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ТВОРЕННЯ ЖІНОЧИХ НАЗВ З ФОРМАНТОМ -K-A У СЛОВАЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
У статті йдеться про творення жіночих атрибутивних та агентивних назв від особових назв чоловічого роду
за допомогою одного з фемінізуючих суфіксів словацької мови у зіставленні з відповідними українськими
назвами.
За допомогою фемінізуючого суфікса -k-a у словацькій та в українській мовах утворюються атрибутивні та
агентивні назви жінок, а також патронімні, ідеологічні та деякі інші назви.
Лінгвісти сходяться на тому, що формант -k-a походить з праслов’янських суфіксів -ьkа, -ъkа. На думку В.
Вондрака, історія походження формантів -ьkа, -ъка така ж, як і суфіксів -ьkо, -ъkо. Праслов’янський суфікс ъkо (первісно –kо) приєднувався до -ŭ-основ, де від нейтральних щодо експресії слів утворювалися здрібнілі
назви. Суфікс -ьkо з часом було абстраговано, але вже з утворень від -і-основ [6: 1, 619-620]. Ф. Славський
доводить, що праслов’янський суфікс -ьkа продовжує індоєвропейський гіпокористичний та демінутивний
формант -ĭkā, а суфікс -ъkа виник із -ŭkā [7: 95].
Наше дослідження проводилося на матеріалі словників сучасної словацької та української мов. За цими
даними, у словацькій мові від назв осіб чоловічого роду за допомогою форманта -k-a утворено 1340
атрибутивних та агентивних назв осіб, тоді як "Інверсійний словник української мови" фіксує лише близько 700
таких назв. Отже, суфікс -k-a – найпродуктивніший фемінізуючий формант і у словацькій, і в українській
мовах.
Суфікс -k-a і у словацькій, і в українській мовах механічно приєднується як до непохідних, так i до
похідних назв осіб чоловічого роду, не викликаючи при цьому змін на стиках морфем (autor – autorka, иlen –
иlenka, ohovбraи – ohovбraиka; любитель – любителька, трудар – трударка). Від непохідного іменника muћ за
допомогою суфікса -atk-a утворена назва жінки muћatka.
За допомогою суфікса -ка в словацькій та українській мовах утворюються також назви жінок від складних
іменників та від абреавітур, що мають значення осіб чоловічої статі (domased – domasedka; грошолюб –
грошолюбка, душогуб – душогубка, крутихвіст – крутихвістка, пройдисвіт – пройдисвітка).
У словацькій та українській мовах суфікс -k-a приєднується до повних похідних назв чоловіків із такими
суфіксами:
а) Суфікс -бr/-iar.
Словники словацької мови наводять 229 агентивних та 34 атрибутивних назв жінок, утворених від
чоловічих назв із суфіксом -бr/-iar. Це назви жінок, типу babonбrka, иipkбrka, jahodkбrka, korenбrka, kvetinбrka,
lahфdkбrka, nitiarka, notбrka, olejkбrka, panиuchбrka, sochбrka, stohбrka, љatniarka, varechбrka, vlasenkбrka.
"Інверсійний словник української мови" фіксує 38 агентивних та 6 атрибутивних назв жінок. Наприклад,
злидарка, кулінарка, ледарка. пліткарка, скотарка, чоботарка, штукарка.
б) Суфікс -и/-би.
У словацькій мові від чоловічих назв осіб із цим суфіксом утворено 110 агентивних та 20 атрибутивних назв
жінок. Це назви жінок типу dohliadaиka, flбkaиka, nahбиka, ohovбraиka, poинtaиka, povaѕaиka, predavaиka,
rezбиka, љtebotaиka, vydieraиka, zametaиka, zariekaиka. В українській мові зафіксовано майже 90 подібних назв
жінок (добувачка, доповідачка, наглядачка. обожнювачка, приборкувачка, шукачка).
в) Суфікс -nнk/-нk.
Словники сучасної словацької мови фіксують 121 агентивну та 40 атрибутивних назв жінок, утворених від
чоловічих назв на -nнk/-нk. Це такі назви жінок, як knihovnниka, labuћnниka, lekбrniиka, nбиelnниka, odpadlниka,
prнћivnниka, sъkromnниka, tlmoиnниka. В українській мові подібних назв осіб понад 50 (керівничка, розумничка,
чарівничка, шибеничка). У назвах жінок, утворених від чоловічих назв на -nнk/-нk, у словацькій та українській
мовах відбувається чергуваня к/ч, наприклад, lekбrnik – lekбrniиka; розумник – розумничка.
г) Суфікс -teѕ.
Словники сучасної словацької мови фіксують 101 агентивну та 21 атрибутивну назву жінок, утворених від
відповідних чоловічих назв осіб на -teѕ. Це назви типу cestovateѕka, obhajovateѕka, odberateѕka, poteљiteѕka,
riaditeѕka, skladateѕka, spisovateѕka, trэzniteѕka, veriteѕka, vychovбvateѕka, zamestnбvateѕka, zboћnovateѕka,
zlepљovateѕka. В українській мові агентивних та атрибутивних назв жінок, утворених від чоловічих назв на тель, усього 35 (вихователька, гнобителька, любителька, нищителька, осквернителька, ревнителька,
хоронителька, хранителька та ін.).
д) Суфікс -бk/-iak.
Словацька мова має 40 атрибутивних та 20 агентивних назв жінок, утворених від чоловічих назв на -бk/-iak.
Це такі назви, як cirkusбиka, paљerбиka, silбиka, spevбиka, svetбиka, tatrovбиka, tulбиka, vojaиka, ћobrбиka. В
українській мові подібних назв жінок понад 30 (дивачка, жебрачка, одиначка, простачка, чудачка та інші).
е) Суфікс -ес.
Творення жіночих назв від чоловічих назв на -ес у словацькій та в українській мовах супроводиться
елімінацією суфікса -ес, власне заміною його на суфікс -к-а. У словацькій мові є 21 атрибутивна та 3 агентивні
назви жінок, утворених від чоловічих назв із цим же суфіксом (cintѕavka, cviиenka, chovanka, milenka,
poturиenka, trestanka, zverenka). В українській мові подібних назв жінок є понад 20 (іноземка, плюгавка,
службовка, чорнобривка та ін.).
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є) Суфікс -och.
У словацькій мові є 7 атрибутивних назв жінок, похідних від чоловічих назв із суфіксом -och. Це такі назви
жінок, як beloљka, иernoљka, divoљka, hniloљka, polodivoљka, poloиernoљka, slaboљka. На стику морфем у таких
назвах осіб відбувається чергування приголосних ch/љ. В українській мові подібних назв жінок немає, оскільки
суфікс -ох українській мові невластивий. На відміну від словацької, в українській мові за допомогою суфікса ка назви жінок утворюються також від чоловічих назв на -ух, -юх. При цьому відбувається зміна к на ч та х на
ш (жовтобрюх – жовтобрюшка, недоук – недоучка, пастух – пастушка, сиротюк – сиротючка) та від назв на
-ій (крутійка, палійка).
ж) Суфікс -oљ.
Словацькі словники фіксують 7 атрибутивних назв жінок, утворених від чоловічих назв на -oљ: bifѕoљka,
dudroљka, hundroљka, niktoљka, skuhroљka, spachtoљka. В українській мові чоловічі назви з цим суфіксом
трапляються тільки в карпатських говорах. До того ж частина з них є дериватами від відповідних угорських
основ, наприклад, сикош – сикошка, смолош – смолошка, танцош – танцошка, фітькош – фітькошка,
фішкарош – фішкарошка, цурош – цурошка [29].
з) Суфікс -aj.
Атрибутивних назв жінок, які корелюють із відповідними назвами чоловіків на –aj, у словниках словацької
мови зафіксовано 4 (lapajka, nedbajka, pobehajka, ranostajka). В українській мові подібних назв жінок
зафіксовано 3 (гультяйка, скупердяйка, слюнтяйка).
и) Суфікс -an.
Назв жінок, утворених від чоловічих назв осіб із цим суфіксом, у словацькій мові зафіксовано 4
(nebeљќanka, pijanka, skokanka, trhanka). В українській мові також є декілька назв жінок типу шарлатанка,
хуліганка.
і) Суфікс -un.
Словники словацької літературної мови зафіксовують лише одну атрибутивну назву жінки – krikѕunka. В
українській мові таких назв жінок значно більше, оскільки тут більше утворень чоловічого роду на -ун.
"Інверсійний словник української мови" фіксує понад 20 назв жінок, що корелюють з чоловічими назвами на ун (бігунка, брехунка, дикунка, ласунка, мовчунка, пестунка, пустунка, сміхунка, хитрунка, хропунка,
шептунка).
За допомогою суфікса -k-а та його розширеного варіанта -iиk-a атрибутивні та агентивні назви жінок у
словацькій та українській мовах утворюються від запозичених чоловічих назв на -ist, -ent, -ant, -йr, -ik, -or, - бl,
-log, -grбf, -man. Словацькі словники фіксують понад 500 таких утворень (klaviristka, komponistka, optimistka,
regionalistka, scenбristka; frizйrka, inћinierka, konferencierka, metйrka, trйnerka; lunatiиka, reumatiиka, sangviniиka,
taktiиka, techniиka; gratulantka, pedantkа; meteorologiиka, pomologiиka, stomatologiиka, technologiиka; agitбtorka,
ilustrбtorka, prokurбtorka, senбtorka; agentka, asistentka, prezidentka; deputбtka, kandidбtka, literбtka; fiљkбlka,
intelektuбlka, profesionбlkа; geografka, choreografka, typografka; grafomanka, pivotmanka, rekordmanka).
"Інверсійний словник української мови " подає 180 таких назв жінок (акробатка, дипломантка, інтелігентка,
інтригантка, комедіантка, панікерка, професіоналка, русофілка, садистка, шантажистка).
Суфікс -k-а у словацькій мові приєднується також до непохідних запозичених назв чоловіків та назв,
утворених регресивним способом (anatуm – anatуmka, astronуm – astronуmka, atlet – atletka, teozof – teozofka, љйf
– љйfka). В українській мові в таких випадках для називання жінки здебільшого вживається іменник чоловічого
роду (анатом, астроном, географ, інженер) або ж іменник жінка з постпозитивним позначенням її роду
діяльності (жінка-агроном, жінка-льотчик).
На відміну від словацької, в українській літературній мові менше жіночих паралелей чоловічих назв осіб,
оскільки жінку за професією українці часто називають іменником чоловічого роду – жінка-агроном, жінкакосмонавт та лектор, обліковець, рахівник. Як зазначає І. Фекета, подібні конструкції для найменування жінок у
сучасній українській мові використвоується здебільшого тоді, коли окремої жіночої назви немає [5: 79].
Тенденція до називання жінок іменниками чоловічого роду при засвоєнні нових слів розвинулася у
літературних мовах десь на початку ХХ ст. Б. Михайлишин зазначає, що в основі родової кодифікації при
термінологізації осіб жіночої статі за професією лежить наявність паралельних форм для вираження окремих
агентивів-фемінітивів, наприклад, лікарка Куш і лікар Ланова, вчителька Тисовець і вчитель Смолінська. У
межах нормативного творення українських агентивів дослідник виділяє два типи номінації жінок за професією:
1) вихователька, кранівниця, трактористка; 2) диз’юнктивний, який формально представляють лише
агентиви-маскуліни (адвокат, кінокритик, терапевт), а похідні від маскулінативів агентиви-фімінативи в
українській літературній мові не вживаються (адвокатка, терапевтка) [4: 69]. Однак у розмовній українській
мові діє відчутна тенденція називати жінку номеном, утвореним від чоловічої назви за допомогою суфікса -к-а
(бухгалтерка, депутатка, президентка, філоложка). Це підтверджує і Л. Дідківська, яка зазначає, що далеко не
всі найменування професій мають відповідники з формальними ознаками жіночого роду, а в таких випадках,
коли такі відповідники існують, вони нерідко належать до розмовного стилю, тоді як в офіційно-діловому або
нейтральному стилі використовуються відповідні утворення чоловічого роду [2: 90]. Сучасні тлумачні
словники української мови (наприклад, "Великий тлумачний словник сучасної української мови"), фіксують
більше жіночих назв, утворених від чоловічої назви, хоча й з ремаркою розм., наприклад, агрономка,
бухгалтерка, шизофренічка [1].
Отже, словацька мова при творенні та узаконенні жіночих назв послідовніша. Адже поряд із чоловічою агентивною та атрибутивною назвою особи у ній майже до кожної з таких чоловічих іменувань наявна для особи
назва жіночої статі. Та головною причиною таких розходжень у творенні та вживанні особових назв двох зіста-
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влюваних мов полягає не стільки в словотворенні, а в українських словникарях, які, наслідуючи підхід російських лексикографів, неохоче допускають до офіційного вжитку цілком нормальні народні утворення типу лікарка, учителька, математичка. Звісна річ, що при такому ставленні до назв жінок та малят їх питома вага в українській мові мусить показати нижчий відсоток.
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Будникова Л.Т. Образование женских названий с формантом -к-а в словацком и украинском языках.
В статье рассматривается образование женских агентивных и атрибутивных названий от личных названий
мужского рода при помощи суффикса -ка в словацком языке в сопоставлении с соответствующими названиями в украинском языке.
Budnikova L.T. Formation of Feminine Names with the -k-a Formant in the Slovak and Ukrainian languages.
The formation of feminine nomina agentis and nomina atributtiva names from masculine personal names by means of
the suffix -ka in the Slovak language as compared with the corresponding names in the Ukrainian language is the concern of the paper.

