
ПЕТРО БІЛОУСЕНКО 
З ІСТОРІЇ ІМЕННИКОВОГО СУФІКСА -А 

 
Цей суфікс далеко не завжди згадують при переліках словотворчих формантів іменника. А 
тим часом він має давню і багату історію. У праслов’янській мові він належав до числа 
найважливіших словотворчих засобів, успадкованих ще з праіндоєвропейської епохи. Так‚ 
зокрема, за праслов’янської доби суфікс -а використовувався при творенні назв діячів 
чоловічого роду від дієслів. Із тих часів до нас дійшли іменники слуга, воєвода та ін. Цей 
суфікс утворював жіночі форми паралельні чоловічому роду на -о (довга, nova від dовгь, 
novь тощо) (В той час ім’я ще об’єднувало прикметник і іменник). 

У назвах істот формант -а також уживався для творення жіночих найменувань, напр.: 
вratanъ «син брата, племінник» > bratana «дочка брата, племінниця», orbъ «невільник, раб» > 
orba «невільниця, рабиня» тощо. Про те, що цей суфікс у праслов’янській мові був живим і 
продуктивним, свідчить також його нашарування на інші синонімічні суфікси -ik-a, -yk-a. 

На подальшу долю суфікса -а значний вплив справив його специфічний характер, 
адже він поєднував у собі, як видно уже з наведених прикладів, дві функції: творив нове 
слово і одночасно вказував на його належність до певного типу відмінювання. У 
віддієслівних утвореннях давньоруської мови він повністю поглинувся закінченням. 
Виразником похідності стала нульова морфема. Прикметники остаточно відокремилися від 
іменників, і суфікс -а в них теж відійшов до закінчення жіночого роду. І лише в функції 
творення жіночих назв осіб від чоловічих він зберіг успадковану з праслов’янської мови 
двофункціональність: продовжував виступати у ролі суфікса-закінчення. Пор.:»и вда за нь 
свою братанъноу» (Київський літопис, к. ХI ст.); «Г

~
ла же раба двьрьница Петрови» 

(Остромирове євангеліє, 1057 р.); «идh къ соусhдh» (Мінея, 1097 р.); «всhмь бо и 
странныим и соусhдомъ пода "ше» (Мінея, ХII ст.); «что грачють ворони» (Хроніка 
Амартола, ХI ст.); «бh тhло ~го "дь псо/м/ и вороно/м/» (Літопис Галицько-Волинський, к. 
ХIII ст.); «по"ти вноукоу ~го М

~
рию» (Пролог, ХIII ст.) тощо. 

Число жіночих найменувань у мові з часом зростає, з’являються інші словотворчі 
форманти. Останні могли навіть витісняти у давніх словах суфікс -а, напр. сусіда //сусідка. 
Однак невелика група старих найменувань із суфіксом-флексією -а збереглася. Окремі з них 
виступають як слова стилістично нейтральні. Проте, якщо слово з суфіксом-флексією -а має 
відповідник з іншим суфіксом (напр. рабиня, сусідка), слова прагнуть до емоційно-
експресивного розрізнення. 

Отже, в словах типу внука, кума граматичне значення жіночого роду виражене за 
допомогою форманта -а, що вказує також на жіночу стать особи так само, як і суфікси -ин-я, 
-к-а та ін. Наведені структури слід відмежовувати від утворень, де -а виконує лише роль 
флексії при хитанні в роді: зал — зала (розм.), ковил (діал.) — ковила і под. 

Здавалось би‚ суфікс -а залишився серед словотворчих ресурсів української мови 
лише як рудиментний елемент у давніх успадкованих словах. Однак в сучасній українській 
мові його частіше почали вживати у розмовному мовленні для творення жіночих назв осіб 
від чоловічих за характерною поведінкою: сплюх > сплюха, змерзлюх > змерзлюха, сміюх > 
сміюха тощо; для творення андронімів (назви заміжніх жінок за чоловіками): Гайдамак > 
Гайдамака, Кошарун > Кошаруня та ін. 

Стилістично нейтральним є цей суфікс у назвах жінок від іменників чоловічого роду 
іншомовного походження, що означають титули, напр.: маркіз — дворянський титул, маркіза 
— дочка або дружина маркіза, сеньйор — звертання до чоловіка, сеньйора — звертання до 
жінки в іспаномовних країнах. 

Вибух словотворчої активності суфікса -а стався наприкінці ХIХ — початку ХХ 
століть, коли особливо яскраво проявилася національна своєрідність у функціонуванні 
українських власних назв на тлі спільних мовних тенденцій східнослов’янських народів. 
Батьки почали дедалі частіше звертатися при називанні дітей до жіночих імен, утворених від 
чоловічих. Для такого словотворення у мовній практиці використовуються різні суфікси: -



ида (Антін, Антон > Антонида, Платон > Платонида, Степан > Степанида, Соломон > 
Соломонида), -ина(-ана) (Петро > Петрина, Петрана, Василь >Василина, Іван > Іванина, 
Леонт > Леонтина, Лука > Лукина, Михайло >Михайлина); -іна (Георгій > Георгіна, Ян > 
Яніна), -ія (Феофан > Феофанія, Юхим > Юхимія, Денис > Денисія, Еміль > Емілія, Роман > 
Романія), -на (Іван > Іванна). Однак згадані форманти у функції творення власних імен жінок 
від чоловічих не частотні — наведеними прикладами майже вичерпується кількість таких 
похідних. Найбільше прислужився тут нашій мові суфікс-закінчення -а. Кількість власних 
імен типу Валерія (<Валерій), Валентина (< Валентин) упродовж останнього століття різко 
зросла. У словнику-довіднику «Власні імена людей» (автори Л.Скрипник і Н.Дзятківська) їх 
налічується більше ста. Виявляючи надзвичайну продуктивність і регулярність, суфікс -а не 
тільки успішно конкурує з іншими формантами, а й подекуди витісняє їх, пор.: Павло > 
Павлина і Павла, Петро > Петрина і Петра. 

Така примхлива доля цього вельми поширеного суфікса, про який граматисти 
подекуди незаслужено забувають. 
 


