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Становлення відмінкової парадигми родового відмінка у іменників чоловічого роду однини 
— одна з проблем нормалізації граматичних норм сучасної української літературної мови. 
Особливістю цієї парадигми є паралельне вживання флексій -а(-я) та -у(-ю). Первісно ці 
закінчення виникли як результат історичного злиття в одному типі відмінювання іменників 
колишніх -о та -й-основ. Це і зумовило появу численних варіантних форм як в 
літературному, так і в діалектному мовленні. З часом проблема варіантності була в 
основному розв’язана на основі семантичного принципу — назви конкретних та одиничних 
предметів набули закінчення -а(-я), а назви абстрактних та збірних -у(-ю). Проте 
повсякденна мовна практика свідчить про існування розбіжностей форм тих самих слів. Так, 
в українській мові існує ряд іменників, у яких простежуються розбіжності у правописі 
закінчень родового відмінка. Це стосується, зокрема, семантичної групи слів на позначення 
тривоги, боязні, неспокою, для яких характерне закінчення -у. Розглянемо у цьому зв’язку 
іменник страх: «Еней од страху з плигу збився» (І. Котляревський); «Я один, а насупроти 
мене тілько ворогів! Не дивно, що в мене аж дух застиг од страху» (Л. Мартович). 

У писемних пам’ятках минулого паралельно побутувала і дублетна форма страха: 
«..ради вашего антихристова страха» (І. Вишенський); «Братія вся од страха в пещеру 
бежаща» (І. Величковський); «А поганці страха набралися, боячися князя Мономаха» 
(М. Костомаров). 

Цей іменник міг легко сполучатися з дієсловами, утворюючи стійкі словосполучення, 
скажімо, страху наганяти, задати страху, зазнавати страху, не знати страху і под., напр.: 
«— Гаряча в мене стара, — пишався дід, — кому хочеш страху нажене!» (Ю. Яновський); 
«З ним всякий битися боявся, Собою страху він задав» (І. Котляревський); «Потягла я за 
чуприну. Тільки страху задала» (Укр. нар. пісня); «Ми лицарі всі без догани й страху, Ми в 
серці ховали не марну пиху, а цноти, що зрошує слава» (Леся Українка). 

Щодо фразеологізму у страха великі очі, то тут існують розбіжності у виборі закінчення 
родового відмінка слова страх. Автори академічного Словника української мови, віддаючи, 
напевно, перевагу вихідній формі, рекомендують уживати закінчення -у. Як ілюстративний 
матеріал вони цитують рядки з «Енеїди» І. Котляревського «Великії у страху очі; Вся рать 
неслась, хто швидше зміг. Назад вертатись неохочі, Всі бігли, аж не чули ніг». 
Фразеологічні ж словники послідовно подають цю ідіому з флексією -а для аналізованого 
іменника (див.: Олійник І. С, Сидоренко М. М. Українсько-російський і російсько-
український фразеологічний словник. — К., 1971; Удовиченко Г. М. Фразеологічний 
словник української мови. — К., 1984). 

Безсумнівно, що нормативною повинна бути форма з -а, оскільки йдеться не про 
абстрактне поняття, а про ступінь уособлення. Наявний у словосполученні іменник очі 
створює в уяві читача або слухача не абстрагований, а якоюсь мірою конкретизований 
об’єкт. До того ж ілюстративне речення є сумнівним, бо в деяких виданнях (зокрема, 1842 р.) 
цей фразеологізм подається з флексією -а для іменника страх: «Великій у страха очи. Вся 
рать неслась хто швыдче змигъ». Таке написання, вмотивоване за граматичним і 
семантичним чинниками, зустрічається і в інших літературних джерелах, напр.: «..бо, як то 
кажут, «у страха великі очі» (Русалка Дністрова); «— У страха очі великі, й вони [пани] 
скрізь уже бачать більшовицьку революцію на свої перелякані голови» (П. Козланюк). 

Якщо в усталених зворотах наганяти страху, задати страху другий компонент має 
подвійний наголос (страху), який аж ніяк не впливає на семантику вислову, то у 
фразеологізмі у страха великі очі він має наголос тільки на основі. 

За традицією розрізнювальної функції набувають закінчення родового відмінка й у слові 
дух. У випадках персоніфікації в специфічному використанні вживають форму з -а: «Векла, 
узявши дитину, … перехрестила його: «Во ім’я отця і сина і святого духа» (Г. Квітка-
Основ’яненко). «Словар української мови» за редакцією Б. Грінченка фіксує 



словосполучення «святий дух», а також цей іменник як назву релігійного свята: «До Духа не 
знімай кожуха». З часом, уживаючись в інших значеннях, він набуває закінчення -у: «І меж 
ними Цариця сиділа. Я глянула, усміхнулась... Та й духу не стало» (Т. Шевченко) — 
«дихання не стало». 

У формі родового відмінка іменник дух може виступати структурним компонентом 
фразеологізмів задати духу «побити, покарати», ні слуху, ні духу, духу не пахне «немає ніякої 
звістки», що є духу «з усієї сили»: «— Приляж к землі ти для підслуху. А я задам Рутульцям 
духу» (І. Котляревський); «Щонеділі пекла пиріжки з сиром та збирала вершки, а від Сави ні 
слуху ні духу» (Нар. пісня); «Сліпий скрипник.. що є духу скрипить Дербенський марш» 
(Г. Квітка-Основ’яненко). 

Фразеологізм ні духа (немає ні духа) на ґрунті персоніфікації приймає флексію -а, яка є 
нормативною з граматичного погляду. Він уживається, коли треба передати в мовленні 
відсутність особи: «.. хата пустісінька, і духа нікого нема» (Г. Квітка-Основ’яненко); «Двері 
порозчиняні, одежа.. порозкидана, скриня одчинена й каганець горить, а в хаті — ні духа» 
(С. Васильченко); «Нема нікого, аж ні духа, а ні лялечки» (І. Манжура). 

Отже, флексія -а родового відмінка для іменника дух уживається тільки в побутовому 
мовленні, а також у фразеологізмі ні духа, на що вказує і 11-томний Словник української 
мови. Проте в писемній мові засвідчено приклади, коли значення конкретного слова 
випливає з семантики контексту. Так, у реченні «Куда ти ведеш сього злого духа?» 
(інтермедія XVII-XVIII ст.) іменник дух співвідноситься з конкретною особою (тут 
знахідний відмінок збігається з родовим), а в такому, як «Голос духа чути скрізь» 
(І. Франко), слово дух ужито в переносному значенні. І тому флексія -а в таких текстах 
закономірна. 

Таким чином, при виборі флексій родового відмінка для іменників чоловічого роду слід 
враховувати не тільки усталену правописну закономірність, але й семантичне навантаження 
слова, його місце в реченні та синтаксичну конструкцію, в якій воно вжите. 
 


