
О. К. БЕЗПОЯСКО 
І КОРІНЬ, І СУФІКС 

 
Звичайно складні слова — назви осіб за професією — утворюються сполученням іменника з 
дієслівними коренями типу -вар, -вод, -гон, -лом, -роб, -кур тощо напр.: куховар, квасовар, 
чаєвод, цитрусовод, плутогон, смологон, бавовнороб, склороб, каменолом, смолокур та ін. У 
сучасній українській мові паралельно вживаються також аналогічні назви осіб за професією, 
де замість названих коренів дієслів виступають суфікси, напр.: кухар, квасник, чаївник, 
цитрусівник, плотар, смоляр, бавовняр, скляр, каменяр. Як правило, такі найменування 
однакові за значенням, пор.: сукнар і сукнороб: «той, хто виготовляє сукно»; бавовняр і 
бавовнороб: «той, хто вирощує бавовну»; каменяр і каменолом: «той, хто видобуває 
каміння». Сферами використання ці паралельні іменники не розрізняються, пор.: «Конон 
Макарович подався в поле, до бавовнярів» (О. Гончар); «Меткі бавовнороби, Стрункі і 
жилаві, — такі вони тут всі» (М. Бажан); «П’ятірка сивих плотарів Сиділа в тінях яворів» 
(А. Малишко); «Юхим бачив, що плотогонів зносило водою, й гукав: «До берега кермуй, 
Антоне!» (С. Чорнобривець); «Б’є об камінь невсипущий молот, То в атаку йдуть каменярі» 
(Л. Дмитерко); «Трохи далі, під скелею Богатир, юрмилися каменоломи» (Я. Баш). 

Отже, у сучасній українській мові спостерігається явище заміщення суфікса специфічним 
дієслівним коренем при збереженні значення слова. 

Заміна суфікса коренем дієслова не є довільною заміною одного словотворчого засобу 
іншим. Для того щоб цей процес відбувся, корінь повинен зблизитися з суфіксом 
функціонально, тобто виконувати ту саму роль — утворювати назву особи-діяча. 
Переосмислення коренів дієслова відбувається поступово, спершу вони втрачають значення 
конкретної дії, набуваючи більшої абстрагованості. Пор.: плотогон і плотовод — «той, хто 
сплавляє плоти», але не гонить або водить, якщо орієнтуватися на безпосереднє значення 
дієслів, аналогічно смологон, смоловар і смолокур; саловар і салотоп; винокур і винороб. При 
цьому в похідних увага більше зосереджується не на дії, а на її результаті, названому 
основою іменника; у такій ситуації дієслівні корені, близькі за значенням, можуть заміщати 
один одного, не викликаючи при цьому семантичних змін у похідному, пор.: сировар і 
сиророб — «той, хто виробляє сир». 

Однакові за змістом найменування осіб довго не існують у мові. Тенденція до чіткості і 
точності може спричинити занепад одних форм і поширення інших; іноді паралельні назви 
розрізняються за сферами використання, а в окремих випадках набувають додаткових 
відтінків змісту. Подібні процеси помітні серед частини іменників з суфіксами -ар, -ник і їх 
семантичними відповідниками на -вар, -вод, -гон тощо. Так, застаріла форма соляр — «той, 
хто виварює сіль з води» — у сучасній українській мові витіснена іменником солевар з 
аналогічним значенням. Напр.: «Недалеко від Євпаторії збиралися всі, хто кинув виклик 
окупантам. Це були переважно каменярі та солевари» (Ю. Збанацький). Рідкісна форма 
віршар у значенні «поет», властива нейтральному мовленню, вийшла з ужитку, а складні 
похідні з дієслівними коренями — віршороб і віршомаз — мають різко негативний відтінок. 
Напр.: «Це була відповідь тим віршоробам, які загрузли в шкільній схоластиці і хвалебні оди 
видають за поезію» (П. Колесник); «Чимало розвелося у нас віршомазів, які живуть задля 
особистої вигоди. Їм нічого не варто сьогодні хвалити одних, назавтра — інших» 
(М. Олійник). 

Частина паралельно вживаних іменників з дієслівними коренями набула специфічного, 
вужчого значення, відмежувавшись від похідних на -ар, -ник. Так, плотарем називають 
того, хто не тільки сплавляє плоти (це роблять також плотогони і плотоводи), а й збиває і 
зв’язує їх; квасовар — той, хто варить, готує квас, а квасник — той, хто не тільки варить, 
готує квас, але й продає його. 

Уживання коренів дієслів у ролі суфіксів іменників показує, як взаємодіють слова й 
афікси, заміщують одне одного, виходять з ужитку або набувають нових значень. 
 


