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Одним з найпродуктивніших способів попов-
нення лексичного складу мови є словотвір, тоб-
то утворення нових слів на базі наявних за допо-
могою певних словотворчих формантів. Причо-
му кожна частина мови характеризується неод-
наковою поширеністю різних способів творення, 
специфічними афіксами, різною типологією сло-
вотвірних значень та ін. Що ж стосується прик-
метника, то тут поряд із суфіксацією найпоши-
ренішими способами словотвору залишаються 
префіксальний і префіксально-суфіксальний. 
Об’єктом даного дослідження стали прикметни-
ки з префіксом БЕЗ-, зафіксовані пам’ятками 
XVI ст. 

Незважаючи на велику продуктивність утво-
рень з префіксом БЕЗ- та їх поширення в україн-
ській мові, в мовознавчій літературі ще й досі 
немає повного і всебічного висвітлення специфі-
ки цих прикметників. Як правило, історія розви-
тку прикметників з префіксом БЕЗ- згадується 
тільки принагідно [8, с. 244; 9, с. 209; 211; 6, с. 
31; 5, с. 16 та ін.]. У монографії А.П.Грищенка 
“Прикметник в українській мові” основна увага 
приділяється суфіксальному утворенню 
прикметників в історії української мови. Що 
стосується префіксальних утворень з БЕЗ-, то 
вчений тільки виділяє утворення типу “БЕЗ + 
родовий відмінок іменника + суфікс -Н-” як окре-
мий різновид префіксально-суфіксальних утво-
рень, але не дає його історичного аналізу [4, с. 179] 
(коли з’явилися в мові прикметники такого ти-
пу, як і на основі чого утворилися, які 
словотвірні значення передавали тощо). 

Найбільш  вичерпна  характеристика 
прикметників з префіксом БЕЗ- у давньоруський 
період (XI-XIV ст.) представлена в працях росій-
ських лінгвістів В. М. Виноградової [1; 2; 3] та 
В. Д. Романовської [7]. Але дослідниці в основ-
ному беруть до уваги російські пам’ятки зазна-
ченої доби. Таким чином, можна констатувати, 
що прикметникові утворення з префіксом БЕЗ- в 
українській мові різних історичних періодів за-
лишилися поза увагою дослідників. З огляду на 
це запропоноване дослідження має не тільки 
актуальний характер, але й певне значення для 
вирішення питань діахронного словотвору прик-
метників української мови. 

Мета статті – на основі пам’яток XVI ст. опи-
сати прикметники з префіксом БЕЗ-, визначити 
їх семантичні та структурні особливості. 

Аналіз зібраного матеріалу показав, що для 
прикметників з префіксом БЕЗ- характерним є 
префіксально-суфіксальний спосіб творення, до 
якого в переважній більшості випадків залуча-
ється суфікс -Н-. Такі прикметники могли утво-
рюватися від основи конкретних та абстрактних 
іменників, що безпосередньо впливало на семан-
тику похідного слова. Так, утворені від назв 
конкретних предметів прикметники отримували 
значення “такий, що не має чогось, що позначе-
не твірною основою, позбавлений чогось”. В 
основі цього словотворчого типу лежить сполу-
чення родового відмінка іменника з прийменни-
ком БЕЗ. Залежно від значення мотивуючого 
слова можна виділити кілька семантичних груп 
похідних прикметників: 

Прикметники з префіксом без-  
у староукраїнській мові XVI століття 

 
У цій статті розглядаються прикметники з префіксом БЕЗ-, зафіксовані пам’ятками української 

мови XVI ст. На підставі зібраних даних було з’ясовано, що основним способом творення прикметників 
такого типу був префіксально-суфіксальний, в основі якого лежало приєднання, як правило, суфікса -Н- 
до сполучення іменника в родовому відмінку з прийменником БЕЗ. Аналіз семантики й структури похід-
них слів показав, що префікс БЕЗ- у сполученні з конкретними іменниками передавав значення 
“ позбавлений того, що назване твірним словом”, а в сполученні з абстрактним – набував значення 
“ властивості предмета, його якості чи стану”. 

 
In this article we analyze adjectives with prefix “BEZ-” which have been fixed in Ukrainian language 

monuments of 16th century. The obtained data have shown that main method of creature of this type adjectives 
was prefixation plus suffixation. It means that suffix -N- was added to noun with preposition “BEZ”. The 
analysis of structure and meaning of derivates has shown that prefix “BEZ-” in combination with concrete 
noun means “deprived of something” and in combination with abstract noun represents the property of object, 
its quality and state.  
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1) прикметники, утворені від іменників, які 
є назвами частин тіла людини чи тварини: безя-
зычныи – … же господь сл±пца умудряєт, же 
безязычного и гугнивого Моисеа в мов± 
украшаєт… (КО, 2 зв.); безголовний – Безголовная 
справа (Пам. IV, отд. ІІ, 191); безногий – тамъ же 
… не застали ничого, толко дей худого, а безного-
го, а схоралого коня (Арх. ЮЗР, 6/І, 77). Прикмет-
ники цієї семантичної групи могли розвивати пе-
реносне значення. Наприклад, прикметник безсер-
дечный отримував значення “нечулий до інших; 
безжалісний, жорстокий, нечуйний”: лєгкомыслно
(ст) лю(д)скŸю строфоуєтъ сл±пыми глоухими, 
шалєными бє(з)сръдєчными,… (КО, 207). 

2) прикметники, утворені від назв різних 
конкретних предметів: безводныи – …гды свои-
ми плохими см±ло(ст)ми, яко облацы бє(з)водны
(и) … выстоупŸємо (КО, 204), … коли жъ пакъ 
нєчистый доухъ из члка изыйдє(т) пєрєходи(т) 
чєрєз(ъ) бєзводны(и) м±ста ищоучи поко²… (ПЄ, 
59); безмытныи – Безмытное торгованье (Арх. 
ЮЗР, І, 69), … листы безмытныи (Арх. ЮЗР, І, 
69); безъименъный – … бо я съ таковыми маш-
каръниками (безъименъными) не звыкъ справы 
мевати (Відп. ПО, 1049); беззаконный – … соудо
(м) бєзако(н)ны(м) во(з)нєслис² (Виш. Кн., 261); 
безправний – За таковые пов±сти заочные и без-
правные не маемъ жидовъ имати а ни карати 
(Арх. ЮЗР, І, 108), безправныи грабеж (АЖ, 11 
зв.; 35 зв.; 46 зв.); бєзплодныи – Єв(г)листа 
выписоує, якь іс послалъ по “сл± и якь смоковницоу 
бєзъпло(д)ноую оусоушиль (ПЄ, 170); безъоброн-
ный – безъобронного чолов±ка, барзо схорялого 
збили, змордовали (Арх. ЮЗР, 3/І, 143) та ін. 

Більшість прикметників з префіксом БЕЗ- 
утворені від абстрактних іменників. Такі прик-
метники поряд із значенням “позбавлений чо-
гось” отримують значення “качества, свойства, 
признака, характеризующего человека и различ-
ные предметы и явления” [1, с. 192]. Тобто вони 
виражають ознаку, яка характеризується проти-
лежністю якості порівняно з тією, що названа 
твірним словом: беззлобивый, бєзсилный, без-
скорбний, бєзславний, бєзразŸмный, бєспєчалный 
(безпечалный, безъпечалный), безвстидный 
(безвстыдный, бесвстыдный, безстужий, без-
стыдный ,  безстудный ),  безстрастен 
(безстрасный), бєсъчє(ст)ный, безхитрый та ін. 
Наприклад: члкъ … прилŸчилс² къ зв±р²т“мъ 
бє(з)разŸŸŸŸмны(м) и сталс² и(м) подобный (Сур., 
5), … в достатка(х) бєспєча(л)ны(х) и роскош-
ны(х), я(к) в мас(л)± плываєтє (Виш. Кн., 274),  
а ва(с) бєзъпєчалныхъ оучинимо (ПЄ, 123), єди(н) 
бо є(ст) бє(з)стр(с)тє(н), и бє(з)гр±шєнъ (КО, 
223), Якъ дŸрныє и бєсъчє(ст)ныє патрїа(р)хи 
ничого славного и пожиточного … в зє(м)ли сєй 
нє чин²(т) (Виш. Кн., 278), А если не згадне-
те тое простое и безхитрое загадки, то-
гда… (Виш. Кн., 153), бє(з)сты(д)ныє очи 

колоти бŸдŸтъ (См. Кл., 11), … псо(м) бє(з)
студны(м)… (Виш. Кн., 309), Але колижъ ми 
тебе Богъ ли, хто ли иный нагодилъ, жесь такъ 
смелый и безстужий (Відп. ПО, 1045). 

Названа група прикметників співвідносна 
формально і семантично не тільки з іменниками, 
але і з прикметниками з суфіксом -Н-, утворени-
ми від цих іменників, і є їх антонімами. Напри-
клад: безславный – славный: … як от бє(з)
славного до славного приб±гли єсть (Виш. Кн., 
294); бєзсилный – силный, безхитрый – хитрый 
тощо. Існування таких прикметників, які мали 
подвійну мотивацію, зафіксовано також пам’ят-
ками XI-XIV ст. Це дало підставу 
В.М. Виноградовій стверджувати, що вже в дав-
ньоруський період “весьма вероятно существо-
вала возможность префиксального образования 
с приставкой БЕЗ-” [1, с. 206]. Однак таке співісну-
вання зовсім не виключало можливості паралель-
ного самостійного утворення прикметників префі-
ксально-суфіксальних від абстрактних іменників і 
префіксальних від прикметників за допомогою 
префікса БЕЗ- [7, с. 222]. Розвитку префіксації в 
таких випадках могла сприяти велика поширеність 
близьких за семантикою до прикметників з префі-
ксом БЕЗ- префіксальних прикметників з префік-
сом НЕ-. Вказана особливість, на нашу думку, 
стосується і прикметників XVI ст. 

Досить численною є група прикметників, які 
мають релігійну семантику. Пов’язано це насам-
перед з поширенням реформаторського руху в 
Україні і розвитком полемічної літератури. Ду-
же часто в пам’ятках трапляються слова на зра-
зок безгрішний, безбожний, безсмертний, безду-
шний тощо. Наведемо деякі приклади: см±лость 
и вшетечность безбожную … принесла (А), бгъ 
са(м) только бе(з)гр±±±±шенъ и не“(т)м±ненъ (См. 
Кл., 12), бгъ са(м) только бе(з)гр±±±±шенъ (См. 
Кл., 7), безсмерътныи живуть въ святыни, и 
божієй служать святой благостыни (УП к. 16 
– п. 18 ст., 72), Сл±д к постыжению и изучению 
художества, приводящаго к царствующей без-
смертной и в±чной правд± (Виш. Кн., 152). 

Деякі прикметники з префіксом БЕЗ- мають 
значення відсутності певної дії, нездатності до 
дії. До таких можна віднести безмолвний – … на 
тое затишное, безмолвное и безпечалное житие 
иноческого чину людемъ записуемо (Арх. ЮЗР, 
1/VIII, 90), … и прис±д±нии м±стном и безмолв-
ном увялити и изсушити (Виш. Кн., 153); без-
глаголенъ – … мнимаєтє и Никифоро(в) язы(к), 
которого затворили є(с)тє и нє слышитє єго 
вашŸ нєправдŸ “бличающи(и), яко нн± мо(л)чи
(т) бє(з)глєнъ є(ст) (Виш. Кн., 310). 

Крім суфікса -Н-, до утворення прикметників 
з префіксом БЕЗ- залучаються й інші суфікси:  
1) -ИВ- (беззлобивый – Але когда добрый влады-
ка на пропов±д выбрал простых хлопов, смирен-
ных нищих, беззлобивых рыболовов…(Виш. Кн., 



24 Наукові праці. Том 67. Випуск 54 

104); 2) -ЛИВ- (безфрасунливый – Безфрасунли-
вая жизнь (Арх. ЮЗР, ІІ, 221), … да на м²(к)ки(х) 
постєл²(х) спи(т) и // бє(з)фрасоунливŸю жизнь 
живє(т) (Виш. Кн., 252 зв. – 253). 

Отже, основною функцією префікса БЕЗ- було 
вираження заперечення. Маючи винятково приі-
менниковий характер, префікс БЕЗ- відповідає, на 
думку О.Трубачова, дієслівно-іменниковому запе-
реченню з часткою НЕ [10,  с.11], наприклад, без-
стидний – який не має стида, безногий – який не 
має ноги чи ніг і под. 

Водночас поряд з основним значенням відсу-
тності чогось прикметники з префіксом БЕЗ- 
інколи отримували значення високого ступеня 
вияву ознаки. Це стосується прикметників, утворе-
них від іменників на позначення різних величин 
вимірювання, наприклад: число – безчисленыи – 
“дуже численний”: Гласы ж безчисленыи въздух 
наполняють, и потом, яко дым, поставы  н±  ма-
ють (УП к. 16 – п. 18 ст., 76); ціна – безц±нєн – 
“якому не можна скласти ціни; дуже цінний, 
дуже дорогий // перен: який має дуже велике 
значення для кого-небудь”: … котрого престол 
єст безц±нєн и слава неиспытана (КО); 3) міра – 
бєзм±±±±рний – “якого неможливо або важко виміря-
ти; неосяжний, безмежний”: вєлєр±чїє, бє(з)м±(р)
ноє блєкотаньє (Зиз. Лекс., 37). 

Як бачимо, в XVI ст. спостерігається значне 
поширення прикметників з префіксом БЕЗ-. Час-
тина їх була успадкована українською мовою з 
попередніх періодів, решта стала новотворами 
XVI ст. Основним для цього словотвірного типу 
був префіксально-суфіксальний спосіб творення, 
оскільки переважна більшість прикметників у 
XVI ст. утворювалася на базі прийменниково-
іменникових сполучень за допомогою суфіксів, 
найпродуктивнішим серед яких був -Н-.  

Пам’ятками української мови і літератури 
XVI ст. зафіксовано також незначну групу прик-
метників з префіксом БЕЗ-, які могли мати по-
двійну мотивацію, тобто співвідноситися не 
тільки з відповідним іменником, але і з безпре-
фіксним прикметником, утвореним від цього 

іменника. Таке явище, з одного боку, не виклю-
чає можливості паралельного самостійного 
утворення префіксальних і префіксально-
суфіксальних прикметників від абстрактних 
іменників, а з іншого – воно має семантичну 
(мотивуючим є абстрактний іменник) і структу-
рну (спостерігається майже винятково в прикме-
тниках із суфіксом -Н-) обмеженість. Тому сто-
совно мовного матеріалу XVI ст. можна говори-
ти тільки про зародження й формування префік-
сації як самостійного способу творення прикме-
тників за допомогою префікса БЕЗ-.  
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