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У статті на широкому фактичному матеріалі давньої руськоукраїнської 

мови ХІ–ХІІІ ст. аналізуються структурно-семантичні та словотвірні 

особливості похідних абстрактних іменників із суфіксом -ость. Встановлено, 

що в зазначений період за допомогою цього форманта від прикметникових 

основ утворювалися переважно назви почуттів, рис характеру, поведінки та 

фізичного стану істоти. В ХІ–ХІІІ ст. лексико-словотвірні типи абстрактних 

іменників на -ость із незначними змінами продовжили розвиток від 

прасловʼянської доби. Джерела давньої руськоукраїнської мови не зафіксували 

пік продуктивності цього суфікса. 
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В статье на широком фактическом материале древнего русско-

украинского языка XI–XIII вв. анализируются структурно-семантические и 

словообразовательные особенности абстрактных существительных с 



суффиксом -ость. Установлено, что в рассматриваемый период с помощью 

этого форманта от основ имен прилагательных образовывались 

преимущественно названия чувств, черт характера, поведения и физического 

состояния существа. В XI–XIII вв. лексико-словообразовательные типы 

абстрактных существительных на -ость с незначительными изменениями 

продолжили развитие от праславянского периода. Источники древнего русско-

украинского языка не зафиксировали пика производительности этого суффикса. 

Ключевые слова: праславянский язык, древний русско-украинский язык, 

абстрактное существительное, деадъективы, лексико-словообразовательный 

тип, формант, суффикс -ость. 

 

The article deals with the structural-semantic and word-building features of 

derivative abstract nouns with suffix -ость on the wide factual material of the Old 

Russian-Ukrainian language of the XI–XIII centuries. It was found out that during the 

analyzed period this formant used to create the names of feelings, features of 

character, behavior and physical condition of the creature from adjective bases. In the 

XI–XIII centuries the lexical and word-building types of abstract nouns continued 

with insignificant changes their development from the Proto-Slavic language. 

Sources of Old Russian-Ukrainian language do not yet capture the peak of 

productivity of this formant. 
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Постановка проблеми. Памʼятки української мови ХІ–ХІІІ ст. фіксують 

велику кількість абстрактних найменувань, тобто слів, що позначають 

узагальнені якості, властивості, опредметнені дії, стани тощо. Такі іменники 

мають і специфічну словотвірну структуру. Серед абстрактних назв, які 

трапляються в писемних джерелах української мови зазначеного періоду, 

помітне місце посідають деривати з суфіксом -ость.  



Аналіз останніх досліджень і публікацій. Абстрактна лексика була 

обʼєктом вивчення в працях В. Веселітського, В. Німчука, Л. Полюги, 

О. Потебні, Н. Томи, І. Чепіги та інших мовознавців. Питанню про дериваційні 

особливості іменників на -ість у сучасній українській мові присвячені праці 

В. В. Грещука, який, зокрема, встановив словотворчу здатність мотивувальних 

прикметникових основ у творенні таких похідних [1]. Історію конфіксальних 

похідних на -ость висвітлено в монографії “Нариси з історії української мови 

(іменникові конфікси)ˮ [2, с. 347–349]. Динаміка дериваційної структури 

композитно-суфіксальних похідних із цим формантом розглядалася в працях 

В. Ліпич [3, с. 73–75]. Однак на сьогодні історія лексико-словотвірних типів 

абстрактних іменників на -ость в давній рускоукраїнській мові ХІ–ХІІІ ст. 

залишається недостатньо вивченою. Це зумовлює актуальність нашого 

дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є лексико-словотвірний аналіз 

групи іменників з абстрактною семантикою, утворених за допомогою 

суфікса -ость, що фіксуються писемними джерелами ХІ–ХІІІ ст.  

Завдання, які сприяють реалізації мети: з’ясувати питання історії, 

структурно-семантичних і словотвірних особливостей похідних іменників із 

суфіксом -ость; встановити ті лексико-словотвірних типи абстрактних 

іменників зі згаданим формантом, які уможливлять окреслення його функцій; 

виявити динаміку цього дериваційного засобу шляхом зіставлення фактів 

праслов’янської та давньої руськоукраїнської мов. 

Виклад основного матеріалу. У сучасному мовознавстві походження 

суфікса -ostь має різні гіпотези. На думку деяких учених, він виник на 

слов’янському ґрунті в результаті злиття кількох давніх формантів 

(-es- / -os- і -tь) [4, с. 120]. Інші дослідники відносили його до прасловʼянських 

утворень [5, с. 129], вважали явищем, властивим ще індоєвропейській добі [6, 

с. 52], або запозиченням із церковнослов’янської мови [7, с. 77–83]. 

Мовознавці встановили, що за допомогою зазначеного суфікса вже в 

праслов’янській мові утворювалася велика кількість відприкметникових 



абстрактів із різноманітною семантикою [8, с. 296], наприклад:  

– найменування внутрішнього стану істоти, психічних відчуттів, 

властивостей її характеру – *bolgostь (ЭССЯ 2 173, Sławski І 305) “доброта, 

добродушність” від *bolgъ(jь) або від *bolgo; *bujestь (ЭССЯ 3 83) “безумство, 

дурість; марнославство, зарозумілість; сміливість, хоробрість” (*bujь 

“нерозумний, безумний”);  

– назви фізичних відчуттів істоти – *bridostь (3 27) “терпкість, кислота, 

гіркота” (*bridъkъ); *bridъkostь (ЭССЯ 3 27, Sławski І 380) “гіркота; гидота” 

(*bridъkъ);  

– найменування фізичного стану, зовнішнього вигляду істоти – *bъdrostь 

(ЭССЯ 3 111) “бадьорість” (*bъdrъ); *gluхostь (6 145) “глухота” (*gluхъ);  

– назви узагальнених якостей, властивостей – *bъrzostь (ЭССЯ 3 136, 

Sławski І 426) “швидкість; квапливість; стрімкість” (*bъrzъ); *bystrostь (ЭССЯ 

3 152, Sławski І 479) “чистота, ясність, прозорість; кмітливість; швидкість” 

(*bystrь);  

– назви узагальнених ознак за кольором – *bělostь (ЭССЯ 2 74, Sławski І 

235) “білизна, чистота” (*bělъ); *čьrnostь (Sławski ІІ 236) “чорнота, темнота” 

(*čьrnь) тощо [докладніше див. 9]. 

Отже, в прасловʼянській мові окреслилися основні лексико-словотвірні 

типи деадʼєктивів на -ость, за цим формантом закріпилося загальне значення 

опредметненої ознаки. 

У словотвірній системі давньої руськоукраїнської мови ХІ–ХІІІ ст., за 

нашими спостереженнями, відприкметникові похідні на -ость утворювали 

кілька доволі продуктивних лексико-словотвірних типів абстрактних 

найменувань. 

1. Назви почуттів, емоційних станів, властивих людині, представлені в 

обстежених джерелах великою кількістю дериватів, які вживалися ще в 

прасловʼянській мові, а також новотворами ХІ–ХІІІ ст., наприклад: се бо 

благовhстоу\ вамú радость велик@ (1056 ОЄ 57), исполъні я радости 

(ХІІ/ХІV СлТур 253), радость (1057 СлРЯ ХХІ 125) “радістьˮ; велика г и    ть 



тво" на на с (п. ХІ/1377 Повч 31),  и ость (1076 СДЯ ІV 530) “милість, 

милосердя; співчуття”; Арhю же "рость (ХІ/ХІІІ–ХІV ХА 71) від "рыи; 

гордость ^терга" (ХІ/ХІІІ–ХІV 73), гърдость (1076 СДЯ ІІ 408), гръдость, 

гъръдость (ХІІ–ХІІІ СлРЯ ІV 82) “гордість, гордовитістьˮ від гордыи; 

ко б агости испълненъ бысть (ХІІ–ХІІІ ЖБГ 48), б агость (1076 СДЯ І 205) 

“доброта, милосердя, милість”;  ютость (1076 ІV 486) “жорстокість, лють”; 

"ко писано ~сть жа ость домоу тво~го снhсть м< (1283 ЄЄ 46), жа ость 

(1076 СДЯ ІІІ 232) “горе, печаль; співчуттяˮ тощо.  

За допомогою фонетичного варіанта -есть твориться іменник боуєсть 

(ХІ/ХІІІ І 323) “гордістьˮ від боуии (Там само) “самовпевнений, нерозумнийˮ, 

пор. буесть (ХІ СлРЯ І 349) “відвага; гарячністьˮ. 

2. Доволі поширеними в українській мові аналізованого періоду 

виявилися найменування особливостей характеру, поведінки істоти: имh" … 

вс<коу свhдоуще  др᷉
с
ть (ХІ/ХІІІ–ХІV ХА 20), трудолюбива" бчела свою 

 удрость показающи (ХІІ/ХІV СлТур 252),  удрость (1073 Ср ІІ 186), 

 оудрость (1076 СДЯ V 33) “розум; знання, сукупність знань, філософіяˮ від 

мудрыи; то" ради дивны" хитрости и премдр 
с
ти (ХІ/ХІІІ–ХІV ХА 55) від 

хитрыи; и себе и сво" си погоуби за многоую несытость (ХІ/ХІІІ–ХІV 39), 

несытость (1076 СДЯ V 374) “жадібність, ненажерливістьˮ від несытыи (375) 

“жадібний, ненажерливийˮ; нє хвалю бо с< ни дєрзости своє" (п.ХІ/1377 Повч 

35), дьрзость (ХІ СДЯ ІІІ 146), дрьзость, дръзость, дерзость (ХІ Ср І 778) 

“зухвалість; рішучістьˮ (дьрзыи);  hность (1076 СДЯ ІV 455) “недбальство, 

бездіяльність; байдужістьˮ, повʼязане з прикметником лhнъ, лhныи (КЭСРЯ 

238), пор. також не hность (ХІ Ср ІІ 394); кротость (1076 СДЯ ІV 75) 

“лагідність, незлобність, покірність”; правость (1076 VІІ 442) 

“справедливістьˮ; грубость (ХІ/ХІV ІІ 395) “невігластвоˮ (грубыи); 

з охытрость (ХІ/ХІІІ–ХІV ІІІ 424) “підступністьˮ від злохытрыи (Там само) 

“хитрий, підступнийˮ; жестость (ХІ Ср І 863) “суворістьˮ; грубость 

(1113/1496 СлРЯ ІV 143) “невігластво, неосвіченістьˮ; прh ᷉дрость дана"  



~моу (1144 ГЄ 186) від прhмудрыи та ін. 

Пор. боуєсть (1076 СДЯ І 323) “дурість, нерозумністьˮ (боуии). 

3. Найменування фізичного стану людини спостерігаються в обстежених 

джерелах доволі часто, наприклад: оукрhпhвъ ^ дhтескыи   адости (ХІ/ХV 

ІлСл 41),   адость (ХІ/XV СлРЯ ІХ 186) “молодість”; побhдами и крhпостїю 

поминаютьсѧ нынh (ХІ/ХV ІлСл 41), крhпость (1076 СДЯ ІV 321) “здоровʼя, 

силаˮ, крhпость (ХІ–ХІІ СлРЯ VІІІ 36) “фізична сила, міць; могутність, сила, 

непереможність; твердість, міцність” від крhпú (СДЯ ІV 322) “активнийˮ, пор. 

креп (ЕСУМ ІІІ 84) “міць, силаˮ, або від крhпúкыи (СДЯ ІV 322) “міцний, 

твердийˮ; бъдрость (ХІІ І 325) “бадьорість, рішучість, силаˮ;  ертвость (1096 

СлРЯ ІХ 106),  ьрътвость,  рьтвость (1097 Ср ІІ 232) “тлінність, 

смертність”, пор.  ьртвость (ХІІ–ХІІІ СДЯ V 96) “стан мертвогоˮ; нагость 

(ХІІІ/1477 СлРЯ Х 55) “вид і стан голого тіла”;  удость (ХІІ–XІV VІІІ 293) 

“дурість” (пор. лудий “дурний”) та ін. 

4. Трапляються також іменники на позначення фізичних відчуттів 

істоти, проте вони залишаться, як і в попередній період розвитку мови, не 

дуже численними, наприклад: прhизлиха насыштьшемсѧ с адости книжныа 

(ХІ/ХV ІлСл 40), с адость (ХІІ–ХІІІ СлРЯ ХХV 68) “приємний або солодкий 

смак”; горесть (1076 СДЯ ІІ 356) “гіркотаˮ від гории (за допомогою 

суфікса -есть), пор. переносне стонааше горестию срдьчьною (ХІІ–ХІІІ ЖБГ 

45);  ьрзость (1076 СДЯ V 95) “те, що викликає відразу; гидотаˮ з первинним 

значенням “холодністьˮ від мьрзыи (КЭСРЯ 262);  ьртвость (ХІІ СДЯ V 96) 

“розслабленість, слабкістьˮ; бридость (1073 Ср І 178) “терпкість, кислота, 

гіркотаˮ, пор. бридость (ХІ–ХІІ СлРЯ І 334) “біль, печінняˮ. 

5. Різноманітні назви, що характеризують морально-етичні поняття або 

обставини життя людини, на -ость представлені окремим лексико-

словотвірним типом в обстежених джерелах: б агость (ХІ–ХІІ СДЯ І 205) 

“чеснота, праведність”; з охытрость (ХІ/ХІІІ–ХІV ІІІ 424) “підступи, обманˮ 

(злохытрыи); добрость (ХІ Ср І 679) “чеснотаˮ.  

За допомогою суфікса -есть твориться іменник горесть (1076 СДЯ ІІ 356) 



“горе, нещастя, бідаˮ від гории (Там само) “гірший; більш суворийˮ. 

6. Окремі параметричні ознаки обʼєктів навколишнього світу 

представлені такими іменниками: дъ гость (ХІІ СДЯ ІІІ 119), до гость, 

д ъгость (1263 СлРЯ ІV 299) “тривалість; якість властивість за значенням 

прикметника долгий”;  а ость (XІІІ ІХ 20) “малість, незначність щодо 

величини, обсягу, тривалості”.  

У словотвірній структурі деяких іменників цього типу спостерігається, 

певно, усічення прикметникового суфікса -ок-, наприклад: высость (ХІ Ср І 

452) “висотаˮ від высокыи; г убость (до 1200 І 521) “глибинаˮ від глубокии. 

7. Серед іменників на позначення ознак за кольором в ХІ–ХІІІ ст. 

трапляється невелика кількість дериватів. Цей лексико-словотвірний тип, за 

нашими даними, залишається малопродуктивним, як і в прасловʼянській мові: 

б едость (1073 Ср 119), б hдость (СлРЯ І 237) “блідістьˮ; зе еность 

(ХІІІ/1477 V 370) “властивість і стан зеленогоˮ.  

8. Деривати, що називають фізичні характеристики обʼєктів 

довколишнього світу, формують в українській мові аналізованого періоду 

окремий лексико-словотвірний тип, відомий ще з прасловʼянської мови, 

наприклад: быстрость (ХІ Ср І 204, СДЯ І 338) “швидкість, квапливістьˮ 

(быстрыи); борзость, бръзость (ХІ Ср І 198), бързость (ХІІ СДЯ І 329) 

“швидкість, стрімкістьˮ (бързыи); г адость (ХІ Ср І 517). 

9. Абстрактні назви з іншою семантикою: высость (1076 СДЯ ІІ 253) 

“велич, досконалістьˮ від высокыи (з усіченням суфікса -ок-);  hпость (1073 

Ср ІІ 73) “пристойність, краса” від лепыи (Там само) “гарний, хороший, 

прекраснийˮ, що пов’язане з праслов’янським прикметником вищого ступеня 

порівняння *lěpjь (ЕСУМ ІІІ 264–265);  ьд ость,  ед ость (ХІ Ср ІІ 224) 

“повільністьˮ від медлыи. 

Висновки. В українській мові ХІ–ХІІІ століть підтримується здатність 

суфікса -ость утворювати іменники жіночого роду від прикметникових основ, 

засвідчена ще в праслов’янській мові. Памʼятки давньої руськоукраїнської мови 

фіксують доволі високу продуктивність суфікса -ость в оформленні 



словотвірної структури деадʼєктивів з абстрактною семантикою переважно на 

позначення почуттів, емоційних станів людини, рис характеру, особливостей 

поведінки та фізичного стану істоти. Трапляються також в обстежених 

джерелах назви фізичних відчуттів, окремі морально-етичні поняття та 

параметричні найменування. Творення іменників, що називають ознаки за 

кольором та фізичні характеристики обʼєктів довкілля, за допомогою форманта 

-ость в аналізований період розвитку мови було дуже обмеженим. 

Таким чином, в ХІ–ХІІІ ст. лексико-словотвірні типи абстрактних 

іменників на -ость із незначними змінами продовжили розвиток від 

прасловʼянської доби. Джерела давньої руськоукраїнської мови не зафіксували 

пік продуктивності цього форманта. 
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