, τοιχογραφώ – 

малювати на стінах тощо. 

-θετ- (від τίθημι) – зі значенням встановлювати, визначати: ο 

νομοθέτης законодавець, νομοθετώ – установлювати закон, ο σκηνοθέτης – 

режисер (постановник сцен), ο στοιχειοθέτης – складач тощо. 

-κομ- (від κομάω) - зі значенням піклуватися, займатися чимось: 

βρεφοκομώ – доглядати немовлят, ο τραπεζοκόμος – офіціант, το 

φυτοκομείο – місце розведення рослин, ο μελισσοκόμος – бджоляр, ο 

γαλακτοκόμος – молочар, η προβατοκομία – розведення овець тощо. 

-κρατ- (від κρατέω) – зі значенням тримати щось, володіти чимось: o 

Παντοκράτορας – Вседержитель, η ατομοκρατία – індивідуалізм, ο 

δημοκράτης – демократ, η πλουτοκρατία – плутократія, ο γραφειοκράτης – 

бюрократ тощо. 

-λογ- (від λέγω) зі значенням говорити, повчати, представник певної 

галузі науки: η εθνολογία – етнологія, ο σεισμολόγος – сейсмолог, βαθμολογώ 

– оцінювати, η τυπολογία – типологія, η φορολογία – оподаткування, η 

ταυτολογία – тавтологія, πεζολογώ – писати прозу тощо. 

-μαν- (від μαίνω) – зі значенням неспокою, нездорової прив’язаності: ο 

μεγαλομανής – людина з манією до величності, ο βιντεομανής – людина, дуже 

любить фільми, ο σεξομανής - сексоман, ο εργασιομανής –трудоголік, η 

τελειομανία – прагнення бути ідеальним у всьому тощо. 
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-νομ- (від νέμω) - реалізує значення володіти, охороняти, пильнувати: ο 

δασονόμος – лісник, η βιβλιοθηκονομία – бібліотекознавство, ο στρατονόμος 

– військовий поліцай, η οικονομία – економія тощо. 

-ουργ- (від το ) – реалізує значення особи, що 

виконує роботу, місця, де така робота виконується: η τεχνουργία – 

майстерність, η ξυλουργία – теслярство, το μελισσουργείο – пасіка, το 

κεραμουργείο – керамічний завод, το μεταλλουργείο – металургійний завод, 

το ελαιουργείο – завод з виготовлення оливкового масла, θαυματουργός – 

чудотворний, ο χειρουργός – хірург, η τελετουργία – проведення, τελετουργώ 

– урочистої церемонії, проводити урочисту церемонію тощо. Цей афіксоїд 

близький за значенням до віддієслівного афіксоїда – κομος. У деяких 

випадках вони можуть утворювати синонімічні СС, наприклад: ο 

μελισσοκόμος – ο μελισσουργός, η ελαιοκομία – η ελαιουργία тощо. 

-ουχ- (від έχω) - реалізує значення мати щось, володіти чимось: 

γακτρούχος – що містить молоко, βαθμούχος – що має звання, ранг, 

μολυβδούχος – що містить свинець, ο συνταξιούχος – пенсіонер тощо. 

-παθ- (від πάσχω) - реалізує значення страждати, мучитися: 

καρδιοπαθής – людина з хворим серцем, ψυχοπαθής – психопат, η μυοπάθεια 

- кріпатура, η οδονδοπάθεια – зубний біль, η οστεοπάθεια – більш у кістках 

тощо, але η τηλεπάθεια – телепатія. 

-ποι- (від ποιέω) - реалізує значення робити: θεοποιώ - обожнювати, η 

κονσερβοποιία – виробництво консервів, ο οινοπνευματοποιός – 

дистилювальник, ο σκανδαλοποιός – скандаліст, η γεφυροποιία – зведення 

мостів тощо. 

-τοκ- (від τίκτω) – реалізує значення народження: η ζωοτοκία – 

живонародження, νεότοκος – новонароджений, πολύτοκος – багатородний, 
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η αρρενοτοκία – народження хлопчиків, ο υστερότοκος – пізньонароджений 

тощо. 

-τροφ- (від τρέφω) – реалізує значення годувати, утримувати, 

культивувати: το ζωοτροφος – тваринник (η ζωοτροφία, το ζωοτροφείο), ο 

πτηνοτρόφος – людина, що розводить птицю (η πτηνοτροφία, το 

πτηνοτροφείο), το ορφανοτροφείο – сирітський дім, το οικοτροφείο – пансіон 

тощо. 

-φιλ- (від φιλέω) – реалізує значення любити, цінувати: ελληνόφιλος – 

грекофіл, ο ποδоσφαιρόφιλος – любитель футболу, ο ομοφυλόφιλος – 

гомосексуаліст, ο σλαβόφιλος – слов’янофіл, η αιμορροφιλία – гемофілія 

тощо. 

Також продуктивним є відіменниковий суфіксоїд –μετρο (від αρχ.ελλ. 

το μέτρον, μετρέω) –ειδ(ης) та відприкметниковий -ειδης (від το είδος). 

Перший реалізує значення вимірювання того, що позначає перший складник 

(в найрізноманітніших значеннях прямих та переносних): το βαθόμετρο – 

прилад для вимірювання глибини, батометр, το γαλβανόμετρο – гальванометр, 

το ηχόμετρο – пристрій для вимірювання звуку, το πιεσόμετρο – пристрій для 

вимірювання тиску, η τριγωνομετρία - тригонометрія, χωρομετρώ – 

вимірювати об’єм, обсяг, χρονομετρώ – фіксувати час, ο χρονομέτρης – 

людина, що засікає час тощо. 

Другий, -ειδης, є точним відповідником українського суфіксоїду –

подібний: місяцеподібний, кругоподібний, сонцеподібний, рибоподібний, 

твариноподібний, грушоподібний тощо. Цей суфіксоїд утворює лише 

прикметники, що пояснюється його семантичним навантаженням: αβγοειδής 

- яйцеподібний, τραγοειδής – козлоподібний, ψαλιδοειδής – ножицеподібний, 

κρεμμυδοειδής – цибулеподібний, πιθηκοειδής - мавпоподібний, σεληνοειδής - 

місяцеподібний, κωνοειδής – конусоподібний, γουρουνοειδής – свиноподібний 
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(свинячий), μαρμαροειδής – мармуроподібний, υδατοειδής – водоподібний, 

δρακοντοειδής – драконоподібний, οδοντοειδής – зубопдібний, σταχτυοειδής – 

попилопдібний тощо.  

Бачимо, що багато афіксоїдних композитів є неологізмами та 

оказіоналізмами. Хоча й утворені за всіма канонами мови, багато з таких слів 

словники не фіксують. У перекладі також не завжди можна зберегти 

однослівний відповідник. Інколи доводиться шукати описові шляхи 

перекладу, як от δακρυφόρος – той, що викликає сльози – δακρυφόρη 

καταστροφή – катастрофа, що викликає сльози (жахлива катастрофа), 

δακρυφόρος πόλεμος – війна, що викликає сльози (жорстока, кровопролитна). 

 Серед основ новогрецької мови слід виділи компонент ευρω- який за 

останні роки особливо збільшив словотвірний потенціал і в українській мові. 

Вважаємо, його можна кваліфікувати як префіксоїд. Афіксоїди не 

вживаються самостійно. Однак словники фіксують: η ευρωαγορά – 

євроринок, ο ευρωβουλευτής – євродепутат, η ευρωβουλευτίνα – жінка-

євродепутат (євродепутатка), ευρωκεντρικός – євроцентриський, το 

ευρωκοινοβούλιο – європарламент, το ευρωδίπλωμα – євродиплом, το 

ευρωδικαστήριο – євросуд, το ευρωμπάσκετ – євробаскет, το ευρωνόμισμα – 

євровалюта, ο ευρωστρατός – євровояк тощо. 

Деякі афіксоїди можуть функціонувати і як префіксоїди, зберігаючи ті 

ж значення: γραφ- і γραφ(ος), αρχ- і αρχ(ης), φιλ- і φιλ(ος), νομ- і –νομ(ος): 

φιλ- – φιλαληθής – правдолюбець, φιλοχρήματος – користолюбивий, η 

φιλοσοφία – філософія (любомудріє), φιλάνθρωπος – гуманіст, φιλάσθενος – 

що легко хворіє, хворобливий, φιλειρινηκός – миролюбивий, η φιλελευθερία – 

свободолюбивість, ο φιλέλληνας – еллінофіл, φιλοδίκαιος – що любить 

справедливість, φιλοδοξώ – бути честолюбивим, φιλόθεος – боголюбивий, 

φιλοξενώ – приймати гостей, η φιλοπονία – працелюбність 
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 γραφ- – ο γραφειοκράτης – бюрократ, το γραφόμετρο – , η 

γραφομηχανή – друкарська машинка, γραφολογώ – займатися графологією, η 

γραφομανία – графоманія. 

 Афіксоїди мають різний словотвірний потенціал та продуктивність. 

Деякі не утворюють зовсім дієслівних похідних, як: –ειδης (що пояснюється 

їхнім походженням); інші утворюють переважно іменники – ημις; семантичне 

поле третіх зосереджене в сфері діяльності (професії) людини - наприклад –

θετης, -κομος чи -ουργος. Багато афіксоїдів новогрецької та української мов 

мають високу продуктивність та сприяють збільшенню СС у мові. Кількісно 

новогрецькі композити переважають українські. Пояснюємо це довшою 

писемною історією грецької мови (помітним є те, що велика кількість 

афіксоїдів давньогрецького походження, про що зазначалося попередньо). 

Деякі афіксоїди не мають українських відповідників, а запозичені з грецької 

мови. В українській мові запозичені афіксоїди здебільшого займають одну 

позицію в слові, згадаймо застарілі слова, кальки з грецької: любомудріє - 

філософія, любомудр - філософ. Нижче пропонуємо перелік 

найрозповсюдженіших афіксоїдів СНМ (разом із типовими українськими 

відповідниками) 

Табл. № 16 Перелік афіксоїдів СНМ з типовими українськими відповідниками 

 

Афіксоїди 

Префіксоїди Суфіксоїди 

СНМ СУМ СНМ СУМ 

αρχ- архі-, над- -αγ(ος,ια) -гог 

γραφ- графо- -αρχ(ος, ης, ια) -арх 

ευρω- євро- -γραφ(ος, ια) -писець, -граф 
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νομ- законо- -δοτης -давець 

φιλ- люб- заст. -κομ(ος, ια) -роб 

  -κρατ (ης,ια) -крат 

  -κτον(ος, ια) -вбивця 

  -λογ(ος,ια) -знавець, -логос 

  -νομ(ος) -ном 

  -παθ(ης, εια) -пат 

  -ποι(ος,ια) -роб 

  -τομ(ος,ια) -том 

  -τροφ(ος,ειο) -їд, -троф 

  -φιλ(ος,ια) -люб, -філ 

 

Легкість чи важкість розчленування складного слова на складники 

часто не тільки буває показником зв’язку його компонентів, а й викликає 

труднощі при віднесенні його до певного типу словотворення. Наприклад СС 

із першим складником γραφ- можна часом відносити до основоскладання. 

Активне використання афіксоїдів у мові збільшує рівень її аглютинативності. 

 

3.4.3 Прикметник 

 

Більшість складних іменників СНМ утворюють похідні прикметники, 

що дозволяє останнім бути другою за чисельністю групою складних 

утворень. Зокрема у цьому ми могли переконатися на прикладах афіксоїдних 

прикметників із попереднього Розділу. Складні прикметники новогрецької 

мови можуть мати таку сполучуваність основ (за частиномовним критерієм): 
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-прикметникова + іменникова – μακρός + ο λαιμός = μακρολαίμης –

той, хто має довгу шию, μακρόβιος - довголітній, κοντοπόδαρος – 

коротконогий, ψηλομύτης – зарозумілий, μαυροδέρματος – чорношкірий, 

καλοήθης – незлоякісний (пухлина), στενόκαρδος – неблагородний, 

дріб’язковий (про людину), ανοιχτοχέρης – щедрий, ασπροπρόσωπος – 

бездоганний, σκουρόχρωμος – що має темний колір, λιγοζώητος – що мало 

прожив, ολόψυχος – щиросердний, καλόμοιρος – щасливий, κακότυχος – 

нещасливий,  тощо. 

-іменникова + дієслівна (афіксоїдна) – ο θάνατος + φορώ = 

θανατηφόρος – згубний, нищівний, ηλιόχαρος – що радіє сонцю, 

θαυματουργός – чудодійний, чудотворець, μελιστάλαχτος – солодкий (як мед); 

ελκόγονος - що викликає виразку, θεατρομανής – шанувальник театру, 

ανθρωποκτόνος – вбивця, αληθοφανής – правдоподібний, тощо. 

- прикметникова + дієслівна (афіксоїдна) – νεκρογενής – 

мертвонароджений, καλοφτιαγμένος – гарно зроблений , λιγοφάγος – що 

мало їсть, ωραιόπαθος – самозадоволений, ωμοφάγος – що їсть сиру їжу, 

κακοντυμένος – що погано убраний, φρεσκοβαμμένος – свіжопофарбований, 

ηλιοψημένος – почорнілий на сонці, тощо. 

- іменникова + іменникова –  το γεράκι + η μύτη = γερακομύτης – 

людина з орлиним носом 

- прикметникова + прикметникова – ζερβός + δεξιός = ζερβόδεξος – 

перекошений, невдалий, ολοφάνερος – цілком ясний, ψευδοκλασικός – 

псевдокласичний 

Інколи трапляються поєднання основ: дієслівної + іменникової – 

σπαράζω + η καρδιά = σπαραξικάρδιος – несамовитий, жахливий; рідко 

дієслівна + прикметникова – φιλώ + ελεύθερος = φιλελεύθερος 

свободолюбивий, ліберальний, θελξικάρδιος – милий (про людину). 
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Найбільш чисельними є перші три групи ([П+І], [І+Д], [П+Д]), які 

структурно близькі до схеми композитного іменника. Така наповненістю 

пояснюється тим, що дієслівні основи у складних прикметниках зазвичай є 

афіксоїдними (див. попередній Розділ). Афіксоїди ж найпродуктивніше 

утворюють прикметники (з можливістю іменникової субстантивації за 

допомогою артикля). У перекладі певних прикметників (афіксоїдних) 

українською, втрачається їх прикметникова частиномовна приналежність. У 

СУМ вони стають іменниками:  ψυχοπαθής – психопат (психопатичний), 

ψαροφάγος – рибоїд (людина, що любить рибу), κρεατοφάγος - м’ясоїд, 

φυγόδικος – особа, що ухиляється від суду, βιβλιόφιλος – книголюб,  

Внутрішній синтаксис композитних прикметників мотивується 

синтаксисом словосполучення-мотиватора і представлений трьома типами: а) 

сурядним; б) узгодженням; в) керуванням [87, с. 323-324].  

Звертаємо увагу на композитні прикметники типу [П+Д], де другим 

складником виступає пасивний дієприкметник минулого часу на –μενος, що 

походить зі старогрецької мови. У дієприкметникові поєдналися категорії 

дієслова та прикметника, ось чому закономірно виникають питання – яким 

чином доцільніше трактувати це утворення а) як особливу дієслівну форму; 

б) як прикметник дієслівного походження; в) як окрему мовну одиницю 

(утворення), що перебуває між дієсловом та прикметником. Про троїстість 

цієї мовної одиниці зазначають і українські дослідники [19, с. 146]. У 

дієприкметника давньогрецької та української мов нейтралізувалися дієслівні 

категорії часу (граматичного) та способу, однак збереглася диференційована 

система прикметникових ознак – категорія роду, числа та відмінку. 

Зосередимо увагу на прикметниковій стороні дієприкметника. Форми 

пасивного дієприкметника (μετοχή) утворюють перехідні / неперехідні: 

καίγομαι (κάτι καίγεται) => καμένος, τρίβω => τριμμένος, πλασσω, πλάθω => 
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πλασμένος, δανείζω (κάτι δανείζεται) => δανεισμένος,  μεταχειρίζομαι => 

μεταχειρισμένος, βλάπτω => βλαμμένος, κόβομαι => κομμένος, μαθαίνω => 

μαθημένος, βάφω => βεμμένος, χτίζω => χτιζμένος, κοιμούμαι => κοιμισμένος, 

φτιάχνω => φτιαγμένος, έρχομαι => ερχόμενος, διαβάζω => διαβασμένος, γίνομαι 

=> γινώμενος, τρώγω => φαγωμένος, γονατίζω => γονατισμένος, δυστυχώ => 

δυστυχισμένος, κατεβάζω => κατεβασμένος, σχίζεται => σχισμένος, 

καταστρέφομα => καταστραμμένος, γράφω (κάτι γράφεται) => γραμμένος, тощо. 

Такі пасивні дієприкметники у новогрецькій мові часто виступають 

мотиваторами складних утворень, приєднуючи у препозиції інший 

прикметник, що виражає певні оцінні значення: λιγοβαμμένος – ледь 

пофарбований, πολυβαμμένος – гарнозафарбований, λιγοκατεστραμένος – 

трішки поруйнований, κακοβαμμένος - поганопофарбований, καλοβαμμένος - 

гарнопофарбований, καλοντυμένος - гарновбраний, καλοφτιαγμένος - 

гарнозроблений, κακομαθημένος - неосвічений, πολυβλαμμένος – дуже 

пошкоджений, σπανιοδανεισμένος – що рідко позичається, ψιλοκομμένος - 

дрібнопорізаний, δυσκολοδιαβασμένος - важкопрочитуваний, 

συχναγινώμενος – що часто відбувається, νεοχτισμένος - новозбудований, 

νεοπλασμένος - новостворений, καλογραμμένος - гарнонаписаний, 

συχναερχόμενος – що часто приходить, πολυκομμένος – дуже порізаний 

(пошматований), φρεσκοκομμένος - свіжонарізаний, φρεσκοβαμμένος - 

свіжопофарбований, φρεσκοανοιγμένος - свіжовідкритий, φρεσκοφορεμένος 

- недавньовдіваний, φρεσκοχτισμένος - недавньозбудований, φρεσκοπλυμένος 

- недавньовипраний, φρεσκοοργανωμένος - недавньозапланований, 

φρεσκοβαλμένος - нещодавновстановлений, тощо. 

Першими складниками у таких композитах часто виступають 

прикметникові основи, що функціонально та за формою близькі до 

префіксоїдів. Вони можуть сполучатися не лише з пасивними 
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дієприкметниками, а й з іменниками, дієсловами, іншими прикметники. Хоча 

вони й близькі за значенням до афіксоїдів, однак все ж є основами. До таких 

відносимо: 
26

 

ημι- (від ΑΕ ήμισυς – середній) το ημίφως - напівсвітло, ημιανοίγω - 

привідкривати, ημιδιφανές - напівпрозорий, ημίγλυκος напівсолодкий, 

ημιβαρβαρικός - напівварварський, ημιαυτόνομος – напівавтономний, - 

самостійний, το ημιθόλιος - напіврозмитість, ημίκλειστος - призачинений, το 

ημικύκλιο - напівколо, ημίλεπτος - півхвилинний, ημίμαυρος - напівчорний, το 

ημίτονο - півтони,  ημισφαιρικός - напівсферичний 

κακο- (κακός – поганий, позначає  необізнаність, шкідливість) – 

κακόδοξος – що має погану слову, κακόγλωσσος, κακκακοδιάθετος, κακόζηλος, 

κακοζώητος, κακοθάλλασος, κακοθάνατος, κακόπιστος, κακόκεφος, κακόθυμος, 

κακομούτσουνος, κακόπαθος, κακοπροαίρετος, κακορίζικος, κακότεχνος, 

κακοστημένος, κακοχώνευτος, κακόφημος, κακότροπος, κακόμοιρος, 

κακοπαντρεμένος, κακοραμμένος, κακοπρόφερτος 

καλο- (καλός – гарний, позначає красу, благородність) – 

καλογυμνασμένος - фізичнорозвинутий, καλόβολος, καλόβραστος, καλογερικός, 

καλόγουστος, καλογραμμένος, καλοδεχούμενος, καλοζωισμένος, καλόκαρδος, 

καλομίλητος, καλοπίχερος, καλοστεκούμενος, καλοσυνάτος, καλοτάξιδος, 

καλοφαγάς, καλοφάγωτος, καλόψυχος, καλοφόρετος,  

λιγο- (ολίγος – невеликий, позначає незначущість) – λιγόφαγος – що 

мало їсть, λιγόπιστος, λιγόλογος, λιγοήμερος, λιγόλεπτος, λιγόψυχος, 

λιγοκρέατος, λιγόσαρκος, λιγοσέλιδος, λιγόστιγμος, λιγόσωμος, λιγόχαρας, 

λιγόχρονος,  

                                           
26

 Наводимо приклади лише складних прикметників. 
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μακρο- (μακρύς – довгий, позначає тривалість) – μακροπερίοδος – що 

має довготривалі часові проміжки, періоди, μακροκοινωνικός, 

μακροπρόσωπος, μακροσκελής, μακροχέρης 

μικρο- (μικρός – малий, позначає «малість») – μικρόμυαλος – що має 

розумову недорозвинутість, дурень, μικροκέφαλος, μικρόκοκκος, 

μικροκομματικός, μικροπολιτικός, μικροπρεπής, μικροσποπικός, μικρόσχημος, 

μικροφιλότημος, μικροφυής 

νεο- (νέος – молодий, недавній, позначає новітність) – νεοαττικός - 

новоаттичний, νεογέννητος, νεογραμματικός, νεόδμητος, νεοελληνικός, 

νεοναζιστικός, νεοπλατωνικός, νεόπτωχος, νεότευκτος, νεοφανής, νεοφροϊδικός, 

νεόφυτος 

πολυ- (πολύς – багато, позначає велику кількість) – πολυξάκουστος – 

дуже відомий, πολυαίματος, πολύαδρος, πολυάριθμος, πολυβραβευμένος, 

πολύγαμος, πολύγονος, πολυδιάστατος, πολυεθνικός, πολυκαιρινός, πολυθεϊκός, 

πολυμαθής, πολυμυλής, πολύπραγος, πολύτεκνος, πολύφωνος, πολύχρονεμένος 

φρεσκο- (φρέσκος – свіжий, означає недавність), що сполучається лише 

з пасивними дієприкметниками, наприклад: φρεσκοπλυμένος – 

свіжовимитий.  Тлумачний словник Бабійотиса Й. нараховує 66 складних 

прикметника, які наводить як можливі реєстрові одиниці: φρεσκοκουρεμένος 

- недавньопострижений, φρεσκοτυπομένος - недавньонадрукований, 

φρεσκοξυρισμένος - недавньопоголений, φρεσκομαγειρεμένος - 

свіжозготований, φρεσκοβαφτισμένος - недавньопофарбований. 

Основа παν- (від ΑΕ παν, πάσα, παν), реалізує значення все, багато  у 

прикметниках, рідше в іменниках: η πανσέλληνος – повний місяць, 

πανελλήνιος - всегрецький, παγκόσμιος - всесвітній, το πανδοχείο – дешевий 

готель для невибагливих, πανεθνικός - всенаціональний, η πανευρώπη – ідея 

Європи, об’єднаної світової одиниці, πανθεϊσμός - багатобожжя, 
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πανσλαβικός – всеслов’янський. Інколи композити, у складі яких є такий 

компонент можуть бути оцінно-експресивними, виражаючи значення дуже, 

наприклад: πανέξυπνος – розумнющий, ο πανηλίθιος – йолоп, бовдур,  

πανάγιος – всесвятий,  πανουργός – лукавий, πανέμορφος - дуже красивий, 

πανάρχαιος – дуже давній, πανάσχημος – дуже жахливий, πανένδοξος – дуже 

славний, πανέρημος – зовсім один, πανευτυχής – дуже щасливий тощо. 

Розглянуті основи можуть утворювати антонімічні оцінні пари типу 

κακός–καλός – поганий-гарний, λίγο–πολύ – мало-багато, νέος (φρέσκος)–

παλιός – молодий (свіжий)-старий, вживаючись у прикметникових 

композитах, хоча ці основи можуть сполучатися також із іменниками та 

дієсловами, утворюючи оцінно-якісні іменники чи оцінно-якісні роди 

дієслівної дії: καλόγλωσσος – вихована, несварлива людина ≠ κακόγλωσσος – 

людина, що схильна до пліток і лайки; λιγοήμερος – що триває мало днів ≠ 

πολυήμερος – багатоденний; φρέσκοπαντρεμένος – нещодавно одружений 

(чоловік) ≠ παλιοπαντρεμένος – давноодружений (чоловік). 

Такі афіксоїдноподібні основи збагачують мову неологізмами, адже 

можуть своїм значенням надати нового відтінку слову. Часто вони 

забезпечують різні сфери функціонування мови. 

У ролі прикметників у новогрецькій мові використовуються 

прислівники в іменних словосполученнях. В аналітичних, описових 

конструкціях вони виконують роль прикметників. Те,  що їх можна 

трактувати за функціями як прикметники, зазначають грецькі дослідники, 

[169, с. 180]: η εξώ πόρτα – вхідні (зовнішні ) двері,  η κάτω πόλη – нижнє 

місто, η πάνω πόλη – верхнє місто, η έξω χώρα – зовнішня країна, ο έξω 

κόσμος – зовнішній світ, το πάνω μέρος – нижня частина, ο πάνω xώρος – 

верхній простір, η πίσω βεράντα – задня веранда, η μέσα αυλή – внутрішній 
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двір, ο έξω χώρος – зовнішній простір, το αποκάτω διαμέρισμα – квартира, 

що розташована поверхом нижче, тощо. 

 

3.4.4 Дієслово 

 

Дієслівне основоскладання, як й іменникове, належить до 

продуктивних способів словотворення. В індоєвропейських мовах дієслівні 

композити нерозповсюджені, тоді як новогрецька мова багата на складні 

дієслова. За чисельністю група складних дієслів новогрецької мови займає 

третє місце, після іменникової та прикметникової. Сполучуваність основ у 

дієслівних композитах представляємо такими групами (за частиномовним 

критерієм): 

- іменникова+дієслівна => ο θεσμός + θέτω = θεσμοθετώ – видавати 

закон; υπνοβατώ – ходити уві сні, τραγουδοποιώ - писати пісні, αρθρογραφώ 

– писати статтю, χαρτοπαίζω - грати в карти, χοροπηδώ – танцювати 

стрибаючи, ηχολογώ – лунати, ξιφομαχώ – фехтувати, ξυλοκοπώ – бити; 

- прикметникова+дієслівна => ξένος + μιλώ = ξενομιλώ – говорити 

незрозуміло,  марити, νεκροφιλώ – цілувати небіжчика, κακοβάζω – 

ставити неправильно, καινοτομώ – вводити новаторства; 

- дієслівна+дієслівна => παίρνω + διαβαίνω = παιρνοδιαβαίνω – 

проходити повз, минати; πηγαινοέρχομαι – вештатися, τρεμοσβήνω – 

мерехтіти, αναβοσβήνω – виблискувати, αυξομειώνω - збільшуватися-

зменшуватися, зростати-падати; 

- числівникова+дієслівна => εκατό + πλάσσω = εκατοπλασιάζω – 

збільшувати у сто разів. За цією моделлю утворено багато дієслів зі 

значенням збільшення чогось у визначеній  кількості εικοσαπλασιάζω, 

δεκαπλασιάζω, τριπλασιάζω, διπλασιάζω тощо; 
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- займенникова+дієслівна => αυτός + σερβίρω = αυτοσερβίρομαι – 

обслуговувати самого себе; 

- прислівникова+дієслівна => ξανα + διαβάζω – перечитувати, читати 

знову, τηλεφωνώ – дзвонити, πισωγυρίζω – повертатися назад, αργοπεθαίνω 

– довго помирати, κρυφακούω - підслуховувати, συχνορωτώ – часто 

запитувати; 

Найпродуктивнішими серед них є друга та третя групи (І+Д; П+Д). У 

першому випадкові це пояснюється кількісним переважанням іменника у 

мові та синтаксичним зв’язком, який дозволяє складатися основам у 

композит. У другому тим, що в основах прикметників наявна сема оцінних 

компонентів, «що трансформується в означувані дії» [87, с. 282]. У цій групі 

дієслівних композитів синтаксичний зв’язок представлений типом 

субординації, коли прикметник означує дію, названу дієсловом; чи коли 

іменник «одіюється» дієсловом. 

Зауважимо декілька слів щодо третьої групи дієслівних композитів 

[Д+Д]. Здатність до дієслівної композиції основ не часто реалізується не 

лише в індоєвропейських, але й інших мовах світу [170, с. 113-115]. Так, у 

німецькій мові засвідчено поодинокі складні дієслова типу kennenlernen – 

знайомитися (kennen – знати + lernen - вчити), stehenbleiben – зупинятися 

(stehen – стояти + bleiben - залишатися), sitzenbleiben – залишатися на 

другий рік навчання у школі; не вийти заміж (sitzen – сидіти + bleiben - 

залишатися). Дослідники зазначають, що таке дієслівне словотворення 

близьке до словотворення, що розповсюджене в мовах східної та південно-

східної Азії, наприклад у монгольській, китайській, в’єтнамській, котрі, як 

відомо, належать до представників аглютинативних мов [122, с. 36]. 

Грецькі дієслівні композити цієї групи можна розподілити умовно на 

дві групи а) основи яких мають схоже значення (для посилення значення дії) 
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та б) основи, що мають різне значення. До групи (а) зараховуємо такі: 

ξημεροβραδιάζομαι – щось робити днями й ночами (παιρνώ τις μέρες και τις 

νύχτες), περνοδιαβαίνω – тинятися, вештатися, στριφογυρίζω – крутитися 

(дзиґою), метушитися, τρωγοπίνω – пити-гуляти, веселитися; до групи (б) 

відносимо: ανοιγοκλείνω – кліпати, відчиняти-зачиняти, ανεβοκατεβαίνω – 

підніматися-опускатися; αυξανομειώνω – зростати-падати, 

ανεβοκατεβαίνω - спускатися-підніматися. Їх засвідчено у мові небагато. 

Українська мова у межах одного слова таких утворень не фіксує, хоча 

широко розповсюджені юкстапозити типу: текти-шуміти, дивитись-

видивлятись, горіти-палати, плакати-сміятись, думати-гадати, говорити-

балакати, бігти-боятися. Якщо новогрецькі словники (тлумачні та 

перекладні) фіксують такі дієслова, то українські ні. Така сполучуваності 

дієслівних основ не була характерною для давньогрецької мови. Цей тип 

композитів з’являється у мові багато пізніше, орієнтовно у Візантійський 

період розвитку грецької мови. Вони також можуть утворювати похідні 

іменники та прикметники το ανοιγοκλείσιμο/το ανοιγόκλεισμα – відкривання і 

закривання, кліпання, το ανεβοκατέβασμα – підйом і спуск, вгору-вниз; 

αυξομειωτικός, -ή, -ό – той, що збільшується, зменшується, поперемінний; 

інколи прислівники - αυξανομειωτικά/αυξανομειωτικώς – поперемінно, 

навперемінки. Аналізовані похідні не мають потужних словотворчих гнізд. У 

цій групі дієслівних композитів встановлюється синтаксичний зв’язок типу 

координації – незалежного взаємодоповнення. 

Грецька мова також засвідчує вживання двох дієслівних форм у 

наказовому способі для творення прислівників способів дії. Воно трапляється 

рідко. Такі дієслова утворюються від παιζογελώ
27

 та αναβοσβήνω: αυτό γίνεται 

                                           
27

 « Ήταν σοβαρό το παιχνίδι, παίξε-γέλασε δεν είχε, το πιάναμε στα χέρια γύρω στα δέκα μας χρόνια» σ. 31, 

Μάρκος Μέσκος Παιχνίδια στον Παράδεισο. – Αθήνα: ΝΕΦΕΛΗ, 1998. – σ. 127. 
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άψε-σβήσε – це трапляється миттєво (дослівно вмикай-вимикай), το πράγμα 

δεν είναι παίξε-γέλασε – це не жарти (дослівно не грайся-не смійся) [37, с. 

59]. « Ήταν σοβαρό το παιχνίδι, παίξε-γέλασε δεν είχε, το πιάναμε στα χέρια γύρω 

στα δέκα μας χρόνια» σ. 31, Μάρκος Μέσκος Παιχνίσια στον Παράδεισο. – 

Αθήνα: ΝΕΦΕΛΗ, 1998. – σ. 127. Зазвичай ці лексеми вживаються із 

запереченням: οι εξετάσεις θέλουν διάβασμα, δεν είναι παίξε-γέλασε  - іспити 

потребують підготовки (вивчення), це не жарти [200, с. 816]. Однак такі 

утворення кваліфікуємо радше як застиглі фразеологізовані 

словосполучення, а не як складні слова. У СУМ можна відшукати композити 

з формами дієслова у наказовому способі як у першій, так і другій позиції, 

однак вони співвідносні з дієслівно-іменниковими словосполученнями, що 

мотивують іменники: ломикамінь, ломиніс (клематіс), пройдисвіт, дурисвіт, 

спасибі (<= спаси Бог), знайдибіда (авантюрист), крутихвіст, крутивус 

(джигун), горицвіт (гориквіт, адоніс), крутиголова, крутиголовка (пташка), 

свербигуз, перекотиполе, котигорошок; сухостій, травостій, суховій, 

тепловій, доброграй, водограй, буревій, тощо. Також поодинокі юкстапозити 

мають перший складник у наказовому способі: гуляй-город, гадай-зілля, убий-

душа, не-минай-корчма, нерозлийвода. Утворення типу [Інаказ.спосіб+Інаказ.спосіб] у 

СНМ є згортками словосполучень. Вони не належать до класичних складних 

слів, бо не мають низки ознак, якими володіє СС і за значенням є близькими 

до речення. Згадаймо слово μη-με-λησμόνει – незабудка. Ось чому кількість 

таких утворень у мові невелика. Всі вони граматично є іменниками та не 

утворюють похідних прикметників чи дієслів. 

 Дослідники зазначають, що «розгалуженим різновидом дієслівних 

композитів у новогрецькій мові є слова́, що виражають різні роди/способи 

дієслівної дії» [45, с. 268].  Морфолого-словотвірні категорії дієслівних родів 

тісно пов’язані з категорією виду дієслова в українській мові. Їх поєднує 
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семантичне протиставлення цілісності/нецілісності дій, станів, процесів: 

будувати – забудувати (видова пара), будувати – забудувати (спосіб 

дієслівної дії) [19, с. 235]. Видові пари відрізняються від способів дієслівної 

дії характером лексико-семантичних співвідношень між дієсловами 

доконаного і недоконаного виду, які можуть мати тотожну лексичну 

семантику, на підставі чого й об’єднуються у видову пару: сивіти – посивіти; 

пекти - спекти. Українські вчені Городенська К. та Вихованець І. виділяють 

три групи дієслівних родів дії, які виокремлюють на ґрунті одновидових 

дієслів доконаного виду: 1. часові (фазові); 2. кількісні; 3. результативні [19, 

с. 236]. Кожна з трьох груп має досить багато підгруп. Професор Клименко 

Н. констатує, що найбільше лексичне наповнення у новогрецькій мові 

притаманне а) кількісним, далі б) оцінним і, на останньому місці в) 

результативним родам дієслівної дії [45, с. 270]. Для більшого впорядкування 

родів дієслівної дії (що належить до лексико-словотвірних категорій 

новогрецької мови) професор Клименко Н. пропонує залишити новогрецькій 

мові ту ж систему координат, яку має й українська, доповнивши її – оцінним 

родом дієслівної дії/ 
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3.5 Висновки до другого розділу 

 

Огляд мовного матеріалу та наукової літератури дозволяє зробити такі 

висновки. Осново- та словоскладання були та залишаються продуктивним 

способом словотворення в СНМ. Вони активно беруть участь у поповненні 

словникового складу на сучасному етапі розвитку мови. Багатий мовний 

матеріал грецької мови дозволяє залучати до словотворення «старі» та «нові» 

основи-слова. Різні основи з однаковим значенням у новогрецькій мові 

(άσπρος = λευκός, άγω = φέρνω, το βουνό – το όρος) мають різний ступінь 

продуктивності у складних словах. Це залежить від стилю їх уживання. 

Матеріалом для утворення нових СС слугують як питома лексика так і 

запозичення. 

Словотвір кваліфікуємо як окрему дисципліну в межах граматики. У 

дисертації не розрізняється як синхронний чи діахронний підходи до 

розгляду мовного матеріалу. Застосовується метод бісинхронного аналізу. 

Основоскладання (композиція) – це структурно-семантична здатність 

основ поєднуватися у нову лексему. Основи-компоненти СС 

взаємовизначають одна одну. Відповідно, СС утворене шляхом 

основоскладання визначаємо як композит. Словоскладання – спосіб 

словотворення шляхом поєднання окремих слів чи їх словоформ. 

Юкстапозицію як тип словотвору зараховуємо до словоскладання. 

Зроблений аналіз дозволяє дійти висновків, що сполучна голосна є 

основним маркером об’єднаних основ і утворення нової лексеми-композита 

із новим значенням. Порівняно незначну кількість композитів СНМ утворено 

«безсполучниково». У таких випадках її функцію виконує останній голосний 

основи першого складника чи перша голосна другого складника. Такий 

«безсполучниковий» тип основоскладання спостерігаємо, коли відбувається 
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морфологічне накладання основ. Найчастіше сполучною голосною у 

новогрецькій мові виступає компонент -о-. Рідше -α- (зазвичай в композитах, 

де першим елементом є числівник). 

Синтаксичні зв’язки між складниками СС розподіляємо на два типи: а) 

сурядні та б) підрядні. Кожен із них може мати підтипи: сурядний 

залежності, сурядний атрибуції, підрядний прикладки, підрядний додавання. 

Тип сурядного СЗ у композитах СНМ більш поширений ніж підрядний. 

Кваліфікація складних слів не завжди є однозначною. 

Юкстапозиція у СНМ використовується переважно для уточнення 

професій: ο χειρουργός-οδοντίατρος – хірург-стоматолог, ο καρδιολόγος-

χειρουργός – кардіолог-хірург, ο οφθαλμίατρος-χειρουργός – офтальмолог-

хірург, ο συντάκτης-αρθρογράφος – редактор-письменник (у газеті), ο 

ντιζάινερ-σχεδιαστής – дизайнер-проектувальник чи для вказівки, що жінка 

обіймає певну посаду: η γυναίκα-ψυχολόγος – жінка-психолог; η γυναίκα-

χειρουργός – жінка-хірург;  η γυναίκα-βουλευτής – жінка-депутат. 

Окрім аналітичних (описових) видів словотворення, у СНМ активно 

розвивається і суфіксальне словотворення на позначення назв жіночих 

професій, які є похідними від чоловічих іменників: ο βουλευτής => η 

βουλευτίνα – жінка-депутат, ο γιατρός => η γιάτρισσα – жінка-лікар 

(лікарка), ο αρχιτέκτονας => η αρχιτεκτόνισσα  - архітекторка тощо. 

За частиномовним критерієм найбільш наповнені групи іменникових 

композитів є такі: [І+І] - το ποδόσφαιρο – футбол; [І+П] - η ολιγολογία – 

малослів’я  [І+Д] ο χρηματοδότης  - фінансувальник. Відсутність у 

новогрецькій мові розряду присвійних прикметників також є причиною до 

згортання словосполучення у композит. 

Новогрецька мова широко використовує афіксоїди. Вони становлять 

проміжну ланку морфем і є частиною складного слова, що співвідноситься з 
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повнозначним словом чи його основою і яка повторюється в ряді слів із 

одним значенням, виконуючи роль префіксоїда та суфіксоїда. 

Зазвичай такі утворення є віддієслівними утвореннями. Більшість із 

них є суфіксоїдами (віддієслівними), займаючи другу позицію у ССі. До 

таких відносимо: -αγ(ος), -αρχ(ος), -γραφ(ος), -δοτ(ης), -κομ(ος), -κρατ(ης), -

κομ(ος), -λογ(ος), -νομ(ος), -παθ(ης), -ποι(ος), -τομ(ος), -τροφ(ος), -φιλ(ος) та 

інші. До префіксоїдів: αρχ- , νομ-, φιλ-, γραφ-. Деякі з них мають українські 

відповідники, що конкурують з грецькими запозиченими основами, 

наприклад: -φιλος = люб (-філ), –φαγος = їд, -жер (-фагос). Інші 

функціонують у мові в різних функціональних стилях, наприклад: суфіксоїд 

–фагос зазвичай використовується у біологічній термінології, а основа –їд 

може належати до слів-пейоративів чи експресивно-забарвленої лексики. 

Складні прикметники становлять другу за чисельністю групу складних 

слів новогрецької мови. Найбільш наповнені групи (за частиномовним 

аналізом) складних іменників є: [П+І] – ανοιχτοχέρης – щедрий, [І+Д] – 

θαυματουργός – чудотворець, [П+Д] – φρεσκοβαμμένος - 

свіжопофарбований. Велику кількість складних прикметників новогрецької 

мови становлять похідні, другий складник яких співвідносний з пасивним 

дієприкметником минулого часу на –μενος: βλάπτω => βλαμμένος, κόβομαι => 

κομμένος, μαθαίνω => μαθημένος, φτιάχνω => φτιαγμένος, наприклад: 

καλοντυμένος - гарновбраний, πολυβαμμένος – гарнозафарбований, 

κακομαθημένος - неосвічений, φρεσκοκομμένος – свіжонарізнаий. У таких 

складних прикметниках перший елемент-основа за функціями близький до 

афіксоїдів. До найрозповсюдженіших таких утворень відносимо: ημι-, κακο- , 

καλο-, πολυ-, λιγο- , νεο-, παλιο-. Зазвичай вони утворюють 

синонімічні/антонімічні пари. 
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Дієслівне основоскладання також належить до продуктивних способів 

словотворення. Найбільш наповнені групи дієслівних композитів (за 

частиномовним аналізом) є: [І+Д] - ηχολογώ – лунати, [П+Д] - συχνορωτώ – 

часто запитувати. Характерною особливістю СНМ є композитні дієслова з 

двома дієслівними основами. Такі композити умовно ми ділимо на дві групи 

а) основи мають синонімічне, близьке значення - στριφογυρίζω – крутитися 

τρωγοπίνω – гуляти, та б) основи мають антонімічне значення: ανοιγοκλείνω 

– кліпати, відчиняти-зачиняти, ανεβοκατεβαίνω – підніматися-опускатися. 

В українській мові дієслівного основоскладання в межах одного слова не 

зафіксовано. Натомість, широко розповсюджене вживання юкстапозитів 

типу: горіти-палати, сміятися плакати. Новогрецькі словники (тлумачні та 

перекладні) фіксують подібні юкстапозити як ходити-блукати. 
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IV. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У наш час у багатьох мовах виникає велика кількість складних слів. 

Отже, існує необхідність аналізу тенденцій їх появи, класифікації, розгляду 

їхніх категоріальних значень, моделей творення та продуктивності. Адже 

саме такі моделі вчені відносять до аналітичних виявів мови. Тривалий час 

увага приділялася опису лише аналітичних особливостей мови, натомість як 

синтетичні ознаки не мали належного наукового відображення в наукових 

дослідженнях. З цього погляду актуальним є вивчення складних слів 

новогрецької мови. З одного боку, вона належить до мов, що виявляє 

тенденції до подальшого розвитку аналітичних і синтетичних явищ. З 

другого, ця мова продовжує залишатися мовою-донором для інших мов світу. 

Її основи використовують як інтернаціоналізми, які входять до складу 

композитів та юкстапозитів, що посилює аналітичні тенденції цих мов. 

Важливо, докладніше вивчити похідні складні слова грецької мови, 

щоб окреслити притаманні їй самій риси аналітизму на сучасному етапі її 

розвитку. Водночас необхідно показати впливи інших мов на грецьку, 

особливо мов із виразними рисами аналітизму, зокрема на її лексику та 

словотворення. Аналітизм у СНМ в дисертації окреслюється різнобічно: як 

явище граматики, лексики та словотворення. Адже ці явища тісно 

взаємоповʼязані. Одні з них можуть посилювати аналітизм у морфології і 

ставати чинником розвитку нових типів слів. У цій ділянці увиразнюються 

також звʼязки́ творення композитів та юкстапозитів з синтаксисом. 

Синтез поглядів учених на явища аналітизму/синтетизму дозволяє нам 

прийняти кілька вихідних положень. Межі морфології, словотвору та 

синтаксису сучасної новогрецької мови не є чіткоусталеними. У своїй роботі 

апелюємо до взаємодії цієї граматичної тріади. Виокремлюючи та 
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досліджуючи прояви, процеси, що кваліфікуємо як аналітичні/синтетичні, 

часто на межі перетину  морфології, словотвору та синтаксису, спростовуємо 

твердження деяких науковців про аналітичний лад новогрецької мови [67, с. 

235]. Хоча СНМ є аналітичнішою, ніж сучасна українська, однак вона 

проявляє виразні риси синтетизму і є мовою синтетичного ладу. 

Проведене нами дослідження феномену аналітизму/синтетизму 

морфології та словотворення СНМ дозволяє зробити такі висновки. 

Основним недоліком морфологічної класифікації мов вважаємо її 

оцінний характер, спрощений підхід через обмежену кількість критеріїв при 

дослідженні. Констатуємо, що пізніші класифікації не мали такого оцінного 

характеру, адже застосовували ширшу систему критеріїв дослідження. 

Результатом таких поступів стала можливість установити тип мови як суму 

систем її категорій. 

Для нашої праці важливі досягнення американського ученого Дж. 

Грінберга, підсумком досліджень якого стало створення квантитативної 

класифікації. Такий підхід дозволяє провести різнорівневий аналіз мови, що і 

було зроблено в нашому дослідженні. Дослідження проведено з урахуванням 

мовного тла, що дає можливість встановити загальні риси і властивості 

новогрецької мови на тлі інших мов, зокрема української.  

З огляду на це в своєму аналізі використовуємо терміни 

аналітизм/синтетизм у вузькому значенні дефініції, тобто для характеристики 

окремих особливостей мовних підсистем. Вживаючи ці поняття, маємо на 

увазі, що мова лише виявляє тенденції до того чи іншого типу граматичного 

вираження. 

Рисами аналітизму в мові називаємо граматичні значення, що 

реалізуються поза межами слова (службові, допоміжні слова, частки). 
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Граматичні значення, що виражені в межах слова (афіксами) – зараховуємо 

до рис-тенденцій синтетизму. 

Наявність у мові артикля зараховуємо до ознак аналітизму (на відміну 

від української). Констатуємо широке  функціональне навантаження артикля, 

основним призначенням якого є забезпечення функціонування категорії 

означеності/неозначеності. За його допомогою визначається ставлення до 

предмета чи особи, тобто його роль як дейктика. У новогрецькій мові він 

розподіляє іменники за ста́ттю, тобто працює на збереження родової 

диференціації у випадках, коли від слів чоловічого роду не утворюються 

суфіксальні похідні іменники жіночого роду: ο σκιέρ – лижник η σκιέρ  

лижниця (жінка-лижник), η σταρ - кінозірка (жінка), ο σταρ – кінозірка 

(чоловік). Особливо це стосується запозичень. 

Артикль СНМ виконує провідну роль у конверсії (субстантивації) 

різних частин мови: πρέπει – необхідно => τα πρέπει – необхідності; ευγενής, 

-ης, -ες – ввічливий, люб’язний => ο ευγενής – дворянин; μείον – менше => τα 

μείον – недоліки. Бере активну участь в утворенні вищого та найвищого 

ступенів порівняння прикметників (описові форми): а) ο πιο όμορφος та б) ο 

ομορφότερος. Перевага в уживанні надається першому типові (а), де форма 

прикметника не змінюється, лише препозиційно додаються частка та 

артикль. Це можливо пояснюється простішою формою утворення і 

безперечно увиразнює аналітичні тенденції мови.  

Аналітичні процеси в системі категорій іменника спостерігаємо на 

прикладі скорочення відмінкової системи (що є чотириграмемною). Також на 

семантично-функціональному посиленні прийменникових конструкцій.  

 Категоріальна система дієслова також виразно фіксує аналітизаційні 

зміщення. Це утворення описових часів за допомогою службового дієслова 

έχω і частки θα, які виражають граматичні значення повнозначних дієслів; 
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збільшення кількості описових конструкцій з частками θα, να, ας, що 

пояснюється  відмиранням інфінітиву та зникненням оптативу, що призвело 

до уніфікації  окремооформлених закінчень умовного способу із 

закінченнями дійсного способу. 

Риси аналітизму фіксуємо й у лексико-граматичній категорії 

заперечення, де нараховується три види заперечення: δεν, μην, όχι – кожне з 

яких вживається у певних випадках. 

Пасивні описові конструкції на зразок από + знах. відм. та με + знах. 

відм. також кваліфікуємо як вияви аналітичних тенденцій, оскільки в таких 

випадках вживаються слова-частки. 

В той же час у новогрецькі мові фіксуємо високий рівень синтетизму в 

системі дієслова, де кожна особа однини та множини пасивного стану має 

окремі закінчення, які протиставляються закінченням активного стану. 

Подібний феномен рідко зустрічається в індоєвропейських мовах. 

 До синтетичних рис дієслова зараховуємо аугмент, за допомогою якого 

утворюються деякі форми минулого доконаного часу (ΑΟΡ): κάνω - роблю 

=> έκανα - зробив, φτάνω - прибуваю => έφτασα – прибув. 

 Система прикметника обопільно виявляє риси як аналітизму, так і 

синтетизму. Ступені порівняння (вищий та найвищий) використовують 

форми, утворені як однослівно (суфіксально), так і описово, аналітично (за 

допомогою допоміжних слів). Перевага в уживанні надається аналітичним 

формам, оскільки серед них немає винятків і сама форма є простішою для 

утворення. 

Аналітичні риси увиразнено формами род. відм. іменника, які часто 

збігаються за значенням з прикметниками: του σταθμού – станційний; του 

μελιού – членський; του σκόρδου – часниковий, пор. зі звичними 

(однослівними) формами: γλωσσικός, -ή, -ό = της γλώσσας – мовний; 
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βρεφικός, -ή, -ό = του βρεφοκομείου – ясельний. Така подвійність значення 

залежить від контексту їх уживання. 

У словотворенні риси аналітизму/синтетизму виявляються в осново- та 

словоскладанні, де комбінаторика основ, слів суттєво різниться від 

української мови. Це пояснюється синтаксичними особливостями іменників 

та дієслів як центральних мовних одиниць. Синтаксичні зв’язки́ цих частин 

мови з іншими частинами мови в словосполученнях безпосередньо 

впливають на можливість комбінації основ та утворення нових лексем. 

Основоскладання іменника новогрецької мови конкурує з афіксальним 

словотворенням (що особливо помітно в категорії номінації жіночих 

професій). Дієслівне основоскладання показує розбіжності в словотворенні 

порівняно з українською мовою, що пояснюється відмінною категорійною 

організацією системи, а також синтаксичними особливостями цієї частини 

мови. На думку дослідників, словотворчому потенціалові мови сприяють 

також валентність дієслова, тобто його здатність бути 

перехідним/неперехідним, а також багатофункціональність знахідного 

відмінка, що може бути прийменниковим чи безприйменниковим [61, с. 136]. 

 Досліджено низку ознак, які характеризують складне слово. Найперше 

– це сполучна голосна (зазвичай  -о-, рідко -α-, нечасті випадки використання  

голосної -υ- в ролі такої, коли відбувається морфологічне накладання основ). 

Синтаксичні зв’язки між основами розподіляємо на два типи  а) сурядний та 

б) підрядний. Кожен із них може мати підтипи, виражаючи певні відтінки 

значення, наприклад: сурядний залежності, сурядний атрибуції, підрядний 

прикладки, підрядний додавання. 

Осново- і словоскладання іменників і дієслів належать до 

продуктивних типів словотворення. Юкстапозиція у СНМ використовується 

переважно для уточнення професій: ο χειρουργός-οδοντίατρος – хірург-
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стоматолог, ο καρδιολόγος-χειρουργός – кардіолог-хірург, ο συντάκτης-

αρθρογράφος – редактор-письменник (у газеті), ο ντιζάινερ-σχεδιαστής – 

дизайнер-проектувальник чи для вказівки, що жінка обіймає певну посаду: η 

γυναίκα-ψυχολόγος – жінка-психолог; η γυναίκα-βουλευτής – жінка-

депутат. Однак вона властива і словам з оцінними значеннями, 

розширюючи їхню образну основу: θαύμα παιδί – вундеркінд, γλώσσα σπαθί - 

гострий язик, καρδιά πέτρα – серце камінь. 

Окрім аналітичних видів словотворення, у СНМ активно розвивається 

суфіксальне словотворення, зростає кількість похідних на позначення 

«дружина посадовців», утворених від іменників чоловічого роду: ο βουλευτής 

=> η βουλευτίνα – жінка депутата, ο γιατρός => η γιάτρισσα – жінка лікаря 

(лікарка). Одночасно спостерігаємо й суфіксальні похідні: ο αρχιτέκτονας => 

η αρχιτεκτόνισσα  - архітекторка. Ці два види словотворення можуть 

конкурувати поміж собою, хоча нині помітна тенденція до вживання 

афіксальних утворень. 

За частиномовним критерієм до найбільш наповнених груп 

іменникових композитів належать: [І+І] - το ποδόσφαιρο – футбол; [І+П] - η 

ολιγολογία – малослів’я; [І+Д] ο χρηματοδότης - фінансувальник; дієслівних 

такими: [І+Д] - ηχολογώ – лунати, [П+Д] - συχνορωτώ – часто запитувати; і 

прикметникових такими: [П+І] – ανοιχτοχέρης – щедрий, [І+Д] – 

θαυματουργός – чудотворець, [П+Д] – φρεσκοβαμμένος – 

свіжопофарбований (відсутність у новогрецькій мові розряду присвійних 

прикметників також активізує згортання словосполучення у композит). 

 Характерною особливістю СНМ є композитні дієслова з двома 

дієслівними основами, які розподіляємо на дві групи а) основи, що мають 

синонімічне значення - στριφογυρίζω – крутитися τρωγοπίνω – гуляти, та б) 

основи, що мають антонімічне значення: ανοιγοκλείνω – кліпати, відчиняти-
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зачиняти, ανεβοκατεβαίνω – підніматися-опускатися. В українській мові 

дієслівного основоскладання в межах одного слова такі похідні не фіксують. 

Натомість, широкорозпосюджене вживання юкстапозитів типу: горіти-

палати, сміятися-плакати. 

Активним засобом творення іменникових, дієслівних та 

прикметникових композитів є афіксоїди. Вони становлять проміжну ланку 

морфем і співвідносяться з повнозначним словом чи його основою, 

повторюючись в ряді слів із одним значенням. Афіксоїди розподіляємо на а) 

префіксоїди та б) суфіксоїди. В СНМ зазвичай такі утворення є 

віддієслівними. Більшість із них є суфіксоїдами, тобто займають другу 

позицію у складному слові. До таких відносимо наприклад: -αγος, -αρχος, -

γραφος, -δοτης, -κομος, -κρατης, -κομος, -λογος, -νομος, -παθης, -ποιος, -

τομος, -τροφος, -φιλος; до префіксоїдів: αρχ- , φιλ-, γραφ-. Деякі з них мають 

українські відповідники, що конкурують із запозиченими грецькими 

основами, наприклад: -φιλος = -люб (-філ), –φαγος = їд, -жер (-фагос). 

Найчастіше вони зустрічаються в прикметникових композитах. 

Не зважаючи на посилення аналітичних тенденцій на різних рівнях 

системи, новогрецька мова залишається мовою флективною (синтетичною). 

Аналітичні вияви, притаманні їй нині, не  дають достатніх підстав для 

констатації її типологічного переродження.  

Наше дослідження доводить перспективність вивчення намічених, 

спрогнозованих виявів і процесів феномену аналітизму/синтетизму, а також 

двостороннього впливу між двома мовами (новогрецькаукраїнська). 

Зокрема можливими розвідками можуть стати окремі праці, присвячені 

феномену артикля (його граматичним функціям), а також зіставне вивчення 

певних словотвірних категорій двох мов. 
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– Θεσσαλονίκη, 1956. – 39 σ.  

135.  Ανδριώτης Ν. Νεοελληνικά συγκριτικά σύνθετα / Νικόλαος Π. 

Ανδριώτης //  Αντιχάρισμα στον καθηγητή Νικόλαο Π. Ανδριώτη 

Ανατύπωση 88 εργασιών του με τη φροντίδα επιτροπής. – Θεσσαλονίκη, 
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Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι.  – Αθήνα, 1915. – 615 σ. 

180.  Χατζιδάκι Γ. Ακαδημικά αναγνώσματα εις την ελληνικήν κα 

λατινικήν γραμματικήν. Τόμος Β΄ / Γεωργίου Ν. Χατζιδάκι. – Αθήνα, 1930. 
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VI. ДОДАТКИ 

6.1 Додаток № 1 

Каталог складних слів СНМ, використаних у дослідженні 

 

Α 

αγγλοαμερικανός, ή, ό 

αγιορείτης ο 

αδρομέτρεια η 

αδρομερής, ης, ες, 

αδρομισθία η 

αδροπληρώνω 
αεροφωτογραφία η 

αετόφωλια η 

αιματοφάγος, ος, ο 

αθλοθέτης ο 

αλατοπίπερο το 

αλεκτωρομαχία η 

αλεπόγουνα η 

αληθοφανής, ης, ες, 

αλληλοβοήθεια η 

αλληλοσεβασμός ο  

αλογόδερμα το 

αμυγδαλόγαλα το 

αναβοσβήνω 
ανδρόγυνο το 

ανεβοκατεβαίνω 
ανεμόβροχο το 

ανεμόπτερο το 

ανεμογεννήτρια η 

ανθρωποκτόνος, ος, ο 

άνθρωπος-πουλί ο 

άνθρωπος-ρομπότ ο 

άνθρωπος-ψάρι ο 

ανοιγοκλείνω 

ανοιχτόκαρδος, η, ο 

(ανοιχτοκίτρινιος, η, ο 

ανοιχτοπράσινος, η, ο 

ανοιχτοχέρης, ης, ες) 

ανώγειο το 

αξιαγάπητος, η, ο 

αποτέλεσμα-σοκ το 

απόφαση-σοκ η 

άρθρο-ντοκουμέντο το 

αρχιτέκτονας-μηχανικός ο 

αρχιμαλάκας ο 

αρχιχρονιά η 

αρχομανής ο 

αρχοντοχωριάτης ο 

ασπρόμαυρος, η, ο 

ασπροκόκκινος, η, ο 

ασπροπρόσωπος, η, ο 

αστραπόβροντο το 

άσπρο-ροζ 

αφισοκολλώ 

αφισοκόλληση η 

αυγολέμονο το 

αυτοαναίρεση η 

αυτοκινητάμαξα η 

αυτοκίνητο-ψυγείο το 

αυτοπειθαρχεία η 

αφρόγαλα το 

Β 

βαθυκόκκινος, η, ο 

βαρυφορτώνω 

βαρυχειμωνιά η 

βασιλόπιτα-κέικ η 

βιβλιογραφία, η 

βιβλιοφάγος, ο 

βίντεο-ντοκουμέντο το 

βιντεοδιαφήμιση η 

βλακόμετρο το 
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βολοκοπώ 

βουνοκορφή, η 

βρέφος-γίγας το 

Γ 

γαϊδουράκανθο το 

(γαϊδουρόβηχας ο 

γαλαζοαίματος, η, ο,  

γαλαζόασπρος, η, ο 

γαλακτοκόμος ο 

γαλακτούχος, α, ο) 

γαλοπούλα η 

γατόμαλλο το 

γατόσκυλο το 

γερακομύτης, ισσα, ικο 

γερμανοφοβία η 

γηπεδοποιώ 
γκομενοπαγίδα η 

γλαστροσβήστης ο 

γλυκογένεση η 

γλυκοθωρώ 
(γλυκοκελαδώ 

γλυκοκουβέντα η 

γλυκόλαλος, η, ο 

γλυκοχρυσόστομος 
γλυκόλογο το 

γλυκόξινος, η, ο 

γλυκοπατάτα η 

γλυκόπικρος, η, ο 

γλυκοσαλιάζω 

γλυκύηχος, η, ο 

γλυκύφωνος ο, η) 

γραμματοκιβώτιο το 

γραμματοσημαίνω 
γυναίκα-ψυχολόγος η 

(γυναίκα-χειρουργός  η 

γυναίκα-δικηγόρος η 

γυναίκα-βουλευτής η 

γυναικάδελφος ο 

γυναικόπαιδα τα 

Δ 

δακρύβρεκτος, η, ο 

(δακρυφόρος, ος, ο 

δακρυοπόριστος, η, ο 

δακρύ(о)γονος, ος, ο 

δακρύδοχος, ος, ο 

δακρυοειδής, ης, ες 

δακρυρροία η 

δακρυρροώ) 

δασοκόμος о, 

δασονόμος ο 

δασύτριχος, η, ο 

δαχτυλογραφώ 

δεκαετία η 

δεκαπέντε 
δημοσιογράφος ο 

διαβολόψαρο το 

διαστημόπλοιο το 

διγλωσσία η 

(δίγλωσσος, η, ο 

διγνωμία η 

δικέφαλος, η, ο 

δίλλημα το 

δίμετρος, η, ο 

διμηνία η 

δίθυρος, η, ο 

διπολισμός ο 

διπυρίτης ο 

διπύρηνος, η, ο 

διφωνία η 

δίχηλος, η, ο) 

δρομολόγιο, το 

δυσκολοανάγνωστος, η, ο 

δωδεκάνησα 

Ε 

εγωκεντρισμός о 

εγωλάτρης ο 

ειδωλολάτρης ο 

εικονολήπτης ο 
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ελαφροζυγιάζω 

(ελαφροκέφαλος, η, ο 

ελαφρομυαλιά η 

ελαφρόμυαλος, η, ο 

ελαφρόνοια η 

ελαφρόνους, ους, ουν 

ελαφροπαίρνω 
ελαφρόπετρα η 

ελκόγονος, ος, ο) 

ελληνοαυστραλός, η, ο 

ελληνόπαιδο το 

ελληνόπουλο το 

εμβρυοκτονία η 

εμετοδοχείο το 

ενάλιτρος, η, ο 

εξώποτρα η 

επιστημονικός-τεχνικός, η, ο 

επιστολή-απειλή η 

επιστολή-καταγγελία η 

επιστολή-λίβελο η 

επτάνησα 

επταπύργιο το 

εργασιομανής  ο 

ερυθρόλευκος, η, ο 

εσώρουχα τα 

ετεροδοξία η 

ευρύστομος, η, ο 

 

Ζ 

ζαμπονοτυρόπιτα η 

ζαχαροπλαστείο το 

ζερβόδεξος, η, ο 

Η 

ηθοποιός-συγγραφέας ο 

ηθοποιός-τραγουδιστής ο 

ηλεβιβλίο το 

ηλιοθεραπεία η 

ηλιόφιλος, η, ο 

ηλιοψημένος, η, ο 

ηχολήπτης ο 

Θ 

θαλασσοταραχή η 

θανατηφόρος, ος, ο 

θανατοποινίτης ο 

θαυματουργός, η, ο  

θεατρομανής, ης, ες 

θέατρο-αίνιγμα το 

θελξικάρδιος, η, ο 

θεμιστοπόλος ο 

θεοειδής, ης, ες, 

θεοσεβής, ης, ες, 

θερμοκήπιο το 

θερμοκόλληση η 

Ι 

ιντερνετομανής ο 

ιπποδρόμος ο 

ιστορικός-αρχαιολόγος ο 

ιστορικός-φιλόλογος ο 

ιχθυοκαλλιέργεια η 

Κ 

κακότυχος, ης, ες, 

(κακοντυμένος, η, ο 

κακόγλωσσος, η, ο, 

κακόδοξος, η, ο, 

κακοδιάθετος, η, ο 

κακόζηλος, η, ο 

κακοζώητος, η, ο, 

κακοθάλλασος, η 

κακοθάνατος, ο 

κακόπιστος, η 

κακόκεφος, η 

κακόθυμος, η 

κακομούτσουνος, η 

κακόπαθος, το 

κακοπροαίρετος, η, ο, 

κακορίζικος, ια, ο 
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κακότεχνος, η, ο 

κακοστημένος, η, ο 

κακοχώνευτος, η, ο 

κακόφημος, η, ο 

κακότροπος, η, ο, 

κακόμοιρος η 

κακοπαντρεμένος, η, ο 

κακοραμμένος, η 

κακοπρόφερτος, η, ο) 

καλλιγραφία η 

καλοβλέπω 
(καλοήθης, η, ο 

καλομελετώ 
καλόμοιρος, το 

καλόβολος, η, ο 

καλόβραστος, η, ο 

καλογερικός, η, ο 

καλόγουστος, η 

καλογραμμένος, η, ο 

καλογυμνασμένος, η, ο 

καλοδεχούμενος, η, ο 

καλοζωισμένος, η, ο 

καλόκαρδος, η 

καλομίλητος, ας, α 

καλοπίχερος, η, ο 

καλοστεκούμενος, η, ο 

καλοσυνάτος, το 

καλοτάξιδος, η, ο 

καλοφαγάς, η 

καλοφάγωτος, η, ο 

καλόψυχος, η, ο 

καλοφόρετος, η, ο 

καλόπαιδο, το 

καλοσύνη, η 

καλοφτιαγμένος, η, ο) 

καμηλοπάρδαλη, η 

κανονάρχης, ο 

καπνέμπορος, ο 

καραβοκάτεργα, τα 

καρδιολόγος-χειρουργός, ο 

καρεκλοπόδαρο, το  

καστανοκίτρινος, η, ο 

καστρόπορτα, η 

καταστηματάρχης, о 

κατώγειο, το 

κοκκινογούλι, το  

κοκκινομάλλα, η 

κοκκινόχωμα, το 

κοκορόμυαλος, ο 

κομπιουτερολόγος ο, η 

κοντοπόδαρος, η, ο 

κοντόχοντρος, η, ο 

κορυφογραμμή, η 

κοσμοχημεία, η 

κουτσογράμματα, τα 

κουφιοκέφαλος, η, ο 

κρεαταγορά, η 

κρεατόμυγα, η 

κρεατοφάγος, ο 

κρυφακούω 
κυανόλευκος, η, ο 

κωμικοτραγικός, η, ο 

κωφάλαλος, η, ο 

Λ 

λαδόξυδο το 

λαθρέμπορος ο 

λαλοπάθεια η 

λαχανοσαλάτα η 

λεμονάνθι το 

λεμονόξυδο το 

λέξη-κλειδι η 

λέξη-όρος η 

λεξικό-εγγκυκλοπαίδεια το 

λευκοκύτταρο το 

Λευκορωσία η 

λευκόχρυσος ο 

λημματολόγιο το 

(λιγοζώητος, η, ο 

λιγόφαγος, ος, ο 
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λιγόπιστος, η, ο 

λιγόλογος, η, ο 

λιγοήμερος, η, ο 

λιγόλεπτος, η, ο 

λιγόψυχος, η, ο 

λιγοκρέατος, η, ο 

λιγόσαρκος, η, ο 

λιγοσέλιδος, η, ο 

λιγόστιγμος, η, ο 

λιγόσωμος, η, ο 

λιγόχαρας, ο 

λιγόχρονος, η, ο) 

λογοτέχνης ο 

λουκανικοφαγία η 

λοφοσειρά η 

λυκότρυπα η 

λυκοφιλία η 

Μ 

μακρυμαλλής, αλλουσα, ικο 

μακρυμάνικος, η, ο 

μακροβούτι, το 

(μακροζωία, η 

μακροκοινωνικός, η, ο 

μακροπερίοδος, η, ο 

μακροπρόσωπος, η, ο 

μακροσκελής, ης, ες 

μακροχέρης, α, ικο 

μακρόθυμος, η, ο 

μακροθυμώ 

μακροκάνης, ης, ες 

μακροκλίμα, το 

μακρομάλλης, ης, ες 

μακρολογία, η 

μακρολογώ 
μακροπόδαρος, η, ο 

μακρολαιμής, α, ικο 

μακρόβιος, α, ιο) 

μαλακοπολιτικός ο 

μαυρόασπρος, η, ο 

μαυροδέρματος, η, ο  

μαυροδάφνη, η 

μαυροκόκκινος, η, ο 

μαυροπούλι, το 

μαρουλοσαλάτα ,η 

μαντρόσκυλο, το 

ματόφυλλο, το 

μαχαιροπίρουνο, το 

μεγαλαυχώ 

μεγαλέμπορος, η, ο 

μεγαλόσωμος, η, ο 

μεγαλοαγροτοδανειοδότηση, η 

μελαωοδοχείο, το 

μελισσουργείο, το 

μελιστάλαχτος, η, ο 

μερόνυχτο, το 

μεταλλοπλαστικός, η, ο 

μετανάστης-πρόσφυγας, о 

μητρόπολη, η 

μικροκέφαλος, η, ο 

(μικρόκοκκος, η, ο 

μικροκομματικός, η, ο 

μικρόμυαλος, η, ο 

μικροπολιτικός, η, ο 

μικροπρεπής, ης, ες 

μικροσποπικός, η, ο 

μικρόσχημος, η, ο 

μικροφιλότημος, η, ο 

μικροφυής, ης, ες) 

μισάνθρωπος, ο 

μοναχογιός, ο 

μοτοσυκλέτα, η  

μπάρμαν-σερβιτόρος, ο 

μπιρομανής, ο 

μπισκοτόσπιτο, το 

μπυρόφιλος, ο 

μυαλγία, η 

μυθιστόρημα, το 

Ν 
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ναυαγοσώστης ο 

Νεάπολη, η 

νεκρογενής, ης, ες 

νεοαττικός, η, ο 

(νεογέννητος, η, ο 

νεογραμματικός, η, ο 

νεόδμητος, η, ο 

νεοελληνικός, η, ο 

νεοναζιστικός, η, ο 

νεοπλατωνικός, η, ο 

νεόπτωχος, η, ο 

νεότευκτος, η, ο 

νεοφανής, ης, ες 

νεοφροϊδικός, η, ο 

νεόφυτος, η, ο) 

νερόφιδο, το 

νερόφιδα, η 

νεφοσκεπής, ης, ες 

νηολογώ 
νομικός-πολιτειολόγος, ο 

νουνεχής, ο 

ντιζάινερ-σχεδιαστής, ο 

νυχτοπούλι, το 

 

Ο 

οικοτροφείο, το 

оικότροφος, о 

οικονομολόγος-νομικός, ο 

οινοεδεσματοπολωλοείο, το 

οκτάχορδος, η, ο 

οκτάχρονος, η, ο 

ολιγολογία, η 

ολόψυχος, η, ο 

ομορφάνθρωπος, ο 

ομορφόπαιδο, το 

ουρανοβατώ 

ουρανοξύστης, ο 

ορειβασία, η 

ορεογραφικός, η, ο 

οροσειρά, η 

ορφανοτροφείο, το 

οστρεοτροφείο, το 

οφθαλμίατρος, ο 

οφθαλμολογία, η 

οφθαλμίατρος-χειρουργός, ο 

Ξ 

ξαναδιάβασμα, το 

ξινόπικρος, η, ο 

ξυλάνθρακας, η 

Π 

παγοδρομία, η 

παθολογοανατόμος, ο 

παιδί-θαύμα, το 

παιχνιδάγωγείο, το 

παλιόφαγο, το 

παλιόπαιδο, το 

παραλαβή-αποστολή, η 

παχυσαρκία, η 

πεντάμηνο, το 

πεντάλεπτο, το 

 πεντάρφανος, ο 

πεντακάθαρος, η, ο 

πεντάμετρος, το 

πεντάδραχμο, το 

πεντάευρω 

πηγαινοέρχομαι 
πικρόγλυκος, η, ο 

πλατυκέφαλος , η, ο 

πλατύσκαλο, το 

πλοιοκτήτης, ο 

πλουτοκράτισσα, η 

ποδηλατούπολη, η 

ποδόσφαιρο, το 

πλοίο-φάντασμα, το 

ποιητής-ζωγράφος, ο 

πολυλογία, η 

(πολυαίματος, η, ο 
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πολυάριθμος, η, ο 

πολυβραβευμένος, η, ο 

πολύγαμος, η, ο 

πολύγονος, η, ο 

πολυδιάστατος, η, ο 

πολυεθνικός, η, ο 

πολυκαιρινός, η, ο 

πολυθεϊκός, η, ο 

πολυμαθής, ης, ες 

πολυξάκουστος, η, ο 

πολύπραγος, η, ο 

πολύτεκνος, η, ο 

πολύφωνος, η, ο 

πολύχρονεμένος, η, ο) 

ποτοποιός, ο, η 

πραγματολογία, η 

πρασινοκίτρινος, η, ο 

πρασόπιτα, η 

προβατογούρουνο, το 

πρωταθλητηστή, ο 

πρωτακούω 

πρωταντικρίζω 
πωλήσεις-ρεκόρ, οι 

Ρ 

ρακένδυτος, ο 

ρακόμελο, το 

ρακοσυλλέκτης\-τρια, ο/η  

ρακοφονιάς, ο 

ρυζόγαλο, το 

ρυζοκαλλιέργεια, η 

ρυθμολογία, η 

Σ 

Σαββατοκύριακο, το 

σηροτροφείο, το 

σιγοβράζω  
σιδερόπορτα, η 

σκανδαλοποιός, ο 

σκληραγωγία, η 

σκουπιδοσακούλα, η 

σκουροκόκκινος, η, ο 

σκουρόχρωμος, η, ο 

σκυλόδοντο, το 

σπανακοτυρόπιτα, η 

σπαραξικάρδιος, ια, ο 

σπηλαιολίμνη, η  

σπιτονοικοκύρης, ο 

σταδιοδρομώ 

σταθεροποιώ 

στοματοπάθεια, η 

στενογραφία, η 

στενοκαρδία, η 

στενόκαρδος, η, ο 

στενοκεφαλιά, η 

στενοκέφαλος, η, ο 

στενομετωπία, η 

στενόμακρος, η, ο 

στενορύμι, το 

στενόμυαλος, η, ο 

στενόπορος, η, ο 

στενοπρόσωπος, η, ο 

στενόφφυλλος, η, ο  

στενοχωριά, η 

στριφογυρίζω 
στρουθοκάμηλος, η 

συντάκτης-αρθρογράφος, ο 

συνταξηούχος, ο  

σωματοψυχοπαιδαγωγική, η 

Τ 

ταξίδι-απόλαυση το 

ταξίδι-αστραπή το 

ταραμοκεφτές ο 

τεκνογονία η 

τεκνοποιώ  
τελειομανής ο 

τερματοφύλακας ο 

τετραβάγγελο το 

τετράβαθος, η, ο 
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τηλεκοντρόλ, το 

τοξοβόλος, η, ο 

τραπεζομάντηλα η 

τραχυδερμία η 

τρεισένδοξος, η, ο 

τρελόπαιδο το 

τρεμοσβήνω 

τριβολίζω 

(τριβόλισμα, το 

τριδάχτυλος, η, ο 

τρίδιπλος, η, ο 

τριηραρχία, η 

τρίηχο, το  

τρικέρης, ο  

τρικυμιά, η 

τρικυμίζω 
τριτοπρόσωπο, η, ο 

τρίμελης, ης, ες 

τριποδάς, ο 

τριπλασιάζω 
τριπλασιασμός, ο 

τρίπλευρος, η, ο 

τρίποδος, η, ο 

τρίτεκνος, η, ο 

τρίκορφος, το 

τριώδιο, το 

τριτοκοσμικός, η, ο) 

τρομοκράτης, ο 

τρομοκρατία, η 

τρομολαγνεία, η 

τροχοβίλα, η) 

τροχόσπιτο το 

τρωγοπίνω 
τσιγαροθήκη η 

τυποκλοπώ 

τυροκομώ 

τυροκόμος ο 

τυχοκυνηγός ο 

Υ 

υγραέριο το 

υλοτόμος ο 

υφυπουργείο το 

υψίφωνος, ης, ες, 

Φ 

φανοιποιος ο 

φαρσοκωμωδία η 

φιδότρυπα η 

φιλάνθρωπος ο 

φιλελεύθερος, η, ο, 

φιλοσοφία η 

φλεβοτόμος ο 

φοροκλοπή  η 

φορτοεκφόρτωση η 

φραπεδούπολη η 

φρεσκοβαμμένος, η, ο, 

φτωχομάγαζο, το 

φυγόδικος, η, ο 

υτολόγος ο 

φωτοβολταϊκά τα 

φωτογενής, ης, ες 

Χ 

χαζοκόριτσο το 

χαζοκούτι το 

χαρτόκουτο το 

χασαποταβέρνα η 

χειρουργός-καρδιολόγος ο 

χειρουργός-οδοντίατρος ο 

χιονοθύελλα η 

χιονόνερο το 

χοιρόδερμα το 

χοιροτροφία η 

χοντρογυναίκα η 

(χοντροδουλειά η 

χοντροκέφαλος, η, ο, 

χοντροκόκαλος, η, ο 

χοντροκομμένος, η, ο 

χοντροκοπιά η 
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χοντρομπαλάς, ου, αδικο 

χοντρομύτης, α ικο) 

χρηματοδότης  ο 

χρηματοκιβώτιο το 

χρυαυγή η 

χταπόδι το 

χώρα-μέλος η 

Ψ 

ψαρονέφρι το 

ψαρόσουπα η 

ψευδαισθησία η 

ψευδοκλασικός, ης, ες, 

ψευδολογώ 

ψηλομύτης, α, ικο 

ψυχιατρος ο 

ψυχοπαθής, ης, ες 

ψυχραιμία η 

ψυχροπολεμικός, ης, ες, 

Ω 

ωκεανοπλοΐα η 

ωκυτόκος, ης, ες, 

ωμοφάγος, ος, ο 

ωοειδής, ης, ες 

ωραιόπαθος, ης, ες, 

ωτολαρυγγολογία η 

ωχροκίτρινος, ης, ες, 

Перелік аксоїдів новогрецької мови з похідними словами 

 

а) Префіксоїди 

αρχ- 

ο αρχιλογιστής, ο αρχιδούκος, η αρχιεργάτισσα, ο αρχικλέφτης, о αρχιστρατηγός, 

ο αρχιγκάγκστερ , ο αρχιγραμματέας, ο αρχιμάγειρας, το αρχιπέλαγο, ο 

αρχιδιάκονος, ο αρχιεπίσκοπος, ο αρχιθαλαμηπόλος, ο αρχιμανδρίτης, ο 

αρχιτέκτονας, ο αρχιτεμπέλης,  ο αρχέτυπος, 

ευρω- 

η ευρωαγορά, ο ευρωβουλευτής, η ευρωβουλευτίνα, ευρωκεντρικός, το 

ευρωκοινοβούλιο, το ευρωδίπλωμα, το ευρωδικαστήριο, το ευρωμπάσκετ, ο 

ευρωκώδικας, το ευρωνόμισμα, ο ευρωστρατός, 

ηλεκτρ(ο)- 

ο ηλεκτρολόγος , ο ηλεκτροβόρος, η ηλεκτροδότηση, η ηλεκτροκίνηση, η 

ηλεκτρόλυση, το ηλεκτρόμετρο , η ηλεκτροπαραγωγή, το ηλεκτροσόκ , 

ηλεκτροχημεία, η ηλεκτροακουστική , η ηλεκτρογεννήτρια, η ηλεκτροδυναμική, η 

ηλεκτροληψία ο ηλεκτρομαγνήτης 

ημι- 

ο ημιαγωγός, ημιαδιάβροχος, η ημιανάταση, ημιανοίγω, ο ημίαιμος, ο 

ημιδιάμετρος, ημιδιφανές, ημίγλυκος, ημιβαρβαρικός, ημιαυτόνομος 

(ημιαυτόνομα), ημίδιπλος, ημιεξαντλιμένος, το ημιθόλιος, το ημιθωράκιο, 

ημίκλειστος, η ημικρανία, το ημικύκλιο, η ημικυριαρχία, ο ημικυρίαρχος, η 

ημιμάθεια, ημίλεπτος, ημίμαυρος, η ημιολία, ημιμοναδικός, η ημιπερίοδος, 

ημίωρος, το ημιχρόνιο, το ημίφως, το ημιχόριο, ο ημιφιναλίστ, το ημιφορτηγάκι, 

ημιφαζάρω, το ημίτονο, ημισχιζοειδές, ημισφαιρικός, η ημισέληνος, το ημιστύλιο 
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παν- 

η πανσέλληνος, πανελλήνιος, πανκόσμιος, το πανδοχείο, πανεθνικός, η 

πανευρώπη, πανθεϊσμός, πανσλαβικός, πανέξυπνος, ο πανηλίθιος, πανάγιος,  

πανουργός, πανέμορφος, πανάρχαιος, πανάσχημος, πάνδροσος, πανένδοξος, 

πανέρημος, πανευτυχης 

 

φιλ- 

φιλαληθής, φιλοχρήματος, η φιλοσοφία, φιλάνθρωπος, φιλάσθενος, φιλειρινηκός, 

η φιλελευθερία, ο φιλέλληνας, φιλοδίκαιος, φιλοδοξώ, φιλόθεος, φιλοξενώ, η 

φιλοπονία, φιλόλογος, (η φιλολογία), η φιλοπατρία, το φιλοφρόνημα, φιλότεκνος, 

η φιλοτεχνία, φιλοσοφώ 

 

б) Суфіксоїди 

-αγ (-ος, -ειο, -ια, -ω) 

το νηπιαγωγός (το νηπιαγωγείο), ο φωταγωγός (φωταγωγώ), χολαγωγός, ο 

παιδαγωγός (η παιδαγωγία, παιδαγωγώ), ο ψυχαγωγός (η ψυχαγωγία, ψυχαγωγώ), 

ο χειραγωγός (χειρουργώ), ο οχηματαγωγός, ο οπλιταγωγός, το ναυαρχείο, η 

ομαδάρχισσα 

-αρχ (-ης, -ος, -ια, -ειο, -ισσα, -ω) 

ο δασάρχης, πλοιαρχώ, ο γυμνασιάρχης, ο μονάρχης (η μοναρχία), η ιεραρχία, το 

ναυαρχείο, ο θαλαμάρχης, ο εθνάρχης, ο περιφερειάρχης, ο τηλετάρχης, ο 

ταγματάρχης, ο προσωπάρχης, η φεουδαρχία, η χοραρχία, η ομαδάρχισσα, ο 

ιππάρχος, ο μοιράρχος, σπουδαρχώ, ο λυκειάρχης, ο φρουράρχος, η πολυαρχία, η 

πυροβολαρχία, τριηραρχώ, ο πολεμάρχος 

-βατ (-ης, -ισσα, -ια, -ω) 

ο ακροβάτης (η ακροβάτισσα, η ακροβασία, ακροβατώ), ο ορειβάτης (η 

ορειβάτισσα, η ορειβασία, ορειβατώ), ο πυροβάτης, ο στερεοβάτης, ο στυλοβάτης, 

ο στοιχοβάτης (η στοιχοβάτισσα, στοιχοβατώ), ο τοιχοβάτης, ο υπνοβάτης, ο 

χοροβάτης 

-βολ (-ος, -ια, -η, -ω) 

ο αεροβόλος, ο ακτινοβόλος  (η ακτινοβολία, ακτινοβολώ), ο ιοβόλος, 

κεραυνοβόλος, ο μυροβόλος, σπινθηροβόλος, ο ταχυβόλος (η ταχυβολία), ο 

φλογοβόλος (φλογοβολώ), ο φωτοβόλος (η φωτοβολή, φωτοβολώ, η φωτοβολία), 

ο πυροβόλος (πυροβολώ), το τορπιλοβόλο 

-γον (-ος, -ο, -ια) 

το ανδρόγονο, το γλυκόγονο, το υδρόγονο, τα χαλκόγονα, η βλεννογόνος, ο 

γαλακτογόνος, ο εγκληματογόνος, ο ηλεκτρογόνος, ο θερμιδογόνος, ο καπνογόνος, 

ο ογκογόνος, ο οργανογόνος, ο νοσογόνος, ο οστεογόνος, ο σκληρογόνος, ο 
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σπερματογόνος (η σπερματογονία), ο χυμογόνος, η τεκνογόνία, η βιογονία, η 

παιδογονία, η θεογονία, η εμβρυογονία, η ανθρωπογονία 

-γραφ (-ος,-ια, -ω) 

αλληλογράφος (η αλληλογραφία, αλληλογραφώ), ο αρθρογράφος (η αρθρογραφία, 

αρθρογραφώ), ο δημοσιογράφος (η δημοσιογραφία, δημοσιογραφώ), ο 

κρυπτογράφος, ο διπλογράφος (η διπλογραφία), ο πορνογράφος (η πορνογραφία, 

πορνογραφώ), αυτογράφος, καθαρογραφώ, βιντεογραφώ, σχεσιογραφώ, 

ολογράφος, χειρογράφος, η μαστογραφία, η ξυλογράφος 

-ειδης 

αβγοειδής, τραγοειδής, ψαλιδοειδής, κρεμμυδοειδής, πιθηκοειδής, κροκοειδής, 

σεληνοειδής, κωνοειδής, ριζοειδής, γουρουνοειδής, μαρμαροειδής, υδατοειδής, 

δρακοντοειδής, οδοντοειδής, πυοειδής, σταχτυοειδής, τραπεζοειδής, σχιζοειδής, 

κοχλιοειδής, πινακοειδής, ανθρωποειδής, γυναικοειδής, φοινικοειδής 

-θετ (-ης, -τρια, -ια, ω) 

ο θεσμοθέτης (η θεσμοθεσία, θεσμοθετώ), ο νομοθέτης (η νομοθεσία, νομοθετώ), 

ο ψηφοθέτης (ψηφοθεσία, ψηφοθετώ), ο σκηνοθέτης (η σκηνοθεσία, σκηνοθετώ), 

ο ταξιθέτης (η ταξιθέτρια) 

-κομ (-ος, -ειο, -ια, -ω) 

ο ανθοκόμος (το ανθοκομείο), βρεφονηπιοκομείο (ο βρεφοκόμος, βρεφοκομώ), ο 

γαλακτοκόμος (το γαλακτοκομεί), ο δασοκόμος, ο τυροκόμος, η λαχανοκομία, η 

ορνιθοκομία, το φυτοκομείο, το γηροκομείο (γηροκομώ), το φτωχοκομείο, το 

τρελοκομείο, το φρενοκομείο, ο τραπεζοκόμος, ο ονυχοκόμος, ο ιπποκόμος, η 

μελισσοκομία (ο μελισσοκόμος, το μελισσοκομείο, μελισσοκομώ), η ελεοκομία, 

-λογ (-ος, -ια, -ιο, -ω) 

ο σεισμολόγος (η σεισμολογία), ο αρχαιολόγος (η αρχαιολογία, αρχαιολογώ), η 

ζωολογία (ο ζωολόγος), η σαϊεντολογία, η χρηματολογία (χρηματολογώ), η 

αρμολογία (αρμολογώ), χαζολογώ, το κοστολόγιο (κοστολογώ), το 

ερωτηματολόγιο, το λεξιλόγιο, το λημματολόγιο, η υγειολογία, υμνολογώ 

-μετρ(-ο, -ια, -ω) 

το βαθόμετρο, το γαλβανόμετρο, το ηχόμετρο, το πιεσόμετρο, η σακχαρομετρία, 

το σαλινόμετρο, το υδατόμετρο, η ανθρωπομετρία, η τριγωνομετρία, χωρομετρώ, 

η χρονομετρία (χρονομετρώ), το αιματόμετρο, το σεισμόμετρο (η σεισμομετρία), ο 

χρονομετρής 

-ουργ (-ος, -ειο, -ια, -ω) 

ο τεχνουργός (η τεχνουργία, τεχνουργώ),  ο ξυλουργός (το ξυλουργείο, η 

ξυλουργία), το μελισσουργείο (η μελισοουργία), ο αμπελουργός (η αμπρλουργία) 

το κεραμουργείο (η κεραμουργία, ο κεραμουργός), το μεταλλουργείο, το 

ελαιουργείο, ο θαυματουργός (η θαυματουργία), ο χειρουργός (η χειρουργία, 

χειρουργώ) , η τελετουργία (τελετουργώ), ο υαλουργός (το υαλουργείο, η 

υαλουργία) 
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-ποι (-ος, -ια, -ειο, -ω) 

η κονσερβοποιία, ο σελιδοποιός, ο αλευροποιός, ο γελωτοποιός, το αμαξοποιείο, η 

αρτοποιία, το αρτοποιείο, η γεφυροποιία, ο ζυθοποιός, αγιοπιώ, τραγουδοπιώ, ο 

θαυματοποιός, το πεδιλοποιείο, ο τεχνητοποιός, ο ψαθοποιός, το ωρολογοποιείο, ο 

φθοροποιός, ειδωλοποιώ, κεφαλοποιώ, σχηματοποιώ, ωραιοποιώ, το 

φακελοποιείω, ο φαρμακοποιός, ο σκηνοποιός, ο παγοποιός, ο οινοπνευματοποιός 

-τομ (-ος, -ειο, -ω) 

η αμυγδαλοτομία, η εντεροτομία, η θωρακοτομία, η ιριδοτομία, η καρδιοτομία, η 

νευροτομία, η πλευροτομία, η ρινοτομία, ρινοτομώ, ο δεντροτόμος, ορθοτομώ, 

τριχοτομώ, η υλοτομία, υλοτομώ, ο φλεβοτόμος, η μυοτομία, η λαπαροτομία 

-τροφ (-ος, -ια, -ειο) 

ο αγελαδοτρόφος, ο ζωοτρόφος, η ζωοτροφία, ο ιχθυοτρόφος, ο κτηνοτρόφος, ο 

ορνιθοτροφείο, η προβατοτροφία, το περιστεροτροφείο, ο σηροτρόφος, ο 

χοιροτρόφος, ετερότροφος, αυτότροφος, η βομβυκοτροφία, ο πτηνοτρόφος, η 

πολυτροφία, η κονικλοτροφία, η νησσοτροφία, η χηνοτροφία, ο ιερακοτρόφος, ο 

περιστεροτρόφος, το ιπποτροφείο 

-φαγ (-ος, -ια) 

o ακριδοφάγος, ο κρεοφάγος, ο μυρμηγκοφάγος, ο βακτηριοφάγος, ο 

τουρκοφάγος, ο μηλοφάγος, ο ανθρωποφάγος, ο ρουσφετοφάγος, η αυτοφαγία, ο 

χορτοφάγος, η χορτοφαγία, η κυτταροφαγία, η ωμοφαγία, το ταχυφαγείο, ο 

ταινιοφάγος, η ψαροφαγία, ο πολυφάγος, η πολυφαγία, ο φρουτοφάγος, η 

φρουτοφαγία 

-φιλ (-ος, -ια, -ω) 

ελληνόφιλος, ο ποδоσφαιρόφιλος, ο ομοφυλόφιλος, ο σλαβόφιλος, η 

αιμορροφιλία, γατόφιλος, εικονόφιλος, ζωόφιλος, υγρόφιλος, παλιοφιλος,  

-φορ (-ος) 

ο λαμπαδηφόρος, ζωηφόρος, ανθηφόρος, στεφανηφόρος, δαφνηφόρος, 

δρεπανηφόρος, κανηφόρος, νικηφόρος, δαφνηφόρος,  δακρυφόρος, δορυφόρος, 

πελεκυφόρος, о λεωφόρος,  μαστιγοφόρος, βαϊφόρος, βολιδοφόρος, 

σφραγιδοφόρος, οβιδοφόρος, ιδεοφόρος, ριζοφόρος, θεοφόρος, χαλαζοφόρος, 

ελαιοφόρος, ραδιοφόρος, εργαλειοφόρος, λαχειοφόρος, ταινιοφόρος, 

κοραλιοφόρος, αγγελιοφόρος, ιστιοφόρος, τραυματιοφόρος, μουστακοφόρος, 

μασκοφόρος, λευκοφόρος, σιελοφόρος, θαλλοφόρος, ολμοφόρος, κουκλοφόρος 


