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У статті робиться спроба визначити словотвірні особливості суфіксальних збірних іменників 
на матеріалі «Словника староукраїнської мови XIV—XV ст.» (К., Наук. думка, 1977 — 1 т., 
1978 — 2 т.), що відбив лексику періоду XIV—XV ст., зафіксовану в пам’ятках юридичного 
характеру. Значну частину його джерел становлять грамоти, в яких відображені 
дипломатичні та майново-правові відносини. 

На противагу церковно-книжній, мова актових документів XIV—XV ст., хоч і не 
тотожна загальнонародній розмовній мові, все ж була в значній мірі її відбиттям і єдиним 
джерелом вивчення мови української народності на ранньому етапі її розвитку. 

У словнику налічується близько 12 тис. слів, з них іменників — до 4,5 тис. Збірних 
іменників нами виявлено 63. Вони у своїй більшості утворені морфологічним (афіксальним) 
способом, насамперед його суфіксальним різновидом, який полягає у поєднанні суфікса з 
коренем або похідною словотворчою основою. Виділяємо два словотвірних розряди 
суфіксальних збірних іменників: а) назви істот (потомство, панство, поганство, 
доуховенство, христїянъство, братія, приселение, дружина, челядь, оутиче та ін.); б) назви 
неживих предметів (дубье, тръніе, черетіе, проутіе, крамарїа, вольщина тощо). 

Розряд збірних іменників із значенням істот об’єднують словотвірні типи з такими 
суфіксами: а) в іменниках середнього роду на -ств(о) (пан-ств-о, поган-ств-о, бискуп-ств-о, 
потом-ств-о, брат-ств-о); -и~ (-ие, -е) (приселен-ие, оутич-е)1: б) в іменниках жіночого 
роду -ія (брат-ія, ратт-ія); -ядь (чел-ядь); -ин(а) (друж-ин-(а), жївот-їн-а). 

Збірні іменники із значенням неістот об’єднують словотвірні типи з суфіксами: а) в 
іменниках середньо городу на -и~ (-ие,-ье) (жалоуд-ие, дерев-и~, верб-іе, камен-ье, лоз-ье); 
б) в іменниках жіночого роду — -ія (крамар-ія); -ин(а) (дуб-ин-а, вольш-ин-а); в) в іменниках 
чоловічого роду — -никъ (берез-никъ, дуб-никъ). 

Усі ці суфікси праслов’янського походження, успадковані староукраїнською мовою з 
давньоруської. Утворення на -иє ще в давньоруській мові становили найбільш значну групу 
суфіксальних збірних іменників переважно з галузі рослинної лексики (ветвие, вербие, елие, 
корение, каление, искрие та ін.). У мові XIV— XV ст. збірні іменники з формантом -иє 
утворюють групу назв сукупності рослин або їх частин (проутіе, вербіе, черетіе, лозье, 
хворостіе). За межами цієї групи залишається збірний іменник каменье «дорогоцінне 
каміння». Лише два збірні іменники приселение «майбутні поселенці маєтку» та оутиче 
«качки» означають сукупність істот. Однак ці факти свідчать про розширення утворень на -
иє в давній період. Твірною основою збірних назв даного типу виступає повна іменникова 
основа: лоза → лоз-а + ие → лозие; хворостъ → хворост-ъ + ие → хворос-тие; дерево → 
дерев-о + ие → деревие. Іменники приселение, корчовье утворені від дієприкметникових 
основ. 

Збірні іменники представлені в актовій мові XIV— XV ст. нейтральними або книжними 
утвореннями. Як показують приклади, наведені в словнику, в експресивно-стилістичному 
відношенні суфіксальні збірні іменники на -иє нейтральні: <а>хотаръ томоу селоу поченши 
от могыли... на конецъ хворо<стї>а, а о(т) конецъ хворостїа до дорогы. 

Лінгвісти визначають суфікс -ств(о) у слов’янських мовах як основний на означення 
людського колективу, генетично пов’язаний з абстрактними назвами. У староукраїнській 
мові XIV—XV ст. формант -ств(о) також уживався для творення таких назв (доуховенство, 
панство, поганьство, потомство та ін.). 

Серед збірних іменників на -ств(о) чітко виділяється семантична група назв, 
пов’язаних з релігійною діяльністю (христїянъство, доуховенство, бискупство, братство). 
Це пояснюється тим, що суфікс -ств(о) був підтриманий в українській мові 
                                                           

1 Написання суфіксів -и~ (-ие, -ье); -ядь (-hдь, -адь); -ія (-їа, -іа), -ина (-іна, -їна) відбивають різні 
орфографічні прийоми писарів ХІУ—XV ст., тому їх кваліфікуємо як правописні варіанти. 



старослов’янською, в якій він активно вживався. Серед інших слів відзначимо слова 
панство «група людей за віковими ознаками», потомство «молоде покоління стосовно 
старшого». 

Збірні іменники з формантом -ств(о) в основному творяться від субстантивних основ: 
а) повних (панъ → пан-ъ + ство-о → панство); б) усічених (християнинъ → християн-инъ + 
ств-о → християнъство). Іменник доуховенство утворено від прикметникової основи з 
появою вставного е між двома приголосними в, н. 

Лексеми на -ство у книжних текстах стилістично нейтральні. Пор.: «Мы стефань 
воєвода... вызнавамы аже мы и слюбоуемъ и слюбили есми паноу... нашемоу... 
Казимировh... и оусим ярцибискоупом и бискоупом и оусемоу доуховенствоу... обыхомь 
мы их милости верни и подвдани были на веки». 

Старослов’янський суфікс -ія в давньоруський періоді був уживаний як для 
найменування сукупності родичів чи свояків (дhвериа, зятия, шюрия тощо), так і інших 
груп осіб. У мові досліджуваного нами періоду формант -ія засвідчений в іменникових 
утвореннях крамаріа «роздрібний товар», раттіа «рать, військо», в досить часто вживаному 
збірному іменнику братия, що мав значення «рідні, двоюрідні брати», «родичі», «люди 
одного суспільного середовища», «члени монастирської общини» «приятелі, друзі», 
«прихильники одної віри». Інші найменування сукупності осіб у пам’ятках староукраїнської 
мови не відображені. Вони втратили збірне значення, стали вживатись у формі називного 
відмінка множини. Як бачимо, суфікс -ія в староукраїнській мові починає втрачати свою 
активність. Із утворень даного типу в сучасній українській мові зберігся тільки збірний 
іменник братія. Однак у процесі історичного розвитку мови він значно звузив своє 
значення. Найчастіше він вживається для називання сукупності людей однієї професії, 
одного суспільного середовища з певним експресивно-стилістичним забарвленням, у деяких 
творах — на означення ченців однієї общини або монастиря. 

Давні словотвірні відношення відображає збірний іменник челядь, що в 
староукраїнській мові вживався у кількох значеннях: «члени сім’ї, що проживають разом», 
«феодально залежні селяни, невільна робоча сила у феодальному господарстві», «слуги». Як 
зазначає Й. О. Дзендзелівський, челядь — єдине праслов’янське слово, що збереглося в усіх 
слов’янських мовах (праслов. *čel-jadь — корінь той самий, що в словах чоловік, коліно та 
ін.). Термін челядь часто вживаний у пам’ятках староукраїнської мови: «А челядь, и стадо, и 
статки домовые делили на полы». 

Словники сучасної української мови фіксують такі збірні назви з суфіксом -ядь: 
челядь, рухлядь. Відзначимо, що, крім названих утворень, в усіх діалектах української мови 
функціонує значна група іменників збірності на -ядь: корчевлядь, погнилядь, скуплядь, 
черствлядь тощо (всього 46 утворень). 

Нейтральні в експресивно-стилістичному відношенні відіменникові утворення на -никъ 
уживалися на означення назв рослинних масивів (дубникъ, березникъ). Пор.: «А хотар тому 
селу... чересь поле на могилу от толh скузь березникъ на другую могилу». В українській 
мові наступних століть у цьому ж значенні частіше вживаються збірні іменники на -няк, їх 
можна було б очікувати і в староукраїнській мові, оскільки в мові давньоруського періоду 
такі утворення засвідчені, однак у пам’ятках XIV—XV ст. вони не виявлені. 

Суфікс -ин(а) вживався в утвореннях: 1) на означення назв рослин (вольшина, дубина); 
2) для творення колективних назв істот (дружина, жївотїна); 3) у назвах збіжжя (озимина, 
веснина). Ці іменники мотивуються субстантивними основами: дубъ → дуб-ъ + ин-а → дуби-
на. У словах вольшина (вольха → вольх-а + ин-а → воль-шина), дружина (другъ → друг-ъ + 
ин-а → дружина) спостерігаємо чергування задньоязикових г, х перед голосним переднього 
ряду и. Лексему озимина утворено від прикметникової основи. Як і переважна більшість 
збірних іменників староукраїнської мови, ці утворення в актовій мові XIV—XV ст. э 
нейтральними: «А тако есмо ему дали... #ко оуhхана... границ#... обчиною горh к волуицh 
подлh дубины по нижний конець дубины на верхъ волуицh». 

Таким чином, наявний лексикографічний матеріал свідчить про те, що твірною 



основою для суфіксальних збірних іменників староукраїнської мови XIV—XV ст. в 
основному була іменникова основа, зрідка — прикметникова чи дієприкметникова. Інші 
словотвірні типи іменників не відзначались продуктивністю в мові досліджуваного періоду, 
однак це ще не є переконливим свідченням їх малопродуктивності, оскільки лексика у 
словнику староукраїнської мови представлена утвореннями, що зберегла тільки актова мова 
XIV—XV ст. 
 


