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АНОТАЦІЯ 

Дидик-Меуш Г.М. Комбінаторика в українській мові XVI–XVIIІ ст.: 

теорія, практика, словник (ад‘єктивно-субстантивні словосполучення). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук 

зі спеціальності 10.02.01 ―Українська мова‖. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018.  

У дисертації на підставі українських писемних пам‘яток різних стилів 

і жанрів досліджено комбінаторику (сполучуваність) української мови XVI–

XVIІI ст. із позицій комбінаторної лінгвістики із залученням напрацювань 

когнітивної лінгвістики.  

Актуальність дисертаційної праці зумовлена необхідністю 

комплексного аналізу сполучуваності в українській мові за писемними 

джерелами XVI–XVІII ст. з особливою увагою до причин виникнення і 

формування комбінаторних зв‘язків на прикладі ад‘єктивно-субстантивних 

словосполучень. Вивчення комбінаторики в українській мові XVI–XVIIІ ст. 

на основі словосполучень одного типу актуалізує в подальшому потребу 

зіставлення лексико-синтаксичних комбінаторних змін в українській мові 

різночасових етапів її розвитку як необхідну передумову створення 

узагальнювального дослідження зі сполучуваності. 

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше комплексно 

досліджено комбінаторику (сполучуваність) в українській мові XVI–XVІII ст. 

із позицій комбінаторної лінгвістики в поєднанні зі здобутками когнітивної 

лінгвістики, розроблено і застосовано для цього низку прийомів, вивчено 

природу, механізми, джерела та чинники побудови зв‘язків між словами на 

прикладі компонентів ад‘єктивно-субстантивного словосполучення; 

запропоновано застосовувати шкалу комбінаторної (композиційної) 

семантики до аналізу сполучуваності в діахронії; уперше розроблено 

принципи комбінаторного словника української мови XVI–XVIII століть. 
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Удосконалено: класифікацію словосполучень, методологію дослідження 

лексико-синтаксичної сполучуваності, принципи диференціації валентності 

та сполучуваності. 

Отримали подальший розвиток: термінологічний інструментарій та 

термінологічний апарат комбінаторної лінгвістики, вчення про природу 

словосполучень, лексикографічні засади укладання історичних словників 

української мови. 

Теоретична цінність дослідження полягає в доведенні можливості 

ефективного поєднання комбінаторної лінгвістики та історичної лексикології 

і лексикографії; у системному вивченні комбінаторики (зокрема лексико-

синтаксичної сполучуваності) в українській мові окресленого періоду на 

підставі писемних пам‘яток; в обґрунтуванні тісного зв‘язку комбінаторики з 

іншими мовознавчими дисциплінами, зокрема з когнітивною лінгвістикою. 

Практична цінність здійсненого дослідження визначається можливістю 

використання його теоретичних положень для написання узагальнювальних 

праць з історичної лексикології і лексикографії української мови, 

комбінаторної лінгвістики та когнітивної лінгвістики; матеріали дослідження 

можуть бути використані в лінгводидактиці (курси загального мовознавства, 

лексикології і лексикографії, історії української мови; спецкурси з 

комбінаторної лінгвістики, когнітивної лінгвістики, психолінгвістики); у 

лексикографічній практиці (укладання історичних тлумачно-перекладних і 

комбінаторних словників української мови). 

Дослідження побудоване на формулюванні й подальшому 

обґрунтуванні авторської концепції доцільності поєднання комбінаторної 

лінгвістики й історії мови для вивчення сполучуваності в українській мові 

XVI–XVІII ст. і її лексикографічної кодифікації. 

Виконана робота ґрунтується на тому, що писемні пам‘ятки – перша й 

необхідна умова для студій з історичного мовознавства, найнадійніший 

матеріал аналізу будь-яких мовних явищ. Питання вибору джерел тісно 

пов‘язане з питанням часових меж дослідження. Межі пропонованої праці – 
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XVI–XVIII ст. – стосуються не якогось конкретного періоду тієї чи іншої 

відомої сьогодні періодизації, а свідчать про широке хронологічне тло і про 

численні писемні джерела, на матеріалі яких досліджено деякі аспекти 

сполучуваності слів тогочасної української мови. Стосовно мови пам‘яток 

XVI–XVIII ст. доцільно використовувати лінгвономен українська мова як 

найбільш загальний і позбавлений будь-яких конотацій; окрім цього, таким є 

усталений термін-назва в історичній лексикографії, зокрема у 

фундаментальному ―Словнику української мови XVI – першої половини 

XVII століть‖. 

Українську мову XVI–XVIII ст. описано на багатій джерельній базі. 

Дослідження з комбінаторики виконане на основі 2000 текстів різного обсягу 

та жанру, що дало змогу всебічно охарактеризувати українську мову того 

часу та особливості лексико-семантичної сполучуваності. Найбільше 

проаналізовано текстів ділового стилю: 1) актові книги (600 записів); 2) 

документи Львівського ставропігійського братства (511 записів); 3) офіційно-

ділові документи Брацлавського воєводства (496 записів). 

Робота зосереджена загалом на двох аспектах – комбінаторній 

лексикології і комбінаторній лексикографії – і базована на таких основних 

поняттях комбінаторної лінгвістики: синтагматика, комбінаторика, 

валентність, сполучуваність, контекст і дистрибуція. Синтагматика 

об‘єднує валентність (рівень мови; мовна синтагматика) і сполучуваність 

(рівень мовлення; мовленнєва синтагматика); контекст і дистрибуція 

пов‘язані зі сполучуваністю і формують привативну опозицію. 

Комбінаторика – cполучуваність у широкому розумінні – пов‘язана зі 

складанням та вивченням комбінацій мовних одиниць, які підпорядковані 

встановленим комунікативним завданням за наявних умов їх реалізації і які 

можна утворити від визначеної кількості мовних одиниць.  

Комбінаторику в українській мові XVI–XVIII ст. можна вивчати тільки 

за наявності доступних текстів (свідчень тогочасного мовлення українців), 

через те у пропонованому дослідженні домінантним є поняття 
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сполучуваність – зв‘язок одиниць мови на рівні мовлення і взагалі здатність 

слів сполучатися між собою. Іншими словами, сполучуваність – це 

реалізована валентність на мовленнєвому рівні. Визначальним став поділ 

сполучуваності на активну і пасивну (відповідно до активної та пасивної 

валентності). При активній сполучуваності вираз ―заповнює‖ валентність 

слова, синтаксично залежний від самого валентного слова, а слово здатне 

приєднувати залежний елемент; при пасивній валентності вираз ―заповнює‖ 

валентність слова, не підпорядковується йому, а навпаки, підпорядковує його 

собі. Пасивна сполучуваність характерна, зокрема, для ад‘єктива-атрибутива, 

що важливо з огляду на викладені нижче міркування. 

Аналіз лексико-синтаксичної сполучуваності виконано на прикладі 

одних із найбільш регулярних і продуктивних конструкцій – ад‘єктивно-

субстантивних словосполучень зі стрижневим субстантивом та залежним 

ад‘єктивом в атрибутивній функції, що пов‘язаний із субстантивом зв‘язком 

узгодження. У роботі основну увагу звернено на ад‘єктив-атрибутив. 

Вивчення особливостей ад‘єктивів-атрибутивів дало змогу виявити їхню 

поведінку в тексті (дискурсі). Установлені текстові характеристики (на 

основі 550 різножанрових фрагментів обсягом переважно від 100 до 200 слів 

кожний) сприяють описові ад‘єктивів у складі АСС (і в текстах загалом) у 

трьох аспектах: 1) основні функції (первинна чи вторинна) ад‘єктива; 2) 

здатність ад‘єктива наповнювати текст; 3) сполучуваність та послідовність в 

атрибутивному ланцюжкові. 

Ад‘єктив детально описано з огляду на його функціювання в АСС. 

Високу частотність АСС (зокрема в мові XVI–XVIII ст.) можна пояснити 

тим, що вони – точні, лаконічні та ―економні‖, а це відповідає вимогам 

мовців до одиниць номінації: субстантив – опорне слово АСС, граматичний і 

смисловий центр відповідного АСС, вказує на родову належність 

позначуваного об‘єкта (згідно зі своєю сигніфікативною співвіднесеністю 

відповідає різним уявленням людини про світ) або до певного класу, а 

залежний ад‘єктив пов‘язаний із субстантивом у межах конкретної одиничної 
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назви і вказує на його істотну та характерну ознаку, що свідчить про 

нероздільність понять ―предмет‖ та ―ознака‖. Окрім цього, такі АСС, з 

одного боку, вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, з іншого – 

допускають значну довільність мовця у формулюванні думки. 

Зацікавлення обраними АСС і бажання детальніше їх описати з позицій 

комбінаторної лінгвістики зумовлене кількома причинами: 1) такі 

словосполучення становлять одну з найбільш регулярних, продуктивних і 

частотних груп у більшості мов флективного типу; 2) лексичну 

сполучуваність вивчають переважно на основі комбінацій дієслова з іншими 

частинами мови, очевидно, з огляду на зручність опису синтагматики 

дієслова з позицій структуралізму; 3) попри те, що коротких студій про АСС 

доволі багато, останні спеціальні монографічні дослідження таких 

словосполучень датовані 50-60-ми рр. XX ст.; і, найголовніше, усе ще не 

представлено цілісного погляду на АСС; 4) більшість сучасних мовознавчих 

праць про сполучуваність виконана на підставі відомостей різних мов, 

важливі наукові розвідки стосуються власне української мови, проте з-поміж 

них немає спеціальних досліджень з історії української мови; 5) як відомо, 

атрибутивний зв‘язок – найбільш тісний вид зв‘язку, коли два компоненти: а) 

максимально зливаються, тобто формують цілісну одиницю в реченні й 

допускають членування лише всередині того комплексу, який утворюють і б) 

оформлюють не речення загалом, а відомий комплекс у його межах‖. 

Основну увагу звернено на ад‘єктивно-субстантивні словосполучення 

перехідного типу, які відповідно до побудованої шкали комбінаторної 

(композиційної) семантики розташовані між вільними та невільними 

(фразеологічно зв‘язаними) словосполученнями, що підтверджує основне 

припущення: в системі АСС різні опозиційні типи словосполучень не 

ізольовані, між ними існує зона перехідності (синкретизму).  

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу мають свої 

диференційні ознаки. У ментальному лексиконі мовця вони функціюють 

переважно як цілісні одиниці із притаманною їм комбінаторною 
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(композиційною) єдністю. Як мовні одиниці поєднують ознаки вільних 

словосполучень та фразеологізмів: а) із вільними словосполученнями мають 

такі спільні характеристики: наявність двох повнозначних слів-компонентів; 

граматична роздільність в оформленні; номінаційність, непредикативність, 

підрядний зв‘язок між компонентами; аналітичність семантики, тимчасом як 

вільна побудова і невідтворюваність, що є диференційними ознаками 

вільного словосполучення, їм не притаманні (на відміну від вільних 

словосполучень, де ад‘єктив-атрибутив функціює як означення, яке 

встановлює певну ―межу‖ і яке наділяє об‘єкт якоюсь ознакою, АСС 

перехідного типу слугують не стільки для опису об‘єкта, скільки для 

виокремлення його із подібних об‘єктів); б) від фразеологізмів АСС 

перехідного типу перебрали часткову стійкість, часткову відтворюваність і 

деякі зрушення в семантиці лексичних компонентів. 

Окрім цього, на шкалі комбінаторної (композиційної) семантики 

ад‘єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу розташовані в 

центрі й об‘єднують дві групи АСС – композиційні і декомпозиційні; у 

межах композиційних АСС виокремлено композиційно вільні vs мовно 

невільні словосполучення і композиційно невільні vs мовно вільні 

словосполучення (номінаційні, етикетні, клішовані, традиційно-епітетні, 

стереотипні); у межах декомпозиційних АСС виокремлено такі 

словосполучення: модифікації, імітації, оксюморони, анулювання, 

фальсифікації, перифрази. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу 

відповідно до композиційної семантики не є звичайною сумою компонентів, 

а мотивовані і частково ―передбачувані‖ для носіїв мови. Попри основне 

семантичне наповнення, більшість містить ще й культурологічний і 

національний компонент; лінгвокультурологічний чинник можна вивести з 

фонових, часто національно забарвлених знань індивіда; 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу мають 

високу когнітивну насиченість, інформативність, деяку складність, пов‘язану 
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з імпліцитним смисловим нарощенням; підлягають доволі вільному їх 

інтерпретуванню, проте не підлягають точному підрахункові ані на рівні 

мови, ані в системі знань конкретного мовця; відображають широкі 

можливості ад‘єктива створювати нові категорійні одиниці, а тому можуть 

набувати статусу субкатегоризаторів; презентують найменування, які 

виникли завдяки новим знанням носія мови певного періоду. 

Загалом усі ад‘єктивно-субстантивні словосполучення слугують 

вдячним матеріалом для лексикографічної інтерпретації, про що свідчить 

―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть‖ – перша 

спроба у слов‘янській лексикографії загалом і в українській лексикографії 

зокрема кодифікувати лексико-синтаксичну сполучуваність на матеріалі 

писемних текстів. ―Комбінаторний словник української мови XVІ–

XVIII століть‖ поєднує особливості лексиконів двох типів (є історичним 

словником і водночас комбінаторним, тобто словником сполучуваності) і 

посідає, з одного боку, належне йому місце в системі комбінаторної 

лексикографії, з іншого – має окремішню позицію, оскільки всі відомі 

сьогодні комбінаторні словники створені переважно з дидактичною метою на 

сучасному лексичному матеріалі і є переважно двомовними. 

Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження 

викладено у доповідях, виголошених на 25 міжнародних наукових 

конференціях, 2 Всеукраїнських наукових конференціях, 4 наукових 

читаннях та на щорічних засіданнях мовознавчої комісії НТШ. Результати 

дослідження представлено в одноосібній монографії ―Комбінаторика 

української мови XVI–XVIII ст.: теорія, практика, словник‖ (Львів: Коло, 

2018. – 688 с. – 41,7 др. арк.), в одноосібному ―Комбінаторному словнику 

української мови XVI–XVIII століть (Львів: Коло, 2018. – С. 503–687. – 

13 др.арк.), у колективних словниках ―Лексикон львівський: поважно і на 

жарт‖ і ―Гуцульські світи: лексикон‖ (співавт.: Хобзей Н.В., Сімович О.І., 

Ястремська Т.О.), ―Українські краєвиди: слово – текст – словник‖ (співавт.: 

Слободзяник О.З.) та в 38 одноосібних статтях (22,3 др. арк.), із яких 14 
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опубліковано у наукових виданнях України, затверджених МОН як фахові, 7 

статей – у закордонних виданнях.  

Ключові слова: писемні пам‘ятки, комбінаторика, сполучуваність, 

ад‘єктив, ад‘єктивно-субстантивне словосполучення, словосполучення 

перехідного типу, шкала комбінаторної семантики.  

 

SUMMARY 

Dydyk-Meush H. M. Combinatorics in the Ukrainian language of the 16th–

18th centuries: theory, practice, vocabulary (adjective-substantive phrases). – 

Qualifying scientific work on the manuscript rights. The thesis for the degree of 

Doctor of Philology at speciality 10.02.01 ―Ukrainian language‖. – Taras 

Shevchenko Kyiv National University. – Kyiv, 2018.  

On the basis of the Ukrainian written sources of different styles and genres 

the сombinatorics (compatibility) of the Ukrainian language of the 16th–18th 

centuries in accordance with combinatory linguistics and cognitive linguistics, was 

studied. 

The relevance of the studies is due to the need for a comprehensive analysis 

of compatibility in the Ukrainian language according to written sources of the 

16th–18th centuries; special attention is paid to the causes of the emergence and 

formation of combinatorial connections on the example of adjective-substantive 

word combinations. The study of combinatorics in the Ukrainian language of the 

16th – 18th centuries based on one-type phrases actualizes in the future the need to 

compare lexical-syntactic combinatorial changes in the Ukrainian language at 

different stages of its development as a necessary condition for creating a synthetic 

study on compatibility. 

Scientific novelty of the thesis is that the first time combinatorics 

(compatibility) in the Ukrainian language of the 16th–18th centuries was studied 

comprehensively on the basis of combinatorial linguistics in combination with 

cognitive linguistics; substantive phrases. In this paper, for the first time, a scale of 

combinatorial (compositional) semantics was proposed for analyzing the 



10 

compatibility in diachrony; for the first time the principles of the combinatorial 

dictionary of the Ukrainian language of the 16th–18th centuries were developed. 

The terminological apparatus of combinatorial linguistics, the study of the 

nature of word combinations, the lexicographic basis of the compilation of 

historical dictionaries of the Ukrainian language were further developed. 

The theoretical value of the thesis consists in confirming the possibility of 

an effective combination of combinatorial linguistics and historical lexicology and 

lexicography, as well as systematic study of combinatorics (in particular, lexical-

syntactic compatibility) in the Ukrainian language of the 16th–18th centuries based 

on written monuments. 

The practical value of the thesis is determined by the possibility of using 

the theory for writing synthetic works on historical lexicology and lexicography of 

the Ukrainian language, combinatorial linguistics and cognitive linguistics; 

materials can be used in linguodidactics (courses in general linguistics, lexicology 

and lexicography, history of the Ukrainian language; special courses in 

combinatorial linguistics, cognitive linguistics, psycholinguistics), as well as for 

compiling historical and combinatorial dictionaries of the Ukrainian language). 

The study is grounded that the written sources are the first and necessary 

condition for works on historical linguistics, the most reliable material for 

analyzing various linguistic phenomena. 

The problem of choosing written monuments is closely related to the 

problem of the chronological framework of the study. The chronological 

framework – the 16th–18th centuries – does not concern a specific period of a 

certain known periodization, but testifies to a wide chronological background and a 

multitude of written sources, based on which some aspects of the compatibility of 

the words of the Ukrainian language of the 16th–18th centuries were studied. 

We are convinced that it is better to use the term українська мова as the 

most general and without any connotations to the language of written monuments 

of the 16th–18th centuries. In addition, the term українська мова is basic in 
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historical lexicography, for example, in the ―Dictionary of the Ukrainian language 

of the 16th – first half of the 17th centuries.‖ 

The Ukrainian language of the 16th–18th centuries was described on the 

basis of 2000 texts – different in size and genre, due to which a complete 

description of the Ukrainian language of that time was obtained, as well as analysis 

of the features of lexical-semantic compatibility. In the field of view is the largest 

number of business style texts: 1) assembly books (600 fragments); 2) documents 

of the Lviv Stavropegy fraternity (511 fragments); 3) official business documents 

of the Bratslav province (496 fragments). 

The thesis is devoted to two main aspects: combinatorial lexicology and 

combinatorial lexicography. That is why the basic concepts of combinatorial 

linguistics are syntax in the dissertation: syntagmatics, combinatorics, valence, 

compatibility, context and distribution. Syntagmatics combines valence (level of 

language; language syntagmatics) and compatibility (level of speech; speech 

syntagmatics); context and distribution are compatible and form a private 

opposition. Combinatorics is compatibility in a broad sense; сombinatorics is 

responsible for compiling and studying combinations of units of a language that 

obey the stated communicative tasks under the presence of the necessary 

conditions for realization and which are formed from the required number of 

language units. 

Combinatorics in the Ukrainian language of the 16th and 18th centuries can 

be studied only by the example of ancient texts that testify to the Ukrainian 

language of that period. That is why the dominant concept is compatibility - it is, 

on the one hand, the connection of units of language at the level of speech, on the 

other hand, the ability of words to connect with each other. Compatibility is 

speech-level valency. The decisive factor was the distribution of compatibility 

between active and passive (which corresponds to active and passive valence). In 

the case of active valence, one word ―fills‖ the valence of the word, syntactically 

dependent on the most valence word, and the word can add an element that is 

ready to obey; in the case of passive valence, one word ―fills‖ the valence of a 
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word that does not obey it, on the contrary, subordinates it to itself. Passive 

compatibility is decisive, in particular, for the adjectival attribute, which is 

important in accordance with the theses set forth below. 

The analysis of lexico-syntactic compatibility is carried out on the example 

of the most regular and productive constructions - adjective-substantive phrases 

(basic substantive and adjective compliant with it in the attribute function). In the 

thesis attention is paid precisely to the adjective attribute. The study of the features 

of adjectival-attribution contributed to the identification of their behavior in the 

text (discourse). The established textual characteristics of adjectivities (based on 

550 fragments from 100 to 200 words each) contribute to the description of 

adjectives in adjectivally substantive phrases in three parameters: 1) the main 

functions (primary and secondary) of the adjectival; 2) the ability of an adjectiv to 

fill the text; 3) compatibility and consistency in the attribute chain. 

The adjectivе is described in detail in the aspect of its functioning within 

the adjective-substantive phrases. The high frequency of these phrases in the 

Ukrainian language of the 16th–18th centuries is explained by the fact that they are 

accurate, concise, economical, which meets the speaker‘s requirements for 

nomination units: substantive - the supporting word adjective-substantive word-

combination, the grammatical and semantic center of adjective-substantive word-

combination indicates the generic affiliation of the designated object (in 

accordance with its significative correlation corresponds to a person‘s different 

ideas about the world), at the same time the dependent adjectiv is related with a 

substantive within a particular single name and indicates its essential and 

characteristic feature. All this testifies to the continuity of the concepts ―subject‖ 

and ―attribute‖. In addition, such adjectival-substantive phrases, on the one hand, 

require clarity and clarity of nomination, on the other hand, allow the speaker to be 

substantially arbitrary in the formulation of his thoughts. 

Interest in selected adjective-substantive phrases and the desire to get a 

more detailed description of them from the standpoint of combinatorial linguistics 

is due to several reasons: 1) such phrases constitute one of the most regular, 
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productive, and frequency groups in most languages of the inflectional type; 2) 

lexical compatibility is studied mainly on the basis of combinations of the verb 

with other parts of speech; 3) special monographs devoted to adjective-substantive 

phrases dated to the 1950s – 60s of the 20th century; and, most importantly, there 

is still a lack of a holistic approach and analysis of such adjective-substantive 

phrases; 4) most modern linguistic studies of compatibility are made on the basis 

of data from different languages, important scientific results were also obtained 

according to the Ukrainian language, but there are no special studies on the history 

of the Ukrainian language; 5) as is known, the attribute link is the closest link 

when the two components merge as much as possible (that is, they form an integral 

unit in the flow of speech and allow separation only within the complex that they 

form) and are involved only in the design of the known complex within the 

sentence, and not sentences in general. 

The main attention is paid to adjective-substantive transition-type phrases, 

which, in accordance with the constructed scale of combinatorial (compositional) 

semantics, are placed between free and non-free (phraseologically related) word 

combinations. And this confirms the main assumption: in the system of 

adjectivally substantive phrases, opposition types of phrases are not isolated, 

between them there is a zone of transitivity (syncretism). 

Adjective-substantive transition-type phrases have some differentiation 

features. In the mental lexicon of the speaker, they function primarily as integral 

units with their inherent combinatorial (compositional) unity. As units of a 

language, they combine the attributes of free phrases and phraseological units: a) 

with free phrases they are united by the following characteristics: the presence of 

two full-valued words-components; grammatical division in the design; 

nomination, non-predicativeness, subordinate connection between components; 

analytical semantics, at the same time, differential signs of free phrases are not 

inherent in them, in particular, free construction and non-reproducibility (as 

opposed to free word combinations, where the adjective-attribute functions as a 

definition defining a certain feature and giving an object a certain attribute, 



14 

adjectival-attribute word-combinations are transitional types serve not so much to 

describe the object, as to select it from a number of similar objects); b) adjective-

attribute transition-type phrase phrases inherited partial stability, partial 

reproducibility and a certain shift in the semantics of lexical components. 

On the scale of combinatorial (compositional) semantics, adjectival-

substantive transitional type combinations are placed in the center and combine 

two groups — compositional and decomposition phrase combinations. Composite 

adjective-substantive phrases are divided into compositionally free vs linguistically 

non-free and compositionally non-free vs linguistically free phrases (nomination, 

etiquette, clichéd, traditionally epithetically, stereotyped). Decomposition 

adjective-substantive phrases are divided into phrases-modifications, phrases-

mitations, phrases-oxymorons, phrases-cancellations, phrases-falsifications, 

phrases-para-fractions. 

Adjective-substantive phrases of a transitional type, in accordance with the 

laws of compositional semantics, are not the usual sum of components, but are 

motivated and partially ―predicted‖ for native speakers. In addition to the main 

semantic content, the majority also accumulates a cultural and national component; 

linguoculturological component can be reproduced from the background, often 

nationally colored knowledge of the individual. 

Adjective-substantive phrases of a transitional type have high cognitive 

strength, informativeness, some complexity associated with an implicit increase in 

meaning; they are subject to sufficiently free interpretation, but are not subject to 

exact counting at the level of the language and in the knowledge system of a 

particular person; reflect the wide possibilities of the adjectiv to create new units of 

this category, and therefore can acquire the status of sub-categorizers; represent the 

names that have arisen due to new knowledge of native speakers of a certain 

period. 

Adjective-substantive phrases provide valuable material for lexicographical 

interpretation, as evidenced by the ―Combinatorial Dictionary of the Ukrainian 

Language of the 16th – 18th centuries‖ – the first attempt in Slavic lexicography in 
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general and in Ukrainian lexicography in particular to codify lexical-syntactic 

compatibility on the material of written monuments. ―Combinatorial dictionary of 

the Ukrainian language of the 16th – 18th centuries‖ combines the features of two 

lexicons. First, the combinatorial dictionary is a historical dictionary and, secondly, 

a combinatorial dictionary, that is, a compatibility dictionary. On the one hand, it 

occupies its proper place in the combinatorial lexicography system, on the other 

hand, it is a distinctive dictionary, since all of the combinatorial dictionaries known 

today are created with a didactic purpose, moreover, based on modern literary 

lexical material and function as bilingual. 

Basic theoretical and practical results of the study are described in the 

reports presented at the 25 International scientific conference, the 5 Ukrainian 

scientific conference, the scientific readings. The study presents the results in an 

individual monography ―Combinatorics in the Ukrainian language of the 16th–

18th centuries: theory, practice, vocabulary‖ (Lviv: Kolo, 2018. – 688 p. – 

41,7 pp.) and in 38 individual articles (22,3 pp.), from which 14 are published in 

scientific editions of Ukraine, approved by the Ministry of Education and Sciences 

as professional ones, 7 articles published in foreign editions.  

Keywords: written monuments, combinatorics, compatibility, adjectiv, 

adjective-substantive phrases, transition-type phrases, combinatorial semantics 

scale.  
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ВСТУП 

Пам‘ятки української мови XVI–XVIII ст. слугують надійною 

джерельною базою для опису мови того часу. Писемні тексти також дають 

змогу вивчати історію мови у площині нових наукових парадигм, зокрема 

комбінаторної лінгвістики, основне завдання якої – висвітлити питання 

сполучуваності мовних одиниць різних функційних рівнів, насамперед 

лексичного й синтаксичного. Слова, які відображають і зберігають упродовж 

століть досвід носіїв мови, є основними елементами системних засобів і 

функціюють як субстрати, цементуючи мовленнєві утворення, зокрема 

словосполучення. Тож сполучуваність необхідно трактувати як 

комбінаторно-когнітивне явище, що дасть змогу характеризувати мовні 

процеси відповідно до їх зв‘язку зі сприйняттям і пам‘яттю людини, її уявою, 

емоціями, мисленням, адже мова – не ізольований об‘єкт для вивчення, а 

значною мірою засіб доступу до ментальності кожного мовця і суспільства 

загалом. 

Комбінаторика (сполучуваність) є потужним лінгвістичним 

інструментом семантичного опису і мовним доказом, підтвердженням 

правильності цього опису. Перевага вивчення сполучуваності над іншими 

способами аналізу найменувань у тому, що вона дає змогу визначити 

семантичну структуру будь-якого слова – і зафіксованого, і не зафіксованого 

у словниках; окрім цього, сполучуваність, на наше переконання, – основний і 

надійний спосіб визначити обсяг семантики багатозначних слів, саме тому 

значення слова, встановлене за контекстом, часто різниться від зафіксованого 

у словниках. 

Мовознавчі праці ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. актуалізують 

різноманітні проблеми; в них частково порушено питання сполучуваності 

мовних одиниць (О. Потебня, І. Свєнціцький, Л. Гумецька, І. Керницький, 

М. Худаш, В. Німчук, У. Єдлінська, І. Вихованець, І. Чепіга, С. Єрмоленко, 

П. Гриценко, Л. Гнатюк, Н. Клименко, Є. Карпіловська, К. Городенська, 

Л. Ткач, М. Скаб, Н. Гуйванюк, А. Загнітко, З. Купчинська, Л. Кислюк, 
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В. Шульгач, Л. Шевченко, І. Кочан, Г. Наєнко, В. Мойсієнко, С. Гриценко, 

О. Заневич, Н. Пуряєва, Т. Крехно та ін.). 

Актуальність пропонованого дослідження зумовлена необхідністю 

комплексного аналізу сполучуваності в українській мові за писемними 

джерелами XVI–XVІII ст. з особливою увагою до причин виникнення і 

формування комбінаторних зв‘язків на прикладі ад‘єктивно-субстантивних 

словосполучень. Вивчення комбінаторики в українській мові XVI–XVIIІ ст. 

на підставі словосполучень одного типу в подальшому актуалізує потребу 

зіставлення лексико-синтаксичних комбінаторних змін в українській мові 

різночасових етапів її розвитку як необхідну передумову створення 

узагальнювального дослідження зі сполучуваності.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана в межах науково-дослідної теми відділу української 

мови Інституту українознавства ім. І. Крип‘якевича Національної академії 

наук України ―Українська історична та діалектна лексикологія і 

лексикографія‖, затвердженої Міністерством освіти і науки України (номер 

державної реєстрації 0108U010868).  

Мета роботи – виявити особливості комбінаторики (сполучуваності) 

в українській мові XVI–XVIIІ ст. і встановити мовні та позамовні чинники її 

виникнення; з‘ясувати, зокрема, комбінаторну цінність компонентів 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень, виражених, з одного боку, в 

синтагматичних, із другого – у парадигматичних відношеннях між ними; 

зафіксувати необхідність і важливість появи таких словосполучень у 

тогочасному мовленні українців та продемонструвати можливість їх сучасної 

лексикографічної інтерпретації. 

Реалізація зазначеної мети зумовила необхідність виконати такі 

завдання:  

1) концептуально осмислити підстави виокремлення XVI–XVIII ст. як 

періоду функціювання української мови для повноцінного опису її 

комбінаторики (сполучуваності); 
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2) проаналізувати жанрову палітру використаних пам‘яток XVI–

XVІII ст. як підставу повноцінних комплексних студій;  

3) встановити термінологічний мінімум для опису сполучуваності в 

діахронії з позицій комбінаторної лінгвістики; 

4) визначити статус ад‘єктива як атрибутивного компонента 

аналізованих словосполучень (основні функції, номінаційний потенціал і 

дискурсивні характеристики); 

5) описати ад‘єктивно-субстантивні словосполучення з погляду 

комбінаторної лексикології та синтаксису, визначити основні напрями 

дослідження таких одиниць мови; 

6) змоделювати атрибутивну панораму українського тексту XVI–

XVIII ст. на підставі ексцерпованих словосполучень і з‘ясувати особливості 

поєднання їх компонентів; 

7) визначити типи ад‘єктивно-субстантивних словосполучень і 

відповідно до цього побудувати шкалу комбінаторної семантики; 

8) схарактеризувати ад‘єктивно-субстантивні словосполучення 

перехідного типу за основними диференційними та інтеграційними ознаками, 

подати їх класифікацію; 

9) розробити принципи укладання і структуру ―Комбінаторного 

словника української мови XVI–XVIII століть‖, визначити його специфіку як 

явища історичної і комбінаторної лексикографії.  

Об’єктом дослідження є комбінаторика (сполучуваність) в 

українській мові XVI–XVIІI ст. як реалізація взаємозв‘язку синтагматики і 

парадигматики одиниць мови; предметом – комбінаторні особливості в 

межах ад‘єктивно-субстантивних словосполучень української мови XVI–

XVIІI ст. як елемента мовної та мовленнєвої традиції українців. 

Джерельною базою слугували:  

1) картотека ―Словника української мови XVI – першої половини 

XVII ст.‖ (зберігається у відділі української мови Інституту українознавства 

ім. І. Крип‘якевича НАНУ, м. Львів); 
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2) картотека ―Історичного словника українського язика‖ за ред. 

Є. Тимченка (зберігається у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип‘якевича НАНУ, м. Львів); 

3) різножанрові рукописні та опубліковані пам‘ятки української мови 

XVI–XVІII ст.: 

а) офіційно-ділового стилю юридичного жанру та жанру урядового 

(адміністративного) управління:  

акти: Акты Литовско-русского государства (1390–1529 гг.), Акты 

фамиліи Полуботокъ (1669–1734), Акты Бориспольскаго мѣйскаго уряда 

(1612–1699), Актова книга Житомирського міського уряду (1582–1588), 

Актова книга Житомирського гродського уряду (1611), Актова книга 

Житомирського гродського суду (1649–1650), Актовыя книги Полтавскаго 

Городового Уряда XVII вѣка, Акти Полтавського полкового суду (1668–

1740) та ін.; 

ратушні, замкові, міські, митні книги: Лохвицька ратушна книга (ІІ 

пол. XVII ст.), Луцька замкова книга (1560–1561), Берестейська митна книга 

(1583 р.), Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст., Торгівля на 

Україні XVI – середина XVII століття. Волинь і Наддніпрянщина та ін.; 

протоколи, артикули: Артикули або закони Великого князівства 

Литовського (1566), Протоколы Полтавского полкового суда в рукописях 

(XVII ст.), Книга Київського підкоморського суду (1584–1644), Генеральное 

слѣдствіе о маетностяхъ Черниговскаго полка (XVII ст.), Книга прилуцького 

полковника Петра Носенка (1728) та ін.; 

грамоти, універсали, права: Волинські грамоти (XVI ст.), Грамота 

Сигізмунда ІІІ до київських воєвод, старост і маршалків з проханням берегти 

давні звичаї міста (1606); Універсали Івана Мазепи (1687–1709), Права по 

которимъ судитсѧ малороссійскій народъ. В градѣ Глуховѣ 1743 г.; Къ 

характеристикѣ личности и дѣятельности Семена Палѣя. Пять универсаловъ 

та ін.; 
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документи воєводств, братств, шкіл: Документи Брацлавського 

воєводства (1566–1606), Документи Львівського ставропігійського братства 

(к. XVI – серед. XVII ст.); 

інвентарі, реєстри, описи: Інвентар сиріч порядноє описаня вещей 

обрітающихся в скарбці церковном при храмі Успенія… описаний 

Констянтином Медзапетою (Львів, 1637), Реєстр доходів і видатків братства 

церкви Богоявлення (Львів, 1607–1645), Опись краткая имѣній монастира 

Золотоверхого Михайловского Кієвского (1701–1736), Описаніе имѣній, 

принадлежавшихъ Гетману Даніилу Апостолу (XVIII ст.), описи 

Брацлавського, Вінницького, Володимирського, Житомирського, 

Канівського, Київського, Кременецького, Луцького, Овруцького, 

Черкаського, Чорнобильського замків (1552), Пописъ границъ и шкодъ мєжи 

вєликого князства Литовского и корүны Польскоє (1546) та ін.;  

б) конфесійного стилю (святописемні твори, церковно-богослужбова 

та гомілетична література та ін.): Катехізисъ, албо вызнаніе вҍры святое 

соборное, апостольськое, всходнее церкви (1600), Крехівський Апостол (ІІ 

пол. XVI ст.), Акафистъ прєчистой богородици, Ісусу сладкому и Успєнію 

владычицы нашєй Богородицы приснодѣвы Маріи… иждивєніємъ Філоөєа 

Кізарєвича… пєрвоє изданный (Київ, 1625); Діѡптра альбо зєрцало , и 

Выражєнє живота люд̾ ского на томъ свѣтє … (Єв‘є, 1612), Пересопницьке 

Євангеліє (1556–1561), Решетилівське Євангеліє (1670), учительні Євангелія 

(XVI–XVII ст.), Новий Завіт у перекладі В. Негалевського (1581), Апостолы и 

Єѵангєлїа чрєз всѣ Нєдєлѣ и Праздники (Луцьк, 1640), Зизаній Стефан. 

Казаньє свѧтого Кирилла Патрїаръхи ієрусалимъского, ω антіхристѣ и 

знакωх єго, з розширєнїємъ науки против єрєсєй розъных (Вільна, 1596), 

Ѡхтаикъ Сирѣчъ ωсмогласникъ. Творєнїє ωтчасти прєподобнаго ωтца 

нашєго Іωанна Дамаскина (Дермань, 1603), Оміліа и Наука свѧтогω отца 

нашогω Іωанна Златоустагω, архієпископа константінополского, на 

Вєликоую пѧтдєсѧтницу // Свѧтогω Отца Нашогω Андрєа архієпѵскопа 
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Кєсаріа Каппадокійскіа Тлъкованїє… (Київ, 1625), Казанія разныя (І пол. 

XVII ст.) та ін.;  

в) художнього стилю (вірші, пісні, елегії, присвяти / подяки, 

інтермедії та ін.): Беринда Памво, На Рж ҃ство... Вѣршѣ длѧ оутѣхи 

православным хрстїаномъ (Львів, 1616), Вѣзерунок цнот превелебного... 

Елисея Плетенецького (Київ, 1618), Лѧмєнтъ у свѣта оубогихъ, На Жалосноє 

преставлєнїє Свѧтобливого: а в обои Добродѣтели богатого Мужа , в Б ҃sѣ 

Вєлєбного, Гсд҃на ωтца Лєонтіа Карповича… (Вільна, 1620), Вѣршѣ на 

жалосный погрєбъ Зацного Рыцера Пєтра Конашевича Сагайдачного... 

Зложоныи Прєзъ… Касїана Саковича (Київ, 1622), Лѧмєнтъ по Свѧтобливє 

зошломъ, Вєлєбномъ Гдн҃ү Ѡ(т)цү Іωаннѣ Васил̾ євичү Прєзвитєри… (Луцьк, 

1628), Вірші з трагодіи Христос пасхон Григорія Богослова (Львів, 1630), 

Розмышлянє ω мүцѣ Христаа спаситєлѧ нашого ... Вѣршами написаныи прєз̾  

многогрѣшного Инока Іоаникіа Волковича (Львів, 1631), Євхарістиріон, албо 

вдѧчность... Пєтру Могилѣ... одъ спудєовъ гимназїум єго млст з школы 

Рєторїки (Київ, 1632), Єѵодіа албо сла (д)ково(н)ный дойзрѣлы (х) в̾ 

молодо(м) вѣкү: Єго милости Господина Ѡ (т)ца Арсєнія Жєлиборского ... 

дхо҃вны(х) цнотъ запах. Прєзъ Григорія Бүтовича үсмакованный (Львів, 1642), 

Єлегія з приводу татарських набігів на Україну (1648), Люткович Павло. 

Вірш ―Для крєста прєдъ тым завшє вѣрныхъ забивано‖ // Събранїє Въкратцє 

Словєсъ ωт Божєствєннаго писанїя... (Угорці, 1618), Приповѣсти [або теж 

присловїѧ] посполитыє… для розных потребъ… Климентія Зіновіїва (XVII–

XVIII ст.), Драма, Милость Божія, Украину отъ неудобъ носимыхъ обидъ 

лядскихъ чрезъ Богдана Зиновія Хмельницкаго преславнаго войскъ 

запорозкихъ гетмана, свободившая… (1728) та ін.; 

г) літописно-мемуарного стилю: Кройника … прєзъ Матфєя 

Стриковъского (1582), Кроника о початку и назвиску Литвы, и о князехъ 

Литовскихъ, о дѣдахъ ихъ, з істориковъ Полскихъ и Руских собраная… 

(1682), Кройника то єсть исторїа свѣта на шєсть вѣковъ, а чтыри монархіи 

роздѣлєна. З розмаитых гисториков жидовских, и поганскихъ (Львів, 



42 

поч. XVII ст.), Львівський літопис (1498–1649), Київський літопис (поч. 

XVII ст.), Острозький літопис (1509–1633), Хронограф (серед. XVII ст.), 

Сказаніе о войнѣ козацкой з поляками Самійла Величка, Лѣтопись Григорія 

Грабянки, Странствованія Василія Василія Григоровича-Барского по 

святымъ мѣстамъ Востока (1723–1747), Дневникъ генеральнаго подскарбія 

Якова Марковича (1717–1740), Журналъ о поѣздкѣ въ Москву Гетмана 

Даніила Апостола (1728), Путныкъ до стаго града Ієросалима иєромонаху 

Макарію и Силвестру , идущимъ з великого монастира всемилостиваго Сп ҃са 

Новгородка Сѣверскаго поклонитисѧ Гробу Хв ҃у року (1704), Отрывки изъ 

лҍтописи Мгарскаго монастыря (1682–1775) та ін.; 

ґ) публіцистичного стилю полемічного жанру: Ключъ царства 

небесного Герасима Смотрицького (Острог, 1587), Исторїа ω 

листрикїйскомъ, то єстъ ω разбойничєскомъ фєрарскомъ або флорєнском 

синодѣ… (Острог, 1598), Антиризис або апологія проти Христофора 

Філалета (Вільна, 1599), Апокрисисъ албо ωтповѣдь на книжкы о соборѣ 

бєрєстєйском... чєрєз христофора филѧлєта, Врихлѣ дана (Острог, 1598–

1599), Книжка Иоанна мниха Вишенского от святыя Афонскиа горы в 

напоминание всѣх православных христиан... (1588–1600), Книга о 

богохульных латынах (к. XVI – поч. XVII ст.), Пересторога зѣло потребная 

на потомныє часы православнымъ христіаном І. Борецького (Львів, 1605–

1606), Гармонія східної церкви з костьолом римським (Вільна, 1608), Вѣра 

Єдинои Свѧтои каөоличєскои Апостолскои Цєрквє на Всходѣ Ієромонаха 

Азаріаса (Київ, 1619), Палинодия Захарія Копистенського (Київ, 1621), 

Святого Кирила, екзарха Александрійского ігумена наука о противной унии 

против благочестивых священиков ясное указаніе (1626) та ін.; 

д) епістолярного стилю: Листи Богдана Хмельницького, Листи 

Лебединського ігумена Філотея Контаровського (1765–1767); Приватні листи 

(XVIII ст.) та ін.; 

е) наукового стилю (словники, граматики, лікарські та господарські 

порадники): Лексиконъ словенороський Памва Беринди (Київ, 1627), 
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Лексикон латинський Є. Славинецького (1642), Граматика слов‘янська Івана 

Ужевича (1643), Лексикон латинсько-слов‘янський Івана Максимовича 

(1718–1724); Український травник (XVI ст.), Травник – лікарський порадник 

(XVI ст.), Малорусскіе домашніе лѣчебники (XVIII ст.), Український 

господарчий порадник (1788) та ін. 

4) комбінаторні словники і словники сполучуваності слов‘янських та 

неслов‘янських мов; матеріали історичних, етимологічних та діалектних 

словників слов‘янських мов;  

5) праці мовознавців, літературознавців, культурологів, істориків, 

етнографів.  

Методологічну базу дослідження становлять теоретичні положення 

про: 1) антропоцентричність мови та визначальну роль носія мови (В. фон 

Гумбольдт, О. Потебня, М. Гайдеґґер, П. Гриценко, Л. Гнатюк), 2) мову як 

цілісну систему елементів (Ф. де Соссюр, А. Білецький, Н. Клименко, 

Є. Карпіловська, П. Гриценко), 3) історичний розвиток мови (І. Бодуен де 

Куртене, Є. Тимченко, В. Німчук, О. Мельничук, Г. Півторак, З. Купчинська), 

4) ментальний простір як вмістилище базових знань відповідно до засад 

когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології (О. Кубрякова, Дж. Лакофф, 

Ю. Степанов, Л. Гнатюк, Л. Ткач, С. Гриценко); 5) формальні та семантичні 

аспекти сполучуваності (М. Влавацька, Н. Клименко, Є. Карпіловська, 

М. Скаб, Г. Войтів, М. Чікало, З. Терлак); 6) узус та мовлення (В. Плунгян, 

І. Свєнціцький, У. Єдлінська, П. Гриценко, Є. Карпіловська, Л. Кислюк). 

Для вирішення цих завдань використано такі методи: описовий 

(передбачає прийоми спостереження, зіставлення, інтерпретації, класифікації 

і систематизації матеріалу), метод компонентного аналізу, метод 

дефініційного аналізу, метод функційного аналізу, дистрибутивний метод, 

метод лексикографічного конструювання. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше комплексно 

досліджено комбінаторику (сполучуваність) в українській мові XVI–XVІII ст. 

із позицій комбінаторної лінгвістики в поєднанні зі здобутками когнітивної 
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лінгвістики, розроблено і застосовано для цього низку методів та прийомів, 

вивчено природу, механізми, джерела та чинники побудови зв‘язків між 

словами на прикладі компонентів ад‘єктивно-субстантивного 

словосполучення; запропоновано застосовувати шкалу комбінаторної 

(композиційної) семантики до аналізу сполучуваності в діахронії; уперше 

розроблено принципи комбінаторного словника української мови XVI–

XVIII ст.  

Теоретичне значення роботи полягає в доведенні ефективного 

поєднання комбінаторної лінгвістики й історичної лексикології і 

лексикографії; у системному вивченні комбінаторики (зокрема лексико-

синтаксичної сполучуваності) в українській мові окресленого періоду на 

підставі писемних пам‘яток; у доведенні тісного зв‘язку комбінаторики з 

іншими мовознавчими дисциплінами, зокрема з когнітивною лінгвістикою.  

Практичне значення дисертації визначено змогою застосувати 

теоретичні положення для узагальнювальних праць з історичної лексикології 

і лексикографії української мови, комбінаторної лінгвістики та когнітивної 

лінгвістики; матеріали дослідження можуть бути використані в 

лінгводидактиці (курси загального мовознавства, лексикології і 

лексикографії, історії мови; спецкурси з комбінаторної лінгвістики, 

когнітивної лінгвістики); у лексикографічній практиці (укладання історичних 

тлумачно-перекладних і комбінаторних словників української мови). 

Дослідження побудоване на формулюванні і подальшому обґрунтуванні 

авторської концепції щодо втілення ідеї поєднати комбінаторну лінгвістику 

й історію мови для дослідження сполучуваності в українській мові XVI–

XVІII ст. та її лексикографічної кодифікації.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і 

результати дисертаційної праці представлено в доповідях на 25 міжнародних 

наукових та науково-практичних конференціях: ―Язык и культура‖ (Москва, 

17–21 вересня 2003 р.), ―История и культура славян в зеркале языка: 

славянская лексикография‖ (Москва, 21–25 жовтня 2005 р.), ―Галичина: 
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простір, люди, мови‖ (Львів, 28–29 березня 2008 р.), ―Говори південно-

західного наріччя у слов‘янському контексті‖ (Львів, 15–16 травня 2008 р.), 

―Українська діалектна лексика як об‘єкт словникарства та лінгвогеографії‖ 

(Ужгород, 16–17 жовтня 2008 р.), ―Badania historycznojęzykowe. Stan, 

metodologia, perspektywy‖ (Краків, 21–22 вересня 2010 р.), ―Пам‘ятка як 

джерело вивчення історії мови‖ (Львів, 7–8 жовтня 2010 р.), ―Славянская 

диалектная лексикография‖ (Санкт-Петербург, 19–23 вересня 2011 р.), ―На 

початку було Слово… (до 200-ліття від народження о. Маркіяна 

Шашкевича)‖ (Рим, 8–9 грудня 2011 р.), ―Ukraina na przestrzeni wieków‖ 

(Ґорліци, 10–11 травня 2012 р.), ―Традиції та новаторство в сучасних 

діалектологічних студіях‖ (Львів, 4–5 жовтня 2012 р.), ―Українсько-угорські 

міжмовні контакти: минуле і сучасність‖ (Берегове, 18–19 жовтня 2012 р.), 

―Пам‘ятки української мови: текст і контекст‖ (Львів, 10–11 жовтня 2013 р.), 

―Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов‘янський контекст‖ (Київ, 31 

березня – 2 квітня 2014 р.), ―Пам‘ятки української мови: стилі та жанри‖ 

(Львів, 1–2 жовтня 2015 р.), ―Рідне слово в етнокультурному вимірі‖ 

(Дрогобич, 22–23 жовтня 2015 р.), ―Мова як світ світів‖ (Київ, 2015 р.), 

―Сучасна українська нація : мова, історія, культура‖ (Львів, 16 березня 

2016 р.), ―Лінгвістичне франкознавство в контексті сучасних філологічних 

студій (до 160-річчя від дня народження І. Франка)‖ (Дрогобич, 24–25 

листопада 2016 р.), ―Книжки про слова. Історична та діалектна 

лексикографія‖ (Львів, 14–15 вересня 2017 р.), ―Рідне слово в 

етнокультурному вимірі‖ (Дрогобич, 19–20 жовтня 2017 р.), ―Художній 

текст: лексика, граматика, стилістика‖ (Харків, 15–16 травня 2018 р.), 

―Українська філологія: школи, постаті, проблеми (до 170-річчя заснування 

кафедри української словесності у Львівському університеті)‖ (Львів, 4–6 

жовтня 2018 р.), ―Język w regionie – region w języku. III‖ (Познань, 22–23 

листопада 2018 р.), ―Języki i dialekty na pograniczach, kresach i peryferiach. Іn 

memoriam professoris Slavomiri Gala‖ (Лодзь, 7–8 грудня 2018 р.); 

Міжнародній науковій школі-семінарі ―Метамова словників різних типів: 
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будова та застосування‖ (Київ, 5–6 червня 2018 р.) у рамках проектів 

Інституту української мови НАН України та Інституту славістики Польської 

Академії наук ―Онлайн-бібліографія світового славістичного мовознавства‖ і 

―Лексичні, словотвірні та фразеологічні інновації у слов‘янських мовах‖, 5 

всеукраїнських наукових конференціях: ―Діалектне суміжжя як об‘єкт 

мовознавчих студій‖ (Умань, 24–25 жовтня 2007 р.), ―Історична 

лексикографія‖ (Львів, 6–7 жовтня 2011 р.), ―Іван Ковалик та українське 

мовознавство: історія, школи, проблеми‖ (Львів, 26–27 жовтня 2017 р.), ―Нові 

дослідження козацької доби в Україні‖ (Київ, 21–22 березня 2018 р.), ―Теорія 

і практика української та слов‘янської лексикографії: традиції і сьогодення. 

До 90-річчя Г.М. Гнатюк‖ (Київ, 7–8 грудня 2017 р.); Наукових читаннях 

імені академіка Я.Д. Ісаєвича (Львів, 11–12 березня 2011 р., Львів, 3–6 

березня 2014 р., Львів, 5–7 березня 2018 р.), щорічних березневих засіданнях 

Мовознавчої комісії Наукового товариства імені Шевченка (Львів, 2011–

2017 рр.). 

Публікації. Теоретичні положення і практичні результати 

дисертаційного дослідження викладено в одноосібній монографії 

―Комбінаторика української мови XVI–XVІII ст.: теорія, практика, словник‖ 

(Львів : Коло, 2018. – 688 с. – 41,7 др.арк.), в одноосібному ―Комбінаторному 

словнику української мови XVI–XVIII століть (Львів: Коло, 2018. – С. 503–

687. – 13 др.арк.),  у колективних словниках ―Лексикон львівський : поважно 

і на жарт‖ і ―Гуцульські світи: лексикон‖ (співавт.: Хобзей Н.В., Сімович О.І., 

Ястремська Т.О.), ―Українські краєвиди: слово – текст – словник‖ (співавт.: 

Слободзяник О.З.) та в 38 одноосібних статтях (22,3 др.арк.), із яких 14 

опубліковано у наукових виданнях України, затверджених МОН як фахові, 7 

статей – в іноземних виданнях.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, п‘яти 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

джерел, словників, довідників, списку літератури (872 позиції), двох 

додатків. Повний обсяг дисертації – 680 с., обсяг основного тексту – 361 с.  
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РОЗДІЛ 1 

УКРАЇНСЬКА МОВА XVI–XVIII СТ.: 

ТРАДИЦІЙНЕ І НОВЕ В ДОСЛІДЖЕННІ 

1.1. Підходи до вивчення українських писемних текстів 

Писемні пам‘ятки – необхідна умова для студій з історичного 

мовознавства. Сучасну мову можна досліджувати, на думку І. Свєнціцького, 

―дорогою слуху живих звуків в ріжних місцях від ріжних осіб – на довшому 

просторові часу, та шляхом зору писаного слова з ріжних місць і від ріжних 

осіб на однім місці та на невеликому просторові часу‖, тимчасом як ―мову 

давніх діб пізнаємо тільки дорогою зору в памятках письма, з яких зібраний 

матеріал поясняємо здебільшого на основі даних загального мовознавства 

явищами живої мови‖ [580, с. 1]. А тому ―досвід в области явищ мови давніх 

діб можливий хиба як наукова гіпотеза, яку можна нераз оправдати даними 

новопізнаних, колись майбутніх памяток. Вони одначе мають обмежений 

зміст та свою границю, за яку не виходять в глибину віків‖ [ib.].  

Писемні пам‘ятки, уможливлюючи вивчення текстів минулого, 

створюють для історика мови труднощі під час їх прочитання та вимагають 

розв‘язання низки проблем. Насамперед ідеться про вміння ―слухати минуле‖ 

через текст [834], про реконструкцію минулого [818, с. 53–68], так званої 

―прихованої реальності, що проявляє себе лише в непрямий спосіб – у 

характерних для певного часу й середовища вербальних кліше‖ [742, с. 82]. 

Пам‘ятку мови ―треба розглядати з позицій реконструйованої мовної 

свідомості‖ тогочасного староукраїнського суспільства, а не оцінювати її ―з 

погляду носія української літературної мови, орієнтованого на сучасну мовну 

норму‖, а ―мовна свідомість давніх українців опредметнена передусім у 

текстах, для адекватного прочитання яких потрібне ґрунтовне вивчення 

мовно-культурного контексту епохи‖ [125, с. 369]. Отож можна говорити 

навіть про безпосередню ―реставраційну роботу‖
1
, якій ―зараджує ряд 

                                                 
1
 За словами Н. Яковенко, ―лише наївний історик сліпо вірить джерелу, натомість фахово зрілий – ніколи‖ 

[744]. 
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можливостей, найперша і найпереконливіша з яких – вчитування в тексти 

творів, завжди адресованих, завжди писаних з надією на увагу бажаного 

читача, на «внѣманиє» в дослівному його розумінні‖ [584, с. 28]. 

Що ж до власне мовних чинників, то однією з основних аксіом 

пропонованого дослідження є такий підхід: ―Фіксація того чи іншого 

елемента лінгвокультури на письмі (як у поодиноких випадках, так і, 

особливо, масово) є неспростовним доказом існування чи закріплення його в 

мові, адже в пам‘ятках він засвідчується завжди пізніше від часу свого 

виникнення <…>. Фіксація явища в писемному тексті завжди є його 

документом, паспортом, який засвідчує: явище у відповідний час існувало, 

воно розвинулося не пізніше (хоч, звичайно, могло виникнути навіть на 

багато десятків років чи століть до цього)‖ [496, с. 3]. 

Отож пам‘ятки української мови – найнадійніший критерій аналізу 

мовних явищ, але й він має суттєві недоліки. Треба зважати на кілька 

об‘єктивних причин, зокрема таких: 

1) ―в опрацюванні перебувають усі відомі в наукових колах писемні 

джерела, однак є, безперечно, і такі, які сучасному дослідникові невідомі й 

недоступні‖ [419, с. 87], тож у текстах останніх, імовірно, можуть бути 

засвідчені мовні явища, які вплинули б на результати сучасних мовознавчих 

описів чи спонукали б до перегляду усталених тверджень; 

2) одиничний вияв мовного явища ще не є підставою для надійного 

висновку про його поширення в мовленні (однією з причин такої ситуації 

дослідники вважають т.зв. ―описки‖, ―помилки‖: на їхню думку, фіксацій 

може бути кілька і відзначених не в одному тексті) [463, с. 42]. Зрозуміло, що 

спорадичні свідчення пам‘яток мають свої ―вади‖, однак, як доводить 

практика, їх не можна цілком відкидати, адже, по-перше, такі поодинокі 

писемні факти не обов‘язково виникали тільки внаслідок ―псування книг‖, 

тобто перекручування, руйнування первісного тексту; писарі не лише 

механічно помилялися (від утоми, хвороби, через неуважність тощо), а й 

свідомо допускали зміну в протографі, оскільки якесь слово чи 
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буквосполучення для них були чужими. Тому, по-друге, такі навмисні 

помилки якраз і можуть допомогти сучасним історикам мови, зокрема щодо 

локалізації пам‘ятки. 

Водночас свідома зміна у протографі зумовлює, на думку 

Л. Гумецької, фатальні помилки під час прочитання тексту. Дослідниця 

стверджує, що розшифрування викривлень та пошуки ―істинного слова‖ в 

тексті пам‘ятки є справою нелегкою. Найбільше перекручень та помилок, за 

її спостереженням, виявлено в перекладах із польсько-латинських оригіналів, 

які дійшли в пізніх списках, а також у молдавських грамотах, ―над якими 

трудилися молдавські писарі, що не завжди належно володіли 

західноруською писемно-літературною мовою, офіційною мовою внутрішніх 

та зовнішніх грамот молдавського воєводи‖ [169, с. 59]. Наприклад, у тексті 

перекладу Вісліцького статуту (список кінця XV – початку XVI ст.) є 

речення: судья не имеєть веньцова(т) слати одно два слуги. Перекручення 

веньцоват виникло через неналежне написання словосполучення веньци 

дѣцковати, і текст артикула треба читати так: судья не имеєть веньци 

дѣцковати слати одно два слугы (тобто суддя не повинен посилати більше 

двох слуг брати майно в заставу) [ib., с. 60]. Або траплялося, що, не 

розуміючи переписуваного слова, писар відтворював звукову форму 

відомого йому слова, іноді з цілком протилежним значенням, і тільки 

зіставлення з польськими та латинськими текстами допомагало укладачам 

―Словника староукраїнської мови XIV–XV ст.‖ зрозуміти справжню суть 

речення. Л. Гумецька ілюструє це таким прикладом із грамоти XV ст.: в 

одному з артикулів Вісліцького статуту йдеться про право жінок приходити 

до суду особисто, а не як раніше – ―з групою чоловіків через фізичну 

делікатність жінки, що іменується старопольським словом kruchość; писар, не 

знаючи українського відповідника, задокументував сáме це польське слово, 

яке згодом інший переписувач виправив на крѣпость‖, через що текст 

документа, як підсумувала дослідниця, ―перетворився на нісенітницю‖ [ib.]. 
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Отже, щоб відчитати слова чи вирази, які обрані за предмет цього 

дослідження, треба, з одного боку, розуміти минуле через писемне слово, що 

вимагає і належної освіти, і подальшої копіткої постійної праці, яка потребує, 

на переконання наших предків, ―великой хитрости и мастерства”. З іншого – 

послуговуватися необхідними для цього методами, зокрема методом 

інтерпретації. Зрозуміло, дослідження з історії мови містить чимало 

припущень, здогадок, бо доводиться мати справу не з конкретними 

фізичними об‘єктами, а із сучасними уявленнями про них [детально див.: 

190]. 

До того ж вирішення основної проблеми, порушеної в цій книзі, тобто 

проблеми сполучуваності слів, здійснюється завдяки поєднанню інтуїтивних 

і формалізованих прийомів дослідження: ―відмінність с т р у к т у р н о г о  

аналізу від т р а д и ц і й н о г о  полягає зовсім не в тому, що перший базується 

начебто тільки на формалізованих процедурах дослідження, а другий – на 

інтуїтивних засобах‖ [473, c. 29]; ―формалізованої процедури, яка б не 

включала інтуїтивних критеріїв, не існує, тому й структурний аналіз не може 

обійтися без інтуїції, проте точний аналіз (і в цьому його принципова 

перевага перед неточним!) має на меті знайти можливості формалізувати 

інтуїтивні знання і зробити їх доказовими‖, а тому необхідно ―осмислити 

межі формалізації і окреслити, які саме інтуїтивні критерії використовуються 

поряд із формалізованими‖ [ib.]. 

 

1.2. Пам’ятки XVI–XVIII ст. і питання періодизації української 

мови 

1.2.1. Період XVI–XVIII ст.: об’єктивність і реальність чи 

умовність і припущення ? 

Періодизація, безперечно, важлива для історика мови, адже, за 

словами Л. Коць-Григорчук, ―кожному етапові розвитку українського письма 

відповідає певне коло проблем‖ [354, с. 49]. Проте впродовж тривалого часу 

розвитку мовознавства питання періодизації української мови було значною 
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мірою питанням політичним, зокрема щодо запровадження та закріплення в 

радянській академічній науці термінів давньоруська мова, спільна мовна 

єдність та ін. і аж до обґрунтованого їх спростування [136; 491; 537; 538; 

539] та пропозиції вживати інші терміноназви: літературна мова київського 

періоду (X–XIV ст.) [331], руськоукраїнська мова (XI–XIII ст.) [274; 491], 

мова києворуського періоду [145; 147; 486; 489; 702], мова пам‟яток 

Київської Руси [702], давньоукраїнська мова [354, с. 50–51]. Проблема 

періодизації знову набула актуальності через потребу засвідчити 

функціювання української мови як самостійної від перших писемних згадок і 

документальних підтверджень. 

Питання щодо того, як кваліфікувати досліджуваний період – як XVI–

XVII ст. чи як XVI–XVIII ст., – не викликало особливих розходжень і 

тривалих обговорень, але й тут є суперечності, умовність поділу та 

відсутність одностайної думки.  

Традиційно більшість істориків мови послуговується періодизацією 

О. Горбача, який виділяє період 1350/1400–1750/1800 рр. і кваліфікує його як 

середньоукраїнська доба із такими підперіодами: 1) литовсько-польська доба 

(1350–1650) і 2) козацька доба (1648/1764/1775/1780) [135, с. 7–9]. За цією 

класифікацією ідуть, зокрема, М. Лесів (середньоукраїнська книжна мова 

XVII ст.), М. Мозер (руська (білоруська та українська) мова середньої доби 

XIV–XVIII ст.) [456, с. 55], Г. Наєнко (науковий текст середньоукраїнського 

періоду) [477, с. 24] та ін. Як окремий часовий період розвитку мови – кінець 

XVI–XVIII ст. виділяють М. Бойчук та В. Передрієнко [66, с. 62; 529, с. 604–

605]. Ф. Медведєв, М. Мозер, П. Плющ визначають середину – другу 

половину XVII ст. як межу між цілком різними етапами розвитку 

староукраїнської мови, оскільки кінець XVI – середина XVII ст. – ―золотий 

вік‖ української культури, зокрема й літературної мови, а після возз‘єднання 

України з Росією українська культура й українська літературна мова 

поступово занепадає [546, с. 423; 459, с. 280]. 
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Ю. Шевельов виокремлює період до 1709 року (1569–1709 – як 

окремий підперіод) і період після 1709 року (битва під Полтавою), 

мотивуючи тим, що Переяславська угода 1648 року не внесла докорінних 

змін ні в соціальну структуру суспільства, ні в характер культури й мови 

[711, с. 691]. Таку ж думку висловлював В. Русанівський: розквіт 

староукраїнської літературної мови не припинився одразу після 1654 року, а 

тривав усе XVII ст. аж до першої чверті XVIII ст. [571, с. 76–125; див. ще: 

764]. Логічним продовженням думки Ю. Шевельова стала його періодизація 

української мови із залученням писемних пам‘яток: 1) від середини XVI і 

включно із першими роками XVIII ст. тривав середньоукраїнський період; 2) 

до кінця XVIII ст. – п і з н ь о с е р е д н ь о у к р а ї н с ь к и й  п е р і о д  [711].  

Українські мовознавці використовують стосовно мови також 

періодизації розвитку суспільства, зокрема класифікації істориків 

Н. Яковенко, Я. Грицака, К. Диси та ін., послуговуючись, до прикладу, 

терміном ранньомодерна Україна на позначення періоду, який в Україні, на 

думку істориків, тривав до кінця XVIII ст., а в Західній Європі – до кінця 

XVII ст. [190, с. 8]. М. Мозер, зокрема, визначає мову українських пам‘яток 

XVII–XVIII ст. як ―мову українських джерел ранньомодерної доби‖ [461, 

с. 11] і детально аналізує ―українську мову ранньомодерної доби‖ [801, с. 37]. 

Питання періодизації, на нашу думку, не може бути до кінця 

вирішеним через значний ступінь його відносності. Адже, як уже йшлося 

вище, самі історики мови зауважують, що встановлення будь-яких меж у 

розвитку мови є умовним, бо жодна епохальна дата і зміна відносин між 

державами чи в межах окремої держави не призупиняє функціювання мови, 

до того ж кардинально не змінює його. До прикладу, В. Передрієнко 

виокремлює XVIII ст., але його твердження про окремий етап не засвідчує 

відмінності від, наприклад, XVI–XVII ст. На думку вченого, XVIII ст. 

―пов‘язується з найширшим, порівняно з попередніми періодами, 

проникненням живомовних елементів у структуру старої літературно-

писемної мови – її лексику, фонетику і граматику, стилі, <…> посилюється 
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значення творів світського характеру, пов‘язаних з реальними життєвими 

запитами людини, зростає роль і вага пам‘яток, що походять з території 

південно-східних говорів‖ [528, с. 5]. Однак далі читаємо: ―Жива народна 

мова XVIII ст., як і старої доби в цілому, не виступає в літературно-писемних 

пам‘ятках (фактично єдиному джерелі її дослідження), так би мовити, в 

чистому вигляді. Вона є лише компонентом старої літературно-писемної 

мови, нехай важливим, а в багатьох випадках і визначальним, але завжди 

поєднаним з іншим компонентом – книжним‖ [ib.]. Про те ж пише історик 

мови Л. Гнатюк, досліджуючи складний та неоднозначний лінгвальний 

феномен Г. Сковороди: ―Мовна свідомість староукраїнського суспільства 

першої половини XVIII ст., у тому числі української еліти, хоча й 

формувалася під впливом несприятливих політичних та культурних 

чинників, усе ж зберігала стрижневі константи суспільної мовної свідомості 

попереднього періоду (кінця XVI–XVII ст.), позначені ідеєю цінності рідної 

мови (що було співзвучним з аналогічними процесами в Європі)‖ [125, с.  

369]. 

Необхідно наголосити, що XVIII ст. – на противагу ―золотому вікові‖ 

українського письменства (ІІ половина XVI – перша половина XVII ст.) – 

―одна з найнесприятливіших фаз із погляду розвитку української мови‖ через 

її зросійщення [459, с. 280]
2
. Однак ані в ХІХ ст., ані згодом у ХХ ст. 

історики мови не мали змоги дослідити цієї проблеми. О. Горбач критично 

оцінив козацьку добу (1648–1780 рр.) і подав факти витіснення української 

мови російською (на Гетьманщині та Слобожанщині) і польською (у Речі 

Посполитій), пропонуючи розробити періодизацію української мови на 

власне мовній підставі [ib., с. 281]. Отож ―аж ніяк не варто, розробляючи 

періодизацію історії української мови, брати добу XVI–XVIII ст. за один 

період, як це було заведено в українському радянському мовознавстві‖, тому 

що у XVIII ст. ―мова як поняття й не була тим критерієм, за яким українець 

                                                 
2
 Як зауважив О. Лазаревський, на той час (ідеться про середину XVIII ст.) “политическая 

жизнь начала терять свои самобытныя формы и стала сливаться съ общерусской 

жизнью‖ [401, с. ІІІ–XV]. 
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мав би в першу чергу відрізнятися від росіянина‖, і лише ―в ХІХ ст., за доби 

Романтизму, мова стає посутнім складником у розважаннях національно 

свідомих українців‖ [ib., с. 285]. 

Увесь корпус документів XVIII ст. М. Мозер поділив на три групи: 1) 

1700–1722 рр. – Гетьманщина ще значною мірою зберігає самостійність; указ 

Петра І від 1720 року (фактична заборона української мови в офіційному 

вжитку) спричинить русифікацію від моменту створення Малоросійської 

колегії; 2) 1723–1764 рр. – ―потужні русифікаційні тенденції 

перемежовуються з періодами часткової автономії Гетьманщини‖, ця доба 

завершується ліквідацією Гетьманщини та заснуванням ―другої 

Малоросійської колегії‖; 3) 1765–1786 рр. – ―урядування та діловодство 

ведуться майже виключно російською мовою‖. Тож ділові документи 1700–

1722 років ―і надалі містять в цілому ще не заторкнуту українську ділову 

мову, де російському елементові відводиться геть мізерне місце (або й 

ніякого) в мовному оформленні тексту на всіх рівнях. Зрештою, саме під цю 

добу ще міг з‘явитися й такий важливий твір, як козацький літопис Самійла 

Величка (1720 р.)‖ [459, с. 286–287]. Зауважмо, однак, що в останньому 

своєму дослідженні – ―Історія української літературної мови‖ (2018) – 

М. Мозер, заперечуючи до певної міри свої попередні постулати, усе-таки 

бере широкі хронологічні рамки для характеристики ―руської літературної 

мови ранньомодерної доби‖ (1349–1798 рр.), за якою йде створення та 

розвиток нової української стандартної мови ―новоукраїнської доби‖ (від 

1798 р.) [462, с. 12–18]. 

Факти, проте, свідчать про протилежну тенденцію – упродовж 

тривалого часу дослідники української мови обирають для вивчення період із 

XVIII ст. включно:  

− Є. Тимченко назвав історичний словник української мови 

―Материалы для словаря письменной и книжной южнорусской речи XV–

XVIII вв.‖; 
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− Л. Гумецька говорила про ―пам‘ятки староукраїнської мови XIV–

XVIII ст.‖ [166, с. 16–18; 169, с. 59]; 

− А. Грищенко аналізує прикметник у діахронії на широкому 

ілюстративному тлі – це ―пам‘ятки української мови XVI–XVIII ст.‖ [156, 

с. 146]; 

− М. Чікало вивчає пам‘ятки української мови XIV–XVIII ст. для 

опису кольороназв [701, с. 7] та ін. 

Окрім цього, треба брати до уваги всі доступні для опрацювання 

пам‘ятки різних жанрів і стилів, тимчасом як висновки сучасних 

мовознавців, що ґрунтуються переважно на текстах ділового стилю, є 

логічними, проте частковими, як-от у цьому випадкові: ―Після 1765 року на 

Східній Україні вже зовсім немає документів юридичного гатунку, в яких, за 

винятком графемного рівня, можна було б натрапити на значний шар 

українізмів. Це відмирання східноукраїнської канцелярійної мови являє 

собою певний крок в історії української мови, що його не варто 

недооцінювати. Це і є втрата безперервності у розвитку літературної мови. 

Адже історія літературних мов розгортається на площині їхньої культурної 

спроможності, а не на площині їхніх системних властивостей, що вони 

залишаються незмінними, доки існує сама мова, незалежно від її суспільного 

статусу. Та коли певна мова майже повністю зникає з красного письменства 

та з адміністративно-правничого вжитку, як це сталося у XVIІI ст. на Східній 

Україні, тоді теза про тяглість розвитку літературної мови підлягає 

докорінному переглядові‖ [459, с. 302]. 

Отож часові межі пропонованого дослідження XVI–XVIII ст.
3
 

стосуються не якогось конкретного періоду тієї чи іншої відомої сьогодні 

періодизації, навпаки – тільки свідчать про широке хронологічне тло і про 

численні писемні джерела, на матеріалі яких досліджено деякі аспекти 

сполучуваності слів тогочасної української мови. Період XVI–XVIII ст. 

                                                 
3
 До джерел увійшла унікальна пам‘ятка ―Четья-Мінея‖ 1489 року, яку свого часу було введено до канону 

джерел ―Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.‖ (Львів, 1994). 
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поєднує ―другий золотий вік українського письменства‖
4
, його розквіт та 

занепад
5
; тут помітні неоднозначні наслідки другого церковнослов‘янського 

впливу
6
; окрім цього, період XVI–XVIII ст. якнайкраще відображає тісні 

мовно-культурні контакти на карті Європи. 

 

1.2.2. Лінгвономен: вибір та уніфікація терміна 

Як і питання періодизації української мови, не вирішеним до кінця є 

також питання терміна-кваліфікатора мови XVI–XVIII ст. У сучасній 

українській лінгвістиці вживають низку лінгвономенів на позначення мови 

зазначеного вище періоду, часто кілька термінів виявляємо в того самого 

дослідника: 

▪ староукраїнська мова / староукраїнська літературна мова: 

П. Житецький, І. Білодід, А. Грищенко, І. Керницький, Г. Войтів, М. Чікало, 

І. Чепіга, Л. Гнатюк, У. Штанденко, Т. Видайчук, О. Ніка, С. Грицина, 

Т. Бичкова 

▪ стара українська мова: В. Русанівський 

▪ староукраїнська (руська) мова: І. Фаріон 

▪ стара літературно-писемна українська мова: В. Передрієнко 

▪ середньоукраїнська мова: С. Зінченко 

▪ мова раннього новоукраїнського періоду: С. Зінченко 

▪ українська мова ранньомодерної доби: Г. Дидик-Меуш 

▪ мова старої доби: В. Передрієнко 

▪ українська мова / українська літературна мова XVI–XVIII ст.: 

В. Чапленко, А.Грищенко, М. Лесів, Г. Півторак, В. Німчук, У. Єдлінська, 

                                                 
4
 Перший ―золотий вік‖ закінчився з розпадом Київської Русі та зруйнуванням Києва 1240 р. [455, с. 40–43]. 

5
 Див. студію М. Мозера із красномовною назвою ―How It All Began: Ukrainian-Russian ―Surzhyk‖ in 

Eighteenth-Century Sources from the Hetmanate‖ [804]. 
6
 За аргументованим твердженням Л. Коць-Григорчук, південнослов‘янський вплив вичерпав себе в Росії 

вже на початку XVI ст., а в Україні і в Білорусі протримався до XVII ст. [354, с. 51]. ―Південнослов‘янський 

вплив підтримувала традиція церковнослов‘янської мови у пам‘ятках письменства літургічного змісту всіх 

видів. Але разом з тим збереглися риси, успадковані від загальноруської єдности, і південнослов‘янський 

вплив XIV–XV ст. тільки наклався на східнослов‘янську традицію письма‖ [ib., с. 55]. Тож 

південнослов‘янський вплив ―не міг загальмувати подальшого розвитку письма східнослов‘янських народів, 

а особливо у той час, коли послаблювалися контакти з народами Балканського півострова. Щоразу ширше 

входила в письменство й у твори малярства народна стихія різних територій. Вона виявляється й у мові 

творів різних видів письменства‖ [ib., с. 56]. 
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Г. Стрельчук, А. Свашенко, Д. Гринчишин, З. Купчинська, Т. Крехно, 

В. Мойсієнко, Г. Наєнко, Н. Заболотна, У. Добосевич, С. Гриценко 

▪ руська мова / офіційна руська мова (Великого Князівства 

Литовського): В. Німчук, В. Мойсієнко 

▪ руська мова середньої доби: М. Мозер 

▪ західноруська писемно-літературна мова / західноруська ділова 

мова: Л. Гумецька, Д. Гринчишин 

▪ типова писемно-літературна мова: І. Чепіга 

▪ тогочасна українська писемно-літературна мова: Д. Гринчишин, 

Л. Коць-Григорчук 

▪ тодішня українська мова: І. Огієнко 

▪ словеноруська мова: І. Огієнко 

▪ слов‟яноруська мова: Д. Гринчишин, М. Худаш 

▪ слов‟янська мова: І. Фаріон 

▪ мова української народності XVI–XVIII ст.: А. Москаленко 

▪ писемна та книжна українська мова: Є. Тимченко 

▪ світська українська літературна мова // світська руська 

літературна мова: М. Мозер 

▪ проста мова: В. Німчук, В. Мойсієнко, М. Мозер. 

Староукраїнською називають мову різних часових проміжків: XIV–

XV ст. (Л. Гумецька, В. Німчук, М. Худаш), XVII ст. (С. Грицина), XVII – I 

половини XVIII ст. (Н. Заболотна), ІІ половини XVII–XVIII ст. (Т. Бичкова) 

чи ширше – XIV–XVII ст. (І. Фаріон) тощо. Терміном українська мова 

мовознавці послуговуються тривалий час і використовують його стосовно 

мови пам‘яток XI–XVIII ст. [102, с. 210; 701, с. 77], XV–XVIII ст. [363, с. 16], 

XVI–XVII ст. [153, с. 3; 463, с. 9], кінця XVII–XVIII ст. [58, с. 15] та ін. 

Питання вибору лінгвономена потребує дальшого вивчення з огляду 

хоча б на те, що ―прийняте дотепер в наукових посібниках визначення мови 

того часу за стилями – проста, канцелярсько-ділова («язичіє»), або книжна – 

не дає повного уявлення про колишню мовну диференціацію за сферами 
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вживання і, що найголовніше, недостатньо наближає до чіткого уявлення про 

живу народну мову того часу, що дійшла до нас лише в писемному вигляді‖ 

[260, с. 5]. 

На нашу думку, стосовно мови пам‘яток XVI–XVIII ст. доцільно 

використовувати лінгвономен українська мова як найбільш загальний і 

позбавлений будь-яких конотацій; окрім цього, це усталений термін-назва 

історичних словників, зокрема ―Словника української мови XVI – першої 

половини XVII ст.‖ (СУМ
16-17

). 

 

1.3. Джерельна база: мовні та позамовні аспекти 

Доступна джерельна база пропонованого дослідження (приблизно 

2000 відібраних текстів різного обсягу) дає змогу всебічно охарактеризувати 

українську мову XVI–XVIII ст. і водночас висловити деякі зауваги з приводу 

часто цитованих праць. 

У передмові до видання ―Апокріфи і лєґєнди з українських 

рукописів‖ І. Франко, зокрема, писав: ―<…> ми не повинні забувати, що й 

перед Котляревським у нас було письменство і були писателї, було духове 

житє, були люде, що сяк чи так вибігали думкою поза тїсний круг буденних, 

матеріяльних інтересів <…>. Певна річ, письменські проби тих людей були 

скромні; мало в них творчої сили, мало оригінальности. Вірні духовому 

складови старої Руси вони любили ходити утертими стежками і хоч може 

прінціпіально й не цурали ся новини, та для їх невеличкої осьвіти, для 

тїсного кругозору їх поглядів і інтересів вона була недосяжна. Доволї з них, 

коли в тім тїснім кружку, серед якого вони жили і для якого трудили ся, вони 

здужали зберегти бодай зерно традиції, роздути бодай промінчик сьвітла. 

Загально відомо, як неприхильною була доля до памяток нашого 

письменства. Починаючи з самого XVI віку можна сказати, що все найкраще, 

що в ньому було, не мало щастя до друку, а через те й не могло мати такого 

впливу, який би мало бувши надрукованим <…>. І цїкава річ, що чим більше 

призбируєть ся у нас тих памяток, чим докладнїйше ми в ними 
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познайомлюємось, тим яснїйше виринає і заначуєть ся у нас думка про 

одноцїльність, неперервану суцїльність лїтературної традициї і духових 

інтересів на протягу нашої довговікової істориї‖ [665, с. І–ІІ]. 

Зауважмо, що точна характеристика доби і письменства вимагає 

деякого уточнення (про що йдеться нижче), зокрема думки І. Франка про те, 

що у творах того часу ―мало творчої сили‖ і ―мало оригінальности‖, 

―письменські проби тих людей були скромні‖ та й самих творів начебто 

обмаль. Тут згадаймо тільки один факт – вивчення книжкових багатств 

Київської Русі, і вже вони в той час, за даними дослідників, ―були великі‖, 

―обчислювалися сотнями назв різних творів і десятками тисяч примірників 

книжок‖, а якщо врахувати, що ―статут зобов‘язував кожну церкву мати 

певний мінімум богослужбових книжок, то на середину ХІІ століття Київська 

Русь і з її 10 тисячами церков могла налічувати лише в бібліотечних фондах 

понад 85 тис. одиниць <…> не зберігання (як то говорять про бібліотеки в 

наш час), а фактичного і активного користування‖ [584, с. 26–27]; укладалися 

й приватні книгозбірні, а книжка дедалі глибше входила в побут, тим більше, 

що навіть у монастирських та церковних книгозбірнях були і твори 

світського характеру. 

 

1.3.1. Жанри і географія пам’яток 

Тексти досліджуваних писемних джерел з‘являлися з різних потреб: 

від ―насущних‖, ―земних‖, суто приватних (заповіт, лист та ін.) до великих, 

―глобальних‖ (підручники, лексикони, полемічні трактати, гетьманські 

універсали та ін.). 

Цитовані в дослідженні писемні джерела мають різні жанрово-

стильові характеристики і здебільшого є лексикографічними матеріалами 

двох великих картотек – картотеки ―Історичного словника українського 

язика‖ за ред. Є. Тимченка та картотеки ―Словника української мови XVI – 
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першої половини XVII ст.‖
7
; проаналізовано також тексти пам‘яток, 

опубліковані впродовж ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст. Ілюстрації 

ексцерповано із: церковно-релігійної та богословської літератури 

(Пересопницьке Євангеліє, житія святих, духовні бесіди отця Макарія, 

проповіді Іоаникія Галятовського, проповіді Данила Смотрицького, 

Крехівський Апостол, Учительні Євангелія, акафісти, ―Палінодія‖ Захарія 

Копистенського, твори Транквіліона Ставровецького, Івана Вишенського та 

ін.); хронікально-літописної літератури (Кройніка Матвія Стрийковського, 

Київський літопис, Густинський літопис, Літопис Самійла Величка, Літопис 

Самовидця та ін.), щоденників та листів (щоденник Якова Марковича, 

гетьманські листи, приватні листи та ін.), художньої літератури (вірші 

Павла Лютковича, вірші єромонаха Волковича, твори Климентія Зіновіїва – 

епіграма, елегія, морально-дидактичний вірш, кант, псалм, молитва, орація, 

пісня, панегірична поезія, ―приповѣстѣ посполитѣ‖ та ін.), наукової 

літератури, зокрема лексикографічних праць (словники Памва Беринди, 

Єпіфанія Славинецького і Арсенія Корецького-Сатановського, Івана 

Максимовича та ін.); науково-популярних трактатів (травники та лікарські 

порадники); маргіналій (записи на полях учительних Євангелій, лікарських 

порадників та ін.). 

Отож матеріал дослідження охоплює найрізноманітніші оригінальні й 

перекладні твори: літописи і патристика, повісті й хроніки історичного 

змісту, слова й повчання, апокрифи і збірники притч та сентенцій етико-

морального змісту, численні ―обов‘язкові примірники‖ богослужбової 

літератури в бібліотеках монастирів та церков – ―зі всього цього формувався 

читабельний актив, ідейно-художнє й жанрове багатство якого так чи інакше 

програмувалось на читацьку увагу й діставало її‖ [584, с. 24–25]. 

Найбільше проаналізовано різножанрових текстів ділового стилю: 

гетьманські універсали, королівські привілеї і листи про маєткові справи; 

                                                 
7
 Обидві картетоки зберігаються у відділі української мови Інституту українознавства ім. І. Крип‘якевича 

НАНУ в м. Львові. 
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позови, свідчення, зізнання; приватні листи; благословення, відлучення, 

відозви, відповіді, грамоти, декрети, донесення, запрошення, звернення, 

інструкції, книги прибутків і видатків, мирові угоди, повідомлення, 

попередження, заповіти, послання, постанови, привілеї, протоколи, реєстри 

продажу, розписки, скарги, супровідні листи, ухвали та ін.; серед актових 

записів – заповіти, скарги про збитки, розписки про позики, гетьманські 

листи. 

Ділові пам‘ятки відповідно до жанру мають чітко визначені ―свої‖ 

види. До прикладу, підкоморські книги з‘явилися як продукт діяльності 

межових судів (у Галичині – від 30-х років XV ст., а на Правобережній 

Україні – у ІІ половині XVI ст.). І ―на основі функціонально-правової ознаки 

записи підкоморських книг можна поділити на 4 групи: 1) судово-межові 

акти; 2) фіксаційно-межові акти; 3) допоміжно-процесуальні акти; 4) 

застережні акти‖ [499, с. 24]; грамоти XVI ст., що походять із території 

Волині, поділяються на духовні заповіти, дарчi записи, продажні записи; 

заставні записи; вінові записи, привінок (документ, який фіксує, що чоловік 

при одруженні записував дружині суму грошей, яка дорівнювала вартості її 

посагу); дільчі записи; уступні записи; мінові угоди (обмін угіддями, 

маєтками) та ін. [260, с. 6–7]; документи, які з‘явилися в добу гетьмана Івана 

Мазепи, диференціюємо за такими жанрами: універсали, статті і 

розпорядження гетьмана, універсали і розпорядження старшини, листи 

гетьмана, будівельні контракти (зокрема контракт на будівництво церкви 

св. Михаїла в Глухові), описи та розподіли майна, описи земель та міст, 

тексти офіційних і таємних переговорів 1689–1703 рр. [518, с. 6–10]. 

І. Із-поміж пам‘яток ділової мови важливе місце посідають актові 

книги з Полтави, Миргорода, Лохвиці, Борисполя, Пирятина, Кролевця та з 

інших міст України (у цьому дослідженні використано 600 текстів із актових 

книг). Цінність таких писемних джерел, по-перше, у їх чисельності, адже 

загальна кількість актів ―на сьогодні становить понад 7,5 тис. томів, 

охоплюючи близько 5 млн. документів-записів‖ [393, с. 5]; такий корпус 
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текстів дасть дослідникові необхідний ілюстративний матеріал. По-друге, 

актові книги ―цінні для історичних та діалектологічних студій, оскільки 

специфіка ведення судових документів вимагала дослівного запису скарг, 

свідчень, зізнань, тобто в актах цього типу, наче з фонографа, ви чуєте 

справжню мову людей XVII ст.‖ [579, с. 379]. 

Такі книги є збірниками судових справ про вбивства, кражідки, 

сварки, бійки, подружню невірність, нешлюбних дітей, нечесну торгівлю, 

купівлю чи продаж худоби, земель, фільварків; це і ―справи поточні‖, і 

―справи вічисті‖ (тестаменти, купчі листи, закладні та ін.). У таких справах 

―застиглі штампи, традиційні юридичні формули, як правило, бувають тільки 

на початку та в кінці при рішенні суду, у центральній же частині виразно 

відчувається тогочасна розмовна мова‖: виступи підсудних, позивачів та 

свідків писарі намагалися записати ―з протокольною точністю, зберігаючи 

розповідь від першої особи, звертання, живомовні конструкції речень, а 

найчастіше фонетичні та морфологічні діалектні особливості мовця‖ [ib., 

с. 381]. Існували спеціальні довідники для суддів (Литовський статут, 

Speculum Saxonum, Право Хелмське та ін.) і довідники для писарів (як 

записувати справи), тому й на мові актів позначився вплив різних юридичних 

та літературних зразків. Водночас писарі дотримувалися вироблених 

літературних норм, особливо в заплутаних справах, що їх не можна було 

підігнати під шаблон (наприклад, продаж хворого барана, відмова від 

одруження, втеча шлюбної жінки та ін.) [ib., с. 384]. 

Із-поміж записів варто виділити такий вид справ, як копії тестаментів 

(заповітів), де поєднані церковнослов‘янські елменти і ―свої‖ 

(вузькоспеціальні) вирази на початку та в кінці документа: видечи здорове 

своє слабоє <…>, будучи навежонъ хоробою <…>, а хто бы мѣлъ в тои моеи 

остатнеи волѣ быти противнымъ, и сеи тестаментъ мои касовати, на такового 

покладаю неблагословенство мое та ін. [ib., с. 385]. Такі пам‘ятки – актові, 

гродські та інші книги – цінні ще й тим, що їх формували записи багатьох 

писарів. Наприклад, за спостереженням А. Свашенко, ―Кролевецьку ратушну 
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книгу‖ заповнювали протягом сторіччя 34 писарі. Видана нещодавно збірка 

―Акти Полтавського полкового суду‖ (1668–1740) містить тексти 470 

документів і такий коментар її упорядника: ―Особливість текстів актових 

документів полягає в тому, що їхній зміст передається набором формул, 

тобто синтаксичних моделей, опорними ланками яких є юридичні терміни та 

канцеляризми. Однак судовий процес передбачає вислуховування свідків, а 

писар, котрий веде протокол, записує показання свідків фактично дослівно. 

Отже, в актових документах відбито також народнорозмовну мову населення 

краю‖ [724, с. 6]. Документи українських канцелярій поєднували в собі 

використання канцеляризмів та живих народнорозмовних елементів: ―У 

пам‘ятці відображені й офіційна мова, і тогочасна повсякденна живомовна 

стихія. У взаємодії штампів та індивідуального мовлення здійснювалося 

зближення двох різновидів мови – книжної і живої народної. Окрім цього, 

зафіксовано елементи сучасної системи київсько-полтавського діалекту 

(середньонаддніпрянського говору), який ліг в основу нової української 

літературної мови‖ [ib., с. 26]. 

ІІ. Другою за чисельністю групою проаналізованих текстів (511) є 

документи Львівського ставропігійського братства (далі – ЛСБ), де 

відображена історія організації за кілька століть її існування. Географія появи 

цих пам‘яток дуже широка: Київ, Біла Церква, Берестя, Дубно, Острог, 

Сучава, Вільна, Ясси, Кам‘янець, Варшава, Брацлав, Чигирин, Батурин, 

Одрехова та ін., хоча найбільше документів було написано у Львові
8
. Для 

дослідника історії української мови ці документи цінні тим, що, ―незважаючи 

на наявність у їх текстах властивих для староукраїнської актової мови в 

цілому стереотипних канцелярських зворотів і штампів, часто без потреби 

вжитих полонізмів, латинізмів та старослов‘янізмів, у них досить яскраво 

                                                 
8
 ―Немає нічого дивного в тому, що саме у Львові могло зародитися книгодрукування, бо тут склалися 

догідні для цього умови. Місто розросталося на перехресті магістральних доріг (Руський путь, Шовковий 

шлях, основні соляні шляхи на захід і північний схід, дорога на Краків, Прагу, Варшаву тощо), що сприяло 

прониканню в Україну здобутків цивілізації різних народів. Львів був у XIV–XV ст. за кількістю мешканців 

найбільшим містом України й одним із найвідоміших у Європі‖ [354, с. 234]. 
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відбита жива народна українська мова, відбиті ті мовні процеси, які 

передували складанню української національної мови‖ [678, с. 7]. 

На матеріалі частини документів ЛСБ, що були створені у Львові, 

мовознавець М. Худаш дослідив їх лексичний склад та дійшов висновку: в 

основі текстів ―лежить яскраво виражена загальнонародна українська 

лексика, що без особливих змін у семантиці функціює в сучасній українській 

загальнонародній мові й частково її територіальних (зокрема південно-

західних) діалектах‖ [ib.]. Як зазначає дослідник, основне ядро становлять 

слова спільнослов‘янського походження, а також слова, що утворилися на 

староукраїнському мовному ґрунті, тож, порівняно з ними, питома вага 

запозичень у пам‘ятках невелика, і вони є, як правило, надбанням уже 

староукраїнської ділової мови та засвідчені в пам‘ятках XIV–XV ст. 

Найчастіше це полонізми, а також латинізми й германізми, що ввійшли в 

українську мову через польське посередництво. В адміністративно-

юридичній та суспільно-політичній лексиці кількісну перевагу мають 

полонізми та латинізми, у виробничо-професійній та частині суспільно-

економічної – германізми, у церковно-обрядовій – старослов‘янізми, 

грецизми. Як стверджує М. Худаш, лексика періоду кінця XVI – початку 

XVII ст. забезпечувала спілкування людей у різних сферах життя народу, 

―про лексичне багатство тодішньої української мови, відбитої в аналізованих 

пам‘ятках, свідчить наявність досить розвинутої синоніміки (зокрема у складі 

лексики, пов‘язаної з побутом і взаємовідношеннями людини з іншими 

людьми тощо) та паралельне вживання українських народних розмовних слів 

поряд з традиційними книжними та іншомовними‖ [ib., с. 154]. 

Д. Гринчишин також зауважує: ―Як відомо, пам‘ятки, що належать до 

фонду Львівського ставропігійського братства, писалися слов‘яноруською 

мовою, тобто мовою, що являла собою суміш українських народнорозмовних 

елементів з церковнослов‘янськими, а також з елементами інших мов. Це 

було зумовлено кількома факторами: змістом пам‘яток, авторитетом 

церковнослов‘янської мови, другим т.зв. південнослов‘янським впливом, 
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грамотністю писарів‖ [146, с. 38]. На думку Д. Гринчишина, вивчення 

слов‘яноруської мови дає змогу простежити взаємодію народнорозмовної 

мови з церковнослов‘янською та іншими мовами [ib., с. 43]. 

ІІІ. Третьою за чисельністю групою офіційно-ділових текстів (496) є 

збірник ―Документи Брацлавського воєводства‖ (1566–1606), який підготував 

до видання історик-археограф М. Крикун
9
. Зважаючи на специфіку появи та 

правила написання такого типу текстів, науковці кваліфікують мову цих 

джерел як ―руську (власне – канцелярську, актову, діловодну українсько-

білоруську)‖; нею написано 307 оригіналів (до прикладу, латиною – 4, 

польською – 8). Отже, руська мова матеріалів стосовно Брацлавського 

воєводства є панівною: нею складено 437 документів зі згаданих вище 496 

[366, с. 45]. У збереженні її в діловодстві воєводства Брацлавщини 

першорядну роль відіграла в основній масі руська шляхта. Промовистою 

ілюстрацією ставлення її до своєї рідної мови є лист від представників 

руської шляхти до Стефана Баторія від 7 липня 1577 р., у якому вони 

висловили своє невдоволення отримуваними з королівської канцелярії 

листами польською мовою і наполягали на листах руською мовою відповідно 

до однієї з умов Люблінської унії: Тєды, наѧснєишии милостивыи кролю, за 

постановєнємь үнѣи листы с канцєлєрєє вашєи кролєвскои милости нє 

инакшимъ, ѡдно рүскимъ писмом мают быти выдаваны [ib.]. 

Аналогічні результати спостережень отримали й ті історики мови, які 

працювали з текстами українських грамот. В. Задорожний у передмові до 

видання ―Волинські грамоти XVI cт.‖ стверджує: ―Усі перелічені грамоти 

                                                 
9
 Щодо цього джерела, то варто вказати на низку об‘єктивних, позамовних, чинників, які часто впливають 

на збереження давніх текстів, а згодом, відповідно, і на якість результатів лінгвістичних досліджень. Тут 

представлено багатий матеріал для характеристики суспільно-правових відносин, тобто особливості 

адміністративно-територіального устрою, формування і структура шляхетсько-магнатського землеволодіння 

і шляхетського стану, маєткові конфлікти землевласників тощо. Брацлавське воєводство, доводить 

М. Крикун, ―вкрай бідне наявними джерелами, головним чином через загибель майже всіх ґродських і 

земських книг, які велися в ньому від часу його утворення, бо ж ці книги були унікальним, багатющим, 

пізнавально невичерпним зібранням типологічно різноманітних документів‖ [366, с. 7]. За Другим 

Литовським статутом, земські книги мали зберігатися у ―моцній‖ скрині з трьома різними замками, ключі до 

яких повинні належати: до одного – судді, до другого – підсудкові, до третього – писареві. Брак ґродських і 

земських книг надзвичайно утруднює вивчення історії Брацлавського воєводства, але воно можливе завдяки 

рукописним збіркам, причому значна кількість цих джерел своєю появою зобов‘язана обом брацлавським 

судам і таким чином певною мірою компенсує втрату ведених ними книг [ib., с. 40–45]. 
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становлять собою приватні угоди між різними особами і характеризують 

побут народу в певний період його існування. Звичайні житейські факти – 

основний зміст таких документів. Відповідно до цього і мовне оформлення їх 

характеризується тісним зв‘язком з живою народною мовою, охоплюючи 

значний ареал живомовної лексики і фразеології. Це була в основному мова з 

уст народу, його представників різного ступеня освіти і різного соціального 

стану‖ [260, с. 6–7].  

На важливості пам‘яток для істориків мови наголошувала І. Чепіга: 

―<…> актові тексти, незважаючи на наявність у них обов‘язкового мовного 

стандарту, рекомендованого вживання певних словесних формул, завдяки 

своїй практичній спрямованості відкривали широкий доступ 

загальнонародній мові актів. Специфіка змісту визначає своєрідність мовного 

складу актів. У межах того самого трафарету однаково функціювали 

офіційна мова і повсякденна мовна стихія. У взаємодії формул, штампів та 

індивідуального слововжитку відбувалося зближення двох різновидів мови – 

книжного й народорозмовного. Тому значення актів є ключовим для 

дослідження мови (літературної і розмовної) конкретної епохи і національної 

мови загалом‖ [692, с. 64]. 

Вагомою частиною джерельної бази є літописно-хронікальна 

література: ―Літописні пам‘ятки XVII ст. відображають події, сучасниками 

яких були автори літописів. Вони намагались записати хід цих подій якомога 

точніше й повніше і при цьому дбали більше про зміст, ніж про форму. Мова 

літописів проста, позбавлена надуманих риторичних прикрас, якими широко 

користувалися письменники того часу, була за своїм лексичним складом і 

граматичною будовою дуже близька до мови народу. Найбільше це 

стосується літописів: Самовидця, Львівського і Хмільницького‖ [48, с. 61]. 

Аналогічно і щодо мови художньої літератури. І.Чепіга, зокрема, 

детально вивчивши спадщину І. Галятовського (у першому виданні ―Ключъ 

разумѣнїѧ‖ (1659) вміщено 32 проповіді, а в додатку ―Казанѧ приданыи до 

книги Ключъ разумѣнїѧ‖ подано 95 оповідань-легенд про Богородицю), 
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дійшла висновку: ―Мова його творів – це типова писемно-літературна мова 

українців середини – другої половини XVII ст., яка грунтувалася на 

писемних традиціях попереднього періоду, що йшли від давньоруської мови, 

орієнтувалася на мовні норми церковнослов‘янської мови та на 

народнорозмовну практику‖ [685, с. 49]. 

З огляду на всі наведені вище міркування необхідно ще раз 

наголосити: пам‘ятки української мови є також цінними для вивчення 

діалектів, а відомості з діалектології слугують надійним матеріалом для 

студій з історії мови, бо ―прийнято вважати (Фердинан де Соссюр, Ф. Жилко, 

Й. Дзендзелівський та ін.), що діалектологія – то історія мови, покладена на 

поверхню розселення народу‖ [354, с. 246], і це давало право історикам мови 

шукати в діалектах відповідники досліджуваних слів у пам‘ятках. 

Для українського історичного мовознавства вже стали 

хрестоматійними слова Д. Гринчишина: ―Кількість діалектних рис у пам‘ятці 

залежить від характеру самої пам‘ятки, її призначення, місця написання, а 

також від особи писаря. Найбільшу кількість мовних рис, співзвучних з 

відповідними діалектними рисами сучасних українських говорів, фіксують 

пам‘ятки ділового письменства, що походять із сільських канцелярій 

(наприклад, акти села Одрехови), покрайні записи на церковних книгах, 

рукописні учительні Євангелія, інтермедії, народні пісні
10

. Неоднакову 

кількість діалектних рис засвідчують пам‘ятки, писані на різних територіях 

України. Найбільше відбиті діалектні особливості в пам‘ятках, писаних на 

території Закарпаття і Надсянщини, дещо менше – з території Галичини й 

Волині; найменше – у пам‘ятках із території Центральної України‖ [143, 

с. 14].  

                                                 
10

 Пор. висновок Л. Коць-Григорчук про написи на іконах: ―Наявність значної кількості живомовних текстів 

у дипінті не була випадковою, адже дуже цінним для українського мовознавства став виявлений у дипінті 

сам процес поступового проникнення в українські тексти цих пам‘яток української писемності елементів 

живої української мови, а то й цілих речень. Представлена сотнями написів на таких іконах, увійшла 

українська жива мова у нашу писемність уже понад двісті років до приписуваного Іванові Мазепі вірша «Ой 

горе тій чайці» і віршів Григорія Сковороди «Ой ти, птичко-жовтобока» та «Стоїть явір над водою» і за 

триста – до «Енеїди» Івана Котляревського‖ [354, с. 251]. 
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Щоби краще розуміти статус української мови того часу, варто 

згадати пов‘язані з цим принаймні дві позамовні проблеми: політико-

адміністративну та церковно-релігійну. 

 

1.3.2. Українська мова XVI–XVIII ст. і політико-адміністративне 

життя 

І. Огієнко, Л. Гумецька, Г. Півторак, Д. Гринчишин, Л. Коць-

Григорчук, Г. Воронич, В. Німчук, В. Мойсієнко, А. Золтан пильну увагу 

зосереджують на питанні співвідношення ―українського‖ та ―білоруського‖ в 

мові документів Великого князівства Литовського (ВКЛ). До прикладу, 

тривалі дискусії розгорнулися стосовно мови визначної пам‘ятки кінця 

XV ст. ―Четья-Мінея‖ [145], яка досить виразно фіксує трансформацію 

церковнослов‘янської мови в українську, насичуючи її елементами 

української мови на всіх мовних рівнях. Оскільки ―Четья‖ збереглася в 

списку, знайденому на Холмщині, деякі дослідники, насамперед білоруські 

(М. Карпинський, Ю. Карський, А. Журавський), визначають її як білоруську 

і наводять низку ―суто білоруських‖ мовних рис. Г. Воронич апелює і до 

самого тексту пам‘ятки, і до вже відомих дослідників пам‘ятки (В. Перетц, 

І. Огієнко, Д. Гринчишин), доводячи, що ―у Четьї немає якихось специфічних 

фонетичих, морфологічних чи лексичних рис, які властиві лише білоруській 

мові (хіба що нечисленне акання), а навпаки – виявлено чимало чисто 

українських мовних рис‖, а тому ―цілком справедливо дану пам‘ятку 

розглядати як українську‖. Хоча очевидним є той факт, підтверджує 

дослідниця, що ―Четья була списана білоруським писарем Березкою з 

галицько-волинського оригіналу, про що свідчать мовні риси, зафіксовані в 

пам‘ятці‖ [111, с. 102]. 

Українсько-білоруські мовні взаємини в період входження 

українських та білоруських земель до складу Великого князівства 

Литовського, Руського і Жемайтійського (де особливо цікавим є XVI ст.) 

досліджує В. Мойсієнко насамперед у зв‘язку з тим, що об‘єкт його 
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зацікавлень – північноукраїнські пам‘ятки. Упродовж тривалого вивчення 

цього питання на великій текстовій базі вчений доходить загальних 

висновків: ―Світську писемність у ВКЛ вели мовою, наближеною до 

народної – давньоруської, яку в період належності українських і білоруських 

теренів до складу ВКЛ сучасники називали руською. Ця руська мова, не 

маючи нормувальних словників та граматик, за різних обставин та ситуацій 

(місце створення та жанр) з-під білоруського та українського пера 

проявляється настільки оригінально, що згодом дослідники, намагаючись її 

осягнути, дали їй (мові) понад 40 (!) назв. Пишучи єзикомъ рускимъ, 

простымъ языкомъ, реччю рускою, простою мовою, тогочасні білоруські та 

українські писарі (письменники, служителі культу, власне писарі) були 

впевнені, що творять не польською, не російською і не 

церковнослов‘янською мовами, а іншою, розмовною, своєю. Основний 

критерій – зрозумілість для місцевих простих людей. Дотримання цього 

критерію кожен писар розумів по-своєму. Тому русько- чи простомовні 

тексти годі звести до якогось спільного знаменника, а над те, дати відповіді 

на питання: це винятково білоруськомовний чи українськомовний текст? Це 

однозначно простомовний чи руськомовний текст? Для мовної 

характеристики більшості юридичних пам‘яток з північноукраїнських та 

білоруських земель, свідомо писаних не церковнослов‘янською мовою в XV–

XVII ст., такі питання залишаться, очевидно, без відповіді‖ [464, с. 64]. І далі 

про характерні риси руської мови: ―Саме в таких повітових книгах і розцвіла 

пишним буйноквіттям руська мова, де іноді в зовсім неприхованому, 

«неолітературненому» вигляді подано численні записи. Такий відверто 

онароднений вияв цієї мови (незмакаронізований польською та латиною) 

зберігається щонайменше до другої половини XVI ст. Принаймні тут варто 

назвати Люблінську унію, до і після якої мова повітових канцелярій 

відрізнялася: чимдалі зазнавала помітних змін у напрямку певної 

стандартизації. Не можна не вказати й на ще одну причину «вирівнювання» 

руської ділової мови – виходу третього, друкованого, Статуту 1588 року, 
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який фактично закріпив неписаний узус як для українських, так і для 

білоруських канцелярій‖ [ib., с. 64–65]. 

На нашу думку, всі крапки над «і» в цьому неоднозначному питанні 

поставила Л. Коць-Григорчук: ―Довший час у науці панували сформульовані 

академіком Карським критерії визначення мовних рис білоруських пам‘яток 

письменства і, відповідно, розмежування білоруських та українських 

пам‘яток періоду XIV–XV ст. Сьогодні завдяки завершенню роботи над 

«Атласом української мови» і виходу у світ таких фундаментальних праць, як 

«Дыялекталагічны атлас беларускай мовы» (Мінськ, 1963), «Словник 

староукраїнської мови XIV–XV ст.» (Київ, 1977–1978), є можливість точніше 

визначити відмінності білоруських та українських пам‘яток того часу‖ [354, 

с. 49]. 

 

1.3.3. Українська мова XVI–XVIII ст. і церковно-релігійне життя  

З огляду на все вищесказане зауважмо, що справді важливим є 

вирішення інших питань, пов‘язаних із функціюванням української мови 

XVI–XVIII ст, які вже порушені в монографічних дослідженнях та в 

коротких розвідках українських мовознавців. Виокремимо деякі з них. 

В Україні наприкінці XVI–XVII ст. – відповідно до історико-

географічних, політико-економічних та культурно-релігійних умов – 

―склалася чи не найскомплікованіша в Європі (якщо й не в усьому світі) 

мовна ситуація. Як літературні використовувались (щоправда, різною мірою) 

чотири мови: українська, церковнослов‘янська (місцевої редакції), польська, 

латинська (а в другій половині XVI ст. у поодиноких випадках – і грецька)‖ 

[492, с. 1; 152, с. 63–68]. 

Етнічне обличчя нашої культури остаточно моделювали дві мови – 

українська писемно-літературна та церковнослов‘янська української редакції, 

які мали на той час в Україні близько 800-літню традицію використання. Ця 

традиція та візантійський обряд підтримували етнічну свідомість українців 

як одного народу, в якій би державній структурі не опинялися його частини. 
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Межі й сфери функціювання цих двох мов значною мірою визначала 

конфесійна ситуація на українських землях. Та й самий розвиток 

виражальних засобів української мови (лексика, фразеологія, синтаксис та 

ін.) позначений діяльністю авторів текстів – ―представників двох українських 

церков, що змагалися за гегемонію в суспільстві‖. Тут головна проблема – 

зв‘язок мовної та церковно-релігійної ситуації, що визначалася 

возз‘єднанням з Римом Київської митрополії 1596 року (Берестейська унія) 

та Мукачівської єпархії 1646 року (Мукачівська унія). І це питання в 

лінгвістичній площині ―ніколи не ставилося ні в дореволюційних, ні в 

радянських дослідженнях з історії літературної мови‖ [ib.]. Відповідно до 

панівної догми, діячі унії були виключно запроданцями та зрадниками, а 

противники унії – патріотами: ―В радянські часи вивчалися тільки твори й 

мова православних полемістів – найактивніших противників церковного 

єднання, зокрема І. Вишенського та З. Копистенського. Твори унійних 

письменників не досліджені‖ [492, с. 3]. Варто зауважити, що вивчати окремо 

письменників за їхніми церковно-ідеологічними поглядами – абсурд, бо всі 

вони писали однією мовою і представляли одну культуру. До того ж перше й 

друге покоління уніатів (зокрема І. Потій та Й. Кунцевич) вийшли з 

нез‘єднаного церковного середовища, а деякі письменники кінця XVI–

XVIII ст. прилучилися до унії, хоч починали як її активні противники 

(М. Смотрицький, К. Сакович, К. Транквіліон-Ставровецький). Окрім цього, 

високоосвічені представники традиційного православ‘я не виявляли сліпої 

агресивності проти уніатів, а їхніми книжками користували і діячі уніатської 

церкви. 

Зауважмо також, що від кінця XVI–XVII ст. полемісти з обох таборів 

друкували свої проповіді, зокрема польською (очевидно, заради польських 

опонентів та сполонізованої інтелігенції). Наприклад, відомий твір 

Христофора Філалета ―Апокрисис‖ вийшов двома мовами; твір ―Антиризис 

против Христофора Филалета‖ (1599) вийшов польською мовою 1600 року; 

усі антиунійні твори М. Смотрицького вийшли друком польською мовою 
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(окрім листів клірика Острозького, авторство яких приписують самому 

М.Смотрицькому); двома мовами полемізували К. Сакович, І. Потій, 

П. Могила, Й. Галятовський; натомість З. Копистенський, К. Транквіліон-

Ставровецький польською мовою не писали [492, с. 12–13]. 

―Другий, пізній період полеміки‖, за визначенням І. Чепіги, 

репрезентують антикатолицькі твори І. Галятовського: ―Перший етап у 

розвитку українського полемічного письменства закінчується «Палінодією» 

З. Копистенського та «Літосом» П. Могили <…>. Православні представники 

другого періоду полеміки були переважно вихованцями Києво-Могилянської 

колегії, люди освічені й ерудовані, які, з одного боку, прекрасно розуміли 

необхідність продовжувати полеміку, а з другого – проголошували ідею 

слов‘янського єднання, не виключаючи й Речі Посполитої <…>. А звідси й 

дещо м‘якший, ніж у попередній період, тон полемічних творів‖ [685, с 23–

24; див. ще: 865]. 

Упродовж тривалого часу мовознавці вивчають питання мови 

богослужінь та життя Церкви загалом і проникнення народної мови в 

богослужбову сферу зокрема. Подамо тут один з останніх поглядів на цю 

проблему. Логіку процесу входження народнорозмовної стихії та його 

особливості, як зауважує Н. Пуряєва, неможливо зрозуміти без бодай 

короткої характеристики богослужіння як комплексу різнофункційних 

вербально оформлених компонентів, якими є: молитва (евхографія) та 

гімнографія, проповідь і читання Святого Письма. Два останніх 

компоненти – читання Святого Письма та проповідь – ―об‘єднує між собою і 

водночас протиставляє першому виконувана ними дидактична (учительна, 

євангелізаційна, пасторальна) функція на відміну від догматичної та 

містерійної функцій літургійної молитви‖; ―таке членування відображає 

двочленну структуру релігійної комунікативної галузі загалом, у якій 

протиставлені керигматична (благовість, пророцтво, проповідь, катехізація) 

та літургійна сфери (акт богоспілкування та боговшанування)‖ [560]. 

Н. Пуряєва стверджує, що не випадково увагу звернено на цей значущий 
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факт, оскільки від певного часу дидактична функція (функція настанови, 

учительства) вимагала зрозумілості відповідних текстів для всіх без винятку 

учасників богослужіння, а отже, стала найголовнішим аргументом на користь 

упровадження у проповідь та читання Святого Письма народних мов. Таким 

чином процес упровадження української мови в церковну комунікацію 

об‘єднує три окремих підпроцеси, які, звичайно, перетиналися і впливали 

один на одного, але не були тотожними: 1) історія української мови в 

проповіді, 2) історія перекладів Святого Письма, 3) історія перекладів 

богослужбових текстів українською мовою [ib.]. 

Тож питання входження народнорозмовної мови в церковно-

літургійне життя українців XVI–XVIII ст. необхідно розглядати з огляду на 

співіснування цих підпроцесів, тоді вдасться простежити, куди насправді 

проникла народна стихія, а куди такого проникнення дослідник не 

спостерігає. 

Отож XVI–XVII cт. – період відчутного впливу Реформації; 

міжконфесійна полеміка та боротьба з прозелітизмом зумовили появу: а) 

перекладів Святого Письма (безпосередні, паралельні; в рамках біблійно-

гомілетичних видань – т.зв. учительні Євангелія); б) проповідей простою 

мовою; в) катехізмів простою мовою; г) паралітургійних текстів простою 

мовою (церковні пісні: псалми, канти); ґ) церковнослов‘янсько-простомовної 

лексикографії, однією з функцій якої можна вважати егзегетичну [ib.]. У цей 

період, зауважує Н. Пуряєва, відомий лише один переклад богослужіння 

народною мовою, що його здійснив монах-василіянин Пахомій Огілевич 

1671 року: у праці ―Есфонемата Літургії грецької‖ він транскрибував текст 

оригіналу латинкою і паралельного переклав польською мовою з метою 

порівняти богослужіння двох обрядів – латинського і грецького. Усі ці тексти 

мали виразну дидактичну ціль: священний текст важливо було розуміти, але 

розуміння не обов‘язково передбачало переклад і вживання перекладу. 

Функціювання простої (староукраїнської) мови в зазначених 

―навкололітургійних‖ галузях сприяло виробленню староукраїнської 
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богословської лексики та термінології, що мала паралелі в літургійних 

текстах і згодом частково була використана в українських літургійних 

перекладах (особливо послідовно староукраїнську термінологію застосував у 

богослужбових перекладах І. Огієнко) [ib.]. Прямих перекладів власне 

літургійних текстів не було; навпаки, в цей період інтенсивно ―охороняли‖ 

церковнослов‘янську літургійну мову: створено канон церковнослов‘янської 

Біблії (Острозька Біблія 1581 року), кодифіковано основні богослужбові 

книги (Служебник 1629 року, Требник 1646 року, Катехизм 1645 року)
11

. 

Від початку ХVІІІ ст., на переконання Н. Пуряєвої, поступово 

втрачалася самостійність і статус митрополії, Українська Православна 

Церква на Правобережній Україні перейшла на церковнослов‘янську 

літургійну мову московського ізводу (з російською літургійною вимовою); 

зникають усі ―простомовні навкололітургійні явища‖ (учительні Євангелія, 

Богогласник заборонені як неканонічні, а проповідь та катехізм 

занепадають). За наказом царя Петра І від 1720 року друкарні Києва та 

Чернігова підпорядковані Святішому Синодові, богослужбові книги мають 

видаватися за російськими синодальними зразками з усуненням усяких 

відмінностей ―наречий‖ [560]. В українських конфесіях уже співіснують два 

ізводи церковнослов‘янської мови: український – в Унійній Церкві та 

російський – у Православній, що визначило подальші шляхи розвитку 

української літургійної мови. 

Дослідники визнають, що справді, від ІІ половини XVIII ст. 

становище української літературної мови погіршилося. Міркування з цього 

приводу й підтвердження складної мовної ситуації подає також історик мови 

Л. Гнатюк [125, с. 94]. Мовознавець наголошує на необхідності брати до 

уваги авторитетну думку І. Огієнка з цього питання [507, с. 116, 125]: аж до 

1784 року (коли київський митрополит С. Миславський, догоджаючи 

                                                 
11

 Н. Пуряєва зауважує, що навіть сам ідейний натхненник Реформації Мартин Лютер, який, перекладаючи 

Біблію німецькою розмовною мовою, у пошуках слів і зворотів радив запитувати про це ―матір сімейства в 

домі, дітей на вулиці, просту людину на базарі‖ (―Послання про переклад‖ 1530 року), залишив 

неперекладеною латинську месу, а згодом радив ставитися до її перекладу надзвичайно обережно, 

створивши врешті-решт макаронічний – латинсько-німецький – богослужбовий текст. 
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Катерині ІІ, видав наказ навчати студентів Києво-Могилянської академії 

чистої російської вимови богослужбових текстів) церковнослов‘янська з 

українською вимовою – за Огієнком, ―власне мова староукраїнська‖ – була і 

богослужбовою мовою‖ [125, с. 94]. Тож, незважаючи на несприятливі 

умови, українська літературна мова у XVIII ст. продовжувала функціювати 

―в обох своїх різновидах – слов‘яноруському (слов‘яноукраїнському) і 

книжкному українському‖ [ib.]. 

 

1.3.4. Мова джерел: варіантність і правописні засади 

Українська літературна мова XVII ст., хоч і ―виломлювалася з обіймів 

церковнослов‘янщини‖ (за І. Франком), звільнитися від них не могла ―через 

специфіку мовної свідомості староукраїнського суспільства (передусім 

еліти), для якого церковнослов‘янська мова була своєю, рідною, невід‘ємним 

складником духовного світу‖ [125, с. 91–92]. 

Наприкінці XVI–XVII ст. в Україні функціювали 5 мов із різними 

ступенями ―гідності‖, які задовольняли комунікативні, релігійні та 

культурно-освітні потреби суспільства: грецька, латина, 

церковнослов‘янська, польська і ―проста‖. Українська літературна мова 

XVII ст. ―являла собою складну строкату суміш, в якій більш яскраво 

виділялись два типи <…>, це так звана ―мова слов‘яноруська‖ і ―книжна 

українська‖ (південноруська, малоруська, «діалект руський» <…>)‖ [48, 

с. 61]. П. Житецький зауважує: ―На боці слов‘янської мови були й вікові 

звички народу, який зовсім не бентежився загадковою темрявою церковних 

слів і виразів, вбачаючи в ній природну властивість священної мови, що 

стоїть вище щоденного вжитку. Виходила плутанина в поняттях і 

прагненнях: ті, хто більш-менш розумів церковнослов‘янську мову, були не 

проти прагнення до народної мови, сам же народ був ладний підтримувати 

церковнослов‘янську мову зовсім не тому, що вона була для нього зрозуміла, 

навпаки – тому, що вона підносилася над рівнем його звичайних уявлень‖ 

[245, с. 24]. А Д. Чижевський, досліджуючи збірку епіграм ―Діоптра‖ 
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(1698 р.), наголошує, що її церковнослов‘янська мова ―не протирічить 

українській‖ [699, с. 253]. 

Генетично гетерогенні одиниці – передусім українські (ширше – 

східнослов‘янські) та церковнослов‘янські – для староукраїнських мовців 

часто були функційно тотожними [125, с. 101], бо тут важливим є не 

генетичні, а функційні параметри мовних одиниць. 

До XVI ст., на думку М. Мозера, ―включно для літературних писань 

користувалися майже всуціль тільки церковнослов‘янською мовою. Притому 

на зламі XIV–XV ст. Україну охопив так званий другий 

церковнослов‘янський вплив, що полягав у поверненні до болгарських 

джерел, архаїзації та стилістичному виправленні церковної мови; внаслідок 

цього прірва між церковною та народною мовою в Україні поглибилася‖ 

[455, с. 45]. Почалася нова доба, пов‘язана, як відомо, з впливом європейської 

Реформації та Контрреформації (ще наприкінці XV ст.). Згадана вище 

―Четья‖ 1489 року містила значну кількість ―руських‖ елементів у 

церковному тексті; далі – в XVI ст. – з‘явилися переклади Святого Письма 

―світською літературною мовою‖ (за М. Мозером), зокрема Пересопницьке 

Євангеліє. 

Окрім цього, XVI ст. визначаємо як час ―співіснування мов‖, або 

―сусідування мов‖ [ib., c. 48]. ―Чисту‖ церковнослов‘янську мову можна було 

спостерігати тільки в церковній сфері (богослужіння, патристика, агіографія, 

богослов‘я). Натомість повсякденне життя обслуговувала ―світська руська 

літературна мова‖, що її названо ―простою‖ мовою [291, с. 123; 436, с. 41; 

455, с. 48]; до того ж ще й польська мова та латина. Отже, така мовна 

ситуація ―не має аналогів на решті православних слов‘янських земель‖, а 

найважливіша особливість зазначеного періоду – розвиток ―руської світської 

літературної мови‖, яка для витіснення церковнослов‘янської мала всі 

підстави [455, с. 49]. 

Отож ―жива народна мова‖ XVIII ст., як і старої доби в цілому, не 

виступає в літературно-писемних пам‘ятках (фактично єдиному джерелі її 
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дослідження), так би мовити, в чистому вигляді; ―вона є лише компонентом 

старої літературно-писемної мови, нехай важливим, а в багатьох випадках і 

визначальним, але завжди поєднаним з іншим компонентом – книжним‖ 

[528, с. 5]. Проте характер співвідношення книжного і живомовного 

компонентів у пам‘ятках зумовлюється багатьма факторами, серед яких: 

хронологічний (історичний) період, жанрово-стилістичні особливості 

пам‘яток, їх тематичне спрямування, світський чи церковний характер, 

територія походження, авторські настанови та ін. 

Виникла нагальна потреба унормувати богослужбову мову – 

церковнослов‘янську, а тому з‘явилися такі праці: 

1) перший підручник церковнослов‘янської мови ―Грамматіка 

словенска‖ Л. Зизанія (прихильника традиційного православ‘я) та його 

―Лексис‖ – церковнослов‘янсько-український словник; 

2) ―Грамматіки словенскія правилноє синтагма‖ М. Смотрицького, 

котрий на момент її виходу у 1619 році був противником унії (значення цієї 

праці – кардинальне, бо її автор кодифікував церковнослов‘янську мову в 

українській її редакції; деякі правописні положення чинні й нині, зокрема 

розділові знаки; тут уведено в практику літеру Ґ; 

3) словники – ―Лексиконъ словеноросскій именъ толкованїє‖ 

П. Беринди (―православний‖) (1627), рукописні ―Лексиконъ латинскїй‖ 

Є. Славинецького (―православний‖) та ―Лексиконъ словено-латинскїй‖ 

Є. Славинецького та А. Корецького-Сатановського; словники XVII ст. 

сприяли нормалізації лексичного складу староукраїнської та 

церковнослов‘янської мов; 

4) перша граматика староукраїнської писемної мови І. Ужевича 

(рукописи 1643 і 1645  рр.) написана латиною [детально див.: 492, с. 13–14]. 

Але були і прості писарі, котрі чимало зробили для уніфікації 

правописної системи; окрім цього, безпосередньо і завдяки їм українські 

пам‘ятки ділового письменства ―репрезентують високорозвинену літературну 

мову, що мала тривалу традицію функціювання‖ [499, с. 36]. Прикладом 
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цього може слугувати ―Луцька замкова книга 1560–1561 рр.‖, про створення 

якої В. Мойсієнко міркує так: ―Писарі Луцької книги були людьми своєї 

епохи і в своїй практиці продовжували писемні традиції, які склалися на 

основі писарських шкіл ще Київської Русі та Галицько-Волинського 

князівства. На час написання досліджуваної пам‘ятки жодної праці, яка б 

регламентувала будь-які правила кириличного письма (букваря, граматики, 

лексикона), не було. Тому, зберігаючи давні традиції, водночас письменні 

люди закладали й нові‖ [464, с. 67]. Наприклад, писарі, які не поєднували 

більшості літер, написання слів разом чи окремо позначали переважно 

крапкою над кінцевою літерою; із пунктуаційних знаків використовували 

крапку, кому, двокрапку та трикрапку (останній знак – у вигляді трикутника); 

розбудовували систему словотворення, уніфіковували фонетичну систему 

[ib., с. 67–86]. Особливу увагу привертає відображений у цій книзі 

український антропонімікон: ―У справах записано сотні імен, антропонімних 

формул, які відтворюють великою мірою світогляд волиняків, їх заняття, 

звичаї, оцінку соціального стану суспільства‖ [ib., с. 134]. Цікавим, зокрема, є 

те, як писарі ідентифікували особу за допомогою одно-, дво- і тричленних 

назв та описових конструкцій: одночленними словами зазвичай називали 

простих людей (підданих, тяглих людей та ін.); двочленними (ім‘я та 

прізвище) – людей і вищих станів, і підданих; тричленними (ім‘я, прізвище та 

по батькові) – переважно шляхтичів, князів, духовенство та ін. [ib., с. 137–

138].  

Що ж до встановлення особи самих писарів, то тут у нагоді стають 

історичні факти. Наприклад, у записах ―Книги Київського підкоморського 

суду‖ (1584–1644) ―імовірне авторство актів можна реконструювати так: 1) 

вступні, заключні і внутрішні формальні клаузули усіх актів складали 

підкоморські писарі‖; 2) ―протоколювання межових обводів, свідчень 

здійснювали коморники‖; 3) ―протоколи контроверсій складали і редагували 

адвокати‖; 4) ―протестації складалися особисто чи секретарями‖ [499, с. 30]. 

Нерідко самі писарі залишали свої імена наприкінці справи; до прикладу, в 
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―Актах Полтавського полкового суду‖ виявлено понад 20 імен писарів [724, 

с. 11]. Історія зберігає імена тих посадових осіб, котрі завдяки своїй 

ретельності та скрупульозності спричинилися до збереження актових та 

інших книг: ―Документи Брацлавського воєводства‖ містять усі виявлені 

документи Брацлавського воєводства від його створення у 1566 році і до 

смерті в 1606 році брацлавського підкоморія Лаврина Пісочинського, з 

архіву якого походить більшість (240) публікованих у збірникові документів. 

 

1.4. Пам’ятки української мови і “теорія узусу: модерн чи 

традиція? 

Писемні пам‘ятки XVI – початку XVIII ст. і, зокрема, відбита в них 

мовна практика українців (те, як говорили в минулому, за якими законами 

будували свої висловлювання, фрази) набувають з огляду на сучасні вимоги 

до об‘єкта лінгвістичних досліджень неабиякої актуальності. 

У сучасній світовій лінгвістиці помітна посилена увага до нової 

моделі мови, що різниться від тієї, яка сформувалася в останній чверті XX ст. 

Тож одна із найістотніших рис першої – чітка зміна теоретичних пріоритетів, 

що полягає в переході від ―системи‖ до ―узусу‖, від ―мови‖ до ―мовлення‖. 

Цей перехід порушує, здавалося б, непорушний постулат: існує 

фундаментальна відмінність між мовою і мовленням, а лінгвістика 

зобов‘язана бути насамперед наукою про мову (чи ―мовну компетенцію‖), а 

не наукою про мовлення (чи про ―мовленнєвий узус‖) [545, с. 8]. 

Натомість сучасні дослідники дедалі частіше звертаються до фактів, 

щоб мати змогу міркувати про особливості описуваних явищ, а не про 

особливості моделей. Адже ―за мовою, як відомо, не можна спостерігати, 

вона становить теоретичну абстракцію‖ [ib., с. 9]; спостерігати можна за 

мовленням, тобто за процесом побудови текстів, і, зрозуміло, за самими 

текстами – реальними текстами, якими люди обмінювалися (діахронія) чи 

обмінюються (синхронія) в процесі комунікації.  
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За умови обрання саме такого об‘єкта лінгвістичного вивчення увага 

дослідника буде максимально скерованою до:  

1) т е к с т у  (чи до дискурсу) – до реального інструмента комунікації 

загалом, а не до його окремих фрагментів; 

2) к в а н т и т а т и в н о г о  к о м п о н е н т а  мови – врахування 

насамперед частотніших елементів порівняно з менш частотними і визнання 

квантитативних відношень істотним чинником у мовній еволюції та в 

структурі мовних правил
12

; 

3) с и н х р о н н о ї  в а р і а т и в н о с т і  мови – визнання того факту, що в 

межах мови не існує єдиної жорсткої системи засобів вираження, а наявні 

різні стратегії реалізації будь-якого завдання, зокрема залежні від 

психологічних, біологічних і соціальних факторів; 

4) д і а х р о н н о ї  в а р і а т и в н о с т і  мови – визнання того факту, що 

мова постійно змінюється в часі і що в ній постійно співіснують 

―прогресивне‖ і ―консервативне‖; тож ―строго синхронний‖ опис мови є 

ілюзією, навіть більше – повний граматичний опис мови має дещо 

своєрідний ―розмитий‖ характер з урахуванням даних не тільки про способи 

вираження граматичних значень, а й про динаміку змін цих способів 

упродовж окремих історичних періодів
13

; 

5) п о н я т ь  м о в н о ї  н о р м и  і м о в н о ї  п р а в и л ь н о с т і  (оскільки 

сьогодні закріпилося більш ―толерантне‖ сприйняття цих понять); м е ж і  між 

―помилкою‖ і ―маргінальним варіантом‖, між ―маргінальним варіантом‖ і 

―повноцінним варіантом‖ тепер трактують як більш рухомі та тонкі; помилка 

сьогодні цілком може стати нормою завтра, а тому дослідникові варто 

утриматися від поспішних висновків [545, с. 10–11]. 

Викладені вище позиції такого новітнього підходу до вивчення мови є 

насправді традиційними і визначальними для історика мови, нормою його 

                                                 
12

 На Заході за таким принципом розвивалася лінгвістична школа Дж. Байбі. 
13

 Про це говорив Дж. Ґрінберґ у програмній статті ―Переосмислення мовознавства діахронічно‖ [774]. 

Згодом П. Ґард у праці ―Для бісинхронного методу‖ обґрунтував бісинхронний підхід до аналізу мовних 

явищ: описувати мовні факти не в одній системі ―правил‖ та ―винятків‖, а в координатах двох систем – 

більш старої та більш нової, які завжди співіснують [545]. 
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дослідницьких експериментів. А в сучасних студіях із мовознавства ці 

погляди переважно об‘єднані під назвою ―підхід, орієнтований на узус‖, або 

―теорія узусу‖
14

. Отож теорія узусу має на меті досліджувати дискурс, тобто 

не існує ―мови як такої взагалі‖, а є структури, які переважають у певних 

типах дискурсу (у різних мовців чи в різний період функціювання мови 

тощо), які й необхідно вивчати.  

В. Плунгян доводить, що підхід, орієнтований на узус, протистоїть 

системному підходові, орієнтованому на вивчення такої собі ідеальної 

структури мови, стосовно якої конкретні мовні факти є ―лише більш-менш 

адекватними реалізаціями‖. Окрім цього, сьогодні існує різний погляд на 

мовні факти: при системному підходові не довіряють ―експериментальним‖ 

та ―об‘єктивним‖ методам, які заважають розгледіти ―узагальнення‖ 

(здебільшого сформульовані вже до початку дослідження), затемнюючи їх 

непотрібними емпіричними випадковостями; таким дослідникам переважно 

достатньо власної інтуїції; і навпаки – прихильникам теорії узусу вкрай 

важлива емпірична база, тобто тексти, що є реальним об‘єктом, про який 

невідомо до початку дослідження, і лише під час дослідження можна виявити 

його специфіку [ib., с. 11].  

Саме тому дослідники, які працюють з ―узусом―, для підтвердження 

своїх гіпотез розраховують на достатню сукупність текстів, яку в сучасній 

лінгвістиці кваліфікують як ―корпус‖, чи ―корпус текстів‖, що є ―не тільки 

потужним інструментом вивчення мови, а й новою ідеологією‖. Вважаємо, 

що корпус до деякої міри повернув лінгвістам істинний об‘єкт дослідження – 

тексти в максимально повному обсязі, що, безперечно, вплине і на 

лінгвістичну практику, і на теорію лінгвістики. Адже ―саме узус, тобто 

тексти, і є єдиною істинною реальністю науки про мову, тобто об‘єктом, 

доступним безпосередньому дослідженню‖ [ib., с. 16]. 

                                                 
14

 Термін usage-based approach на початку 1990-х рр. увів Р. Ленгакер; тепер цю модель використовують 

Дж. Байбі, Т. Гівон, У. Крофт, М. Томаселло, Л. Янда та ін. 
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Погоджуючись із наведеними вище міркуваннями, зауважмо таке: 

різножанрові тексти XVI–XVIII ст., які слугують підставою цього 

дослідження, допоможуть у вирішенні і тих проблем, які лежать на поверхні 

(зокрема особливості лексичної сполучуваності в українській мові того часу), 

і тих, які раніше були практично неможливі через трудомісткий процес їх 

розв‘язання, як-от: ―мікроеволюція‖ мови протягом одного-двох століть 

(непомітні одразу зміни сполучуваності і значень слів, зміна частотності тих 

чи тих конструкцій або частотності використання лексичних і граматичних 

варіантів, фіксація появи чи поступове відмирання певних мовних явищ та 

ін.).  

Висновки до Розділу 1 

Писемні пам‘ятки – перша й необхідна умова для студій з історичного 

мовознавства, однак їх треба розглядати з позицій реконструйованої мовної 

свідомості тогочасного староукраїнського суспільства, а не оцінювати з 

погляду носія сучасної української літературної мови. Пам‘ятки української 

мови – найнадійніший матеріал для аналізу мовних явищ, але й вони мають 

свої особливості: 1) історик мови працює тільки з доступними та відомими 

йому пам‘ятками, однак є, безперечно, і такі джерела, які дослідникові 

невідомі й недоступні, і саме в таких текстах, імовірно, можуть бути 

засвідчені мовні явища, які вплинули б на результати мовознавчих описів чи 

спонукали б до перегляду усталених тверджень; 2) навіть одинична фіксація 

мовного явища є важливою, проте це ще не підстава для остаточного 

висновку про його поширення в мовленні; 3) виявлене мовне явище в тексті 

пам‘ятки не можна трактувати як першу його появу в мові, адже воно могло 

функціювати і задовго до документації. 

Питання специфіки писемних джерел тісно пов‘язане з питанням 

вибору часових меж дослідження. Неоднозначним (із погляду доцільності 

виокремлення) є період XVI–XVIII ст., обраний у цій праці для аналізу 

сполучуваності слів в українській мові. Проаналізувавши всі відомі 

періодизації розвитку української мови та міркування сучасних дослідників 
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про доречне чи недоречне виокремлення саме такого часового проміжку 

функціювання мови, зауважмо таке: часові межі пропонованого дослідження 

XVI–XVIII ст. стосуються не якогось конкретного періоду тієї чи іншої 

відомої сьогодні періодизації, а свідчать про широке хронологічне тло і про 

численні писемні джерела, на матеріалі яких досліджено деякі аспекти 

сполучуваності слів тогочасної української мови. Період XVI–XVIII ст. 

поєднує ―другий золотий вік українського письменства‖, його розквіт та 

занепад; тут помітні неоднозначні наслідки другого церковнослов‘янського 

впливу; окрім цього, період XVI–XVIII ст. якнайкраще відображає тісні 

мовно-культурні і торгово-економічні контакти на карті Європи. 

Як і питання періодизації української мови, не вирішеним до кінця є 

також питання найбільш відповідного терміна-кваліфікатора мови XVI–

XVIII ст. Учені використовують для цього низку лінгвономенів, часто кілька 

термінів можна виявити в того самого дослідника: староукраїнська мова / 

староукраїнська літературна мова, стара українська мова, 

середньоукраїнська мова, українська мова ранньомодерної доби, українська 

мова / українська літературна мова XVI–XVIII ст., руська мова, руська мова 

середньої доби, проста мова та ін. На нашу думку, стосовно мови пам‘яток 

XVI–XVIII ст. доцільно використовувати лінгвономен українська мова як 

найбільш загальний і позбавлений будь-яких конотацій; окрім цього, таким є 

усталений термін-назва в історичній лексикографії, зокрема у 

фундаментальному ―Словнику української мови XVI – першої половини 

XVII століть‖. 

Українську мову XVI–XVIII ст. можна вивчати на багатій джерельній 

базі, уведеній до широкого наукового обігу. Пропоноване дослідження з 

комбінаторики виконане на основі 2000 текстів різного обсягу та жанру 

(літописні і хронікальні джерела, художні твори, наукова і науково-

популярна література тощо), що дає змогу всебічно охарактеризувати 

українську мову того часу та особливості сполучуваності слів. Найбільше 

проаналізовано текстів ділового стилю: 1) актові книги з різних міст України 
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(600 записів); 2) документи Львівського ставропігійського братства (511 

записів); 3) офіційно-ділові документи Брацлавського воєводства (496 

записів). 

Краще зрозуміти стан і статус української мови того часу допоможе 

вивчення позамовних чинників, насамперед двох із них: політико-

адміністративного та церковно-релігійного. Політико-адміністративна 

проблема стосується насамперед співвідношення ―українського‖ та 

―білоруського‖ в мові документів Великого князівства Литовського, яку і до 

сьогодні не розв‘язано до кінця. Церковно-релігійна проблема безпосередньо 

пов‘язана з тим, що в Україні наприкінці XVI–XVII ст. – відповідно до 

історико-географічних, політико-економічних та культурно-релігійних умов 

– функціювали п‘ять літературних мов (українська, церковнослов‘янська 

місцевої редакції, польська, латинська і грецька), проте етнічне обличчя 

нашої культури (за В. Німчуком) остаточно моделювали дві мови – 

українська писемно-літературна та церковнослов‘янська української редакції, 

які мали на той час в Україні майже 800-літню традицію використання. Межі 

й сфери функціювання цих двох мов значною мірою визначала конфесійна 

ситуація на українських землях. І це питання в лінгвістичній площині ніколи 

не ставилося ні в дореволюційних, ні в радянських дослідженнях з історії 

літературної мови. 

Упродовж тривалого часу мовознавці вивчають питання мови 

богослужінь та життя Церкви загалом і проникнення народної мови в 

богослужбову сферу зокрема в період відчутного впливу Реформації; 

міжконфесійна полеміка та боротьба з прозелітизмом зумовили появу: а) 

перекладів Святого Письма (безпосередні, паралельні; в рамках біблійно-

гомілетичних видань – т.зв. учительні Євангелія); б) проповідей простою 

мовою; в) катехізмів простою мовою; г) паралітургійних текстів простою 

мовою (церковні пісні: псалми, канти); ґ) церковнослов‘янсько-простомовної 

лексикографії, однією з функцій якої можна вважати егзегетичну. Усі ці 

твори мали виразну дидактичну мету: священний текст важливо було 
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розуміти, але розуміння не обов‘язково передбачало переклад і вживання 

перекладу. Функціювання простої (староукраїнської) мови в зазначених 

―навкололітургійних‖ галузях сприяло виробленню староукраїнської 

богословської лексики та термінології, що мала паралелі в літургійних 

текстах. Поступово втрачалася самостійність і статус митрополії, Українська 

Православна Церква на Правобережній Україні перейшла на 

церковнослов‘янську літургійну мову московського ізводу (з російською 

літургійною вимовою); зникають усі ―простомовні навкололітургійні явища‖ 

(учительні Євангелія і Богогласник заборонені як неканонічні, а проповідь та 

катехізм занепадають). Від ІІ половини XVIII ст. становище української 

літературної мови погіршилося. Проте, незважаючи на несприятливі умови, 

українська літературна мова у XVIII ст. продовжувала функціювати в обох 

своїх різновидах – слов‘яноруському (слов‘яноукраїнському) і книжкному 

українському. 

Ще одна особливість використання пам‘яток у студіях – значний 

інтерес та зацікавлення збоку дослідників, адже в сучасній лінгвістиці можна 

спостерігати посилену увагу до нової моделі мови, чи не найістотнішою 

рисою якої є зміна теоретичних пріоритетів: перехід від ―системи‖ до 

―узусу‖, від ―мови‖ до ―мовлення‖. Саме тому мовознавці, які працюють з 

узусом, для підтвердження своїх гіпотез повинні мати у своєму 

розпорядженні достатню кількість текстів, тобто корпус (чи корпус текстів), 

що слугує не тільки потужним інструментом вивчення мови, а й новою 

ідеологією. Саме узус, тобто тексти, формують єдину надійну базу науки про 

мову, тобто є об‘єктом, доступним безпосередньому дослідженню, а 

вивчення писемних пам‘яток набуло у зв‘язку з усім, сказаним вище, 

неабиякої актуальності. 
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Розділ 2 

КОМБІНАТОРНА ЛІНГВІСТИКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНА БАЗА 

 

Комбінаторна лінгвістика трактує мову ―як систему знаків, що містить 

у своїй основі сполучуваність‖ (за М. Влавацькою), яка, з одного боку, є 

властивістю мовних одиниць, з іншого – ―явищем, яке експліцитно можна 

спостерігати в мовленні і яке визначає найважливіші параметри 

функціювання мови як засобу пізнання і спілкування‖ [96, с. 9]. 

Комбінаторна лінгвістика вивчає сполучуваність (або комбінаторику, 

комбінаторно-синтагматичні властивості) одиниць мови, їхні синтагматичні 

відношення та комбінаторний потенціал [99; 100; 752; 835]. 

Б. Тошовіч дещо ширше трактує комбінаторику: вона об‘єднує ―як 

мінімум дві сутності і є реалізацією, утилізацією та аплікацією кореляції, 

тобто комбінаторика – не тільки сполучуваність, а й співвіднесеність (коли 

говорять про комбінації, то насправді мають на увазі кореляцію)‖ [853, 

с. 227]. На думку Б. Тошовіча, формальні типи комбінацій (виявлення, 

статистика і комбінаторика формантів) становлять лише частину загальної 

комбінаторики; окрім ―«табличної» комбінаторики, існує більш широка, 

більш комплексна і складніша система, яку умовно можна назвати 

сферичною‖ [ib.]. Отже, як стверджує В. Тошовіч на підставі проаналізованої 

комбінаторики дієслова і прикметника (утворення ад‘єктива від вербатива і 

навпаки), комбінаторика поділяється на гомогенну і гетерогенну:  

− гомогенна комбінаторика – сполучення однотипних сутностей; 

відповідно до мовних домінант (форми, значення, функції, категорії) це 

формальні, семантичні, категорійні і функційні комбінації; 

− гетерогенна комбінаторика – комбінації двох чи більше домінант; 

можна виокремити шість типів такої комбінаторики: 1) формально-

семантична; 2) формально-категорійна; 3) формально-функційна; 4) 

семантико-категорійна; 5) семантико-функційна; 6) категорійно-функційна 

[ib.]. 
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2.1. Об’єкт і структура комбінаторної лінгвістики 

Основа комбінаторної лінгвістики – с и н т а г м а т и к а  (правила 

сполучуваності мовних одиниць одного рівня) та к о м б і н а т о р и к а  

(складання комбінацій мовних одиниць відповідно до встановленого змісту) 

[24; 25; 99; 656; 657], а об‘єкт вивчення – синтагматичний план мови і 

мовлення, що складається із ―наповнених комбінаторно-синтагматичними 

властивостями елементів (одиниць мови), які сприяють реалізації когнітивної 

діяльності і мовленнєвої комунікації людини‖ [96, с. 10]. 

Залежно від одиниці аналізу в межах комбінаторної лінгвістики
15

 

можна виділити комбінаторну фонологію (вивчає відношення фонем у 

процесі мовлення), комбінаторну морфеміку (вивчає сполучуваність 

морфем), комбінаторну лексикологію (вивчає сполучуваність слів) і 

комбінаторний синтаксис (вивчає сполучуваність словосполучень і речень у 

побудові тексту / дискурсу). 

Пропоноване дослідження зосереджене загалом на к о м б і н а т о р н і й  

л е к с и к о л о г і ї  (вивчення комбінаторно-синтагматичних характеристик 

слів, лексико-синтаксичної сполучуваності), яка, за сучасним підходом, 

об‘єднує такі підрозділи:  

− к о м б і н а т о р н а  с е м а с і о л о г і я  (теоретичний підрозділ, що 

вивчає співвідношення семантики слова і його сполучуваності, а саме 

встановлення семного складу сполучуваних слів, вияв спільних сем, аналіз 

їхнього синтагматичного компонента); 

− к о м б і н а т о р н а  л е к с и к о г р а ф і я  (теоретико-прикладний 

підрозділ, що вивчає теоретичні і практичні проблеми лексикографічної 

інтерпретації комбінаторно-синтагматичних властивостей слів та створення 

комбінаторних словників); 

− к о м б і н а т о р н а  л і н г в о д и д а к т и к а  (теоретико-прикладний 

підрозділ, що розробляє спеціальні методики для встановлення 

                                                 
15

 Комбінаторна лінгвістика співвідноситься з лінгвістичною комбінаторикою, що виникла в 1960-і роки у 

зв‘язку із розв‘язанням проблем машинного перекладу; її призначення – складати й вивчати комбінації слів, 

які підпорядковані певним комунікаційним завданням і які можна утворити з наявної кількості слів [96, с. 8]. 
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синтагматичних зв‘язків слів для тих, хто вивчає мову як іноземну) [детально 

див.: 94; 96; 99; 100; 752]. 

 

2.2. З історії комбінаторної лінгвістики 

На початку ХХ ст. у мовознавсті набув поширення структуралізм – 

напрям, який зумовив інтенсивний розвиток комбінаторної лінгвістики, тому 

що саме в межах структуралізму виникло поняття синтагматики – 

сполучуваності, базованої на лінійних відношеннях мовних одиниць одного 

рівня. Було закладено основу для виникнення й розвитку вчення про 

синтагматику, теорії валентності, теорії сполучуваності та ін. Виокремлено 

основні характеристики синтагматики: лінійність, бінарність, 

взаємозумовленість частин і здатність до інтегрування. Сполучуваність 

мовних одиниць перебувала в полі зору всіх лінгвістичних шкіл ХХ ст., що 

спричинило виникнення низки теорій для її обґрунтування (див. Таблиця 1). 

Таблиця 1. 

З історії комбінаторної лінгвістики 

1. синтагматика М. Смотрицький, Ф. де Соссюр, О. Потебня, 

Ф. Фортунатов, І. Бодуен де Куртене, 

М. Крушевський, О. Шахматов та ін. 

2. французька синтагматика 

―першої хвилі‖ 

А. Мартіне, Ш. Баллі, Е. Бенвеніст, Л. Теньєр та ін. 

3. німецька теорія валентності Г. Хельбіґ, В. Шенкель, К. Зоммерфельдт, 

Х. Шрайбер, В. Флеміґ, Г. Брінкман, Л. Вайсґербер 

та ін. 

4. англійська теорія контексту В. Аллен, Ф. Пальмер, Дж. Фйорс, Т. Мітчелл та 

ін. 

5. американська дескриптивна 

лінгвістика 

Л. Блумфілд, З. Харріс, Г. Глісон та ін. 

6.  семантичний синтез Дж. Катц, У. Вайнрайх та ін. 

7. теорія валентності і теорія 

сполучуваності 

 

Л. Щерба, С. Карцевський, С. Кацнельсон, 

Ю. Апресян, М. Всеволодова, Н. Котелова, 

В. Морковкін, Д. Шмельов, І. Вихованець, 

К. Городенська, М. Влавацька, І. Богуславський, 

М. Балко та ін. 

8. контекстологічна теорія Н. Амосова 

9. загальна синтагматика О. Ахманова, С. Тер-Мінасова та ін. 

10. синтаксична синтагматика Г. Золотова, Н. Шведова, Н. Слюсарева 

11. семантична синтагматика В. Гак, Ю. Апресян та ін. 
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12. лексична синтагматика І. Мельчук, Г. Уфімцева та ін. 

13. композиційна семантика О. Кубрякова, М. Нікітін та ін. 

До середини ХХ cт. у мовознавстві, зокрема у славістиці, теорія 

сполучуваності мала вже помітні досягнення, насамперед виокремлення 

синтагматики як сфери вивчення лінійних відношень мовних одиниць. 

Незабаром зацікавлення синтагматикою як явищем мови та мовлення 

знизилося і, за словами М. Влавацької, зійшло нанівець у зв‘язку зі зміною 

наукової парадигми в лінгвістиці, формуванням антропоцентричної 

парадигми в сучасному мовознавстві, розвитком когнітивної науки, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, психолінгвістики та інших 

антропоцентричних напрямів; ―вчення про синтагматику не набуло статусу 

самостійної лінгвістичної дисципліни‖, а ―комбінаторна лінгвістика так і не 

виникла‖ [96, с. 6]. Упродовж останнього десятиріччя комбінаторна 

лінгвістика активно розвивається і є ―напрямом теоретичного мовознавства, 

який вивчає синтагматичні відношення мовних одиниць і їхній 

комбінаторний потенціал‖ [ib.]. 

2.3. Синтагматика і комбінаторика – основа комбінаторної 

лінгвістики 

Із-поміж базових термінів комбінаторної лінгвістики – синтагматика, 

комбінаторика, валентність, сполучуваність, контекст, дистрибуція (див. 

Схема 1) –  першорядними є с и н т а г м а т и к а  і к о м б і н а т о р и к а .  

2.3.1. Синтагматика 

Термін с и н т а г м а т и к а  використовують на позначення загального 

поняття, яке стосується: а) синтагматичного аспекту мови і мовлення; б) виду 

горизонтальних відношень одиниць мови в системі мови; в) аналізу лінійних 

відношень одиниць мови, які виникають у мовленнєвому ланцюжку і т.д. 

[ЕУМ, 591; БЭС, 448]. Синтагматика як аспект вивчення мови одним зі своїх 

завдань визначає аналіз мовних правил сполучуваності однорівневих 

одиниць та їх реалізацію в мовленні. Одиниці мови у площині синтагматики 

кваліфікуються не як рівноправні, а як позиційно залежні, тому що, 

поєднуючись, вони утворюють синтагму, або фразу, що становить 



90 

синтаксично-інтонаційно-семантичну єдність. І саме в цьому широке 

розуміння синтагматики як відношення одиниць в одній позиції. У вузькому 

ж розумінні синтагматика – це частина рівневої дисципліни залежно від 

обраної одиниці мови, яка призначена для опису синтагматичних відношень 

у межах одного рівня чи досліджуваної підсистеми (наприклад, словотвірної, 

синтаксичної чи семантичної синтагматики); іноді, за спостереженням 

М. Влавацької, синтагматику розуміють надто вузько – це розділ синтаксису, 

який вивчає тільки словосполучення (синтагми)‖ [100, с. 38]. 

Cхема 1. 

Співвідношення основних понять  

комбінаторної лінгвістики (за М. Влавацькою) 

 
 

Синтагматика важлива і для вивчення лексики, адже слово має 

синтагматичну, чи смислову, значущість, що виникає на підставі 

індивідуального значення слів за умови їх сполучення в лінійному ряді. Опис 

синтагматики слова становить важливий аспект формулювання його 

лексичного значення [ЕУМ, 591]. Синтагматичні відношення в лексиці 

виявляються у правилах сполучуваності слів та в їхніх зв‘язках із 

СИНТАГМАТИКА 

СПОЛУЧУВАНІСТЬ (РІВЕНЬ МОВЛЕННЯ) 

ДИСТРИБУЦІЯ 

(СУКУПНІСТЬ 

КОНТЕКСТІВ) 

ВАЛЕНТНІСТЬ (РІВЕНЬ МОВИ) 

СИНТАГМАТИКА 
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―партнерами в контексті‖. За законом лексичної синтагматики, як стверджує 

В. Гак, це – семантичне узгодження слів, які мають у своїх значеннях спільні 

компоненти [114, с. 380]; пор. із поняттям лексичної синтагматики С. Тер-

Мінасової [629]. 

Поняття ―синтаксична синтагматика‖, ―семантична синтагматика‖ і 

―лексична синтагматика‖ становлять різні рівні синтагматики, які 

взаємодіють у процесі вивчення одиниць мови в їх лінійних відношеннях. 

Наприклад, відповідно до загальноприйнятого визначення, синтагматика – це 

система закономірного поєднання одиниць мови за умови їх функціювання в 

мовленні. Із цього випливає, що синтагматика складається із двох 

компонентів: мова (виявляється у валентності) і мовлення (виявляється у 

сполучуваності) [470, с. 129–137]. Отже, в а л е н т н і с т ь  – це потенційна 

сполучуваність одиниць мови або потенційна можливість їх поєднання в 

мовленні, закладена в самій системі мови; тимчасом як с п о л у ч у в а н і с т ь  – 

реалізація валентності слова, або реальна сполучуваність слова в мовленні. 

Дослідники, зокрема В. Гак, С. Тер-Мінасова, розрізняють одиниці 

мови й мовлення. За своєю природою одиниці мови – конструктивні 

елементи, одиниці мовлення – функційні. Перехід одиниць першого порядку 

до одиниць другого порядку ґрунтується на головній властивості цих 

одиниць – сполучуваності, тобто (у широкому розумінні) на їх здатності 

об‘єднуватися у процесі використання в одиниці ―вищого порядку‖ і ―нової 

якості‖. Без цієї властивості ―будь-який елемент системи мови був би 

дрібним мертвим згустком логіко-смислової абстракції, ізольованим і 

відірваним від основної функції мови – служити засобом спілкування‖ [329, 

с. 72].  

Значення синтагматики як виду лінійних відношень одиниць мови 

закладено в термінах с п о л у ч у в а н і с т ь , в а л е н т н і с т ь , к о н т е к с т , 

д и с т р и б у ц і я  та ін. Одиниці мови можуть сполучатися в мовленні за 

певних умов, тобто в к о н т е к с т і  – завершеній у смисловому відношенні 

частині тексту, висловлювання, що дає змогу встановити значення слів (чи 
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фрази), які формують це висловлювання; сума всіх контекстів, де 

трапляється та чи та одиниця мови, становить його д и с т р и б у ц і ю  [123; 

778]. 

У лінгвістичній літературі, проте, поняття ―дистрибуція‖ та 

―сполучуваність‖ часто використовують як синоніми. Усі названі вище 

терміни формують одне поняття ―синтагматика‖ (див. Схема 1). Ці терміни 

становлять єдину систему, а тому, відповідно, перебувають у відношеннях 

включення, зв‘язності і взаємозалежності. Вивчення різних поглядів на 

сполучуваність дало змогу встановити суть основних понять, які 

перебувають між собою в гіперо-гіпонімічних відношеннях і становлять одне 

ціле, яке складається із двох різнорівневих частин синтагматики.  

Щодо синтагматичних відношень одиниць мови, то вони: а) 

підпорядковані лексичним, семантичним і граматичним законам; б) 

реалізуються в мовленні; в) обмежені двома чинниками: перший – реальний 

зв‘язок предметів, ознак, процесів у самій дійсності і другий – традиція 

лексичної сполучуваності, успадкована від попередніх поколінь мовців. 

Синтагматика об‘єднує два явища: в а л е н т н і с т ь  (рівень мови; мовна 

синтагматика) і с п о л у ч у в а н і с т ь  (рівень мовлення; мовленнєва 

синтагматика). Поняття ―контекст‖ і ―дистрибуція‖ пов‘язані зі 

сполучуваністю і ―формують привативну опозицію‖ [100].  

2.3.2. Комбінаторика 

К о м б і н а т о р и к а  – cполучуваність у широкому розумінні – пов‘язана 

зі складанням та вивченням комбінацій мовних одиниць, які підпорядковані 

встановленим комунікативним завданням за наявних умов їх реалізації і які 

можна утворити від визначеної кількості мовних одиниць. Комбінаторика, за 

М. Маковським, виявляється ―на всіх рівнях мови і є основним принципом 

організації всіх без винятку одиниць мови, формою їх існування, еволюції та 

взаємодії‖ [428, с. 5–7]. 

Комбінаторика властива кожній мові, тому що сама мова – складна, 

гнучка система знаків, що містить, як стверджував український мовознавець-
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структураліст А. Білецький, ―пов‘язані між собою релятивно фінітні 

(обмежені) і релятивно трансфінітні (нескінченні) підсистеми (орбіти)‖; 

своєю чергою міжорбітний зв‘язок і взаємовідношення між частинами 

кожної орбіти ―утримують мову в стійкій і водночас плинній рівновазі‖, 

тобто забезпечують розвиток мови, її існування [51, с. 21–22; 52, с. 529–530]. 

Про комбінаторику чи про комбінаторну лінгвістику немає відомостей 

у сучасній українській мовознавчій літературі; про неї, зокрема, не згадано 

навіть в енциклопедії ―Українська мова‖ з огляду, очевидно, на те, що в 

українському мовознавстві такий напрям не розвивається; уміщено тільки 

словникову статтю про комбінаторні зміни звуків – ―фонетичні зміни, 

зумовлені взаємодією у мовленнєвому потоці‖ [ЕУМ, 262], що сигналізує про 

комбінаторність в українській мові винятково як супровідне явище до інших 

досліджуваних мовних явищ. 

Українські мовознавці, проте, вивчають комбінаторику мовних 

одиниць упродовж тривалого часу, що пояснює функціювання окремої 

школи в українському мовознавстві. Н. Клименко розробила теорію 

―морфемних сіток‖ (надійний інструмент для зіставно-типологічного аналізу 

мов, для виявлення типового й відмінного в ―морфемних портретах‖ слів), 

довела дієвість установлених кількісно-комбінаторних і позиційних 

закономірностей не лише для слів української мови, а й для інших 

слов‘янських мов [323; 324]. Продуктивними для українського мовознавства, 

зокрема його теоретичного напряму, виявилися напрацювання Н. Клименко 

та Є. Карпіловської стосовно, наприклад, комбінаторики морфемної 

структури словоформи як мовного знака з цілісною семантикою чи стосовно 

закономірностей комбінаторики афіксів, валентних властивостей морфем, 

їхніх позиційних характеристик [325; 782]. Такі дослідження були пов‘язані 

значною мірою з новаційними процесами в українській мові останньої 

третини ХХ cт. (інтелектуалізація мови, неосемантизація, неологія, неографія 

тощо), що спонукали мовознавців Н. Клименко, Є. Карпіловську та 
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Л. Кислюк до використання відповідних новаційних методів та підходів 

вивчення мовних явищ у площині і граматики, і лексики [326]. 

Термінами комбінаторика, комбінаторний послуговується 

О. Селіванова в дослідженні ―Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми‖. 

Авторка, відштовхуючись від тези Л. Щерби (складання значень 

сполучуваних слів дає не їхню суму, а нові смисли), аргументує: ―Сучасні 

семасіологи розрізнюють два типи сполук залежно від їхньої семантичної 

комбінаторики: експлікаційні й елізійні. Перші є сполуками з підрядним 

зв‘язком, у яких денотати співвідносяться як річ й ознака (згідно із логічним 

законом бритви У. Оккама, два знаки фіксують один предмет); другі 

характеризуються позначенням зв‘язку між двома предметами (аргументами 

відношення). Ці два типи сполук керуються різними правилами 

комбінаторики. Імплікація (бронзове століття, біла олімпіада) або 

надмірність (тригранна відвертість штика) одного з членів сполук створює 

стилістичні ефекти (гіпалагу та еналагу), надає виразності, розхитує правила 

семантичної комбінаторики і характеризується референційною 

невизначеністю. Така комбінаторика сприяє перетворенню значень слів і 

компенсується за рахунок семної динаміки. Логіко-семантичним підґрунтям 

комбінаторики значень сполучуваних слів є сумісність ознак, кон‘юнкція 

(об‘єднування, з‘єднання) тотожних і диз‘юнкція (роз‘єднання) несумісних‖ 

[582, с. 96]. Уживши термін семантична комбінаторика (див. цитату вище), 

О. Селіванова використовує термін комбінаторна семантика із чіткою його 

дефініцією: ―Правила й умови семантичної сполучуваності слів, що 

допускають одні сполучення та забороняють інші, розрізнюють зміст одних 

сполук і ототожнюють зміст інших, вивчає комбінаторна семантика. Її 

завданням є також пояснення пов‘язаних із порушенням комбінаторно-

семантичних правил змістових і виразних ефектів. Так вона пояснює 

механізм метафоричних і метонімічних сполук, тавтологізмів, оксиморонів, 

контракції, зміщеного епітета, мерехтливого значення тощо‖ [ib.]. 
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У 1960-70-х роках були спроби застосувати комбінаторний підхід до 

аналізу мови писемних пам‘яток. Насиченими фактажем і теорією виявилися 

публікації О. Шиловського, зокрема його стаття ―Застосування 

комбінаторної методики в дослідженні семантики (на матеріалі 

давньоруської суспільно-політичної термінології XIV–XVI ст.)‖, що є на 

сьогодні чи не єдиним підтвердженням використання комбінаторики на 

матеріалі давніх текстів [719, с. 92–102], а тому доцільно процитувати деякі 

фрагменти цієї статті. 

О. Шиловський стверджує, що ―основна ідея комбінаторної методики – 

семантику імені можна і належить вивчати на основі лише семантичних 

елементів – знаходить обгрунтування у формулі А. Черча (денотат імені N-f, 

де значення імені – N)‖. Проте цієї ідеї, за припущенням О. Шиловського, у 

лінгвістиці ніхто, окрім Т. Ломтєва, не застосовував [ib., с. 92]
16

. За 

Т. Ломтєвим, щоб визначити семантичний предмет, треба знайти ―своєрідний 

засіб виокремлення з деякої множини семантичних предметів такої його 

підмножини, яка задовольняє тільки один семантичний предмет‖ [423; цит. 

за: 719, с. 94]. Якщо, до прикладу, необхідно визначити зміст імені (назви) 

холопъ, треба знайти, на думку О. Шиловського, саме такий спосіб, ―який 

дозволив би виділити з загальної м н о ж и н и  семантичних предметів (осіб), 

зв‘язаних відношенням класовості, таку його п і д м н о ж и н у , що 

задовольняє лише один семантичний предмет (особу), іменем якого в 

давньоруській мові є слово холопъ‖; семантичний предмет (особа), який 

названо іменем холопъ, може бути виділений із загальної множини 

експлуатованих осіб за допомогою таких диференційних ознак: 

а) ―експлуатований‖ (на відміну від експуататорів – боярина, 

дворянина, помѣсчика); 

б) ―придворний послужилець‖ (на відміну від землеробів – 

крестианина, бобиля); 
                                                 
16

 Т. Ломтєв, ідучи за Г. Фреґе та А. Черчем, визнає, що значення імені – це семантичний предмет, який 

називається цим іменем, але замість тези А. Черча про зміст як постульований абстрактний об‘єкт із 

певними постульованими властивостями пропонує свою інтерпретацію змісту імені як засобу, яким 

задається семантичний предмет. 
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в) ―залежний постійно‖ (на відміну від тимчасово залежного – 

подъсусѣдъника, задъворника); 

г) ―безправний невільник, який іноді виступає як товар‖ (на відміну від 

захрьбьтъника, який користується правами через іншу особу) [719, с. 92–93]. 

Запропонований набір диференційних ознак (за комбінаторною 

методикою) і є тим засобом, ―за допомогою якого з множини семантичних 

предметів (осіб), зв‘язаних класовими відношеннями, виділяється певна 

підмножина, яку задовольняє лише один семантичний предмет (особа), що 

іменується в давньоруській мові іменем холопъ17
. На жаль, як зауважує 

О. Шиловський, проблема об‘єктивного одержання диференційних 

семантичних ознак (сем) ще не вирішена. Він розвиває комбінаторну 

методику Т. Ломтєва і пропонує застосувати цю методику в трьох аспектах: 

І. Дослідження суспільно-політичної лексики давньоруської мови
18

 за 

такою програмою: 

1) ―об‘єктивне одержання змістів імен комбінаторним способом на 

основі семантичних елементів‖; 

2) ―інтерпретація одержаних своєрідних семантичних моделей на 

матеріалі писемних пам‘яток і простеження перетворень та появи додаткових 

диференційних ознак змісту імені, що вивчається‖; 

3) ―встановлення системних відношень одержаних смислів і їх 

ідентифікація за допомогою схем, які мають вигляд квадратів, вписаних в 

інший квадрат; викреслювання схеми логічного дерева‖; 

4) ―порівняння комбінаторних смислів із витлумаченням їх у 

словниках‖ [ib., с. 94]. 

Комбінування диференційних ознак за правилами сполучення 

елементів підмножин дало змогу знайти способи виділити семантичні 

предмети (особи) із класу їм подібних. О. Шиловський наводить для 

                                                 
17

 Пор. із компонентним аналізом як частиною структурної лінгвістики (У. Ґуденаф, Ф. Лаунсбер, 

А. Уоллес, Ю. Апресян, А. Селівестрова, В. Гак). 
18

 О. Шиловський проаналізував 80 писемних пам‘яток XIV–XVI ст., які він називає російськими, проте для 

лексики того часу використовує термін давньоруська [719, с. 94]. 
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ілюстрації ―по одному одержаному смислу з кожної вивченої мікросистеми‖; 

смисли поданих нижче імен виражені такими диференційними ознаками:  

• таможникъ – властивість службової особи князівсько-державного 

апарату; адміністративно-приказний; громадський; збирач тамъги (про слово 

тамъга див. нижче); 

• конюший – властивість службової особи; крупного феодала; 

придворного; молодшого; господарського; відповідального за конюшню; 

• недѣльщикъ – властивість службової особи суду; того, хто чимось 

забезпечує; готує щось заздалегідь; затримує злодіїв і розбійників; 

• перевѣтникъ – властивість громадського порушника; злочинця; 

політичного; відкритого; того, хто повідомляє ворогові таємниці; 

• татарьщина – властивість повинності; натуральної; громадської; 

зовнішньої (ординської); податку для татар; 

• тамъга – властивість мита: торгового, продажного; націнного на 

вартість товарів, які продаються; 

• правый десѧтокъ – властивість судового мита; за відправлення суду; 

оподаткованого; повторного перегляду у вищій інстанції; 

• разрѧдний приказъ – властивість органу влади; центрального; 

військового; персонального; того, хто призначає на державні посади [ib., 

с. 95]. 

Тож, на думку О. Шиловського, є достатньо підстав стверджувати: 

―Комбінаторне одержання смислів імен не лише можливе, а й може бути 

доведене, що становить уже певний науковий інтерес‖, однак ―у процесі 

розгляду одержаних смислів на історичному матеріалі виникають своєю 

чергою часткові, але не менш цікаві проблеми: а) співвідношення 

семантичний предмет + аналітичний смисл + ім‟я, що його виражає, на 

певному відтинку часу й обмеженій території‖; б) перетворення окремих 

ознак і заміна їх іншими; в) взаємозалежність між основними і додатковими 

диференційними ознаками [ib.]. 
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Більшість наборів семантичних диференційних ознак (за 

О. Шиловським) виражає такі смисли, які задають осмислені семантичні 

предмети. Семантичні предмети реалізуються, але для них у певних випадках 

з‘являється по кілька назв. Семантичний предмет (особа), якому 

відповідають імена смьрдъ, сельчанинъ, крестианинъ, сирота та ін., і саму 

епоху XIV–XVI ст. можна описати за допомогою набору диференційних 

ознак: властивість експлуатованого; землероба; повністю тяглого члена 

общини, який має своє господарство. Відповідний аналіз засвідчив, що слово 

крестианинъ у різний час називало різні семантичні предмети (денотати) і що 

його використання поступово звужувалося: 1) ―у період монгольського іга 

все руське суспільство на відміну від татар (поган) називалося 

християнами → 2) згодом так стали називати тільки виробничників села і 

міста (пóсада); до XVI ст. слово крестианинъ стосувалося не тільки сільських 

мешканців (тоді ще не існувало чіткого розмежування населення в селі і в 

міських посадах, а служилі при дворі займалися і сільськими промислами) → 

3) слово крестианинъ звузило значення до ‗сільський землероб‘ (тобто 

сільський тягловий виробничник) → 4) слово крестианинъ витісняє всі 

синоніми (смьрдъ, сельчанинъ, сирота, мирянинъ, деревеньщикъ), які в 

різних історичних умовах і на різних територіях означали денотат, близький 

до крестианина19
; з іншого боку, щоб називати тяглових селян, ―ім‘я 

крестианинъ, будучи монопольним, стало використовуватися як компонент 

складених імен крьстиянинъ пашенный, крьстиянинъ оборочьный, 

крьстиянинъ чьрный та ін.‖ [ib.]. 

ІІ. Другий аспект використання ―незаперечних позитивних якостей 

комбінаторної методики‖ (за О. Шиловським) – виявити системні 

відношення лінгвістичних об‘єктів і мати змогу їх ідентифікувати. Як, 

наприклад, ―у результаті проведеної ідентифікації з‘ясувалося, що 

семантична особа з іменем боұринъ відрізняється від семантичної особи з 

                                                 
19

 Щоправда, безтяглі та частково тяглі люди мали низку найменувань залежно від соціального стану: 

захрьбьтъникъ, задъворникъ, подъсусѣдникъ, казакъ, бобиль, серебръникъ, кабальникъ та ін. [719, с. 96]. 
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іменем кнѧзь лише тим, що не має верховної влади і титулу, тимчасом як 

інші диференційні ознаки смислів цих імен є cпільними: експлуататор; 

чоловіча стать, служилий землевласник, старший служилий; таким чином, 

для перетворення смислу імені боұринъ необхідна лише одна 

в л а с т и в і с т ь  – верховна влада і титул‖ [ib., с. 97]. 

ІІІ. Третій аргумент переваги комбінаторної методики – ―спроба 

порівняти одержані за її допомогою смисли імен із тими, які визначені у 

словниках‖. За спостереженням О. Шиловського, лексикографічні праці 

тлумачать, наприклад, слово дворянинъ по-різному: ознаку ―придворність‖ 

фіксує Г. Кочин
20

, А. Дювернуа
21

 і В. Татищев
22

; словник В. Татищева 

називає ще ознаку ―служба військова і цивільна‖; словник сучасної 

російської мови кваліфікує слово дворянинъ як особу, яка належить до 

дворянського стану. Таке зіставлення засвідчує, що історичні словники 

зовсім не фіксують ознаки ―неродовитість походження дворян‖ порівняно із 

близькими до них особами, які мають ім‘я дѣти боярьские; словники не 

диференціюють також і ознаки ―несення служби‖, тому що всім старшим 

служилим (князям і боярам) вони протиставлялися як молодші. Тільки за 

допомогою однієї ознаки ―придворність‖ без вказівки на інші не можна 

виділити особи з множини ―придворних‖ (дѣти боярьские). У згаданому 

словнику, за спостереженням О. Шиловського, ―значення слова дворянинъ 

прирівнюється до себе самого лише у множині‖, а тому не можна ―виділити 

особи, що називається дворянинъ, якщо нам відомо тільки, що вона належить 

до дворянського стану, тобто до дворянства‖ [ib., с. 101]. 

Отже, за допомогою однієї ознаки (хоч якої важливої) ―у більшості 

випадків не можна задати смислу, що дав би можливість виділити 

семантичний предмет із йому подібних‖; ―одержані за комбінаторною 

методикою смисли імен, поставлені в ряд їм подібних і описаних 

однотипними критеріями, в принципі є більш логічними і повними, ніж у 
                                                 
20

 Кочин Г.Е. Материалы для терминологического словаря древней Руси. – Ленинград,1937. 
21

 Дювернуа А. Материалы для словаря древнерусского языка. – Москва, 1894. 
22

 Татищев В.Н. Лексикон Российский исторический, географический, политический и гражданский. – 

Санкт-Петербургъ, 1793. 
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«Материалах…» І. Срезневського, Г. Кочина, А. Дювернуа і в словниках 

російської мови‖ [ib., с. 102]. 

Щодо історії української мови, то з-поміж останніх досліджень у 

площині комбінаторної лінгвістики таких обмаль, до того ж вони 

фрагментарні, що вимагає подальшого вирішення порушеної проблеми і 

створення системного опису на матеріалі писемних пам‘яток. Згадаємо тут, 

зокрема, дослідження С. Гриценко ―Динаміка лексикону української мови 

XVІ–XVII ст.‖, де термін комбінаторика вжито в широкому значенні: 

―Комбінаторика різних форм динаміки лексикону є багатоплановою 

(формування вторинних значень питомих і запозичених лексем (унаслідок 

метонімії, семантичної атракції), генералізація та спеціалізація значення; 

використання запозичень у складі фразеологічних одиниць, клішованих 

виразів; розбудова ТГЛ і ЛСГ шляхом полісемантизації, міжстильової 

транслокації; активізація процесів формування абстрактної лексики; 

збільшення виразно конотованих, оцінних елементів), унаслідок чого постали 

різні типи змін, представлені неоднаковою кількістю нових лексем і значень‖ 

[153, с. 4]. Дослідження С. Гриценко про динаміку і статику запозичень в 

українській мові XVI–XVII ст., на нашу думку, розвиває напрацювання з 

комбінаторики згаданих вище учених – Н. Клименко та Є. Карпіловської. 

Комбінаторика як лексико-синтаксична сполучуваність на базі 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень української мови XVI–XVIII ст. 

представлена в коротких студіях Г. Дидик-Меуш із обґрунтуванням засад 

створюваного комбінаторного словника української мови XVI–XVIII ст. [203; 

212; 214; 215; 216]; про це детально див. у Розділі 4 і в Розділі 5. 

Із двох основних понять комбінаторної лінгвістики синтагматика –

ширше, тому що стосується всіх можливих позицій одиниць одного рівня в 

лінійній послідовності; комбінаторика – вужче, тому що входить до сфери 

синтагматики частково через певні обмеження щодо: 1) вирішення 

комунікативного завданння; 2) умов реалізації конкретного завдання; 3) 
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вибору конкретного ―комплекту‖ мовних одиниць для вираження необхідної 

думки (див. Схема 2).  

Cхема 2. 

Співвідношення понять ―синтагматика‖ і ―комбінаторика‖ 

(за М. Влавацькою) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отож синтагматика – загальне поняття, яке охоплює широкий спектр 

завдань і яке охоплює інші поняття (―валентність‖, ―контекст‖ тощо), 

пов‘язані зі сполучуваністю; комбінаторика виконує більш конкретні 

завдання, зумовлені позамовною ситуацією і метою висловлювання (змісту). 

Відповідно до сказаного вище комунікант обирає з кількох ―комплектів‖ 

мовних одиниць (у нашому випадкові – слів) той, який повністю відображає 

мету його комунікативного наміру. Так відбувається побудова 

висловлювання і ―вихід‖ у мовленнєву синтагматику [детально див.: 100]. 

СИНТАГМАТИКА 

КОМБІНАТОРИКА 

 

 

ПОСЛІДОВНІСТЬ МОВНИХ 

ОДИНИЦЬ (МО) 

 

1) комунікативне завдання (зміст) 

2) умови його реалізації 

3) МО1+МО2=МО3+МО4=МОn+МОn 
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Синтагматика і комбінаторика
23

 пов‘язані не відношеннями включення, а 

відношеннями перетинання сфер їх вивчення (еквіполентна опозиція). 

 

2.4. Позиція мовної одиниці  

Позиція одиниці в мовленні – її місце у висловлюванні або в частині 

висловлювання. Похідний прикметник-термін позиційний співвідноситься із 

терміном комбінаторний і означає ‗зумовлений‘, ‗несамостійний‘, ʻзалежний 

від позиції‘ [Ахманова, 333]. Саме так можна трактувати поняття позиції у 

площині комбінаторної лінгвістики, яка вивчає одиниці мови і їхні 

властивості в контексті, у певному розташуванні, зумовленому позицією 

аналізованих одиниць мови – ад‘єктива та субстантива у складі ад‘єктивно-

субстантивних словосполучень в українській мові XVI–XVIII ст. 

Водночас властивості позиції тісно пов‘язані з властивостями системи 

загалом і з властивостями одиниць системи зокрема. За О. Касимовою, 

позиція – це ―умова існування мовної одиниці у складі більш складної 

одиниці, тобто позиція – це місце в системі‖; позиція пов‘язана з 

валентністю, проте валентність переважно визначається властивостями самої 

одиниці, тимчасом як позиція є властивістю структури композиційної 

одиниці мови; валентність розглядають на прикладі слів як носіїв змісту, а 

позиція є обов‘язковим елементом будь-якої системи [310, с. 24]; отже, 

поняття позиції ширше, аніж поняття валентності.  

Важливою властивістю позиції є значущість, тобто умови, які 

визначають можливість / неможливість використання одиниці системи мови 

в певному оточенні інших одиниць [ib., с. 25]. ―Значущість позиції‖ – частина 

мовних властивостей, яка притаманна будь-якій одиниці в даній позиції, при 

цьому властивості можуть мати різний характер (семантичний, фонетичний 

та ін.). Значущість позиції ідеально поєднується зі значенням та іншими 

властивостями одиниць мови, що гарантує стабільність мовної системи і 

                                                 
23

 Сьогодні комбінаторика слугує базою комп‘ютерної (зокрема й корпусної) лінгвістики та психолінгвістики, що 

зумовлює актуальне протиставлення традиційна лінгвістика vs корпусна лінгвістика, психолінгвістика і т.д. [96, 

с. 53]. 
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можливість ефективного виконання комунікативної функції мови. Водночас 

―коли значущість позиції і властивості дисонують, саме значущість позиції 

превалює в мовній свідомості, і композиційній одиниці вдається завдяки 

значущості позиції виконати свою функцію‖ [ib.].  

Лексичная позиція – це ―умови вияву лексичних значень, контекст, 

різновид позицій лінгвістичних одиниць‖ [ib., с. 18]. У сильних позиціях 

лексичні одиниці (полісеманти або омоніми) розрізняються, а в слабких – не 

розрізняються, або нейтралізуються. Лексична позиція важлива для 

диференціації значень слова; її кваліфікують як реалізацію слова в межах 

більш складної одиниці мови (словосполучення чи речення).  

В українській лінгвістиці поняття позиції загалом і поняття позиційних 

властивостей лексичних одиниць практично не досліджені. Візьмімо до уваги 

те, що основну властивість позиції можна кваліфікувати як ―значущість‖. 

Позиція елемента (слова) в більш складній композиційній одиниці має певні 

семантичні властивості, які в нормативному мовленні консолідуються зі 

значенням і призначенням мовних одниць. Позиційна значущість слугує 

фактором, що обмежує ―наповнення‖ мовної форми значенням, і фактором, 

що сприяє ―наповненню‖ мовної форми певним змістом [ib., с. 49].  

Отож позиція – невід‘ємна умова ―коректних‖ висловлювань у 

мовленні, а значить, і умова стабільності структури мови. Поняття позиції 

особливо важливе в комбінаторній лінгвістиці, оскільки з ним тісно 

пов‘язана умова існування одиниці мови як елемента комплексної одиниці 

(тобто її місце в системі мови), а з поняттям значущості позиції 

співвідноситься поняття мовної норми і точність змісту конкретного 

висловлювання.  

 

2.5. Валентність і сполучуваність – рівні синтагматики 

Будь-яка одиниця мови не може бути ізольованою, оскільки пов‘язана 

різними смисловими відношеннями з іншими такими ж одиницями і, 

відповідно, є динамічною. Із цієї причини в лінгвістиці з‘явився термін 
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валентність – властивість слова приєднувати інші слова і заповнювати 

―порожні місця‖ у своєму значенні. 

За О. Селівановою, в основі розрізнення термінів валентність і 

сполучуваність – семантика слова: валентність є явищем одностороннього 

зв‘язку (сильне слово підпорядковує собі інші слова), а сполучуваність – 

двостороннього (поєднуються один з одним різні класи слів, і якась одна 

частина мови не має переваги над іншою) [582, с. 56], або ―валентність  це 

потенційна сполучуваність, сполучуваність включає не тільки валентні, а й 

не валентні зв‘язки‖ [ЕУМ, 634]. 

У славістиці термін валентність
24

 використовують переважно в таких 

значеннях: 1) валентність – необхідні синтагматичні зв‘язки, потрібні для 

розкриття значення слова і правильного його використання в мовленні (у 

цьому випадкові валентність є частиною від цілого, тобто сполучуваності); 2) 

валентність – явище мови і стосується потенційної властивості одиниць мови 

сполучатися, тобто до моменту їх переходу на рівень мовлення; 3) 

валентність та сполучуваність – синоніми (не береться до уваги поділ на рівні 

мови та мовлення), через те часто використовують термін синтагматика, 

який стосується лінійних зв‘язків одиниць мови в широкому значенні
25

. 

Поширена також думка, що термінові валентність надають перевагу автори-

                                                 
24

 Поняття валентності увійшло в мовознавство у зв‘язку з дослідженням передусім дієслова. Розробку цієї 

теорії започаткували І. Гейзе, О. Бехагель, К. Бюлер. До наукового обігу термін валентність увів Л. Теньєр, 

який запозичив його з хімії і розробив лінгвістичну теорію валентності. Валентність французький лінгвіст 

тлумачив як властивість дієслова керувати різною кількістю зв‘язків (із суб‘єктом, прямим об‘єктом та 

об‘єктом у давальному відмінкові) [624, с. 251–252]. Його розуміння валентності пов‘язане з 

вербоцентричною теорією речення і наближене до використовуваного в логіці поняття про одномісні, 

двомісні і тримісні предикати. Після праць Л. Теньєра вивчення валентності рухалося як у бік звуження 

розуміння валентності до рівня колігації (Лондонська лінгвістична школа), так і у бік розширення 

(європейська лінгвістика), що виявилося значно успішнішим. У радянській лінгвістиці це поняття одним із 

перших запровадив С. Кацнельсон: валентність він трактує як ―здатність слова реалізуватися певним чином 

у реченні та вступати в певні комбінації з іншими cловами‖ [317]. Розмежувавши поняття валентності як 

властивості слова (потенції) та реалізації цієї властивості (актуалізації), він заклав основи для подальшої 

розробки теорії валентності. Згодом це поняття поширилося на всі мовні елементи, як це підтвердили 

М. Степанова та Г. Хельбіґ [607, с. 143], а Л. Засоріна та В. Берков визначали валентність уже як 

―потенційну сполучуваність однорідних елементів мови‖ [264, с. 133].  
25

 Питання про особливість терміна сполучуваність виникло після появи в 1940-х роках терміна 

валентність. Проте до сьогодні між ними нема чіткої диференціації, хоча проблему порушували 

Ю. Апресян [12], В. Аракін [16], І. Арнольд [19], Н. Арутюнова [21; 22], О. Ахманова [32; 33], Л. Барлас 

[47], В. Виноградов [79], М. Всеволодова [112], В. Гак [117]; C. Кацнельсон [317], М. Копиленко [344], 

Н. Котелова [349; 352], І. Мельчук [443; 444; 445], О. Селіванова [582], М. Степанова [605; 606], В. Телия 

[623], Л. Теньер [624], В. Федосов [653; 654], П. Чесноков [695], Л. Чеснокова [696; 697] та ін. Більшість 

згаданих авторів дотримується такого принципу: дієслівність формує основу поняття ―валентність‖. 
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іноземці, зокрема європейські та американські мовознавці, а терміну 

сполучуваність – українські вчені і загалом мовознавці-славісти
26

. 

Пропоноване дослідження базоване на такому розумінні валентності 

(виходячи з його первинного – спеціального, хімічного – значення): 

валентність – здатність одиниць одного порядку сполучатися і, як здається, 

може бути застосоване насамперед відповідно до слова як основної одиниці 

мови. Окрім цього, варто розмежовувати валентність мовну, яка є 

потенційною здатністю мовної одиниці сполучуватися з іншими, і 

валентність мовленнєву, яка не завжди може відповідати цій потенційній 

властивості сполучуваних мовних одиниць і навіть порушувати традиційні 

закони сполучуваності (зокрема оксюморони). Сполучуваність можна 

трактувати як конкретну реалізацію цієї властивості слова, яка виявляється в 

дискурсі і може бути вивчена на підставі аналізу конкретного мовного 

матеріалу [737, с. 11–12]. 

Відповідно до такого розмежування валентності та сполучуваності в 

мовознавстві розроблено дві лінгвістичні теорії – теорію валентності і 

теорію сполучуваності, зокрема класифікації типів (рівнів) валентності та 

класифікації типів сполучуваності. 

Традиційно виділяють два типи валентності: 1) синтаксична 

валентність – це поверхнева синтаксична інтерпретація змістової 

валентності (є формою вираження змістової валентності і, стосуючись мови, 

має план змісту і план вираження); 2) семантична валентність належить до 

глибинних семантичних явищ; її можна кваліфікувати як універсальну 

(відображає реальну ситуацію об‘єктивної дійсності) [624, с. 15]. Ще один 

                                                 
26

 Щодо українських мовознавців, то валентність та сполучуваність вивчають у різних аспектах: це 

семантико-синтаксична валентність дієслів різних ЛСГ: дієслова-ад‘єктиви (Й. Андерш), дієслова чуттєвої 

сфери (О. Орендарчук), іменні дієслова (О. Таукчі), дієслова-фауноніми (В. Фролова); валентнісні 

характеристики дієслів у різних типах дискурсу (І. Гонта, С. Нагорна); синтагматичні та парадигматичні 

властивості дієслів в аспекті їх синтаксичної сполучуваності (К. Городенська, Н. Гуйванюк, А. Загнітко); 

взаємозв‘язок дієслівних категорій валентності та перехідності (Т. Домброван, Н. Лихошерстова, 

Л. Пелепейченко); співвідношення понять валентності, сполучуваності та дистрибуції (Т. Гонтар, 

М. Кочерган); морфологічний аспект дослідження валентності і сполучуваності (В. Горпинич, Н. Клименко); 

валентнісні характеристики прикметників (В. Ґрещук, І. Пасічник, З. Терлак); валентність як методика 

(В. Романова, Я. Руферова) та ін. Щодо діахронних досліджень, то правобічну валентність на матеріалі 

українських писемних пам‘яток XVI–XVII ст. (дієслівно-іменникові словосполучення) проаналізувала 

О. Заневич [263]. 
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тип – лексична валентність – це здатність слова сполучуватися з іншими 

словами, які становлять його ―валентний набір‖; тоді доцільно аналізувати не 

слова, а їхні лексико-семантичні варіанти, тож багатозначні слова 

входитимуть до кількох таких ―валентних наборів‖, що є сукупністю 

множин, які: а) визначаються перерахунком і б) обробляються методами 

символічної логіки [детально див.: 737, с. 177–182; 93, с. 67–71]. 

Такий поділ здійснюється з огляду на чинники, що визначають 

потенційну можливість одиниць мови сполучатися між собою; пор. також: 

граматична валентність – лексична валентність (класифікація В. Гака) 

[116]; категорійна валентність – семантична валентність; логічна 

валентність – семантична валентність – синтаксична валентність 

(класифікація М. Степанової та Г. Хельбіґа) [607]; лексична валентність – 

лексико-граматична – граматична валентність (класифікація 

М. Всеволодової) [112] та ін. 

Упродовж останніх десятиліть мовознавці досліджують типи 

валентності на всіх рівнях мови: валентний словотвір, валентна граматика, 

валентний синтаксис. Саме М. Степанова застосувала теорію валентності в 

дослідженнях зі словотвору і ввела термін внутрішня валентність стосовно 

загальної закономірності зчеплення складників слова, яка впливає на 

словотвірний потенціал слова [605, с. 13–15]. 

Такі критерії слова, як обов‟язковість / факультативність 

(облігаторність) і активність / пасивність, безпосередньо стосуються і 

валентності. Синтаксична валентність – це характеристика семантичних 

актантів у плані факультативності (облігаторності) їх появи в синтаксичній 

структурі речення [112, с. 19]. Синтаксично обов‟язкових актантів 

(початково актант, за Теньєром, – діяч / суб‘єкт ситуації) не можна 

видалити зі структури речення без порушення його граматичної 

правильності; факультативні (облігаторні) актанти можна усунути без 

втрати для змісту речення. За Ю. Апресяном, ―валентніcть слова обов‘язкова 

в тому сенсі, що усунення хоча б однієї з них змінює лексичне значення; 
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проте вони можуть відрізнятися одна від одної за ступенем обов‘язковості / 

факультативності реалізації в тексті‖ [12, с. 149]. Тож валентність слова 

можна кваліфікувати як синтаксично обов‘язкову, якщо речення, в якому 

вживається це слово із незаміщеною валентністю, є неправильним. 

Найчастіше синтаксично обов‘язковими валентностями слова є суб‘єктна та 

об‘єктна валентності, на відміну від інструментальної та просторової 

валентностей, які часто є синтаксично факультативними за умови, якщо 

речення зі словом із незаміщеною валентністю є правильним [ib.]. Зауважмо 

також, що та сама валентність може бути синтаксично обов‘язковою для 

одних слів і синтаксично факультативною – для інших.  

Виділяють також а к т и в н у  і п а с и в н у  валентність. Л. Засоріна та 

В. Берков уперше потрактували її так: ―Активні валентності стосуються 

головного слова, пасивні – залежного слова‖ [264, с. 133–134; див. також: 

660, с. 369–495]. За різними концепціями теорії валентності використовують 

такі терміноназви: центрипетальна / центрифугальна, ліва / права [805, 

с. 352]. У цьому випадку можна, на нашу думку, запропонувати терміни 

відцентрова валентність (активна) і доцентрова валентність (пасивна). 

А к т и в н а  валентність виникає тоді, коли вираз, що ―заповнює‖ 

валентність слова, синтаксично залежний від самого валентного слова (слово 

здатне приєднувати залежний елемент); пасивна валентність виникає тоді, 

коли вираз, що ―заповнює‖ валентність слова, не підпорядковується йому, а 

навпаки, підпорядковує його собі [65, с. 14]. Це найчастіше характерне для 

словосполучень із ад‘єктивованим дієприкметником, наприклад: виголена 

потилица (Київ, 1621 Коп.Пал. 793), де дієприкметник виголена має пасивну 

валентність стосовно субстантива потилица; так само і щодо 

словосполучення выданыи писма ‗опубліковані послання‘ (противныи 

выданыи похотѣлися указати писма – Київ, 1621 Коп.Пал. 1149) та ін. 

П а с и в н а  валентність характерна для таких частиномовних класів 

слів, як прикметник, прислівник, прийменник, сполучник, які, на відміну від 

актантів, є сирконстантами (за Теньєром, початково сирконстанти – 
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другорядні учасники ситуації). Німецький мовознавець В. Бондзіо першим 

обґрунтував і пояснив природу валентності обставин та означень 

(адвербіалів) [750]; згодом М. Цоневая [681] та І. Богуславський [65] більш 

детально дослідили явище пасивної валентності, увівши поняття ―сфера дії 

валентного слова‖: будь-яке слово має ―свою сферу дії, тобто фрагмент 

формули, на який поширюється вплив цього слова‖ [65, с. 15]. 

Постійне зацікавлення питанням валентності – здатності мовної 

одиниці сполучатися з такими ж одиницями – спонукає до появи інших 

класифікацій; це, зокрема, класифікація О. Селіванової: моновалентна та 

полівалентна валентність (за кількістю актантів); суб‟єктна, об‟єктна, 

обставинна, предикативна валентність (за типом члена речення і 

валентного предиката) [582, с. 95]; класифікація Г. Солганика: валентність 

первинна (для позначення сполучуваності дієслів та прикметників) та 

вторинна (для іменників) [597, с. 49–50]; класифікація Г. Сильницького: 

валентність висхідна (відношення елементів у напрямку до ядерного 

дієслова) та нисхідна (відношення, що зв‘язують елементи нижчого рівня) 

[585, с. 109], які на сьогодні розроблені тільки частково. У пропонованому 

дослідженні з комбінаторики української мови XVI–XVIII ст. (на матеріалі 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень) валентність трактуємо як 

потенційну сполучуваність слова, що виявляється на рівні мови.  

 

2.6. Сполучуваність і її типи 

Комбінаторику української мови XVI–XVIII ст. можна вивчати тільки 

за наявності доступних текстів (свідчень тогочасного мовлення), через те 

домінантним є поняття ―сполучуваність‖ – реалізація зв‘язку одиниць мови 

на рівні мовлення і взагалі здатність слів сполучатися між собою. 

Іншими словами, сполучуваність – це реалізована валентність на 

мовленнєвому рівні, як доводять М. Кочерган [356, с. 26] та М. Балко [41, 

с. 5–6], або, за визначенням В. Морковкіна, ―здатність слова поєднуватися в 

мовленні з певними словами для виконання того чи іншого змістового 
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завдання або реалізації його валентності, іншими словами, сукупність 

словосполучень, у які входить чи може входити конкретне слово‖ [472, с. 22]. 

Предметно-логічна сполучуваність слів перебуває поза власне мовними 

законами, тому будь-яке ―безглузде‖ сполучення може таким видаватися 

саме тому, що воно не відповідає певним предметно-логічним зв‘язкам 

відображуваної в нашій свідомості дійсності. Мовні правила і закономірності 

сполучуваності слів існують незалежно від предметно-логічних зв‘язків 

реального світу та становлять окремий аспект вивчення сполучуваності. 

Проте не можна відкидати впливу узусу на утворення таких сполучень слів. 

На сполучуваність слів впливають граматичні (синтаксичні), лексичні і 

семантичні чинники. 

2.6.1. Синтаксична сполучуваність 

Синтаксична сполучуваність слова зумовлена його граматичним 

значенням, належністю до певного класу чи розряду і є ―сукупністю наявних 

при слові синтактико-семантичних позицій‖, а поширювачем значення слова 

можна вважати інше слово, яке ―або визначає (доповнює, відтворює, 

конкретизує) значення певної лексико-семантичної одиниці, або уможливлює 

її включення в мовлення‖ [472]. Наприклад: свободная (‗яка не має 

власника‘) рѣчъ – свободный (‗вільний від роботи‘) день – свободный 

(ʻвільний, незалежний‘) мужъ (див.: КСУМ
16-17

). 

У межах синтаксичної сполучуваності, на думку Н. Котелової, можна 

виокремити такі типи: 1) обов‟язкова і необов‟язкова (факультативна) 

сполучуваність (абсолютна й відносна), яка відображає ступінь 

співвіднесеності характеристик до слова; 2) пасивна й активна, що 

відображає аспект аналізу та аспект синтезу; 3) формальна (план вираження) 

і змістова, чи формально-змістова (план змісту), коли до уваги беруться і 

семантичні моменти (значення слова, значення його поширювачів, значення 

цілого словосполучення тощо). Особливо важливими є характеристики 

синтаксичної сполучуваності під час диференціації лексичного значення 

слова [349, с. 94–95]. 
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Обов‟язкова синтаксична сполучуваність – це здатність лексеми мати 

при собі обов‘язкові залежні синтаксичні форми, т.зв. обов‘язкові 

поширювачі, які передбачувані завдяки цьому ж слову й уживаються в 

мовленні на його (слова) вимогу. Необов‟язкова синтаксична 

сполучуваність – це здатність лексеми вживатися і з поширювачами, і без 

них; вона реалізується в мовленні тільки у зв‘язку з комунікативною метою 

висловлювання, тобто необхідністю позначати різні відношення: об‘єкт, 

спільного учасника дії, обставини дії та ін. Як приклад, наведімо такий 

фрагмент: Заразъ по то(и) во(и)нѣ гла(д) бы(л) вє(л)кій оу Рүси и у угорско(и) 

зє(м)ли и в нѣмє(ц)ко(и) странѣ. Аж ис Түро(к) вє(з)ли просо и пшєницү 

єднако продавали пшєницү и просо по пұ(т) золоти(х) (Кумета, 1648 Паньк. 

157). У першому реченні підмет гла(д) стосовно предиката бы(л) вє(л)кій є 

обов‘язковим поширювачем, оскільки без нього речення буде граматично 

неправильним; обставини часу заразъ по то(и) во(и)нѣ і місця оу Рүси, у 

угорско(и) зє(м)ли, в нѣмє(ц)ко(и) странѣ – необов‘язкові поширювачі. У 

наведеному другому реченні прямі додатки просо и пшєницү – обов‘язкові 

поширювачі, ис Түро(к) і по пұ(т) золоти(х) – необов‘язкові. 

Т. Апресян і Ю. Апресян визначають синтаксичну сполучуваність 

слова як ―способи вираження його активних валентностей, тобто 

валентностей, які притаманні слову як головному елементові синтагми‖ [15, 

с. 15]. На цій підставі синтаксичну сполучуваність можна поділити на 

активну і пасивну (див. Схема 3).  

Схема 3. 

Активна і пасивна сполучуваність 

Активна сполучуваність 

 

 

 

Пасивна сполучуваність 

 

 

слово 

поширювач 1 

 

 

 

поширювач 2 

поширювач n-n  

слово поширювач 
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Синтаксична сполучуваність вважається ―типовою‖, оскільки 

уможливлює сполучення слів певних класів і розрядів та виражена за 

допомогою типових синтаксичних структур: Adj+N (дѣва чистая, корѣнь 

ревеневый, потайная лихорадка, прабабный братъ, прапрадѣдова бабка, 

хлѣбомясосоставная пища, циномоновый єлей та ін.), V+Adv (выдрати 

кгвалтовне, не свѣдчити лживе, ити легко та ін.), V+N (єзы бывати, пытали 

єсмо старця, заслати патриарха, не мати збавенұ, ѡдъ грєкүвъ ѡдлучитисұ та 

ін.) тощо. Синтаксична сполучуваність слів, безперечно, є одним із 

найважливіших критеріїв опису сполучувальних властивостей одиниць мови, 

і все ж вона стосується не безпосередньо синтаксису, а сфери міжрівневих 

взаємодій, адже, за словами В. Гака, ―у мові синтаксис є семантичним, тобто 

його категорії та елементи співвіднесені із зовнішніми об‘єктами, а 

семантика – синтаксична, тобто вона відображає відношення між символами-

позначеннями‖ [114, с. 367]. Отже, семантика та синтаксис тісно взаємодіють 

і відображають одне мовне явище – сполучуваність.  

Сполучуваність поділяють також на контактну і дистантну; остання, 

як зауважує М. Балко, ―може бути опосередкована службовими словами‖ [41, 

с. 7]. Зауважмо, однак, що не тільки службові слова можуть перебувати в 

позиції між головним і залежним словом у словосполученні, розділяючи їх у 

тексті, як-от: Бжї҃и(м) жє блг҃оволєнїємъ, при̾дє во градъ илвовъ св т҃ѣишїи 

Кѵ(р) патрїархъ вєликїѧ антїѡхїѧ (Львів, 1592 ЛСБ 193). Дистантна 

сполучуваність може бути опосередкована також повнозначними словами: 

Зрозүмє(в)ши ұ з писа (н)ұли(с)тү вм ҃ до бра(т)ства нш҃о(г) цє(р)ко(в)но(г) 

вилє(н)ско(г) үпры̾ мүю хүть зы(ч)ливо(ст) и милость (Вільно, 1591 ЛСБ 181, 

1); толко кропєлка вєликого славы вѣчной небесной ѡцєанү (поч. XVII ст. 

Проп.р. 271) та ін. 

 

2.6.2. Семантична сполучуваність 

Семантична сполучуваність слів визначається семантичним 

узгодженням: компоненти словосполучення тільки тоді утворять ―правильне‖ 
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словосполучення, коли матимуть, окрім диференційних сем, одну спільну 

сему [113, с. 78–79]
27

. Наприклад, у словосполученні тонка нитка слово нитка 

має значення ʻтонко зсукана, скручена пряжа, що використовується для 

шиття та ін.‘; ―компонент тонка, смисл якого повністю входить на правах 

семи до складу іншого компонента нитка, є інформативно вагомим завдяки 

виконуваній функції; тонка нитка протиставляється нитці нормальній, 

середньої товщини (тут ознака тонка залишається неактуалізованою) і 

товстій нитці (відхилення від норми в інший бік); при середній товщині 

немає потреби супроводити цей іменник означенням (товщина нитки не є 

важливою), а от відхилення від норми, якщо це актуальна деталь, спеціально 

позначається словом тонка або товста‖ [40]; тож у словосполученні тонка 

нитка засобом семантичного узгодження між компонентами є семантичний 

процес актуалізації семи. 

Лексична сполучуваність знайшла нове тлумачення завдяки сучасній 

корпусній лексичній граматиці Дж. Фьорса, Ф. Палмера, М. Геллідея та ін., 

відповідно до якої: а) мова складається з граматизованої лексики, а не з 

лекикалізованої граматики, а тому її треба описувати, зважаючи насамперед 

на поведінку слів, а не на абстрактні структури, у які підставляють лексику; 

б) граматичні абстракції (структури) не можна вивести, оминаючи лексичну 

семантику; в) без граматики мало що можна передати, а без лексики нічого 

не можна висловити, тому моделювання семантичної сполучуваності слугує 

ключем до адекватного опису мови [113; 777; 812]. 

Семантична сполучуваність тісно пов‘язана з такими поняттями, як: 

семантична сумісність (Л. Щерба, В. Виноградов), змістова сумісність 

(В. Вілюман), семантична конгруентність (Ш. Баллі), семантичне 

узгодження (Е. Шендельс, А. Греймас, В. Гак), семантична вибірковість 

(Б. Абрамов); інакше кажучи, семантична сполучуваність (за 

Ю. Апресяном) – це здатність слова синтаксично сполучатися з будь-яким 
                                                 
27

 Лексичне значення слова трактуємо як складне утворення, що представлене за допомогою ієрархічно 

організованих компонентів – сем, які, на думку О. Штонь, ―за характером інформації можуть бути 

денотативними, тобто належати до предметно-логічної сфери семантики слова, або ж конотативними, що 

відображають прагматику акту комунікації і пов‘язані з емоційним станом мовця‖ [725, с. 5]. 
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словом, до значення якого входить певна семантична ознака [12]. 

Семантичну сполучуваність, як стверджує Н. Архипова, можна перевірити за 

допомогою зв‘язків і взаємодії між предметами та явищами довкілля, а у 

випадку метафоричних сполучень – за допомогою зв‘язку із 

загальнонародними, загальноприйнятими асоціативно-образними 

уявленнями, які відповідають предметно-логічним зв‘язкам і які завдяки 

узусові закріпилися за смисловими можливостями слова [26, с. 81]. 

 

2.6.3. Лексична сполучуваність 

Лексична сполучуваність – одна з найважливіших комунікативних 

характеристик слова, безпосередньо пов‘язана з тими властивостями, які 

визначають його використання в реченні. Розмежування семантичної та 

лексичної сполучуваності є принциповим, на думку, зокрема, М. Влавацької 

[96] і М. Балко [39; 40], тому що семантична сполучуваність – це, за 

визначенням В. Морковкіна, ―сполучуваність, безпосередньо пов‘язана із 

вказівкою на сему, яка має бути у значенні всіх слів, що заповнюють 

відповідну синтаксично-семантичну позицію‖ (на відміну від лексичної 

сполучуваності слова), або ―сукупність його значення, тобто слів, здатних 

заповнити можливі при ньому семантико-синтаксичні позиції‖ [472, с. 23–

24]. 

Характерна особливість лексичної сполучуваності – вибірковість, що 

залежить від внутрішніх характеристик головного слова, які необхідно 

шукати у сфері значення. Іноді вкрай важко мотивувати сполучуваність, 

наприклад: сѣяти страхъ, панѣку, неславу; розвѣяти смутокъ, сумнєнє та ін. І 

тому в таких випадках А. Гудавичюс рекомендує брати до уваги не тільки 

чинники ідіоматичних словосполучень, а й вияв (певною мірою) 

―випадковості‖ у виробленні норм сполучуваності [159, с. 5–13]. Лексичну 

сполучуваність Ю. Апресян трактує і як ―здатність слова синтаксично 

пов‘язуватися зі словами з обмеженого списку, <…> при цьому не суттєво, 

мають вони загальні семантичні ознаки чи ні‖ [7, с. 81].  
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Для дослідження лексичної сполучуваності обраного слова необхідно 

виявити коло слів, із якими воно сполучається, та умови реалізації сполучень, 

вказати на мотивацію сполучуваності слова, причини обмеження 

сполучуваності та ін. Мова має спеціальний механізм для регулювання 

лексичної сполучуваності слів: 1) предметно-логічні зв‘язки предметів і явищ 

дійсності; 2) власне лексичні обмеження; 3) закріплену в мові норма щодо 

вживання слів; 4) визначеність змісту, тобто необхідність уживати слово в 

певному значенні; 5) зумовленість уживання слова в тексті того чи іншого 

стилю [26, с. 105–106]. 

Лексичну сполучуваність не можна описувати ізольовано, адже вона є 

компонентом єдиного цілого і діє разом з іншими типами сполучуваності. 

Лексична сполучуваність слова, хоч і відносно самостійна, пов‘язана, проте, з 

його значенням, із синтаксичною сполучуваністю, із морфологічною 

структурою та з іншими властивостями слова. І лексична, і синтаксична 

сполучуваність слова залежать від його значення, однак по-різному. 

Синтаксичну сполучуваність можна визначити за допомогою загальних 

семантичних ознак, пов‘язаних із частиномовною належністю слова; саме 

синтаксична сполучуваність і гарантує граматичну правильність мовлення. 

Лексичну сполучуваність можна визначити за конкретними семантичними 

ознаками слова, тобто вона залежить від його індивідуального лексичного 

значення; саме лексична сполучуваність гарантує змістову правильність 

мовлення. До того ж лексична сполучуваність охоплює набагато ширше коло 

явищ, аніж синтаксична. Отож ці типи сполучуваності, на думку Л. Щерби 

[729], пов‘язані один з одним як означуване та означальне; лексичне можна 

протиставити граматичному як одиничне – типовому. 

Синтаксичне значення не може бути не наповнене змістом, а лексичне 

значення точно й уповні може бути виражене тільки за допомогою 

синтаксичного значення. Проте засвідчено випадки, коли різні значення 

слова реалізуються в однакових синтаксичних утвореннях, тоді до уваги 

треба взяти конкретне лексичне наповнення синтаксичної конструкції. 
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Об‘єктивним критерієм розмежування семантики слова слугуватиме 

лексична сполучуваність: фіалковый корень (належний рослині фіалці, 

філковий), фіалковоє вино (виготовлений із фіалок, фіалковий), фіалкова 

рыза (кольору фіалки, фіолетовий); желвъ свинный (належний свині, 

свинський), вошъ свиная (який паразитує на свині, свинячий), мясо свинеє 

(отриманий зі свині; свинський), хлѣбъ свиный (призначений для свині, 

свинський); царский вѣнець (належний цареві, царський), царский 

намѣсникъ (якого призначив цар, царський), одѣяниє царскоє (пишний, 

розкішний, царський) та ін. 

Отже, синтаксична, семантична і лексична сполучуваність – основні 

типи сполучуваності слів, що тісно взаємодіють між собою. Дотримуємося 

думки про те, що, з одного боку, лексична і семантична сполучуваність є 

різними типами сполучуваності, з іншого – будемо послуговуватися 

терміном лексико-синтаксична сполучуваність (М. Копиленко, З. Попова та 

ін.), який номінує нерозривну єдність цих двох типів сполучуваності й 

найточніше відображає особливості поєднання слів в ад‘єктивно-

субстантивних словосполученнях, виявлених у текстах XVI–XVII ст. Інакше 

кажучи, синтаксична сполучуваність – це система наявних при слові 

позицій, які в мовленні здатні замінюватися іншими словами, а лексична 

сполучуваність – це певний набір слів, які заповнюють ці позиції. 

 

2.6.4. Стилістична сполучуваність 

Завдяки поєднанню стилістики та синтагматики виокремлюють 

стилістичну сполучуваність – ―співвідношення стилістичного забарвлення 

поєднуваних слів‖ [47, с. 32], яка є предметом дослідження стилістики тексту 

і яка пов‘язана зі стилістичними конотаціями одиниць мови [20]; стилістично 

марковані слова вільно поєднуються зі словами, що мають ідентичне 

забарвлення [47, с. 33].  

Стилістичну сполучуваність варто досліджувати на матеріалі 

різножанрових пам‘яток української мови XVI–XVIII ст. одночасно з 
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лексико-синтаксичною сполучуваністю. За нашими спостереженнями, 

нейтральні слова, які мають книжні та розмовні синоніми, довільно 

сполучаються з нейтральними: повѣдати правду, доводъ хитрый та ін.; 

нейтральні – з розмовними: байки поганскиє, казати бздури та ін., книжні – із 

книжними: єдиночаднаұ дщерь, глаголъ пастырскїй, гласъ господенъ, ложе 

нощноє та ін.; розмовні – з розмовними: басни бабскиє, дѣвча сыновнєє и т.д.  

Стилістичні обмеження сполучуваності слів (порівняно з граматичними 

та лексичними) не мають абсолютних, ―жорстких‖ норм, тому що в цьому 

випадку чимало залежить не тільки від стилістичного маркування слів, а й 

від конкретних умов та мети їх використання. Поєднання стилістично 

неоднорідних слів (тобто порушення стилістичних законів поєднання слів) 

часто слугує засобом художньої виразності, а також є виправданим 

використанням у жартівливому чи в іронічному контексті для досягнення 

необхідного ефекту.  

Стилістичні закони регулюють сполучуваність стилістичних синонімів, 

у яких сполучуваність переважно не збігається. Наприклад, сполучуваність 

нейтрального слова будучий (будущий) ʻбудучий, майбутній, прийдешній‘ і 

його книжного синоніма грядущий ʻтс.‘. Перший прикметник сполучається зі 

значно більшою кількістю іменників і частотність використання з кожним із 

них висока: потомки, речи, щадки, время, ласка, часъ (див.: КСУМ
16-17

). 

Другий прикметник виявлено тільки у словосполученнях грѧдүщий 

Спаситель, вѣкъ грядущий – по одній ілюстрації такого використання із цими 

іменниками (ib.). Звичайно, поєднання атрибутива грядущий, до прикладу, з 

іменником потомки було б із точки зору лексико-синтаксичної 

сполучуваності цілком можливим, проте неприйнятним за законами 

стилістичної сполучуваності.  

Емоційно-експресивна сполучуваність – різновид стилістичної 

сполучуваності, що передає співвідношення емоційно-оцінного забарвлення 

сполучуваних слів (зневаги, іронії, схвалення чи несхвалення, пестливості та 

ін.) [47, с. 38–39]. Сполучення слів з емоційно-оцінною семантикою 
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утворюють різні комбінації, які впливають на тональність повідомлення (за 

Л. Барлас). Як свідчать пам‘ятки XVI–XVIII ст., емоційно-експресивна 

сполучуваність може бути: а) нульова + нульова: старший сынъ, столярская 

робота, оздоба церковная; б) позитивна + позитивна: благочестиє святоє, 

добро благоє, євангелїє святоє та ін.; в) позитивна + нульова: боголюбезный 

актъ, справедливый судъ, наивышший судия, свѣтлый день, велка ночъ та ін.; 

г) негативна + нульова: поступокъ братоненавистный, куревский свѣтъ, 

забойца истинный та ін.; ґ) негативна + негативна: несытый грѣхолюбецъ, 

ганебный грѣхотворецъ, поганскиє єреси, упадокъ грѣховный; д) негативна + 

позитивна: поганский богъ, єретическая церковъ та ін. І все ж таки, на 

відміну від стилістичного забарвлення, емоційно-оцінна семантика 

виявляється менш чітко, тому що тісно пов‘язана з контекстом.  

Як бачимо, стилістична сполучуваність – особливий аспект аналізу 

лексичної сполучуваності, оскільки вона пов‘язана зі сферою, яка виходить 

далеко за межі словосполучення і переходить на речення і на текст, де 

функціює як стилістичний контекст [детально див.: 96]. Стилістична 

сполучуваність безпосередньо пов‘язана з реальною ситуацією, відповідно до 

якої необхідно враховувати офіційність / неофіційність, науковість / 

ненауковість, художність / полемічність та ін.  

Окрім названих вище, є й інші типи сполучуваності (див. Схема 4), як-

от: 

− лексико-граматична сполучуваність (її досліджують на підставі 

класів слів, і вона має категорійний характер). Наприклад, ад‘єктиви в 

пам‘ятках засвідчують украй обмежену сполучуваність, що має яскраво 

виражену: а) стилістичну маркованість, як, наприклад, ад‘єктив-атрибутив 

богоспасаємый, який поєднується тільки зі словом градъ (Писанъ въ 

бго҃спс҃аємомъ градє Лвовє року ѡ(т) воплощєниұ х(с)ва тисұча пұ(т)сотъ 

дєвұдєсұтъ пєрвого – Львів, 1591 ЛСБ 154) або б) жанрову належність, 

наприклад, ад‘єктив-атрибутив шестикрилый сполучається тільки зі словами 

серафими та херувими, тимчасом як автентичный – тільки зі словом позовъ;  
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− лексико-синтаксична сполучуваність слів (можлива за умови 

взаємодії синтаксичної, лексичної і лексико-граматичної сполучуваності). Це, 

як стверджує Н. Архипова, ―відносно новий тип сполучуваності, який 

базується на вираженні значень слів на перетині лексики й синтаксису, його 

вивчає спеціальна дисципліна – лексосинтаксис (які протиставлення 

синтаксичних форм можна виявити, у яких лексем і з якими лексичними 

відмінностями вони пов‘язані)‖ [26, с. 125]. Наприклад, словосполучення 

грѣхотворный дїѧволъ – можливе, а грѣхотворныє дїѧволи – ні. Отже, 

лексика і синтаксис тісно переплетені у вираженні значень слів. 

Cхема 4. 

Співвідношення типів сполучуваності слів 

(за М. Влавацькою) 

 

 

Кожний тип сполучуваності має характерні мовні і / або позамовні 

характеристики: 1) семантична, логіко-смислова та предметно-ситуативна 

Семантична Предметно-ситуативна 

П О З А М О В Н І  Ч И Н Н И К И  

 

Емоційно-

експресивна 
 

Актантна / 

неактантна 
 

Лексемно-

перелічувальна 
 

М О В Н І  Ч И Н Н И К И  
 

Лексична 

СПОЛУЧУВАНІСТЬ  
Стилістична 

Логіко-смислова 

Лексико-

граматична 

Лексико-

синтаксична 

Синтаксична 

Експресивно-

стилістична 
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сполучуваності значною мірою пов‘язані з позамовними факторами; 2) 

лексична, синтаксична, лексико-граматична, лексико-синтаксична, лексико-

перелічувальна сполучуваності мають суто мовні обмеження і пов‘язані 

тільки з мовними чинниками. На думку М. Влавацької, окремо треба назвати 

актантну / неактантну і стилістичну сполучуваності, яким притаманні й 

мовні, і позамовні ознаки, адже їх використання залежить загалом від 

ситуації, у якій вони реалізуються; актантна / неактантна сполучуваність 

відображає наявність або відсутність актантів (семантичних і синтаксичних 

учасників певної ситуації).  

Отож інтерпретація сполучуваності слів має велике значення для 

лінгвістичних студій: 1) вона є ―синтагматичним потенціалом мови як 

системи, який безпосередньо виходить у синтагматику мовлення‖ [93, с. 70]; 

2) вивчення типів сполучуваності необхідне для аналізу зв‘язків лексичних 

значень слова, тобто для семасіології; 3) ―кожний тип сполучуваності має 

свою сферу використання, а їх комплексне вивчення сприяє якнайкращому 

вияву характеристик і властивостей різних лексичних одиниць та їх 

функціювання в мовленні‖ [ib.]; 4) проаналізовані вище типи сполучуваності 

перебувають у безпосередньому зв‘язку, через що ―слугують принципово 

важливими і необхідними критеріями для створення дискурсивних текстів, а 

також для опису сполучуваності слів у словниках‖ [ib.].  

 

5.6.5. Сполучуваність як комбінаторно-когнітивне явище 

Із-поміж численних робіт зі сполучуваності
28

, яка, за словами 

О. Рахіліної, є потужним лінгвістичним інструментом семантичного опису і 

мовним доказом, підтвердженням правильності цього опису [561], помітний 

                                                 
28

 Проблеми сполучуваності мовних, насамперед лексичних, одиниць детально і ґрунтовно описані з 

використанням різних парадигм дослідження (Ю. Апресян, Н. Арутюнова, І. Богуславський, В. Виноградов, 

М. Всеволодова, В. Гак, Н. Котелова, О. Кубрякова, І. Мельчук, О. Пєшковський, О. Потебня, 

H. Прокопович, О. Рахіліна, М. Степанова, В. Телія, В. Федосов, В. Фурашов, Д. Шмельов, Л. Щерба, 

Н. Юдіна, М. Bierwish, D. Bolinger, W. Bondzio, D. Dixon, H. Kamp, J.J. Katz, G. Lakoff, G.L. Murphy, 

B. Partee, D. Pitt, G. Redeker, E. Sweetser, J.R. Taylor, Z. Vendler та ін.). Виявлені у традиційних граматиках, 

починаючи від александрійців, описані І.Бодуеном де Куртене (nebeneinander), названі М. Крушевським 

―асоціаціями за суміжністю‖, найбільш відомі завдяки Ф. де Соссюрові як синтагматичні, такі відношення 

між одиницями мовної системи протягом кількох століть є предметом зацікавлень мовознавців різних 

лінгвістичних напрямків. 
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відсоток становлять дослідження про лексичну сполучуваність із позицій 

когнітивної лінгвістики, коли увага вченого переходить з об‘єкта пізнання на 

суб‘єкт, як у працях О. Богуславської [64], І. Богуславського [65], 

М. Болдирєва [67], З. Вендлера [75], В. Гака [117; 118], В. Дем‘янкова [181; 

184], О. Кубрякової [383; 384], Дж. Лакоффа і М. Джонсона [404], 

І. Мельчука [445], О. Рахіліної [561], Ч. Філлмора [662], Н. Юдіної [731; 732; 

733; 735], Дж. Тейлора [849] та ін.  

У пропонованому дослідженні когнітивний підхід до мови трактуємо, за 

О. Кубряковою, як ―спробу характеризувати всі явища і процеси, одиниці і 

категорії тощо відповідно до їхнього зв‘язку з іншими когнітивними 

процесами: зі сприйняттям і пам‘яттю людини, її уявою та емоціями, 

мисленням‖, а ―мову вивчають не тільки як унікальний об‘єкт, що перебуває 

в ізоляції, а й значною мірою і як засіб доступу до всіх ментальних процесів, 

що відбуваються в голові людини і які визначають її власне буття і 

функціювання в суспільстві‖ [382, с. 9]. 

Існує також інша думка про когнітивний підхід у мовознавстві. Він, як 

ствержує О. Рахіліна, ―трактує вторинність усіх власне лінгвістичних 

досліджень у його рамках, а одночасно здійснюються дослідження із 

психології, нейропсихології, нейролінгвістики тощо, і всі ці дослідження 

мають спільну мету – описати різні когнітивні можливості людини. І тому з 

науки про мовні знаки лінгвістика перетворилася на науку про людину‖ [561, 

с. 17]. Проте ще В. Дем‘янков справедливо зауважив, що не варто надто 

серйозно сприймати термін революція стосовно феномену когнітивна 

революція, адже ―жодних заперечень попередньої теоретичної бази наук про 

людину когнітивізм, на щастя, не зумовив‖ [182, с. 19].  

Однією з головних тез пропонованої роботи є позиція О. Кравченка: 

―Безпідставно протиставляти новий підхід до мови, який визначають як 

антропоцентричний (тобто орієнтований головно на людину відповідно до її 

стосунку до мови і відображеної в ній дійсності), традиційному поглядові на 

мову (у дусі Ф. де Соссюра) як на самодостатню знакову систему, вивчення 
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якої обмежується вивченням відповідних одиниць і структур у їх стосунку до 

дійсності‖ [360, с. 30]. 

Представлене дослідження, з одного боку, сфокусоване на проблемах 

лексичної сполучуваності
29

 (комбінаторна лінгвістика), з іншого – на 

лінгвокогнітивному описі цієї сполучуваності на прикладі ад‘єктивно-

субстантивних словосполучень української мови XVI–XVIII ст.
30

  

Вивчаючи комбінаторику української мови XVI–XVIII ст. на підставі 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень, валентність трактуємо як 

потенційну сполучуваність слова, що виявляється на рівні мови. 

Визначальним для подальшого аналізу є вчення про пасивну сполучуваність. 

Сполучуваність має перевагу над іншими способами аналізу слова в 

тому, що за її допомогою можна встановити семантичну структуру будь-

якого слова – і зафіксованого, і незафіксованого у словниках. Окрім цього, 

сполучуваність вважаємо основним і надійним способом установлення 

семантичної структури багатозначного слова. Семантичний спектр слова, 

встановлений у контексті, у сполученні, часто різниться від зафіксованого у 

словниках. Для історика мови контекст – пріоритетна і головна умова для 

дослідження. 

 

2.7. Контекст і дистрибуція 

Контекст визначають як ―сукупність формально фіксованих умов, за 

наявності яких зміст будь-якої одиниці можна виявити однозначно‖ [338, 

с. 48–52]; із погляду процесу мовлення контекст – лінгвальне оточення 

мовної одиниці, умови, особливості використання її в мовленні [Ахманова: 

206]. Залежно від мети та об‘єкта дослідження виділяють мікроконтекст 

(мінімальне оточення одиниці, в якому вона реалізує своє значення) і 

                                                 
29

 Лексичну сполучуваність трактуємо як конкретну реалізацію здатності лексичних одиниць одного 

порядку сполучатися одна з одною, т.зв. ―складання смислів‖ (за Л. Щербою) [729, с. 24], яка виявляється в 

дискурсивному використанні і, на думку Н. Юдіної, протиставлена лексичній валентності як потенційній 

здатності лексичних одиниць сполучатися з одиницями того ж порядку [735, с. 3]. 
30

 Упродовж двох останніх десятиліть з‘явилися класифікації типів і видів валентності та сполучуваності на 

підставі не тільки і не стільки власне мовних факторів, скільки лінгвокогнітивних та 

лінгвокультурологічних аспектів опису сполучуваності лексичних одиниць: когнітивно-семантична і 

онтологічна сполучуваність, асоціативна сполучуваність, міжкультурна валентність [46] та ін. 
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макроконтекст (значне за обсягом оточення, за допомогою якого можна 

визначити функцію одиниці в тексті загалом). До прикладу, із тексту 

пам‘ятки ―Розмышлянє ω мүцѣ Христа спаситєлѧ нашого...‖ Іоаникія 

Волковича ексцерповано мікроконтекст ад‘єктивно-субстантивного 

словосполучення любоє чадо: Видишъ любоє своє чадо обнажєнно (щоби 

виявити необхідне для опису словосполучення, де ад‘єктив в атрибутивній 

функції), проте для аналізу необхідний і ширший контекст – макроконтекст: 

Ѡ Прєч (с)таа Панно ұкъ можєш (ъ) вытрвати, На окрүтно (ст) мүкъ сн а҃ ұ(к) 

можєш(ъ) взирати. Видишъ любоє своє чадо обнажєнно, На всєм(ъ) 

прч(с)то(м) тѣлѣ болєстно зранєнно: И сама болєстныи вє внүтръ тєрпиш(ъ) 

мүки. Кгды чистого катүютъ нєчистыи рүки (Львів, 1631 Волк. 9 зв.). 

З огляду на комунікативний аспект контексти поділяють на мовний та 

позамовний. Комунікативний контекст створюють самі учасники 

мовленнєвого акту відповідно до умови, мети та завдання спілкування 

тощо
31

. 

Контексти зазвичай сприяють виявленню різних типів сполучуваності 

і, відповідно, підстав для контекстних обмежень, наприклад: у 

словосполученнях золотый ланцүхъ, поѧсъ золотый, кришталовоє шкло, 

крывавая рана, крывавоє тѣло та ін. вибір ад‘єктива зумовлений реалією, а у 

словосполученнях дни золотыи, оучинки золотыи, кришталовый дожчъ; 

кривавый наступъ, крывавая смерть, крывавыє лъзы, кривавый потъ, 

кривавый завѣтъ та ін. (див.: КТ; КСУМ
16-17

) – суто лексична сполучуваність.  

За теорією контексту Н. Амосової, важливо розмежовувати і вивчати 

поняття змінний контекст і постійний контекст. 

Змінний контекст – такий контекст, у якому: а) необхідний мінімум 

допускає певну кількість варіацій у межах того самого семантичного 

результату; б) семантична зумовленість слова називається контекстуальною 

зумовленістю; в) реалізуються ―вільні‖ значення слів. Змінний контекст має 

                                                 
31

 Пор. із терміном Дж. Фьорса контекст ситуації, який номінує явище, коли вираз набуває сенсу в ситуативному 

та соціальному середовищі і стає функцією такого контексту. При цьому варто врховувати вплив на семантику 

комунікативної ситуації соціальних чинників, умов функціювання мови тощо [655, с. 72–74]. 
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два підтипи – лексичний змінний контекст і синтаксичний змінний 

контекст. Лексичний змінний контекст сприяє реалізації значення слова за 

допомогою самої семантики слова чи комплексу слів (слова та стійкі 

словосполучення, в оточенні яких використовують аналізовану одиницю) 

незалежно від характеру їх синтаксичного зв‘язку із семантично 

реалізованим словом; основною ж ознакою змінного контексту є 

варіативність лексичного складу необхідного мінімуму [4, с. 34]. До 

прикладу, за матеріалами картотек, контекст українського ад‘єктива добрый 

є, за нашими спостереженням, таким: значення ʻблизький, вірний‘ ад‘єктив-

атрибутив добрий реалізує з іменниками – назвами осіб приятель (більшість 

ілюстрацій), товаришь; значення ʻвірний, вірнопідданий‘ – з іменниками-

назвами осіб слуга (переважна більшість ілюстрацій), рабъ, воинъ; значення 

ʻгідний наслідування‘ – з абстрактними іменниками прикладъ (більшість 

ілюстрацій), звычаи, ѡбычаи; значення ʻнезаплямований, чесний‘ – з 

абстрактними іменниками совѣсть, сүмненє; а значення ʻдосвідчений, 

кваліфікований‘ – у поєднанні з назвами осіб за професією, ремісників 

(добрый дъѧкъ, добрый лѣкаръ, добрый малѧръ, добрый шклѧръ та ін.). 

Синтаксичний змінний контекст виявляє себе в конкретній 

синтаксичній конструкції, де вживається слово чи словосполучення; 

необхідний мінімум у такому контексті може виконувати синтаксичну 

функцію: а) ключового слова чи словосполучення стосовно слова, яке 

семантично реалізується; б) самого слова, яке семантично реалізується в 

реченні [ib.]. Прикладом синтаксичної функції слова, що семантично 

реалізується (така функція є його необхідним мінімумом), може слугувати 

зміна значення ад‘єктива найзацнѣйшїй  залежно від його атрибутивного чи 

предикативного використання. В атрибутивній функції він реалізує значення 

ʻнайшляхетніший, найвідоміший‘: скарбъ цнотъ <…> над̾ має(т)ность и над 

наизацнѣйшүю фамилїю пожиточнѣйшимъ єстъ (Острог, 1614 Тест. 139); 

годность св є҃нничєскаѧ, на(д) станами найзацнѣйшими того свѣта 

про(д)күєтъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 9–10). У предикативній функції реалізує 
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значення ʻнайкращий, єдиний‘: тотъ гєтманъ си (л) нбс҃ны(х) <…> за всѣ (х) 

аггл҃овъ <…> наипръшїй, найшлұхєтнѣйшїй, найзацнѣшїй <…> з иншими 

досконалостѧми найфорємнѣйшїй  (поч. XVII ст. Проп.р. 287) та ін. Як 

свідчать наведені фрагменти, жоден елемент контексту, окрім функції 

ад‘єктива, не впливає на його значення.  

Синтаксичні умови – не єдині і самодостатні контекстуальні чинники; 

важливим, попри все, є лексичне значення означуваного. Тому синтаксичний 

контекст рідко буває ―чистим‖, переважно він є комбінованим лексико-

синтаксичним контекстом. До прикладу, функціювання ад‘єктива 

найдалший (надалший) має ту особливість, що його значення ʻдіаметрально 

протилежний‘ і ‗найвищий за соціальним статусом‘ реалізуються у вільних 

ад‘єктивно-субстантивних словосполученнях за участю атрибутива 

наидалший (див.: КТ; КСМУ
16-17

), а значення ‗найбільш віддалений у часі‘ (у 

поєднанні з іменниками времена, часъ / часы, лѣта) – тільки у 

прислівникових сполуках [ажъ] до найдалшыхъ временъ и часовъ и лѣтъ 

[идучій] (1603 Пит. 89), [спадокъ маєтъ се вживати] ажъ до надалшого часү 

(Луцьк, 1619 ЦДІАЛ 201, 4, 189, 1). 

Постійний контекст – фіксовані сполучення слів, у яких абсолютно 

неможливим є хоч якесь варіювання компонентів, а семантична зумовленість 

слова в постійному контексті кваліфікується як фразеологічна зв‘язність. 

Одиниці постійного контексту із фразеологічно зв‘язаним значенням одного 

з компонентів називаються фраземами – одним із типів фразеологічних 

одиниць. Фразема не має структурно-семантичної моделі, не є мовленнєвою 

конкретизацією мовної контекстуальної формули, а сама вже є окремою 

конкретною одиницею мови, а тому ―в семантемі, яка виражена у формі 

фраземи, помітна тенденція до перетворення із складноподільної на 

складнонеподільну‖ [4, с. 58–59]. 

Отже, теорія контексту Н. Амосової дає підстави припускати, що існує 

певна ідентичність понять ―контекст‖ і ―сполучуваність‖: лексичний 

контекст можна назвати лексичною сполучуваністю, синтаксичний контекст – 
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синтаксичною сполучуваністю, лексико-синтаксичний контекст – лексико-

синтаксичною сполучуваністю. Існує, проте, суттєва відмінність між 

сполучуваністю та контекстом: сполучуваність – властивість мовних одиниць 

сполучатися між собою в одиниці вищого рівня, коли відображено 

синтагматичні відношення між ними; контекст (у роботі розуміємо його у 

вузькому значенні) є фрагментом мовлення, в якому перебуває обрана для 

аналізу одиниця мови і який достатній для встановлення значення цієї 

одиниці. Сполучуваність слів – первинна щодо контексту, це вона ―створює‖ 

контекст, а не навпаки. 

У пропонованому дослідженні про ад‘єктивно-субтантивні 

словосполучення в українській мові XVI–XVIII ст. необхідний для їхнього 

опису контекст поділяємо на два типи:  

− мікроконтекст, у межах якого виділяємо: 1) ад‘єктивно-субстантивне 

словосполучення як мінімальне оточення ад‘єктива, в якому останній 

реалізує своє значення; 2) речення (із предикативним центром), з якого 

можна ексцерпувати словосполучення з ад‘єктивом в атрибутивній функції, 

оскільки для аналізу беруться тільки ад‘єктиви-атрибутиви, але не ад‘єктиви 

у предикативній функції; 

− макроконтекст – значне за обсягом оточення (речення, кілька речень 

або більший фрагмент тексту), яке сприяє встановленню відповідної 

атрибутивної функції ад‘єктива в тексті загалом. 

Дистрибуція – ―узагальнена сукупність усіх оточень, у яких 

зустрічається одиниця мови – фонема, морфема, слово і т. ін. на відміну від 

оточень, у яких вона зустрічатися не може‖ [ЕУМ, 143], а дистрибутивний 

аналіз мовних явищ – це метод лінгвістичного дослідження, за яким, на 

думку М. Муравицької, ―класифікацію мовних одиниць і вивчення їх 

властивостей проводять на основі їх виділення в потоці мовлення, тобто 

розглядають у контексті‖ [473, с. 29]. Отже, одиниці мови можуть бути 

визначені через їхнє оточення, через зв‘язки з іншими одиницями того ж 

рівня. Це відповідає початковому трактуванню поняття дистрибуції як суми 
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всіх ―оточень‖ (тобто контекстів), у яких засвідчено досліджувану одиницю 

мови: дистрибуція – ―реалізований лінійний ряд, що не передбачає 

парадигматичного аспекту‖ [123] або також ―сума всіх (різноманітних) його 

позицій стосовно інших елементів‖ чи ―сукупність контекстів у межах 

речення, де може функціювати аналізована одиниця мови чи певний клас 

таких одиниць‖ [778, с. 15–16]. 

Застосування дистрибутивного методу для аналізу семантики слова дає 

змогу визначити ступінь спорідненості між словами, сформувати на цій 

основі семантичні класи, встановити ступінь багатозначності і 

термінологічності слова, а також ступінь стійкості / фразеологічності 

поєднаних слів. Дистрибутивне моделювання в лексикографії сприяє 

демонстрації функціювання слова і його сполучуваності, як-от у працях 

представників прикладної лінгвістики (Г. Палмер, А.С. Хорнбі, 

В. Перебийніс, С. Хідекель та ін.). 

У ІІ половині XX ст.
32

 поняття дистрибуції стосувалося не тільки 

синтагматичного оточення мовного елемента, а й реальних мовних зв‘язків, і 

таким чином дистрибуція стає синонімом валентності і сполучуваності. 

Західноєвропейські мовознавці розглядають поняття дистрибуції ширше, 

аніж поняття валентності, тобто як суму всіх можливих зв‘язків слова (його 

оточення), тимчасом як валентність – тільки частина дистрибуції, або 

валентно-необхідні зв‘язки, актанти, описані не тільки за допомогою частин 

мови і членів речення, а й із допомогою семантичних термінів (ознаки, семи 

та ін.) [607, с. 148]. 

Дистрибуцію (зокрема дієслова) використовують у вузькому, 

спеціальному, значенні як, за визначенням Ю. Апресяна, ―предикативний 

мінімум, що поширюється у своїй несуб‘єктній частині за рахунок ресурсів 

                                                 
32

 Пор.: інтенсивний розвиток прикладного мовознавства (1960-і рр.) зумовив активне використання 

дистрибутивного аналізу: класифікація одиниць мови і вивчення їхніх властивостей здійснювалася завдяки 

виокремленню аналізованих одиниць у потоці мовлення, тобто сполучуваності з іншими одиницями – 

оточенням (контекстом). Базуючись на вченні Л. Блумфілда, американські дескриптивісти намагалися 

створити методику формального аналізу мовного матеріалу, не беручи до уваги значення мовних одиниць. 

Дистрибутивний аналіз успішно використовували фонетисти, тимчасом як граматисти визнали його 

непродуктивним, а тому дистрибутивний метод доповнили іншими експериментальними прийомами 

аналізу, зокрема трансформаційною методикою; детально див. дослідження Ю. Апресяна [8]. 
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словополучення‖ [8, с. 48–49]. Дистрибуцію слова учений визначає як 

структурну модель, у якій використовується слово в певному значенні, а 

також узагальнену формулу сполучуваності слова в цьому ж значенні [7, 

с. 55]. О. Ахманова називає дистрибуцією сукупність (клас) усіх оточень 

(контекстів), де можна виявити конкретну мовну одиницю [Ахманова: 137]. 

І. Стернін наголошує, що дистрибуцію необхідно розглядати разом із 

лексико-семантичними варіантами слова, адже кожний лексико-семантичний 

варіант має ―неповторне дистрибутивне оформлення‖ [608, с. 18]. Учений 

поділяє дистрибуцію на синтаксичну дистрибуцію і лексичну дистрибуцію. 

Синтаксична дистрибуція – синтаксична модель, у якій реалізується певне 

значення слова і яку можна описати за допомогою встановлених формул 

синтаксичних конструкцій, що існують на вимогу того чи іншого лексико-

семантичного варіанта слова. Лексична дистрибуція – семантичний розряд 

слів (група однієї семантики), які безпосередньо сполучаються із семантично 

реалізовуваним словом, виокремлюючи в ньому певне значення. 

Синтаксична і лексична дистрибуція виявляються переважно разом. 

Міркування І. Стерніна про дистрибуцію, як бачимо, перегукується з 

наведеними вище міркуваннями про контекст та його види (лексичний, 

синтаксичний та лексико-синтаксичний), що і підтверджує їхній зв‘язок. 

Отож сучасний термін дистрибуція має два значення: 1) ʻсукупність 

усіх лінійних оточень одиниці мови‘ і 2) ʻсукупність усіх сполучень 

досліджуваної одиниці мови‘. Іноді ці значення не диференціюються, тоді 

дистрибуцію кваліфікують як сукупність усіх контекстів одиниці мови. 

Отже, в основі поняття дистрибуції, на думку М. Влавацької, лежить 

відображення того факту, що кожна одиниця мови (окрім речення) має 

обмежену (більшою чи меншою мірою) здатність сполучатися з іншими 

подібними одиницями [96, с. 93]. Комбінаторна лінгвістика оперує терміном 

дистрибуція на позначення всіх можливих контекстів одиниці мови (див.: 

Схема 1) і належить до базових понять комбінаторної лінгвістики, як і 

синтагматика, сполучуваність, валентність, контекст. Саме так 
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кваліфікуємо дистрибуцію у пропонованому дослідженні – як сукупність усіх 

виявлених контекстів аналізованих ад‘єктивно-субстантивних 

словосполучень в українській мові XVI–XVIII ст. 

 

Висновки до Розділу 2 

Комбінаторна лінгвістика вивчає сполучуваність (або комбінаторику, 

комбінаторно-синтагматичні властивості) одиниць мови, їхні синтагматичні 

відношення та комбінаторний потенціал. В Україні комбінаторна лінгвістика 

ще не набула належного розвитку, як, наприклад, у Німеччині, США, 

Великобританії, Росії, проте завдяки зусиллям деяких українських учених 

(зокрема Н. Клименко, Є. Карпіловської та ін.) усе ж помітні здобутки в 

цьому напрямі. Основа комбінаторної лінгвістики – синтагматика (правила 

сполучуваності мовних одиниць одного рівня) та комбінаторика (складання 

комбінацій мовних одиниць відповідно до змісту), а об‘єкт вивчення – 

синтагматичний план мови і мовлення, що складається із наповнених 

комбінаторно-синтагматичними властивостями елементів (одиниць мови), 

які сприяють реалізації когнітивної діяльності і мовленнєвої комунікації. 

Пропоноване дослідження зосереджене загалом на комбінаторній 

лексикології і на комбінаторній лексикографії. 

До основних термінів комбінаторної лінгвістики належать 

синтагматика, комбінаторика, валентність, сполучуваність, контекст, 

дистрибуція, які становлять термінологічну базу цього дослідження: 

1 .  С и н т а г м а т и к а  складається із двох компонентів: мова 

(виявляється у валентності) і мовлення (виявляється у сполучуваності). 

Синтагматика об‘єднує валентність (рівень мови; мовна синтагматика) і 

сполучуваність (рівень мовлення; мовленнєва синтагматика). Контекст і 

дистрибуція пов‘язані зі сполучуваністю і формують привативну опозицію.  

2 .  К о м б і н а т о р и к а  – cполучуваність у загальному розумінні – 

пов‘язана зі складанням та вивченням комбінацій мовних одиниць, які 

підпорядковані встановленим комунікативним завданням за наявних умов їх 



129 

реалізації і які можна утворити від визначеної кількості одиниць. Із двох 

основних понять комбінаторної лінгвістики синтагматика – ширше, тому 

що стосується всіх можливих позицій одиниць одного рівня в лінійній 

послідовності; комбінаторика – вужче, тому що входить до сфери 

синтагматики частково через певні обмеження щодо: 1) вирішення 

комунікативного завданння й умов його реалізації; 2) вибору конкретного 

―комплекту‖ мовних одиниць для вираження думки. Отож синтагматика 

вирішує, так би мовити, глобальні завдання сполучуваності; комбінаторика 

виконує більш конкретні завдання, зумовлені метою висловлювання. 

3. В а л е н т н і с т ь  і  с п о л у ч у в а н і с т ь  – рівні синтагматики: 

валентність – це потенційна сполучуваність одиниць мови або потенційна 

можливість їх поєднання в мовленні, закладена в самій системі мови; 

сполучуваність – реалізація валентності слова, або реальна сполучуваність 

слова в мовленні. Комбінаторику української мови XVI–XVIII ст. можна 

вивчати тільки за наявності доступних текстів (свідчень тогочасного 

мовлення), через те в нашому випадку домінантним є поняття 

―сполучуваність‖ – реалізація зв‘язку одиниць мови на рівні мовлення і 

взагалі здатність слів сполучатися між собою. На сполучуваність слів 

впливають граматичні (синтаксичні), лексичні і семантичні чинники, через те 

виокремлюють синтаксичну, семантичну та лексичну сполучуваність слів. 

Синтаксична є сукупністю наявних при слові синтактико-семантичних 

позицій, а поширювачем значення слова можна вважати інше слово, яке або 

визначає (відтворює, конкретизує) значення лексико-семантичної одиниці, 

або уможливлює її включення в мовлення: свободная (‗яка не має власника‘) 

рѣчъ – свободный (‗вільний від роботи‘) день – свободный (ʻвільний, 

незалежний‘) мужъ та ін. У межах синтаксичної сполучуваності можна 

виокремити різні її типи. Для нашого дослідження основним є поділ на 

активну і пасивну сполучуваність (відповідно до активної та пасивної 

валентності), оскільки в ад‘єктивно-субстантивному словосполученні 

прикметникові належить не тільки другорядна роль. При активній 
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валентності вираз ―заповнює‖ валентність слова, синтаксично залежний від 

самого валентного слова, а слово здатне приєднувати залежний елемент; при 

пасивній валентності вираз ―заповнює‖ валентність слова, не 

підпорядковується йому, а навпаки, підпорядковує його собі [65, с. 14]. Це 

найчастіше характерне для словосполучень із ад‘єктивованим 

дієприкметником: виголена потилица, выданыи писма та ін. П а с и в н а  

валентність характерна для прикметника, прислівника, прийменника, 

сполучника, які, на відміну від актантів, є сирконстантами (за Теньєром, 

другорядними учасниками ситуації).  

Розмежування семантичної та лексичної сполучуваності є 

принциповим, на думку М. Влавацької [96] і М. Балко [39; 40], тому що 

семантична сполучуваність безпосередньо пов‘язана із вказівкою на сему, 

яка має бути у значенні всіх слів, що заповнюють відповідну синтаксично-

семантичну позицію (на відміну від лексичної сполучуваності слова). Проте 

лексична сполучуваність має одну характерну особливість – вибірковість, що 

залежить від внутрішніх характеристик головного слова, які необхідно 

шукати у сфері значення. Іноді вкрай важко мотивувати сполучуваність, 

наприклад: сѣяти страхъ / панѣку / неславу; розвѣяти смутокъ / сумнєнє та 

ін. У таких випадках А. Гудавичюс рекомендує брати до уваги не тільки 

чинники ідіоматичності, а й вияв (певною мірою) ―випадковості‖ у 

виробленні сполучуваності [159, с. 5–13]. Для опису лексичної 

сполучуваності слова необхідно виявити коло інших слів, із якими воно 

сполучається, та умови реалізації сполучень, вказати на мотивацію 

сполучуваності і причини її обмеження тощо. Мова має спеціальний 

механізм для регулювання лексичної сполучуваності: 1) предметно-логічні 

зв‘язки; 2) власне лексичні обмеження; 3) норми вживання слів; 4) 

необхідність уживати слово в певному значенні; 5) стильова зумовленість. 

Дотримуємося думки про те, що, з одного боку, лексична і семантична 

сполучуваність є різними типами сполучуваності, з іншого – будемо 

послуговуватися терміном лексико-синтаксична сполучуваність 
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(М. Копиленко, З. Попова та ін.), який номінує нерозривну єдність цих двох 

типів і найточніше відображає особливості поєднання слів в ад‘єктивно-

субстантивних словосполученнях. Інакше кажучи, синтаксична 

сполучуваність – це система наявних при слові позицій, які в мовленні здатні 

замінюватися іншими словами, а лексична сполучуваність – це набір слів, які 

заповнюють ці позиції. Об‘єктивним критерієм розмежування семантики 

слова слугуватиме саме лексична сполучуваність: фіалковый корень 

(належний рослині фіалці, фіалковий), фіалковоє вино (виготовлений із 

фіалок, фіалковий), фіалкова рыза (кольору фіалки, фіолетовий) та ін. 

Важливим під час вивчення сполучуваності слів в українській мові XVI–

XVII ст. є трактування її як комбінаторно-когнітивного явища. Когнітивний 

підхід до мови розуміємо, за О. Кубряковою, як ―спробу характеризувати всі 

явища і процеси, одиниці і категорії тощо відповідно до їхнього зв‘язку з 

іншими когнітивними процесами: зі сприйняттям і пам‘яттю людини, її 

уявою та емоціями, мисленням‖, а ―мову вивчають не тільки як унікальний 

об‘єкт, що перебуває в ізоляції, а й значною мірою і як засіб доступу до 

ментальних процесів, що відбуваються в голові людини і які визначають її 

власне буття‖ [382, с. 9]. Однією з головних тез пропонованої роботи є така: 

―Безпідставно протиставляти новий підхід до мови, який визначають як 

антропоцентричний, традиційному поглядові на мову (у дусі Ф. де Соссюра) 

як на самодостатню знакову систему, вивчення якої обмежується вивченням 

відповідних одиниць і структур у їх стосунку до дійсності‖ [360, с. 30]. 

3. Контекст – оточення мовної одиниці, умови, особливості 

використання її в мовленні. Контекст, необхідний для опису ад‘єктивно-

субстантивних словосполучень в українській мові XVI–XVIII ст., поділяємо 

на мікроконтекст (по-перше, ад‘єктивно-субстантивне словосполучення як 

мінімальне оточення ад‘єктива, в якому останній реалізує своє значення; по-

друге, речення із предикативним центром, із якого можна ексцерпувати 

словосполучення з ад‘єктивом в атрибутивній функції, оскільки для аналізу 

беруться тільки ад‘єктиви-атрибутиви, але не ад‘єктиви у предикативній 
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функції) і макроконтекст (кілька речень або більший фрагмент тексту), який 

сприяє встановленню відповідної атрибутивної функції ад‘єктива в тексті 

загалом. 

4. Дистрибуція – сукупність усіх оточень, у яких трапляється одиниця 

мови, а дистрибутивний аналіз мовних явищ – це метод лінгвістичного 

дослідження, за яким, на думку М. Муравицької, ―класифікацію мовних 

одиниць і вивчення їх властивостей проводять на основі їх виділення в 

потоці мовлення, тобто розглядають у контексті‖ [473, с. 29]. Застосування 

дистрибутивного методу для аналізу семантики слова дає змогу визначити 

ступінь спорідненості між словами, сформувати на цій основі семантичні 

класи, встановити багатозначність і термінологічність слова, а також ступінь 

стійкості поєднаних компонентів. 
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Розділ 3 

АД’ЄКТИВ XVI–XVIII ст. У ПЛОЩИНІ КОМБІНАТОРИКИ: 

СТАТУС АТРИБУТИВНОГО КОМПОНЕНТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

 

Тексти українських пам‘яток XVI–XVIII ст. містять численні 

ад‘єктивно-субстантивні словосполучення (далі – АСС) для номінації 

об‘єктів та явищ дійсності, конкретних і абстрактних понять (корпус із 

майже 40 000 таких АСС слугує основою пропонованого дослідження): 

▪ ѡрєлъ высокопарный, прєвысокоє бозство, небесный лѣкаръ, 

вєликый рыболовъ, небо звѣздоносноє, дѣло вєликочоудовноє та ін. (поч. 

XVII ст., Проповіді різні – 886 АСС); 

▪ старожитный порұдокъ, мєщаны лвовскиє, дыдаскали школныє, 

скарбъ ѡсобливыи, чорновзорыстый аксамитъ, шкода нємалаұ, законъ 

свұтый грєчєский, ұрославъский ұрмарокъ та ін. (XVI – початок XVII ст., 

Документи Львівського ставропігійського братства – 4.932 АСС); 

▪ король полский, подкомории браславскии, судъ головный, граници 

новыи, межа старовѣчная, кгрунты земленыє та ін. (1566–1606, Документи 

Брацлавського воєводства – 3.124 АСС); 

▪ риза багрянная, риза бесѣдная, риза воєнная, риза густонатканная, 

риза далматицкая, риза дебелая, риза дождевная, риза долгая, риза 

дѣвическая, риза женская, риза космата, риза краткая, риза крокосовая, риза 

многоцѣнная, риза мяккая, риза побѣдная, риза побѣдознаменователная, риза 

побѣдоносная, риза постелная, риза рѣдкая, риза сквозѣвидная, риза 

трапезная, риза фїалковая, риза царская (1718–1724, Лексикон Івана 

Максимовича – 5.600 АСС) та багато ін.  

Таке активне використання АСС (зокрема в мові пам‘яток XVI–

XVIII ст.) можна пояснити тим, що вони – точні, лаконічні та ―економні‖, а 

це відповідає вимогам мовців до одиниць номінації: субстантив – опорне 

слово АСС, граматичний і смисловий центр відповідного АСС, вказує на 

родову належність позначуваного об‘єкта (за своєю сигніфікативною 
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співвіднесеністю відповідає різним уявленням людини про світ) або до 

відповідного класу, а залежний ад‘єктив пов‘язаний із субстантивом у межах 

конкретної одиничної назви і вказує на його істотну та характерну ознаку, що 

свідчить про нероздільність понять ―предмет‖ та ―ознака‖. Окрім цього, АСС, 

з одного боку, вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, з іншого – 

допускають значну довільність мовця у формулюванні думки. 

Зацікавлення обраними АСС і бажання детально їх вивчити з позицій 

комбінаторної лінгвістики зумовлене кількома причинами: 

1) такі словосполучення становлять одну з найбільш регулярних, 

продуктивних і частотних груп у більшості мов флективного типу; 

2) лексичну сполучуваність вивчають переважно на основі комбінацій 

дієслова з іншими частинами мови, очевидно, з огляду на зручність опису 

синтагматики дієслова з позицій структуралізму; 

3) коротких студій про АСС доволі багато, проте останні спеціальні 

монографічні дослідження таких словосполучень датовані 1950-1960-

ми роками, а в пізніших роботах Н. Арутюнової, І. Богуславського, О. Вольф, 

В. Красних, Л. Крисіна, О. Падучевої, А. Білецького, Л. Михайлової та ін. не 

представлено цілісного погляду на АСС; 

4) більшість сучасних мовознавчих праць про сполучуваність виконана 

на підставі відомостей різних мов; деякі важливі наукові розвідки стосуються 

проблеми сполучуваності в українській мові, про що свідчать дослідження 

І. Арібжанової [17; 18], М. Балко [38; 39; 40; 41], Т. Беценко [55], О. Ващенко 

[73], Л. Давидової [175], Г. Козачук [332], М. Кочергана [356], А. Лагутіної 

[401], О. Мельничука [442] та ін., проте з-поміж них немає спеціальних 

досліджень з історії української мови;  

5) як відомо, атрибутивний зв‘язок – найбільш тісний вид зв‘язку, коли 

два компоненти: а) ―максимально зливаються, тобто формують цілісну 

одиницю всередині речення і допускають членування лише всередині того 

комплексу, який утворюють‖ [592, с. 176–177] і б) ―оформлюють не речення 

загалом, а певний комплекс у його межах‖ [Ахманова 2003: 146]. 
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Цей факт, очевидно, пояснює регулярність появи нових АСС як одиниць 

номінації (незалежно від аналізованого часового проміжку функціювання 

мови), які необхідні людині для спілкування, коли, за Дж. Лакоффом, 

―явища, предмети потребують субкатегоризації, щоб суб‘єкт міг обрати 

єдину, «правильну» на даний момент модель‖ [404, с. 108]. Навіть більше – у 

зв‘язку зі зміною способу життя та діяльності, переломом у світогляді та 

зміною стереотипів мислення АСС дедалі частіше ―з‘являються як одиниці 

номінації, які об‘єктивують зміни, втілені і в нових концептах, і в старих 

поняттях, які обростають новими когнітивними ознаками‖ [735, с. 4].
33

Таке 

твердження Н. Юдіної на підставі матеріалів XX – поч. ХХІ ст. абсолютно 

відповідає тенденціям АСС в українській мові XVI–XVIII ст. 

Складені номінаційні одиниці виконують особливу функцію 

ідентифікації та виокремлення нових реалій із довкілля людини, тому їх 

необхідно вивчати із позицій комбінаторної лінгвістики, використовуючи, де 

це необхідно, елементи когнітивної лінгвістики. Саме такий підхід, на думку 

Р. Токарського, дасть змогу краще інтерпретувати АСС відповідно до їхнього 

місця в ―когнітивно-культурологічному просторі мови‖ [850, с. 228–231] і 

засвідчити (про це детально писали О. Кубрякова [384; 385], В. Голод і 

О. Шахнарович [130], В. Дем‘янков [181; 182], Р. Дірвен та Дж. Радден [765], 

Р. Токарський [850]) ті процеси, які розкривають композиційну семантику 

АСС, їх концептуальну насиченість та особливості глибинних ментальних 

процесів у назовництві будь-якої мови, зокрема й української. 

 

3.1. Термінологічна кваліфікація ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень 

Поєднання субстантива з ад‘єктивом у АСС кваліфікують по-різному, 

що свідчить про складну природу звичайного, здавалося б, АСС:  

                                                 
33

 Ф. де Соссюр подав як приклад синтагми, із-поміж інших виразів, словосполучення людське життя, 

який, на думку лінгвіста, входить до набору стійких АСС (щасливе дитинство – улюблена робота – медовий 

місяць – сімейне життя – достойна старість тощо) [599, с. 120]. Але постійно з‘являються нові АСС, які 

тяжіють до узагальнення і закріплення нових знань та навичок, досі ще не описаних. 
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– атрибутивне словосполучення, ад‟єктивне словосполучення, 

іменнникові (субстантивні) словосполучення із залежним компонентом-

прикметником (за А. Загнітком [258], Е. Макаровою [427], Н. Юдіною [735]; 

Л. Островською [517]);  

– іменне атрибутивне словосполучення (за Л. Михайловою [450]); 

– субстантивно-прикметникове словосполучення (за О. Дем‘яненко 

[180]); 

– субстантивно-ад‟єктивне словосполучення (за Т. Крехно [363; 364]); 

– синтаксема (за А. Білецьким [59]); 

– атрибутивна синтагма (за Т. Беценко [55]); 

– атрибутивна конструкція (за Г. Тимофєєвою [631]; Л. Островською 

[517]); 

– атрибутивна метафора, прикметникова метафора, прикметникове 

словосполучення метафоричного типу (за Л. Кравець [359], Ю. Левіним 

[414], Н. Слободою [590]); 

– структура з метафоричним атрибутивним компонентом (за 

Л. Мацько [438]); 

– атрибутивно-іменникове сполучення (за Дж. Лакоффом [404]); 

– прикметниково-іменникова група (за Дж. Лакоффом [404]); 

– звороти “прикметник + іменник” (за О. Кубряковою [384]); 

– композиційна ідіома (за Д. Піттом і Дж. Kaцом [815]); 

– іменниково-атрибутивне фразеосполучення (за Л. Лаєнко [402]); 

– субстантивна фразема (за О. Куніним [392]); 

– мовні стереотипи (за Т. Семашко [583]); 

– культуреми (за М. Раком [821]) та ін. 

Водночас спеціальні кваліфікації О. Вольф [108], С. Єрмоленко [242], 

Ю. Левіна [414], Н. Слободи [590] стосуються окремих груп АСС, як-от: 

кліше, узуально-стійкі, стереотипні, епітети/епітетні, метафора-епітет 

та ін. 
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АСС, що формують чисельний корпус за матеріалами пам‘яток XVI–

XVIII ст., кваліфікуємо як просте двочленне поєднання слів зі стрижневим 

компонентом-субстантивом і контактно (чи дистантно) розташованим 

залежним від нього компонентом-ад‘єктивом, поєднаним зв‘язком 

узгодження. Об‘єктом аналізу не стали ті АСС, у яких ад‘єктив функціює як: 

а) предикатив: 

• фресотрүмъ то естъ рѣка, которая течетъ скрозъ пекло, тая вода 

смердитъ смолою и сѣркою а так барзо студеная же всѣ пекелная 

перемагаетъ (серед. XVII ст. Луц. 526) та ін.; 

б) уточнювальне чи відокремлене означення: 

• Повєлєнєм бж і҃имъ збѣглисѧ воды в низины <…> Тогда зємлѧ 

ұвиласѧ ұко сүхаѧ рєч̾ : чєръна, шпєтна, ұко нѣѧкоє багниско. 

мокротна, нага, и нєоукрашєнна. ажъ юй слн҃цє промєнѧми своєго 

свѣта освѣтило: осушало, и загрѣло (Почаїв, 1618 Зерц. 15) та ін.; 

в) узгоджене означення у скороченій формі запозиченого слова: 

• Благородний мосцѣ пане, ласкавый намъ приятелю и пане 

свате! (1738 ПЛ 85) та ін.; 

г) особова назва: 

• Никола Пустынский; Олександеръ Македонский, Андрѣй 

Петровский та ін. 

У роботі послуговуємося традиційним визначенням АСС, 

використовуючи класифікацію словосполучень за семантико-синтаксичними 

відношеннями, зокрема атрибутивні, в яких, як стверджує А. Загнітко, 

―головне слово позначає предмет, а залежне окреслює його ознаку <…>, з-

поміж таких словосполучень домінують словосполучення із залежним 

компонентом, який виражає узагальнену ознаку (прикметник, займенник, 

дієприкметник), а за морфологічним вираженням головного компонента – 

іменні, зокрема субстантивні‖ [258, с. 16]. 

АСС в українській мові XVI–XVIII ст. розглядаємо, однак, у рамках не 

тільки традиційного, а й функційно-комунікативного підходу; обидва за 
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своєю суттю доповнюють, а не заперечують один одного. У традиційних 

граматиках не представлено смислового рівня мови, не береться до уваги 

комунікативний рівень, адже саме він ―вирішує‖ питання конкретної 

реалізації тієї чи іншої моделі речення тощо [22; 112; 483]. Традиційний 

підхід не враховує також участі АСС у членуванні речення, в реалізації 

порядку слів, не розглядає питання про те, чому те чи те словосполучення 

використане в реченні, що є завданням функційно-комунікативного 

синтаксису. Отже, кваліфікуємо АСС також і як категорійне утворення, яке 

об‘єднує різні елементи синтаксису (виникнення АСС та його використання з 

урахуванням його функціювання й у статусі окремої структури, і в складі 

речення й тексту), адже саме АСС засвідчує раціональне поєднання 

―широкого‖ і ―вузького‖ підходів; останній, серед іншого, вивчає порядок 

слів у АСС та чинників, які впливають на контактне / дистантне 

розташування його компонентів. 

Робота з текстами пам‘яток переконливо засвідчує правильність одного 

з постулатів сучасного функційно-комунікативного синтаксису, який 

сформулювала Т. Туліна
34

: АСС ―не існують д о  формування речення, їх 

формують самі учасники ситуації‖ [638]. Дотичним до цього є і динамічний 

підхід до явищ синтаксису – напрям динамічного синтаксису, за яким, на 

думку Л. Мурзіна, ―мова – не просто система знаків, а система, що 

функціює‖; ―тому правила реалізації знаків у мовленні, правила утворення 

мовленнєвих одиниць і текстів органічно входять у мову‖, ―такі правила й 

становлять кістяк того, що називають динамічним аспектом мови‖ [474, 

с. 122]. Динаміку синтаксису трактують і як ―синтаксичний простір‖ 

(―синтаксичний континуум‖), де між синтаксичними одиницями немає 

непроникних кордонів, будь-яку синтаксичну конструкцію (традиційно 

статичну одиницю синтаксису) можна, за В. Мішлановим, трактувати як 

―момент руху‖, як ―точку відліку‖ [453, с. 123–124]. 

                                                 
34

 Див., зокрема, аналіз словосполучень із родовим приіменним у О. Куликової [389]. 
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Отож словосполучення (у нашому випадкові АСС) – це не статична 

одиниця мови, воно не береться зі словника, а будується, як і речення; 

словосполучення виникає в процесі текстотворення з певною 

комунікативною метою [ib., с. 126], тобто ―словосполучення як синтаксична 

одиниця-конструкція визначається з опорою на ускладнений варіант 

простого речення‖ (за І. Вихованцем [85, с. 187]), а ―речення, що є основною 

одиницею синтаксичного рівня, дериваційно пов‘язується із 

словосполученням‖, ―як синтаксичні одиниці-конструкції вони постійно 

перебувають у взаємодії‖ (за К. Городенською [139, с. 84]). За такої умови, 

наголошує А. Білецький [59, с. 15–16], словосполучення набуває статусу 

синтаксеми. 

 

3.2. Принципи ексцерпування словосполучень із текстів XVI–

XVIII ст. 

Тексти доступних пам‘яток зумовили специфіку виявлення та добору 

АСС відповідно до таких основних принципів: 

1. За структурою:  

а) просте АСС (80 %): 

• зѧтєви сє(н)ка <…> по(д)даного мѣского тоє дворищє пода(л)ѧ(м) 

єму (Львів, 1578 Юр. 1) 

• Возмєшъ собѣ рѣчи вонныхъ, <…> и кадила насвѣтлѣйшагѡ 

(серед. XVII ст. Хрон. 108 зв.) та ін.;  

б) ускладнене АСС (2 АСС в 1 АСС), у якому функцію стрижневого чи 

залежного атрибутивного компонента АСС виконує інше АСС, що не підлягає 

логічному поділу: 

• поткали насъ люди вεликого кнұзства (1546 ОГ 44 зв.–45) 

• храма ү(с)пєниє Пречистой Божой Матєри (Устя, 1600 ЛСБ 353) 

• [Бг҃ъ ѡт ҃цъ] прєзъ Сн а҃ своєгѡ приводитъ наро(д) лю(д)скїй до 

прєсвѣтлого Цр҃ства Божого (Чернігів, 1646 Перло 7 зв.) та ін. 

2. За розташуванням ад‘єктива щодо субстантива: 
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а) контактно у препозиції (30 %): 

• за блг(с)вєнїємъ єго мл(с)ти прєподобнѣйшого ѡ(т)ца Кѵръ Пєтра 

Могилы • Смүтныи трєны в(ъ) смүтный днь҃ стр(с)тєй ха ҃ спси҃тєлѧ 

нашєго (ib., 3) та ін.; 

б) контактно в постпозиції (37 %): 

• кнз҃ь Кошεрскии, маршалок гс ҃дскии, наславшы моцно // 

кгвалтомъ врѧдника своεго пεрεмилского Юрка з многими людми 

поддаными (ЛЗК 152–152 зв.) та ін.; 

в) контактно у пре- та в постпозиції (10 %): 

• [бг҃ъ] мнѡгоцѣн̾ ными1 кроушъцами златими2, и срѣбръными3 

[оукрасивъ зємлю] (Почаїв 1618 Зерц. 14 зв.) та ін.; 

г) дистантно (23 %): 

• [прємоудрый бг ъ҃] дрєва насади на нєй [на зємли] различныи1, 

плодоносныи2 (Почаїв, 1618 Зерц. 14) 

• [слуга ѡвидиүша] видєчи працү ѡколо ѡны(х) книгъ вєликүю 

пана своєго тає(м)нє захова(л), которыє и тєпє(р) маємо (1582 

Кр.Стр. 11 зв.) 

• тыє горы которы(х) є(м) са(м) до(з)налъ вєликими на(д) мѣрү 

снѣгами оплываю(т) (ib., 43 зв.) 

• и до великого абы их [людей] привю(л) дивү (Острог, 1607 Лѣк. 

22) 

• зъ вєликою оусѣдаєтъ на маєстатѣ повагою (ib., 46) 

• [Инокъ Вєнїаминъ] самъ в̾  такъ водной мєжи тѣломъ и скүрою 

пүхлинѣ былъ хоралый (Київ, 1625 Коп.Каз. 38) 

• [Исидоръ] пріехалъ зъ великимъ отъ всѣхъ подивенем  ̾ (Острог, 

1598 Ист.фл.син. 438)
35

 та ін. 

3. За наявністю додаткових елементів АСС (слів-підсилювачів
36

): 

                                                 
35

 Тексти підтверджують довільність позиції компонентів в АСС навіть у межах одного речення в того 

самого автора, наприклад: ѡ Сн҃ү мой прєво(з)люблєн̾ ны(и), въждєлѣннаѧ моѧ радости, <…> слнц҃є моє 
правє(д)нѣйшєє и прєсвѣтлѣйшєє, свѣтѧщисѧ на горѣ Ѳавѡрской, пачє слн҃ца сєгѡ видимогѡ (Чернігів, 1646 

Перло 92 зв.). 
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• [хс҃] з̾ оустъ єи [самаритѧнки] барзо солодкый мєд то є(ст) 

похвалоу своєи славы выводи(т) (поч. XVII ст. Проп.р. 182 зв.) 

• Ѡбачтє түт штүкү сто раз досконалшүю (ib., 273) 

• над всѣх знамєнитший <…> юлиюс павлюс мовитъ (ib., 289 зв.) 

• кгды бы дощъ ѡкрутнє вєликїй пєрєшкоди(л) (серед. XVII ст. 

ЛЛ 169)
37

.  

4. За наявності кількох ад‘єктивів при одному субстантиві 

виокремлено стільки АСС, скільки ад‘єктивів: 

• отдаю зо всякими пожитками полными1, боровыми2, 

лесными3, и речными4 (1559 АрхЮЗР 8/VI, 63–64) 

• На прєсвѣтлогѡ1 и прєчєснагѡ2 Архиєрєѧ на всѧ вѣнца 

оувѧзєнїє, надъписанїє (Львів, 1615 ЗНТШ L, 3) 

• показовалъ намъ отецъ Захарій Корниловичъ, игуменъ 

монастиря Михайловского1 Золотоверхого2 Киевского3 з 

братіею права давніи1 і теперешніи2 на всѣ кгрунта ихъ 

(Батурин, 1699 УІМ 331) та ін. 

Процес ексцерпування АСС із тексту пам‘ятки можуть ускладнювати 

кілька причин. Одна з них – т.зв. ―ланцюжки атрибутивів-прикметників‖: 

[наука] Бг҃а єдиногѡ <…> вѣчногѡ, и налѣпшогѡ , насправєдливѣйшогѡ, 

насилнѣйшогѡ, намдр҃ѣйшогѡ, намилс҃твѣйшогѡ, и найсрокгъшогѡ, 

наласкавшогѡ (Львів, поч. XVII ст. Крон. 39). Цю проблему можна легко 

вирішити, формуючи для подальшої роботи стільки АСС зі стрижневим 

словом, скільки ад‘єктивів є у пре- чи в постпозиції до іменника (із наведеної 

вище цитати вибрано відповідно 10 АСС зі словом Богъ). 

Проте трапляються випадки, коли проблеми з ексцерпуванням АСС 

вирішити, на нашу думку, неможливо або вкрай складно. Труднощі, зокрема, 

спричинюють: 
                                                                                                                                                             
36

 Такі слова Ю. Невська кваліфікує ще як дискурсивні слова, використовувані зі стилетворчою метою [478, 

с. 82]. 
37

 Із метою підсилення сказаного автори тогочасних текстів використовували ті ж атрибутиви-означення, 

дублюючи їх: По такъ великихъ доводахъ, по великихъ свѣдецтвахъ, по великихъ спорахъ, по немалыхъ 
працахъ, трудахъ, клопотахъ далися заходници намовити (Острог, 1598 Ист.фл.син. 455-456); слово ѡтчєє з 
сєбє жадного болю, жадной моукы нє могло чоути, жадной працы зносити (поч. XVII ст. Проп.р. 9 зв.) та ін. 
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1. Фрагменти з відсутніми в них розділовими знаками між можливими 

АСС: 

• [мученики] жили въ пүстынѧхъ тилко съ звѣрми зємными, въ 

гѡрахъ и антрахъ зємныхъ ұскинѧхъ; прєтєрпѣваючи наготү, 

глад, и жаждү, и за то доступили найвышогѡ дѡбра (Чернігів, 

1646 Перло 1 зв.–2 зв. ненум.).  

2. Іменники-синоніми, що однаковою мірою можуть бути 

стрижневими в АСС: 

• отписую <…> все сенокоснiе и пахотнiе заходи и байраки, за 

гроши здавна набитіе, поле пахотніе и сенокоси, <…> синамъ 

моимъ Антону и Андрею (Чигирин, 1600 ЧИОНЛ VIII-3, 14) та 

ін.  

3. Вибіркове розписування пам‘яток для Картотеки ―Словника 

української мови XVI – першої половини XVII ст.‖: розписувачі, готуючи 

базу для майбутнього словника (1970–1980-і рр.) за прийнятим принципом 

вибіркового добору ілюстрацій, на свій розсуд ексцерпували цитати, а на 

місці пропуску ставили знак […]; такі цитати задля об‘єктивності кінцевих 

висновків необхідно було звірити з оригіналом пам‘ятки. 

4. Пошкоджене місце в тексті оригіналу, про яке розписувач 

сигналізував знаком […]; такі ілюстрації, зрозуміло, до уваги не бралися. 

 

3.3. Комбінаторний вимір ад’єктива-атрибутива 

Будь-яке мовне явище, на думку О. Єсперсена, можна розглядати, 

виходячи або від його зовнішньої форми, або від його внутрішнього значення 

[235, с. 32–33]. У пропонованому дослідженні вихідною є зовнішня форма, 

тобто ―план вираження‖, завдяки якій можна аналізувати і сам предмет, 

позначений субстантивом в АСС [детально див.: 195; 196; 201], і функції 

ад‘єктива-атрибутива. 

―Без іменника – наявного чи уявного – немає прикметника‖ [729, 

с. 85]. Можливо, тому практично всі мови зберігають тенденцію 
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взаємопритягання цих компонентів: АСС є чи не найпродуктивнішими та 

найпоширенішими в сучасних європейських мовах [733, с. 72]. Завдяки своїй 

продуктивності й частотності АСС постійно перебувають у полі зору 

лінгвістів. Одні надають перевагу субстантивові (оскільки саме він 

підпорядковує собі ад‘єктиви, які входять до АСС), застосовуючи традиційну 

семантичну класифікацію (якісні, відносні, присвійні) й описуючи переважно 

якісні прикметники, як, наприклад, О. Вольф [107; 108; 110] і О. Шрамм [722; 

723]. 

Інші дослідники головну роль в АСС надають ад‘єктиву. На 

підтвердження цього розглядають, як правило, атрибутивні словосполучення 

типу забороненная аппеляція (жебымъ речъ тую о забороненной аппеляціи 

Римскому епископови, и въ своей діецезіи выразне указалъ – Київ, 1621 

Коп.Пал. 582), в яких прикметник є п р е д и к а т н и м  с л о в о м  із 

семантичною валентністю носія ознаки, і цю валентність заповнює іменник 

(у цьому випадку аппеляція) усупереч синтаксичному закону 

підпорядкування прикметника іменникові. З огляду на це лінгвісти, зокрема 

ті, які розробляють теорію комбінаторики (сполучуваності), активно 

послуговуються термінами активна сполучуваність та пасивна 

сполучуваність, тобто на семантичному рівні слово забороненный має 

активну сполучуваність, а на синтаксичному рівні зберігає її як пасивну. 

Водночас, оскільки ад‘єктиви-означення АСС у семантичному плані 

поводяться по-різному [772, с. 816–818] та можуть впливати на значення 

всього АСС. У зв‘язку з цим розроблено низку сучасних концепцій, 

відповідно до яких вивчають логіку ад‟єктива (за П.  Ноуеллом-Смітом [501, 

с. 155]; креативний потенціал ад‟єктива (за Л. Чечуліною [698, с. 210–213] 

та Р. Ґжеґорчиковою [775]), комунікативний потенціал у тексті (за 

Н. Арутюновою [1999]) та його нетривіальну семантику (за О. Кубряковою 

[384, с. 148]). 

З огляду на це виникла потреба в кількох новаційних класифікаціях 

ад‘єктивів, наприклад:  
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1) описові та обмежувальні (О. Ахманова) [32, с. 172]: 

− описові ―прикметники-означення не обмежують іменника, а 

повідомляють про нього щось додаткове‖: тваръ гнѣвливаұ (XVI ст. 

УЄ ғ 29519, 297 зв.), лицє гнѣвливоє (Чернігів, 1646 Перло 128 зв.); 

− обмежувальні ―прикметники-означення обмежують і звужують 

значення іменника‖; наприклад: масличенъ хлѣбъ (1718–1724 ЛСЛ 38), 

шафранный хлѣбъ (ib., 265); житный хлѣбъ, квасный хлѣбъ, крупичатый 

хлѣбъ, плевелный хлѣбъ, пшенный хлѣбъ, ржаный хлѣбъ (ib., 881), отрубный 

хлѣбъ (ib., 963), пшеничный хлѣбъ (ib., 1062) та ін.; 

2) детермінаційні і модифікаційні (К. Твардовський) [621, с. 123]: 

− детермінаційні прикметники характеризують іменник та 

доповнюють його; наприклад: учоный чоловѣкъ (Львів, 1622 ЛСБ 490, 1) – 

неучоный чоловѣкъ; 

− модифікаційні прикметники ―позбавляють‖ іменник його 

первинного значення; наприклад: прежний староста, бывший подскарбий 

(1650 ДБВ). 

Згодом К. Твардовський запропонував розгалужену класифікацію, в 

основі якої – проста і складена функції ад‘єктивів:  

− детермінаційні – прикметники з простою функцією, які змінюють 

значення іменників і доповнюють його; 

− аболірійні – прикметники з простою функцією, які ―усувають‖ 

значення іменника, наприклад: уявна форма, яка, фактично, формою і не є; 

− підтверджувальні – прикметники з простою функцією, які не 

змінюють значення іменника, наприклад: справжня дружба, дійсний факт; 

− модифікаційні – прикметники зі складеною функцією (виконують 

одночасно функцію детермінування та усунення), які, за К. Твардовським, є 

аболірійно-детермінаційними, наприклад: фальшиві гроші [621, с. 146]. 

Самі ж мовознавці одностайні в тому, що ідеальних класифікацій не 

існує, через те оперують додатковими методами дослідження близькості 
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семантичних одиниць, зокрема – методом шкали [603, с. 109] (детальніше 

див. у Розділі 4). 

 

3.4. Функції ад’єктива
38

 і його номінаційний потенціал
39

 

Ад‘єктив-атрибутив в АСС, як свідчать матеріали пам‘яток, обмежує 

субстантив і сприяє його спеціалізації, уточненню; звідси дві функції 

ад‘єктива-атрибутива – кваліфікаційна й обмежувальна [235]. Функції 

прикметника можна визначити так (за Л. Михайловою): 

1) номінаційна (позначає об‘єктивні властивості та якості об‘єкта); 

2) оцінна та підсилювальна (надає об‘єктові властивостей та якостей, які 

йому присвоює суб‘єкт); 

3) видільна (виокремлює об‘єкт із класу однотипних); цю функцію 

прикметник виконує у випадку і номінації, і підсилення [450]. 

Предмети мають різноманітні ознаки, тому людина, називаючи 

реальну ознаку предмета, водночас узагальнює її. Таке узагальнення 

відбувається під час співвіднесення ознаки з відповідним ―еталоном‖, 

―точкою відліку‖, які характерні для будь-якого різновиду ознаки (розмір, 

колір, смак тощо) і для будь-якої групи предметів. На підставі ―еталону‖ 

можна встановити насамперед ознаки лінійних вагових предметів. Отож такі 

ад‘єктиви позначають ―лише ті ознаки, які розташовані по один або по інший 

бік «точки відліку» (що характерно для всіх якісних прикметників). Якщо ж 

ознака предмета відповідає нормі, то вона не позначається, і для такої ознаки 

нема відповідного слова. Обов‘язковим для таких прикметників (якісні 

прикметники розміру) є наявність антонімів‖ [ib., с. 3]. 

Продемонструємо це на українському мовному матеріалі XVI–

XVIII ст. До прикладу, ад‘єктив великий (великїй, велікий) – один із 

                                                 
38

 На важливості функційного підходу постійно наголошують Г. Уфімцева [646], О. Кубрякова [382] та ін. 

Н. Арутюнова подає такий постулат: ―Значення слова безпосередньо підпорядковане тій функції, яку 

виконує відповідна одиниця: воно формується залежно від призначення цієї одиниці‖ [22, с. 44]. 

Функційний підхід важливий для аналізу лексико-синтаксичної сполучуваності, зокрема функції ад‘єктива-

атрибутива у складі АСС вивчав Г. Пауль ще наприкінці ХІХ ст., виокремивши два типи атрибутива-

означення: обов‟язковий атрибутив-означення та надлишковий атрибутив-означення [525, с. 168]. 
39

 Номінаційний потенціал ад‘єктива кваліфікуємо як здатність слова позначати різноманітні об‘єкти 

матеріальної, соціальної та духовної сфер. 
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найчастотніших якісних прикметників (виявлено 2460 АСС за його участю), 

що дає змогу підтвердити відомі висновки
40

 і водночас розширити їх з огляду 

на особливості лексичної сполучуваності в українській мові того часу. 

Номінаційний потенціал слова великий виявляється в його спроможності 

виконувати при субстантиві всі ад‘єктивні функції (див.: CУМ
16-17

 3: 211–

215). Проте залучення наявного ілюстраційного матеріалу АСС з 

атрибутивом великий (відповідно до дистрибутивного методу аналізу) 

спонукає до таких узагальнень стосовно широкої сполучуваності цього 

ад‘єктива із субстантивами у двох основних значеннях: 1) ʻвеликий; значний 

за розміром, площею, об‘ємом, кількістю‘ і 2) ʻвеликий; значний за силою, 

інтенсивністю або ступенем вияву‘. 

І. Функціювання ад‘єктива великий у першому значенні (зокрема його 

здатність сполучатися з численними субстантивами) подано нижче; див. 

Таблиця 2. 

Таблиця 2. 

Лексико-синтаксична комбінаторика 

ад‘єктива великий  

ʻвеликий; значний за розміром, площею, об‘ємом, кількістю, тривалістю‘ 

 

1. балванъ великий <вытесаный> [вмѣсто креста]  Острог, 1598 Ист.фл.син. 36 зв. 

2. бани великиє <и малыє>  Володимир, 1578 ЖКК І, 160 

3. богатство великоє [папежъ набылъ]  1582 Посл. до лат. 1125 

4. болото великоє  1516 АрхЮЗР 8/IV, 3 

5. боръ великий <заднепровский> Київ, 1585 ЦНБ ДА/П-216, 99 

6. бочъка великаѧ [термін] Канів, 1552 ОКан.З 17 

7. будованє
будівля

 великоє  1556–1561 ПЄ 179 зв. 

8. булава великаѧ < медѧнаѧ>  Канів, 1552 ОКан.З 17 

9. быдло великоє <рогатоє> [и быдло малоє] 

[термін] 

Луцьк, 1552 ОЛЗ 189 зв. 

10. валъ великий  Черкаси, 1552 ОЧерк.З 13 зв. 

11. ватага великая <або малая>  Черкаси, 1552 ОЧерк.З 7 зв. 

12. вежа великаѧ  Київ, 1619 Гр.Сл. 236 

13. великость великаѧ [людїи]  XVI ст. УЄ ғ 77, 28 

14. вел̾блюды великиє  Чернігів, 1646 Перло 48 зв. 

15. верста великая [термін] 1546 ОГ 19 

                                                 
40

 Коли формувалося в людини ―лінгвокреативне мислення‖, ці ознаки (малый, великий, велкий, больший, 
грубый та ін.) слугували, як стверджує В. Гак, засобом упорядкування відомостей про світ та відображення 

цих відомостей у мові [115]. 
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16. воды великиѧ [источити ѡт соухого каменѧ] к. XVI ст. УЄ ғ 31, 26 

17. возъ великий <и возъ малый> [термін] Київ, 1552 ОКЗ 34 зв. 

18. войско великоє  Люблін, 1566 AS VII, 93 

19. впадокъ великий  Краків, 1527 РЕА І, 148 

20. въздухъ
завіса

 великый <злотогловный>  1600 АрхЮЗР 1/VI, 295 

21. гай великий  І пол. XVII ст. Сл. о зб. 19 

22. горбъ великий [от того места]  Підгайці, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 367 

23. горшокъ великий [термін] Луцьк, 1552 ОЛЗ 184 зв. 

24. гостинецъ великий  1599 ЦНБ ДА/П-216, 99 зв. 

25. грани великиє  Варшава 1622 ЧИОНЛ XIV-3, 139 

26. кгузъ великий [на персяхъ]  Луцьк, 1583 АрхЮЗР 8/ІІІ, 377 

27. дежка великая [масла] [термін] Київ, 1590 ЦДІАЛ Лен. 823, 1 75 

28. дорога великаұ [гостинецъ]  Шайно, 1538 AS IV, 175 

29. достатокъ великий  Острог, 1587 См.Кл. 18 зв. 

30. древо великоє  Володимир, 1571 УЄ Вол. 80 

31. дубъ великий  Ясси, 1508 DBB І, 3 

32. дѣла
гармата

 великиє <и малыє>  Краків, 1540 AS IV, 232 

33. запоны великии  Несухоїже, 1550 AS VI, 6 

34. звонъ великий [въ церкви]  Луцьк, 1583 АрхЮЗР 1/І, 184 

35. здобычъ великаѧ  Острог, 1509–1633 Остр.л. 129 зв. 

36. зерцало великоє  серед. XVII ст. Хрон. 454 

37. золотый великий <червеный> [термін] Львів, поч. XVII ст. Крон. 60 

38. изба великая [термін] Луцьк, 1627 АрхЮЗР 1/VI, 588 

39. икона великая [въ церкви]  1577 AS VI, 77 

40. кадила великиє  Київ, 1554 КМПМ І (дод.) 6 

41. камень великыи [къ дверѡ(м) гробовы(м)]  1556–1561 ПЄ 121 

42. капүcта великаа <высокаа>  Львів, поч. XVII ст. Крон. 93 зв. 

43. келихи великиє <и малыє>  Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 355 

44. кипарісси вєликїи  Київ, 1631 Син.Тр. 812 

45. книги великиє <ұко и малыє>  Київ, 1633 ЛНБ 5, ІІ 4060, 23 зв. 

46. коберецъ великий  Вільна, 1573 ПККДА ІІ, 560 

47. кожухъ великый  1571 Сап. 15/Іс, 1866, 1 

48. козлини великиє <и козлины малыє>  Берестя, 1583 Мит.кн. 2 зв.–3 

49. копци великиє  Київ, 1600 АрхЮЗР 7/І, 262 

50. корабли великиє [греков]  Київ, 1627 Тр. 668 

51. котли великиє [и котли малыє]  Житомир, 1584 АЖМУ 76 

52. кочанъ вєликїй <капүстъный>  Львів, поч. XVII ст. Крон. 93 зв. 

53. коштъ великий  

◊ коштомъ великимъ [будовати] (Львів, 1591 ЛСБ 

131) 

Варшава, 1585 АрхЮЗР 7/ІІІ, 287 

54. крестъ великій <сребреный>  Київ, 1554 КМПМ І (дод.) 6 

55. кубокъ великий <позлотистый>  Луцьк, 1570 AS VII, 370 

56. курганъ великий  Свищів, 1553 АрхЮЗР 8/VI, 29 

57. лави великие [в светлочце]  Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 350 
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58. ланцухъ великий  Луцьк, 1563 РЕА ІІ, 127 

59. лихтаръ великий <мосезовый> [лихтаръ 

другий малый]  

Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 367 

60. лѣсъ великий  Новогородок, 1518 АЮЗР І, 59 

61. лѧмпа великаұ  Львів, 1637 Інв. 8 

62. мечъ великий  XVI ст. КА 610 

63. миса великаұ <и малаұ> [термін] Луцьк, 1570 АрхЮЗР 1/І, 23 

64. море великоє  1603 РИБ VII, 9 

65. морозы великиє  Володимир, 1602 ТУ 231 

66. мостъ великий  Краків, 1539 AS IV, 191 

67. моцы
військо

 вєликиє  Вільна, 1547 AS IV, 5 зв. 

68. мыто великоє <и малоє> [термін] Берестя, 1508 AS ІІІ, 56 

69. мѣсто великоє  XVI ст. КА 625 

70. нива великая  1603 НЗУжг. XVI, 222 

71. ноги великиє [людей]  Львів, поч. XVII ст. Крон. 26 

72. носъ малый <и великий> [чоловѣка]  серед. XVII ст. Хрон. 123 зв. 

73. ѡбразъ вєликий [прєѡбражєнұ исүса хри(с)та]  Ковель, 1578 ЖКК І, 119 

74. ѡзера великиє  Канів, 1552 ОКан.З 22 

75. ѡкианъ вєликий  1582 Кр.Стр. 26 зв. 

76. окна великиє  Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 367 

77. ѡлха великая [в лѣсѣ]  1576 МЭФ І, 94 

78. ѡрелъ великїй  поч. XVII ст. Проп.р. 200 

79. ѡстровъ великий  Торговиця, 1527 AS ІІІ, 305 

80. очи великиє  1582 Кр.Стр. 26 зв. 

81. палецъ великий <и малый> [термін] Київ, 1619 О обр. 69 

82. панства великиє  Острог, 1587 См.Кл. 11 

83. пекарнѧ великаѧ  Кременець, 1552 ОКр.З. 143 

84. перло великоє  Вільна, 1503 АрхЮЗР 3/І, 1 

85. перына великая  Одрехова, 1576 ЦДІАЛ 37, 16 

86. печи великиє  Володимир, 1552 ОВол.З 194 зв. 

87. пила великая [бондара]  Житомир, 1582 АЖМУ 42 

88. платѣжъ великий  XVI ст. НЄ 33 

89. поборы великиє  Берестечко, 1566 РИБ ХХХ, 397 

90. полгакъ великий <товстий>  Луцьк, 1583 АрхЮЗР 8/ІІІ, 404 

91. поле великоє  серед. XVII ст. Хрон. 456 зв. 

92. полмиля великаѧ [термін] 1646 ОГ 83 зв. 

93. полмиски великиє (міра) и малыє  Осмиловичі, 1576 ЖКК І, 76 

94. покрывала великиє <и малыє>  Вільна, 1608 Гарм. 214 

95. посторонокъ великїй [на шїю зложити]  XVI ст. УЄ ғ 29519, 39 

96. постъ великий [термін] Луцьк, 1593 АрхЮЗР 8/ІІІ, 453 

97. потайникъ великий <долгий>  Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 160 

98. почотъ великий [cлугъ, татаръ поганцовъ]  Луцьк, 1580 АрхЮЗР 1/І, 145 

99. престолъ великий  Київ, 1554 КМПМ І (дод.), 10 

100. припутникъ великий <и малый> [термін] XVI ст. УТ 1 
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101. пуща велика  Львів, поч. XVII ст. Крон. 26 зв. 

102. рєєстръ великий <школный>  Луцьк, 1624 ПВКРДА І-1, 83 

103. рожонъ вєликий  Володимир, 1578 ЖКК І, 160 

104. рыбы великиє <и малыє>  Чернігів, 11646 Перло 170 

105. рѣка великаѧ [Єфратъ]  Чернігів, 1646 Перло 141 

106. светлица великаѧ  Кременець, 1552 ОКр.З 146 зв. 

107. свичи великиє <восковыє и малыє>  Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 368 

108. свини великиє  Володава, 1553 AS VI, 13 

109. скарбы великїи  XVI ст. УЄ Трос. 46 

110. скатерти великиє <тонкиє>  Житомир, 1583 АЖМУ 46 

111. склепъ великий  1582 Кр.Стр. 69 

112. скотъ великий  [термін] Вільна, 1529 РЕА І, 167 

113. скриня великая <чорная> 1567 АрхЮЗР 8/ІІІ, 137 

114. столи великие  Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 350 

115. стрѣлба
зброя

 великаѧ  XVII ст. [?] КТ 

116. сума великаѧ  1566 ВЛС 61 

117. сыры великиє  Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 25 

118. сѣти велїкыи  к. XVI ст. УЄ ғ 31, 192 

119. таборы великиє [войска]  Черкаси, 1648 ВУР фотокоп. 12 

120. трүба великая [ангела]  Вільна, 1596 З.Каз. 77 зв. 

121. улица великая  Луцьк, 1569 АрхЮЗР 8/VI, 230 

122. үстьє великоє [морѧ] Київ, 1627 Тр. 661 

123. церква великая [cвятого Михаила]  Київ, 1631 ПККДА ІІ-1, 409 

124. чолнъ великий  Краків, 1511 АЛРГ 148 

125. чоловѣкъ вєликій [гигантъ, вєлєтъ]  Київ, 1627 ЛБ 50 

126. шафер великий [в перстени]  1573 АрхЮЗР 8/ІІІ, 244 

127. шкатүла вєликаұ <подорожнаұ>  Володимир, 1578 ЖКК І, 159 

128. школа великая  Львів, 1616 ЛСБ 241 

129. шрамъ великий  Володимир, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 70 

130. ұстребъ великий  1566 ВЛС 99 зв. 

 

За нашими спостереженнями, особливості сполучуваності ад‘єктива 

великий ʻзначний за розміром, площею, об‘ємом, кількістю‘ є такими: 

1) поєднання із тривимірними (висота, довжина, ширина) 

субстантивами – назвами конкретних предметів: 

а) без додаткового ад‘єктива-атрибутива: 

• дубъ великий, корабли великиє, столи великие, ұстребъ 

великий та ін.; 

б) із додатковим ад‘єктивом-атрибутивом: 
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• кочанъ вєликїй <капүстъный>, крестъ великій 

<сребреный> та ін.; 

2) наявність супровідної пари – АСС зі спільним субстантивом та 

ад‘єктивами-антонімами:  

• бани великиє // бани малыє, келихи великиє // келихи 

малыє, книги великиє // книги малыє, козлини великиє // 

козлины малыє, лихтаръ великий // лихтаръ малый, 

покрывала малыє // покрывала великиє та ін.; 

3) використання ад‘єктива в лексикалізованих словосполученнях – 

термінах (назви мір, податків, сільськогосподарські назви), які, як правило, 

функціюють у парі – АСС зі спільним субстантивом і ад‘єктивами-

антонімами: 

• бочъка великаѧ, быдло великоє // быдло малоє, верста 

великая, возъ великий // возъ малый, горшокъ великий, 

дежка великая, дѣла41 великиє // дѣла малыє, мыто 

великоє // мыто малоє, полмиля великаѧ, полмиски 

великиє // полмиски малыє та ін.; 

4) оказіонально виявлено АСС як прислівникову назву коштомъ 

великимъ [будовати] (Львів, 1591 ЛСБ 131) зі значенням ‗дорогою ціною‘. 

ІІ. Функціювання ад‘єктива великий у другому значенні (зокрема його 

здатність сполучатися з численними субстантивами) подано нижче; див. 

Таблиця 3. 

Таблиця 3. 

Лексико-синтаксична комбінаторика 

ад‘єктива великий  

ʻвеликий; значний за силою, інтенсивністю вияву ознаки‘ 

 

1. бездушность великаѧ  Острог, 1598–1599 Апокр. 46 

2. бєззаконство вєликоє [вчинити]  XVI ст. УЄ ғ 29519, 158 зв. 

3. бєзправє вєликоє [и үкривжєнє]  Гологори, 1606 ЛСБ 398 

4. блюзнѣрство вєликоє  XVII ст. Кас. 34 зв. 

5. бєзчєстиє вєликоє [и досада]  Львів, 1588 ЛСБ 103 

6. благодарєнїє вєликоє  серед. XVII ст. Хрон. 16 

                                                 
41

 Тут дѣло у значенні ʻгармата‘. 
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7. боль вєликий [и бєзправє]  Острог, 1607 Лѣк. 109 

8. боұзнь великаұ  1556–1561 ПЄ 142 зв. 

9. бѣда великаѧ <незноснаѧ>  XVI ст. ЛНБ 4, 1136, 35, 1 

10. варованє великоє  Львів, 1585 ЛСБ 70 

11. вбозство вєликоє  Вільна, 1577 AS ІІІ, 527 

12. вдѧчность вєликаѧ  Київ, 1631 Син.Тр. 813 

13. вєсєльє вєликоє [и радость]  Острог, 1607 Лѣк. 111 

14. воланє вєликоє [на короля]  Львів, 1605–1606 Перест. 35 

15. воля великая [отъ бога]  Вільна, 1600 Катех. 50 

16. впоръ вєликий  Луцьк, 1536 AS IV, 60 

17. встыдъ вєликий  Острог, 1607 Лѣк. 82 

18. втиски вєликиє  Краків, 1543 AS IV, 327 

19. гадки великиє [голову здоймаютъ]  І пол. XVІІ ст. Сл. о зб. 16 

20. глупство великоє [безбожника]  поч. XVII ст. Проп.р. 141 

21. гнѣвъ великий [Ісуса до жидовъ]  поч. XVII ст. Проп.р. 157 

22. голодъ вєликий ‹душєвный›  Маркова, 1619 Позд.бр. 214 

23. горѧчєсть вєликаѧ [злости]  Острог, 1607 Лѣк. 27 

24. грєхъ вєликий <а нєзносный>  XVI ст. КА 22 

25. кгвалтъ великий  Луцьк, 1656 АрхЮЗР 1/І, 11 

26. диво вєликоє: 

♦ дивоватисѧ вєликымъ дивомь ‗дуже‘ 

♦ задивитисѧ дивомъ вєликимъ XVI ст. КА 643 

1556–1561 ПЄ 146 

27. дивъ велїкый  к. XVI ст. УЄ ғ 31, 76 зв. 

28. драпезство великоє [людемъ чинити]  1560 АрхЮЗР 8/VI, 93 

29. добродѣтєли вєликиє [продковъ]  Львів, 1605–1606 Перест. 55 

30. доводы великиє  Острог, 1598 Ист.фл.син. 456 

31. жалоби великиє  1567 ЦДІАК 28, 1, 2, 55 

32. жалость великая <сердєчънаұ>  Львів, 1593 ЛСБ 245 

33. замєшанє вєликоє [межи архимандритомъ и 

чернцы]  

Краків, 1540 КМПМ ІІ (дод.) 2 

34. запрѣщєниє вєликоє  Берестя, 1590 ЛСБ 144 

35. заступъ вєликий [и потѣха]  Київ,1621 Коп.Пал. 1135 

36. збитє великоє [и змордованє]  Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 4 

37. згибєль вєликаѧ  Острог, 1614 Тест.В. 160 

38. зєлживость вєликаұ  1595 ЛНБ 5, ІІ 4048, 113 

39. злорєчєнство вєликоє  Вільна, 1616 Прич.отех. 12 зв. 

40. злости великиє  Острог, 1607 Лѣк. 4 

41. каранѧ вєликиє  Корець, 1618 Поуч.Чарт. 173 

42. карности великиє [отъ Бога]  XVI ст. НЄ 224 

43. клопоты великиє [и частыє тривоги]  Ясси, 1602 ЛСБ 371 

44. корысть великая  поч. XVII ст. КЛ 92 

45. коханьє
уподобання

 вєликоє  Рожанка, 1598 Л.Пот. 1013 

46. кривды вєликии [в краю]  Краків, 1538 AS IV, 133 

47. ласка великая  Луцьк, 1534 AS ІІІ, 471 



152 

48. ласкавость вєликая  Острог, 1607 Лѣк. 17 

49. любовъ великая [къ благочестию]  1608–1609 Виш.Зач. 203 

50. милосердїє вєликоє [отъ Господа]  XVI ст. УЄ Літк. 70 

51. милость великая  поч. XVII ст. Песн.п. 50 

52. можность великая [Ісуса Христа]  к. XVI ст. УЄ ғ 31, 30 

53. вєликаѧ мүдрость [нє быти всквапливымъ в 

справахъ]  

Київ, 1623 Мог.Кн. 14 

54. мүжство вєликоє [народү Рѡсского]  Київ, 1623 МІКСВ 74 

55. мука вєликая  1603 НЗУжг. XVI, 225 

56. мушєнє вєликоє : ◊ за вєликимъ мушєнємъ  Острог, 1587 См.Кл. 5 

57. наваждєниє вєликоє [ѡтъ нєприұзни]  Рогатин, 1591 ЛСБ 162 

58. навалность вєликая [татаровъ]  1618 ЛСБ 103, 55, 28 

59. надєя вєликая  Вільна, 1616 Прич.отех. 13 зв. 

60. нарєканє вєликоє  Львів, 1605–1606 Перест. 44 

61. насилованє вєликоє [людємъ убогимъ]  Львів, 1605–1606 Перест. 44 

62. нєбєзпєчєнство вєликоє  1582 Кр.Стр. 6 зв. 

63. нєбєзпєчность вєликая  1572 ЛНБ5, ІІІ 4071, 32 зв. 

64. нєвѣдомость ‹барзо› вєликаѧ [въ богословїю]  Єв‘є, 1616 Прич.отех. 6 зв. 

65. нєдбалость вєликаѧ  Краків, 1538 AS IV, 165 

66. ненависть великая  1556–1561 ПЄ 325 зв. 

67. нєрадность великая Краків, 1540 КМПМ І (дод.) 2 

68. неупокой великий [и замѣшанє]  Львів, 1605–1606 Перест. 30 

69. нєщастьє вєликоє  Острог, 1603 Лям.Остр. 22 

70. нищєта вєликаұ [үбозтво и нєдостатокъ]  Львів, 1591 ЛСБ 154 

71. ѡбєлжєньє єликоє [становъ духовныхъ]  Берестя, 1593 ЛСБ 238, 1 зв. 

72. ѡбида вєлика [цєркви]  Берестя, 1594 ЛСБ 263 

73. ѡбороны великїє [и подпоры отъ бога]  Острог, 1607 Лѣк. 2 зв. 

74. ѡспалость вєликаа ‹и тѧжкаа›  Київ, 1627 ЛБ 90 

75. ѡсторожность великаѧ  Краків, 1538 AS IV, 156 

76. ѡтчаѧнїє вєликоє Острог, 1607 Лѣк. 90 

77. ѡтщєпєнства вєликиє  Вільна, 1616 Прич.отех. 5 

78. ѡхота вєликаѧ: ◊ зъ вєликою охотою  Острог, 1598 Ист.фл.син. 59 

79. ѡшүканє вєликоє  Київ, 1619 Гр.Сл. 260 

80. пєрєшкоды вєликиє [бѣса]  Київ, 1623МІКСВ 269 

81. пилность великаѧ  Вільна, 1541 AS IV, 292 

82. плачъ вєликий [учинити]  XVI ст. КА 39 

83. побожность великая  1588 ЛСБ 98 

84. погоршєнє вєликоє [людємъ христиұнъскимъ]  Берестя, 1590 ЛСБ 144 

85. подивєнє вєликоє  Львів, 1588 ЛСБ 92 

86. подоизрєнє вєликоє  Вільна, 1616 Прич.отех. 4 

87. пожитокъ великїй ‹душевный›  Корець, 1618 Поуч. Чат. 172 

88. покой вєликий [Богъ дастъ]  поч. XVII ст. Проп.р. 158 

89. покора вєликая  Острог, 1607 Лѣк. 82 

90. полза вєликаѧ  Чорна, 1629 Діал.о см. 274 
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91 помста вєликая  серед. XVII ст. Хрон. 402 

92. поражка вєликая [и дєспєктъ нємалый]  1636 Лям.о приг. 3 зв. 

93. потрєба вєликая  Житомир, 1552 ОЖЗ 119 

94. попєчєнїє великоє  Заблудів, 1569 МІКСВ 346 

95. потужность вєликая [воєводы кієвского]  Львів, 1605–1606 Перест. 37 

96. потѣха великая  Львів, 1587 ЛСБ 10 

97. почєсть вєликая  Київ, 1623 МІКСВ 71 

98. почтивость вєликая  Конюхи, 1545 AS IV, 429 

99. правда вєликая  XVI ст. НЄ 8 

100. прагнєньє вєликоє [богатства]  Острог, 1607 Лѣк. 127 

101. прєнаслєдованїє вєликоє [и частыє гонєниұ]  Брест, 1590 ЛСБ 141 

102. прикрость вєликая  Острог, 1607 Лѣк. 29 

103. прозба вєлїкаұ: ◊ за прозбою вєлїкою  Львів, 1621 ЛСБ 1049, 2 

104. противлєниє вєликоє  Острог, 1591 ЛСБ 143 

105. проудкость вєликаѧ [стада]  1556–1561 ПЄ 44 зв. 

106. пыха вєликая  Острог, 1607 Лѣк. 36 

107. радость вєликаѧ  1556–1561 ПЄ 24зв. 

108. ростырка великаѧ [межи фарисеѧми]  к. XVI ст. УЄ ғ 31, 73 зв. 

109. ростропность великаұ  XVI ст. Розм. 72 зв. 

110. свари великиє [и непокои]  Тригорськ, 1649 ДМВН 211 

111. свобода вєликаѧ  1618 ЗНТШ LXXIV, 149 

112. своволность вєликая  Книшин, 1554 AS VI, 164 

113. свѣдецтва великиє  Острог, 1598 Ист.фл.син. 456 

114. свѧтобливость вєликая  Острог, 1607 Лѣк. 80 

115. скромность вєликаѧ  Київ, 1637 УЄ Кал. 142 

116. слава великаѧ [Бога]  к. XVI ст. УЄ ғ 31, 133 

117. слѣпота вєликая [отступниковъ]  Київ, 1621 Коп.Пал. 380 

118. смутокъ великий  поч. XVII ст. УЄ ғ 256, 3 

119. смущение великое [духа чоловѣка]  1600–1601 Виш.Кр.отв. 160 

120. спори великиє  Острог, 1598 Ист.фл.син. 456 

121. спустошєнє вєликоє  Житомир, 1584 АЖМУ 109 

122. старанє вєликоє [поднұти] Берестя, 1590 ЛСБ 143 

123. страхъ великий: ♦ въ страхоу великомъ [быти]  1556–1561 ПЄ 248 

124. томлєньє вєликоє  XVI ст. ЛНБ 4, 1136, 35, 1 

125. тривоги вєликиє [и срокгиє навалности]  І пол. XVII ст. УИ 1911/2, 39 

126. тріоумфы вєликиє  Львів, 1614 Кн.о св. 443 

127. трудъ вєликий [и накладъ] [у Коронѣ Польской]  Львів, 1605–1606 Перест. 36 

128. трудности вєликии [людєм по дорогахъ]  Петрків, 1538 AS IV, 129 

129. тръпенїє великоє  XVI ст. УЄ Трос. 74 

130. тыранизованє великоє [дѣтокъ]  Луцьк, 1649 АрхЮЗР 8/ІІІ, 620 

131. тѣснота вєликаѧ [и нєдостатокъ]  Київ, 1627 Тр. 668 

132. тѧжари вєликиє [брємєн духовныхъ]  Львів, 1609 ЛСБ 422 

133. убезпеченьє великоє [от неприятеля]  Варшава, 1596 ЗНТШ XXV, 3 

134. убожєство вєликоє [и нужа]  серед. XVII ст. Хрон. 56 зв. 
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135. убозство великоє терпѣлъ  Львів, 1605–1606 Перест. 49 

136. удивлениє великоє и ужасъ  1598 Виш.Кн. 82 

137. зъ вєликимъ үтвєржєнєм <патрїаршєскимъ>  Львів, 1588 ЛСБ 10 

138. утискъ вєликий  XVI ст. КА 600 

139. утрата великаѧ  Острог, 1607 Лѣк. 99 

140. үсєрдиє вєликоє тільки в:  

◊ зъ үсєрдиємъ вєликимъ  

Устя, 1612 ЛСБ 437 

141. уфность вєликая  Київ, 1618 Аз.В. 298 

142. учтивость великая  1567 ЛНБ 103, 17/Ic, 15 зв. 

143. фолґа вєликаѧ [и пожитокъ]  1627 Тр. 37 

144.  хвала вєликая  Київ, 1619 Гр.Сл. 186 

145. хороби великиє  Острог, 1607 Лѣк. 4 

146. хтивость великая [потомковъ]  Львів, 1605–1606 Перест. 26 

147. цнота вєликаѧ  Острог, 1607 Лѣк. 93 

148. честь великая  Львів, 1605–1606 Перест. 45 

149. чудо великоє  1598 Виш.Кн. 93 

150. шаленство великоє [безбожника]  поч. XVII ст. Проп.р. 141 

 

За нашими спостереженнями, особливості сполучуваності ад‘єктива 

великий ‗великий; значний за силою, інтенсивністю або ступенем вияву‘ є 

такими: 

1) поєднання з іменниками – абстрактними назвами: 

а) переважно без додаткового атрибутива: 

• корысть великая, надєя вєликая, нєщастьє вєликоє, 

тыранизованє великоє, уфность вєликая, хвала вєликая та 

ін.; 

б) тільки оказіонально із додатковим атрибутивом: 

• бѣда великаѧ <незноснаѧ>, үтвєржєнє вєликоє 

<патрїаршєскоє> та ін.; 

2) уживання додаткового субстантива для конкретизації та підсилення 

основного субстантива в АСС: 

• неупокой великий <и замѣшанє>, свари великиє <и 

непокои>, тѣснота вєликаѧ <и нєдостатокъ>, фолґа вєликаѧ 

<и пожитокъ> та ін.; 
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3) використання додаткового субстантива з означенням-атрибутивом 

для конкретизації та підсилення основного субстантива з означенням-

атрибутивом в АСС: 

• клопоты великиє [и неспокойнє и частыє тривоги], 

тривоги вєликиє [и срокгиє навалности] та ін.; 

4) дублювання ад‘єктива для підсилення ознаки (сполучуваність у 

цьому випадку можна кваліфікувати як експресивну): 

• По такъ великихъ доводахъ, по великихъ свѣдецтвахъ, по 

великихъ спорахъ, по немалыхъ працахъ, трудахъ, 

клопотахъ далися заходници намовити (Острог, 1598 

Ист.фл.син. 456) 

• богатыє ѡ(т) вєликого старанья шалѣют, оубогєї ѡ(т) 

вєликого оубо(з)ства посхли (Острог, 1607 Лѣк. 126) 

• з великою радостїю и з великыми // роскошами ѡжидає(т) 

[Ісусъ своихъ вѣрныхъ] (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 77 зв.–78 та 

ін.); 

5) наявність оказіональної пари АСС: 

а) із тим самим атрибутивом при субстантивах-антонімах: 

• Якъ видиме у сюмъ евангеліи, великую честь добылъ 

мытникъ смиренный, а фарисей великую нискусть (XVI ст. 

НЄ 4) та ін.; 

б) із ад‘єктивами-синонімами при різних субстантивах: 

• ѡпро(ч) покоуты нѣмалоє ни великоє доброти оучинити 

(Острог, 1607 Лѣк. 16); 

6) уживання численних усталених виразів у формі кліше: 

• АСС мушєнє вєликоє виявлене тільки в: ◊ за вєликимъ 

мушєнємъ; 

• АCC прозба вєлїкаұ – тільки в: ◊ за прозбою вєлїкою; 

• АСС үсєрдиє вєликоє – тільки в: ◊ зъ үсєрдиємъ вєликимъ 

та ін. 
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ІІІ. Увагу дослідника привертає функціювання ад‘єктива великий у 

формі компаратива болший (болшій, болъшїй, булший). Відомості про 

сполучуваність компаратива болший подає ―Комбінаторний словник 

української мови XVI–XVIII ст.‖ (див. Додаток 2). За даними цього словника, 

сполучувальна здатність ад‘єктива великий як компаратива болший така ж 

висока і загалом не різниться від функціювання у вихідній формі ні в 

першому основному значенні болший ʻбільший; значніший за розміром, 

площею, об‘ємом, кількістю, тривалістю‘, ані у другому – ʻбільший; 

значніший за силою, інтенсивністю вияву ознаки‘. 

Як засвідчує дистрибутивний аналіз, єдина відмінність у 

функціюванні АСС із компаративом болший ʻбільший; значніший за силою, 

інтенсивністю вияву ознаки‘ полягає в тому, що більшість їх виявлено в 

пам‘ятках XVI–XVIII ст. тільки у формі: 

1) кліше:  

• на болшую вѣру (Вінниця, 1620 ЛНБ 5, ІІІ 4057, 32 зв.) 

• для болшоє вєры (Люблін, 1643 ДМВН 261) 

• для болшоє учтивости (Вільна, 1608 Гарм. 220) 

• на болшүю крѣпость [въсємү вышєписанномү] (Бадевці, 1503 

Cost.S. 256) 

• на болшєє потвръждєнїє [въсємү вышєписанномү] (Сучава, 1503 

Cost.S. 261) 

• для болшого свядецства (Житомир, 1650 ДМВН 217) 

• длѧ болшоє твєрдости (Вільна, 1507 AS ІІІ, 261) 

• длѧ болшого утвєржєньѧ (1577 AS VI, 85) та ін.;  

2) лексикалізованих словосполучень: 

• васнь болшую [мати] ʻзатаїти зло, ненависть‘ (Вільна, 1595 

Ун.гр. 147) 

• пилность болшую [мѣти] (Сучава, 1603 ЛСБ 376) // 

пилность болшую [прикладати] ʻбути надзвичайно обачним, 

пильним‘ (Кам‘янець, 1606 ЛСБ 406) 
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• за болшую повагу [мати] ʻдуже поважати‘ (Київ, 1619 Аз.В. 

231) 

• старанє болшеє [мѣти] (Сучава, 1603 ЛСБ 376) // старанїє 

болшеє [чинити] ʻдокладати значних зусиль‘ (Сучава, 1599 

ЛСБ 345, 1) та ін. 

IV. Про особливості текстової поведінки ад‘єктива великий у формі 

суперлатива можна говорити на підставі корпусу АСС, компонентами яких є 

атрибутив наиболший із префіксом-формантом наи- та атрибутив наболший 

із фонетично видозміненим префіксом на-. 

1. Функціювання ад‘єктива великий у формі суперлатива наиболший 

як атрибутивного компонента АСС у першому основному значенні 

ʻнайбільший; найзначніший за розміром, площею, об‘ємом, кількістю, 

тривалістю‘ подано нижче (див.: Таблиця 4). 

Таблиця 4. 

Лексико-синтаксична комбінаторика 

ад‘єктива наиболший (наболший)  
ʻнайбільший; найзначніший за розміром, площею, об‘ємом, кількістю‘ 

1. городъ наиболший  Київ, 1623 МІКСВ 71 

2. крестъ наиболшии [новозламаного срѣбла] Львів, 1637 Інв. 4 зв. 

3. келихъ наиболший <старый, срибрный, з̾внутръ 

злотистый>  

Львів, 1637 Інв. 6 

4. киѡтъ наиболшый [ѡ пұти вежахъ]  Львів, 1637 Інв. 14 

5. корабль наболший серед. XVII ст. Хрон. 636 

6. палецъ наибольший 1608–1609 Виш.Зач. 214 

7. прологъ наиболший <мартовый> [на пергаменѣ]  Львів, 1637 Інв. 23 зв. 

8. церковъ наболшая [Петра и Павла въ Римѣ]  Вільна, 1595 Ун.гр. 133 

 

Як свідчать пам‘ятки української мови XVI–XVIII ст., суперлатив 

наиболший (наболший) у першому основному значенні ʻнайбільший; 

найзначніший за розміром, площею, об‘ємом, кількістю, тривалістю‘ має дуже 

обмежену сполучувальну здатність; його – як ад‘єктив-атрибутив – виявлено в 

АСС із 8 субстантивами (див.: Таблиця 4); пор. сполучувальну спроможність 

вихідної форми великий у АСС зі 130 субстантивами (див.: Таблиця 2). Не 

вдається розширити мікроконтекст за рахунок додаткових ад‘єктивів-

атрибутивів (за винятком АСС келихъ наиболший); значення АСС можна 
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підтвердити переважно завдяки додатковим атрибутивам, вираженим 

субстантивами, як-от: киѡтъ наиболшый ѡ пұти вежахъ, церковъ наболшая 

Петра и Павла въ Римѣ. 

2. Функціювання ад‘єктива великий у формі суперлатива наиболший 

як атрибутивного компонента АСС у другому основному значенні 

ʻнайбільший; найзначніший за силою, інтенсивністю вияву ознаки‘ подано 

нижче (див.: Таблиця 5). 

Таблиця 5. 

Лексико-синтаксична комбінаторика 

ад‘єктива наиболший (наболший, наболший)  
ʻнайбільший; найзначніший за силою, інтенсивністю вияву ознаки‘ 

 

1. благословенство наиболшєє [и ласка] Острог, 1587 См.Кл. 1 зв. 

2. болезни найболшиє Чернігів, 1646 Перло 157 

3. бѣда наиболшаѧ Острог, 1607 Лѣк. 110 

4. кгвалтъ найболшый [и кривда] Вільна, 1616 Прич.отех. 8 

5. добродейства наболшиє [его милости] Володимир, 1569 АрхЮЗР 8/ІІІ, 

184 

6. жал найболший [и дисгонор] Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 350 

7. ласка наибольшая <Божая> Київ, 1631 Тр. 2 

8. любовъ наболшаѧ <и досконалшаѧ> [кү Христу]  Київ, 1632 МІКСВ 271 

9. потрєба наболшая [боронити Вѣрү Православнүю] Київ, 1632 МІКСВ 269 

10. премноженє набольшое тільки в:  

◊ водлугъ набольшого премноженя  

Краків, 1595 АСД І, 199 

11. пыха наболшаѧ [и зазро(ст) и ненави(ст)] к. XVI ст. УЄ ғ 31, 112 зв. 

12. силы найболшиє тільки в: 

◊ вєдлүгъ найболшихъ силъ [и прєможєньѧ нашєго]  

Острог, 1598–1599 Апокр. 17 

13. старанє наиболшєє  Київ, 1625 Коп.Ом. 154 

14. страхъ наболший <ночный> Вільна, 1620 См.Каз. 27зв. 

15. уваженє найболшеє тільки в: 

◊ водлугъ найбольшого уваженя [и баченя своего] 

Краків, 1595 АСД І, 199 

16. учтивость найбольшая тільки в: 

◊ зъ найбольшою учтивостью  

Краків, 1595 АСД І, 197 

17. щастѧ наиболшєє  Чернігів, 1646 Перло 1 зв. 

18. радость наболшаѧ [и заплата ст҃ымъ оугодником 

Бж҃їи(м)] 

Чернігів, 1646 Перло 162 

 

Пам‘ятки української мови XVI–XVIII ст. свідчать, що суперлатив 

наиболший (наболший) у другому основному значенні ‗найбільший; 

найзначніший за силою, інтенсивністю вияву ознаки‘ має обмежену 
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сполучувальну здатність; його – як ад‘єктив-атрибутив – виявлено в АСС із 

18 субстантивами (див. Таблиця 5); пор. сполучувальну спроможність 

вихідної форми великий у АСС зі 150 субстантивами (див. Таблиця 3). 

За нашими спостереженнями, особливості сполучуваності ад‘єктива 

наиболший (наболший) ʻвеликий; значний за силою, інтенсивністю або 

ступенем вияву‘ такі: 

1) поєднання з іменниками – абстрактними назвами: 

а) без додаткового атрибутива: 

• я, дознавши ку собе <…> милост малжонскую и милостивую 

зычливост з наиболшими добродействы его милости <…> вено 

мое <…> малжонкови моему намилшому, даю и дарую 

(Володимир, 1569 АрхЮЗР 8/III, 184); 

б) із додатковим атрибутивом: 

• Цр҃ковъ <…> хочєтъ насъ <…> в̾ наболшүю и досконалшүю 

любовъ кү ѡблюбєнцєви своємү [Христу] запалити (Київ, 1632 

МІКСВ 271) 

• [душа правовѣрнаѧ ] в̾ наибол̾шой зась ласцѣ Бж ҃ой пыхи и 

вывышєнѧ вшєлѧкѡ выстєрєгаласѧ (Київ, 1631 Тр. 2) 

• а мы сѧ ночногѡ и наболшого страха боѧти нє бүдємо (Вільна, 

1620 См.Каз. 27зв.); 

2) уживання додаткового субстантива для конкретизації і підсилення 

основного субстантива в АСС: 

• наиболшєє бл г҃словєнство, и ласкү <…> творца своєго 

ѡ(т)носѧть тыє , в̾ которыхъ ѡ (т)чєствѣ, и добрахъ по нихъ нє 

дѣдичитъ обцы (Острог, 1587 См.Кл. 1 зв.) 

• межи тыми набо(л)шаѧ пыха и зазро(ст) и ненави(ст) <…> 

нѣ(ж)ли межи просты(м) а оубоги(м) людо(м) (к. XVI ст. 

УЄ ғ 31, 112 зв.) 

• наболшаѧ радость и заплата ст ҃ымъ оугодником Бж ї҃и(м) 

(Чернігів, 1646 Перло 162) 
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3) використання додаткового субстантива з означенням-атрибутивом 

для конкретизації і підсилення основного субстантива з означенням-

атрибутивом в АСС: 

• до самой Ри(м)ской столицы, прєзъ найболший кгвалтъ, и 

кривдү цє(р)ковнүю натѧгаютъ [артикүли] (1616 Єв‘є, Прич.отех. 

8) та ін.; 

4) основний ад‘єктив може дублюватися для підсилення ознаки 

субстантива: 

• По такъ великихъ доводахъ, по великихъ свѣдецтвахъ, по 

великихъ спорахъ, по немалыхъ працахъ, трудахъ, клопотахъ 

далися заходници намовити (Острог, 1598 Ист.фл.син. 456) 

• богатыє ѡ(т) вєликого старанья шалѣют, оубогєї ѡ(т) вєликого 

оубо(з)ства посхли (Острог, 1607 Лѣк. 126) 

• з великою радостїю і из великыми // роскошами ѡжидає(т) 

[Ісусъ своихъ вѣрныхъ] (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 77 зв.–78 та ін.);  

5) наявність оказіональних пар-антонімів: 

• часо(м) за наймє(н)шүю рєчъ найбо(л)шаѧ бѣда. хоробы, 

оутрапє(н)ѧ, похлѣбова(н)ѧ нєво(л)ничїє (Острог, 1607 Лѣк. 

110); 

6) уживання ад‘єктивів-синонімів, однак у складі різних АСС із 

різними субстантивами: 

• той бүдє знѧтїй найболшими болєзнѧми в̾  жалости , познавши 

то що вєликими дарами бозкими погордѣвъ (Чернігів, 1646 

Перло 157); 

7) засвідчено значну кількість АСС у формі: 

а) прислівників:  

• АСС наболшаѧ моць тільки як наболшєю моцю 

‗якнайсильніше‘: потрєба набо(л)шєю моцю боронити [Вѣрү 

Православнүю] (Київ, 1632 МІКСВ 269) 
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• АСС учтивость найбольшая тільки як зъ найбольшою 

учтивостью ‗якнайпишніше‘: зъ найбольшою учтивостью тѣлу 

моему погребъ учинити, и до гробу одпровадити (Краків, 1595 

АСД І, 197) та ін.; 

б) кліше: 

• водлугъ набольшого премноженя [церковь соборную знову 

всю <…> оправилъ] (Краків, 1595 АСД І, 199) 

• вєдлүгъ найболшихъ силъ [помагати бүдємо] (Острог, 1598–

1599 Апокр. 17) 

• водлугъ найбольшого уваженя (Краків, 1595 АСД І, 199); 

в) лексикалізованих словосполучень: 

• найболшєє старанє [мѣти] ‗докладати великих зусиль‘ (Сучава, 

1599 ЛСБ 345, 1) 

• найболший жал [мати] ‗страждати, переживати‘ (Луцьк, 1649 

АрхЮЗР 3/IV, 350). 

Отже, ад‘єктив-атрибутив у складі АСС можна аналізувати в кількох 

аспектах: г р а м а т и ч н о м у , відповідно до якого АСС є лише способом 

актуалізації віртуальної ознаки, яку відтворює ад‘єктив; ф у н к ц і й н о м у  

(номінаційному), відповідно до якого АСС є насамперед засобом 

виокремлення конкретного об‘єкта із класу однорідних.  

 

3.5. Дискурсивні (текстові) характеристики ад’єктива 

Тексти пам‘яток української мови XVI–XVІII ст. – як єдине доступне 

джерело вивчення АСС для сучасного дослідника мови того часу – 

підтверджують висновки про те, що ад‘єктивну лексику
42

 на рівні з іншими 

розрядами слів варто кваліфікувати значною мірою як дискурсивно-

когнітивні утворення, адже такий підхід до вивчення слів різної 

                                                 
42

 Ад‘єктив як окремий клас слів виник із синкретичного імені ―через стадію синтаксичного використання 

імені в ролі атрибута до іншого імені за схемою камінь + хліб = твердий хліб. Таким чином первинні 

прикметники повинні були бути тільки відносними. Як суб‘єкти спілкування, люди навчилися відрізняти 

сталі, постійні та другорядні властивості предметів. Мисленнєвий процес розмежування ознаки та 

субстанції й відобразила диференціація первісного синкретичного імені на іменник і прикметник‖ [27, с. 4]. 
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частиномовної належності ґрунтується на природних принципах 

категоризації і виявляє, як у цій категоризації відображаються найважливіші 

особливості сприйняття й осмислення людиною світу. Дискурсивно-

когнітивний підхід до вивчення частин мови дає змогу визначити їх як 

концептуальні структури, які відповідають як фрагментам сприйманої 

дійсності, так і функціям цих частин мови у складі висловлювання й 

дискурсу. Така концепція (її дотримуються О. Афанасьєва [31], 

О. Кубрякова і В. Дем‘янков [385], Ф. Вулф і Е. Ґібсон [867] та ін.), з одного 

боку, поглиблює традиційне розуміння частин мови, доцільність і 

загальнолінгвістичне значення якого приймає більшість сучасних учених, а 

з іншого – нове розширене тлумачення частин мови. Із когнітивної точки 

зору, із погляду ментальної репрезентації ад‘єктив як частина мови має 

означальне значення і, порівняно з іншими означальними словами, чітку 

семантичну видільність (виокремлюваність); він позначає непроцесуальні 

ознаки суб‘єкта, фіксуючи насамперед найбільш стійкі. 

Вивчення особливостей ад‘єктивів-атрибутивів дає змогу виявити їхню 

поведінку в тексті (дискурсі). Під текстовими (або дискурсивними) 

характеристиками ад‘єктивів розуміємо всі мовленнєві ситуації, які пов‘язані 

з появою прикметників-означень у тексті пам‘яток і які стосуються 

виконуваних ними основних функцій, а також причин такого використання в 

українській мові XVI–XVIIІ ст. Установлені текстові характеристики (на 

основі 550 різножанрових фрагментів обсягом від 100 до 200 слів кожний) 

сприяють описові ад‘єктивів у складі АСС (і в текстах загалом) у трьох 

аспектах: 

1) основні функції (первинна чи вторинна) ад‘єктива; 

2) здатність ад‘єктива наповнювати текст; 

3) сполучуваність та послідовність в атрибутивному ланцюжку.  

3.5.1. Основні функції (первинна і вторинна) ад’єктива 

За традиційним підходом, ад‘єктив у тексті вторинний, тому що 

з‘являється ―тільки у зв‘язку з особливими умовами самого тексту: значною 
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мірою поведінка іменника в дискурсі визначається змістовими та 

смисловими навантаженнями прикметників, конкретними функціями їх у 

тексті‖ [31, с. 4]. Аналізовані тексти пам‘яток української мови XVI–

XVIIІ ст. дають змогу заперечити таке категоричне твердження, тобто 

можемо говорити про те, що поява ад‘єктивів і АСС для номінування осіб, 

об‘єктів, явищ тощо є такою ж первинною, як і поява стрижневого іменника 

(за умови, якщо детально дослідити статус таких АСС відповідно до зв‘язків 

між компонентами; детально див.: Розділ 4). 

*** 

До прикладу, проаналізуймо текст ―Листа молдавського воєводи 

Олександра Львівському Успенському братству‖, написаний у Завадинах 28 

травня 1559 року. У наведеному нижче фрагменті пам‘ятки номінаційні 

словосполучення божию милостию, земли молдавскии, свєтаұ пречистаұ, 

владыка лвовскии, божеє нароженє засвідчують послаблення значущості 

ад‘єктива у складі такого найменування і кількісно переважають над єдиним 

вільним АСС славетныи пановє, що функціює як шанобливе звертання до 

членів Львівського ставропігійського братства при церкві Успення Пресвятої 

Богородиці:  

ұ алєксандръ воєвода божию млс҃тию1
43 господар зємєль 

молдавскихъ2, Славєтныи пановє такъ ұко мєли єсмо ѡтъ васъ посла 

вашєго богдана в рєчахъ вашихъ ѡколо будованұ а довєршєнұ тои 

цєркви ино чєрєз нєго ж посылаємо вам волы которыи абы єстє 

ѡтбывши и там в роботу тои цєркви вложили. Славєтныи пановє 

стараитєсұ абы докончєна быти могла до свєтои прєчис҃тои3. а коли сұ 

докончит а мы на ѡсвєщєниє хочємо до вас послати Єпископа <...> а 

што сұ дотычєт ѡтца владыки лвовского4. ино нєхаи и ѡн там будєт, а 

так абы тоє єму противно нє было . чого нам и король єго мл ҃ 

дозволити рачил если єго мл ҃ ѡто жадати будєм . С тим вас богу 

                                                 
43

 Індекси вказують на послідовність подальшого аналізу виділених АСС (див.: наступні сторінки). 
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полєцаєм. Писан на завадинах под лєт ҃ бож҃ нарож5 ≠а҃ ф҃ нθ҃ мс҃ц маи ки ҃ 

дєн (Завадини, 1559 ЛСБ 296, 1). 

Звернімо увагу на особливості будови та використання виділених вище 

складених найменувань (лексикалізованих словосполучень), порівнюючи їх 

із близькими до них вільними словосполученнями: 

1. АСС божию милостию вжито зі значенням ʻ(формула, що додавалася 

до титулу або імені світських і церковних правителів) Божою милістю, 

милістю Божою‘ [СУМ
14-15

 1, 107]; пам‘ятки XVI–XVIІI ст. засвідчують ще 

такі варіанти:  

• Милостию божию Гедеон єпископъ галицкии и лвовскии и 

каменца подолского (Львів, 1588 ЛСБ 103); 

• мы Жикимонтъ Божєю милостью король Польскии, великии 

князь Литовский, Рускии, кнѧжа Прускоє (Львів, 1509 AS ІІІ, 69); 

• Божию милостию великого королұ и великого кнұзұ Іоана 

Казимера полского кнұзұ литовского руского и инныхъ 

(Чигирин, 1649 ЦДАДА 124, 3, 37) та ін.  

Водночас виявлено часто вживані вільні словосполучення божа 

милость, божая (божія) милость, де божий // божій ʻякий походить від Бога, 

дарований Богом; Божий‘ і милость ʻблаговоління, ласка, милість‘: Але 

святых молитвы пред бога исходять и милость божію мировы приводять 

(к. XVI cт. Укр.п. 76) та ін. 

2. АСС землұ молдавскаұ ʻМолдавська феодальна держава, 

Молдавське князівство‘ [СУМ
14-15

 І, 395], де землұ ʻдержава, країна‘; пор. 

також: волоскаұ землұ, землұ єгипецкаұ, землұ лѧдцкая, землұ турецкаұ, 

землұ ческаұ та ін., які вживаються на позначення країв, країн, держав 

(детально про це див. у Розділі 4); 

3. АСС светая пречистая, де пречистыи (цсл. прѣчистыи) ʻ(уживається 

як епітет Богородиці) пречиста, непорочна‘ [СУМ
14-15

 2, 231]. 

Лексикалізовані словосполучення зі словом пречистаұ можуть функціювати і 

як назви церковних свят та календарні дати, і як назви храмів чи монастирів 
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на честь Пресвятої Богородиці [СУМ
14-15

 2, 327]. У поданому фрагменті 

пам‘ятки вираз светая пречистая стосується церковного свята Успіння 

Пресвятої Богородиці (28 серпня), яке у народі називають Перша Пречиста. 

4. АСС владыка лвовский ʻвладика львівський‘, де владыка ʻтитул 

духовних осіб високого чину; владика‘; пор. також: кгрецкїй владыка 

ʻнайвища офіційна особа греко-католицької церкви‘, дворный владыка 

ʻпредставник церкви при монашому дворі‘, у переносному значенні дому 

владыка ʻглава сім‘ї, господар‘; пор. також владыка ʻ(про Бога, що має 

безмежну владу над світом) володар‘ [СУМ
16-17

 4, 91]. 

5. АСС божеє нароженє тут має значення ‗початок християнського 

літочислення; від народження Христа‘; пам‘ятки української мови XVI–

XVII століть засвідчують функціювання омоніма божеє нароженє2
 ‗назва 

церковного свята; календарна дата; Різдво‘ [пор. також: СУМ
14-15

 І, 108], де 

атрибутив божий має значення ‗(складова частина назв церковних свят і 

обрядів) божий‘ [СУМ
16-17

 3, 10]. 

Щодо АСС божеє нароженє, то історію його появи та еволюції в 

староукраїнській мові можна зобразити таким чином:  

5.1. вільне словосполучення божеє нароженє ‗народження Ісуса 

Христа, його поява на світ‘ →  

5.2. божеє нароженє ‗початок християнського літочислення; від 

народження Христа‘ → 

5.3. божеє нароженє ‗назва церковного свята; календарна дата; 

Різдво‘.  

5.1. У статусі вільного словосполучення аналізований вираз має низку 

синонімів, і саме вони є часто вживаними в мові XVI–XVII ст.: нароженє 

Христово – З звѧзкувъ грѣховныхъ боудүчи освобожєни , И прєзъ Нарожєнѧ 

Хв҃о обожєни (Львів, 1616 Бер.В. 91)
44

.  

                                                 
44

 Пор. ще: нароженє Збавителѧ свѧтоє (Львів, 1616 Бер.В. 70); день свѣтлый єго нароженѧ (ib., 68); с Панны 
єго нароженьє (ib., 67). Із підсиленням: по(з)доровлѧємо васъ , прєзацнїи Пановє , тымъ ст ҃ымъ и 
прєславнымъ, нарожєнѧмъ Сн҃а Бж҃їѧ Гд҃а нашєго Іис҃а Ха҃ (Чернігів, 1646 Перло 59 зв.). 
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5.2. АСС божеє нароженє ‗(початок християнського літочислення) 

народження Христа‘ мало високу частоту використання в діловому мовленні 

у виразах-кліше: 

− переважно: 

• [писанъ] под лѣты Божєго нарожєнѧ (Вільна, 1507 AS ІІІ, 43) 

• [писанъ] под лѣто Божого нароженя (Краків, 1518 РЕА І, 35) 

• [писанъ] лѣта Божого нароженя (Галичани, 1553 АрхЮЗР 8/VI, 15) 

− рідше: 

• [писанъ] року божого нароженұ (Кунів, 1581 ЛНБ 5, ІІ 4044, 95) 

• [писанъ] въ лѣто Христова нарожєнұ (1586 УИ 1911/2, 14) 

− значно менше ілюстрацій вживання без супровідного дієслова: 

• [лѣта] божєго нарожєнѧ (Книшин, 1554 AS VI, 162) 

• [року] божого нарожения (Вільно, 1595 Ун.гр. 111) 

• [року] Божїєго нарожєнїа (Томашів, 1618 ЗНТШ LХХIV, 148) 

• [днұ] божого нарожєнұ (Вінниця, 1634 ЛНБ 5, ІІ 4060, 72).  

5.3. АСС божеє нароженє ‗назва церковного свята; календарна дата; 

Різдво‘, як свідчать опрацьовані джерела, вживалося у значенні прислівника 

часу: 

• [на дєнь божєго] нарожєня ‗у день Різдва Христового; на Різдво 

Христове‘ (Житомир, 1584 АЖМУ 73) 

• [на день] божєго нароженя <рымъского> ‗тс.‘ (Житомир, 1609 ДМВН 

151) 

• предъ божимъ нароженемъ ‗до Різдва Христового‘ (Львів, 1605–1606 

Перест. 41) 

• пєрєдъ божъимъ нарожєньємъ ‗тс.‘ (Луцьк, 1552 ОЛЗ 177 зв.) 

• по божумъ нарожиню ‗після Різдва Христового‘ (Одрехова, 1584 

ЦДІАЛ 37, 1, 20) 

• от божого нароженя до другого божого нароженя ‗від Різдва 

Христового і до Різдва Христового; упродовж року‘ (Володимир, 1563 

АрхЮЗР 8/VI, 130) 
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• от божєго нарожєнѧ аж до божєго нарожєнѧ ‗тс.‘ (Торчин, 1540 AS 

IV, 258)
45

.  

*** 

Інший тип текстів ділового стилю – заповіти (або тестаменти) – 

репрезентують широке використання як вільних АСС, так і АСС різного 

ступеня зрощення зі значною кількісною перевагою останніх, які в текстах 

заповітів уже функціювали переважно як прислівникові форми. У тексті 

―Заповіту Івана Василева Левковича з Рогатина брату Гаврилові та 

Львівському Успенському братству на рухоме і нерухоме майно‖, 

написаному у Львові 5 серпня 1594 року, виявлено лексикалізованих 

словосполучень – 48 %, вільних – 52 %. Продемонструємо це на такому 

фрагменті зазначеного вище заповіту:  

Ұ іѡан василєв лєвковича з рогатина цалого үмыслү1 бүдүчи, за 

здоровѧ доброго2
 своєго нѣ ѡт кого нєпримүшєныи, анѣ намовлєныи, 

толко длұ часү заповѣтрєного3 нѣнєшнєго ұвно чиню сим моим 

писанєм всұкомү үрұдү, и комү бы вѣдати налєжало, типєр и на потом 

бүдүчим, ижєм үмыслил ѡтчизнү мою дом ү рогатинѣ на старом 

мѣстѣ4, <…> даю и дарүю брату моємү гаврилию <…>. Тот дом мои 

ѡтчизны, єсли бы бг ҃ь попустил на мєнє см ҃рть в тых часох, то єст в 

року том, тогды ѡтказүю єго даю и дарүю брату моємү гаврилию, 

зұтю ѡнисковомү в ұворовѣ ѡтдалұючи всѣх иных приұтєлєи, и 

сєстрү нашү агафїю мєщанкү рогатинскүю. Брат мои гаврилии 

повинєн будєт дати напрєд нѣжли и дом возмєт в моц свою золотых л ҃ 

личбы полскои <…> до вѣрных рүк5 братствү црк҃овномү лвовскомү6 

храма үспєнїѧ прєст҃ыѧ бц а҃7 на мүрованұ того храма ст о҃го <…> а 

єслибы брат мои <…> воли моєи досыт нє үчинити , того долгу бг у҃ и 

прчстои бжєи мт р҃и8 ѡтдати нє хотѣл, тогды ұ з братом моим ѡ тоє 

хочу сүд имѣти прєд нєлицємѣрным сүдиєю гд҃мъ нашим іс ҃ хм҃ь <…>. 

                                                 
45

 Пор. ще: на светое Нароженя Панскоє (Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 326); отъ нарожєнұ ису христову 
(Вільна, 1579 МІО ІІ 4044, 53); от нарожденя Ісусъ Христова (Варшава, 1591 Тр. 54); по нароженью Исусъ 
Хрыстовомъ (Затурці, 1590 ИКА, дод. 94). 
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Ищо єст дѣдизны на мєнє припадаючаѧ част, тую тыж братү моємү 

гаврылию ѡтдаю на що длұ лѣпшєи вѣри и пєвности ставлю свѣдками 

сєго доброволного писанѧ моєго ѡтца михаила сщ҃ника лвовского 

храма үспєнїѧ бц ҃а дх҃овника моєго, и пна҃ ұроша сүконника мєщанина 

лвовского, и миколаѧ күшнѣра збаразкого с прєдмєстұ краковского 

(Львів, 1594 ЛСБ 265, 1). 

 

1. Лексикалізоване словосполучення [будучи] цалого умыслу ʻпри 

повному розумі‘ входить до чисельного синонімічного ряду:  

• на умѣсле целый и зуполноє доброє памети 

• на тѣлѣ и үмыслє здоровъ 

 • при доброй памети и здоровомъ үмыслє 

• на баченю и умысле добре здоровый 

• будучы здоровыи такъ на тєлє ұко и на умысле 

• на умысли добре здоровый 

• на души и на умыслѣ моцнъ достатечне 

•здоровы на теле и умысле 

• на умысле розуме и памети здоровыи 

• на умысле, баченю и памети здоровыи 

• будучи здорови на оумыслох и на здоровях своих (антонім упадати на 

умыслѣ под час хоробы) [КСУМ
16-17

]; пор.: за целого розуму, целымъ 

розумомъ, целым умом ʻпри повному розумі, при повній свідомості‘ [СУМ
14-

15
 І, 528]. 

2. Лексикалізоване словосполучення за здоровұ доброго ʻ(фізично і 

психічно правочинний) у доброму здоров‘ї‘ є синонімом до аналогічних 

термінних виразів, які часто засвідчені в текстах XVI–XVІII ст. [СУМ
16-17

 11, 

197]: 

• въ добромъ здоровю (здоровє, здорови) 

• при добромъ здоровю 

• у полномъ здоровъи 
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• цѣлый на здорови. 

У текстах ділових пам‘яток виявлено дублетні АСС-синоніми з іншими 

стрижневими іменниками: доброго розуму, въ добромъ розумѣ, зъ розуму 

доброго, въ (у, при, за) доброй памяти [СУМ
16-17

 8, 63]; пор. із текстами 

української мови ділового стилю XIV–XV ст.: въ добромъ здоровю ʻцілком 

здоровий, при доброму здоров‘ї‘, доброє памѧти, въ (за) доброє памѧти ‗тс.‘, 

з доброю памѧтью ʻпри повній свідомості, притомний‘, у добромъ розумѣ 

ʻпри здоровому розумі‘ [СУМ
14-15

 І, 309]. 

3. АСС часъ заповѣтреный із очевидним термінним значенням ʻмор, 

пошесть, епідемія‘ має у складі ад‘єктивований дієприкметник заповѣтреный 

ʻзаражений‘ (стпол. zapoѡietrzony) [СУМ
16-17

 10, 155]; виявлено в пам‘ятках і 

варіантну форму заповетроный ʻтс.‘: в заповетроных мѣстцах соймики полем 

мѣти хотѧт (Варшава, 1568 AS VII, 307). Варто зауважити, що на позначення 

масового інфекційного захворювання функціювали проста назва повѣтриє та 

похідні від неї складені назви морове повѣтриє, велике повѣтре, заразливоє 

повѣтре, смертоносноє повѣтре, срогоє повѣтре (так колись пояснювали 

причину виникнення і поширення пошестей – через повітря [190, с. 143–

148]). 

4. АСС [на] старому мѣсцѣ вже зазнав лексикалізації і виконує в тексті 

роль обставини місця; АСС старе мѣсце можна кваліфікувати як вільне, але 

його в опрацьованих текстах пам‘яток виявити не вдалося. 

5. Лексикалізоване словосполучення до вѣрных рүк [дати] вжито зі 

значенням ʻнаправляти до людини, яка викликає повне довір‘я‘; функціювали 

синоніми до вѣрной руки, къ вѣрной руцѣ [СУМ
16-17

 6, 156]; пор.: къ вѣрной 

руцѣ ʻ(юридична формула в документах про збір мита) за дорученням 

господаря‘ [СУМ
14-15

 1, 231]. Сучасна українська мова не зберегла 

словосполучення вірна рука (вірні руки) стосовно порядної та надійної 

людини, натомість функціюють вирази у добрі руки [дістатися, потрапити та 

ін.] ʻдо розумної, дбайливої, надійної людини‘ [СУМ 2, 321] та віддавати в 
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(у) надійні руки ʻнаправляти до людини, яка викликає повне довір‘я‘ [СУМ 8, 

899]. 

6. АСС братство церковноє лвовскоє часто вживалося на позначення 

Львівського ставропігійського братства – потужної і найбільш впливової 

релігійно-громадської організації кінця XVI–XVIII ст., яка відіграла помітну 

роль у суспільно-політичному, культурному та в соціальному житті 

тогочасної України [281; 287; 288; 370; 371; 372; 373; 600].  

7. Аналізоване вище АСС братство церковноє лвовскоє має статус 

розширеного не тільки завдяки атрибутивові лвовскоє, що виконує функцію 

узгодженого означення, а й завдяки неузгодженому означенню храма үспєнїѧ 

прєст҃ыѧ бца҃, через те що утворенню самого братства передувало об‘єднання 

міщан Львова, яке здійснювало патронат над Успенською церквою. Отож 

повна назва братство церковноє лвовскоє храма үспєнїѧ прєст ҃ыѧ бц а҃. АСС 

словосполучення Прєсвұтаѧ Богородица виступає усталеною назвою Діви 

Марії. 

8. Зазначена вище назва Пресвұтаѧ Богородица у фрагменті цитованої 

пам‘ятки має синонім-дублет Пречистаѧ Божаұ Матєрь; пор. також у мові 

XVI–XVII ст.: Пречистаѧ Дѣва Мариѧ, Пренаисвѧтѣшаѧ Дѣва Мариѧ та ін. 

[СУМ
16-17

 8, 247].  

Вільними словосполученнями в аналізованому тексті є, за нашими 

спостереженнями, переважно ті, в яких функціює відносний прикметник, що 

стосується: 

− часу: АСС часъ заповѣтреный нѣнешній ‗цьогорічна пошесть, 

епідемія‘, першою частиною якого є згадане вище лексикалізоване 

словосполучення часъ заповѣтреный ‗мор, пошесть, епідемія‘; 

− особи: зұть онисковый ‗зять Ониська, Ониськів зять‘; 

− конкретного міста, території, держави: мещанка рогатинская, 

мещанинъ лвовский, священикъ лвовский, предместұ краковскоє, личба 

полская). 
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Вільними є словосполучення з якісним прикметником святый храмъ 

(про церкву), припадаючаѧ част (про належну частину спадку), лѣпшаұ вѣра 

(про краще підтвердження сказаного), доброволноє писанє (про заповіт), а 

також нєлицємѣрный сүдиұ, вжитий в образному значенні стосовно Бога.  

Обмежений обсяг дослідження не дає змоги подати більше текстів для 

підтвердження того, що не всі АСС з‘являлися в тексті (дискурсі) XVI–

XVIII ст., так би мовити, випадково виникнувши; навпаки – значна частина 

АСС завдяки ад‘єктивові (а не тільки виключно субстантивові) виконує 

первинну функцію слова – номінаційну. 

 

3.5.2. Здатність ад’єктива наповнювати текст  

Важливим елементом аналізу поведінки ад‘єктивів у тексті (дискурсі) є 

статистичні дані про їх використання. Звичайно, отримана статистика доволі 

умовна, бо насправді більш важлива не вона, а виявлені при цьому тенденції 

використання атрибутивів-прикметників у тексті, у різних частинах речення і 

в різних функціях. Широка різножанровість джерельної бази дослідження 

дала змогу виявити закономірність: що більшої всебічної характеристики 

вимагає об‘єкт, то більш точний опис реалій він отримує (завдяки 

зацікавленому мовцю) за допомогою ад‘єктивів. 

Проведене дослідження сприяло визначенню ад‘єктивної наповненості 

текстів різних жанрів. У проаналізованих фрагментах атрибутиви-

прикметники становлять до 20 % одиниць (1/5 усього тексту), що свідчить 

про значущість цієї частини мови. Безперечно, насамперед це стосується 

художніх творів, зокрема поетичних [детально див.: 211].  

 

Ад’єктив і епістолярія 

Треба зауважити, що цієї значущості аж ніяк не заперечує і факт чи не 

повної відсутності ад‘єктивів в українському тексті XVI–XVIIІ ст., як, до 

прикладу, у ―Листі ієромонаха Авина, ігумена Дубенського монастиря 

св. Спаса, до львівського ієромонаха Геннадія‖ від 5 серпня 1588 року, в 



172 

якому він запевняє ієромонаха Геннадія в тому, що Хома Бабич та Іван 

Красовський не говорили нічого поганого про нього (ѡни мѣли нѣчто мовити 

из своєго үмыслу), коли перебували в Дубні: 

 

Ѡ христѣ чс҃тному гс҃дну ѡтцу єромонахү гєнадию брату моємү 

миломү и приұтєлю доброго здоровұ и дүшєвнаго спасєниұ 

на всєм сь всѣми потєхами ѡт гд҃а бга҃ твоєи свєтыни 

вєрнє мєти зычу на долгиє часы. 

Притом гдн҃є ѡтчє гєнадии дошли до мєнє рєчи иж вм ҃ рачитєсұ 

фрасоват на пана Бабича Хому и на пана Ивана Красовского за то иж 

бы ѡни мѣли нѣчто мовити из своєи үмыслу , за правды знаюсұ ұ к 

тому. Коли их мл ҃ были в дүбнѣ розговорили єсмо сұ ѡ вашу ст ҃ыни 

ұкъ вш ҃а сты н҃и здорови и ұкь ваша стн ҃и мєшкаєшь с того пошло 

просилом пановъ ұкь сұ ѡбєрнуть назад иж бы сұ ѡповѣли . мал ұмь 

до вш ҃ стни҃ писати а єслиж бы сұ нє пригодило их мл ҃ назад сұда 

єхати просилом их мл ҃ иж бы вашєи сты н҃и припомұнүли тихо 

заправды мнѣ то приналєжит . винєн ұ ѡ том сұ старати вашу ст ы҃ню 

впоминати абы ваша ст ҃ынұ иночєскии чин свои до смєрти своєұ 

заховати котороє пострижєньє ѡт рүкь моих ваша ст ы҃нұ доброволнє 

и самохотнє рачил принұти. вѣдаєтє то добрє вш ҃ мл҃ иж ұ силою до 

вашєи стн и҃ нє єхалъ и кгвалтомъ нє постригалъ, хотұи бых ұ кого 

хотєл силою построгати, вѣдаю добрє иж ми того нє допүщєно , алє ұ 

с повинности своєи вашү ст ҃ыню наүпоминаю и прошу рачтє ваша мл ҃ 

и сами взұти то пєрєд сєбє иж нашєго живота конєцъ приходит , үжє 

секира при корєни дрєва лєжитъ а наш вѣкь кончаєтсұ а такь вш ҃ мл҃ 

вѣдаєтє сами иж нѣкого силою не постригаю; єсли ұм постригал тєды 

то ұм на жаданє и на прозбү чинил , а нн҃ѣ єсли ваша ст ҃ыни к тому сұ 

нє знаєтє ұ сұ ѡсвѣчаю богу и твоєи ст ҃ыни нєхаи ұ в том нє бүдү 

винєнь нєхаи тот грѣхь на тобѣ и на приұтєлєх твоих бүдєт, алє 

лѣпшє бы сє ѡбачити и понє наконєц на покааниє приити бо с того 
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свѣта нє возмємо з собою ничого толко добрыє дѣла и выполнєниє 

ѡбѣть своих. Лѣпшє на сєм свѣтє каұтисұ грѣхов своих нижли на 

страшном сүдѣ прєдъ сьбором бг у҃ ѡтвѣть давати. А затым вашу 

ст҃ыню гдү҃ бгу҃ порүчаю. 

Писань в дүбнѣ в монастыри ст҃го спаса. 

августа є҃ року пи҃  

Авин Ієромонах игумєн монастырұ дүбє(н)ского ст҃го спса҃ 

(Дубно 1588 ЛСБ 102) 

 

У тексті листа діє принцип доцільності використання атрибутивів-

прикметників. АСС наявні у традиційних для таких випадків частинах 

документів – зачин (традиційні для зачину вирази-штампи честный отецъ, 

братъ милый, доброє здоровє, душевноє спасениє, на долгиє часы) та кінцівка 

(добрыє дѣла, страшный судъ, святый Спасъ, дубенский монастыръ).  

Тексти ділової української мови XVI–XVІII ст. не поступаються, однак, 

частотністю використання атрибутивів-прикметників. Це можна пояснити, з 

одного боку, необхідністю значної деталізації та адекватної і точної передачі 

інформації; з іншого – в ділових документах достатньо широко представлені 

багатокомпонентні термінологічні одиниці номінації (особливо з 

юриспруденції та права), одним із компонентів яких служить ад‘єктив. 

Трапляється і таке, що жанр – спосіб викладу думки – наповненість 

тексту ад‟єктивами не відповідає нашим сучасним про них уявленням. 

Візьмімо, до прикладу, текст листа від 6 січня 1738 року, якого написала 

Анастасія Забілівна Олексієва Думитрашкова до свого свата Петровського 

Андрія з порадою, як вчинити з її дочкою Юліаною, невісткою Петровського, 

щоби та не соромила родину і поводилася належним чином як дружина та 

матір дітей: 

Благородний мосцѣ пане Андрей Петровский, ласкавый намъ 

приятелю и пане свате! 
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Листъ, писанный отъ вашмосцѣ пана, получила 10 генвара, въ 

которомъ прописалъ вашмосць, что сынова ваша, а моя дочеръ 

Іуліяна, сщаста збираючи к себѣ, якъ непотребно, жонокъ, и съ ними 

гуляніе справляетъ, а о господарствѣ и дѣтяхъ, якъ описуетъ 

вашмосць, не дбаетъ нѣмало. Что я тому ея гулянню нѣмало не 

благодарна, вашмосць же, якъ отецъ ей и дѣтемъ, всячески силенъ 

возбранить и запретить, да и наказатъ, дабы она того вовся 

поперестала. А худобу, которая імѣется, в себе изволте до зросту 

дѣтей содержать, перстенки и прочія вещи пожалуйте в себе 

удержать, и ей нѣмало не дать, бо и я рада б вседуш отвѣдатися и 

розговоръ имѣти с вами, тилко жъ, якъ видите сами, непостоянная 

дорога; ежели ж, господь подастъ, хотя мало дорога полѣпша, то и 

сама обѣщаюсь повидѣтись с вами. При семъ зостаю вашмосцѣ пану 

всего добра зичливая сватова. 

Анастасія Забѣловна Алексѣєва Думитрашкова. 

З Березани, 1738 году генваря 6 д. (ПЛ 85) 

 

У тексті листа, як бачимо, вжито тільки два ад‘єктиви-атрибутиви: 

один у зачині як шанобливо-етикетне АСС (ласкавый намъ приятелю), 

другий в основній частині (непостоянная дорога – ідеться про погане 

сполучення і дороги в січні). Хоча, за нашими традиційними уявленнями, в 

епістолярному жанрі (особливо в приватних листах, написаних у 

напруженому емоційному стані) треба було б використати низку ад‘єктивів 

для точної характеристики особи чи ситуації. 

 

Ад’єктив та інвентар 

Динаміка ад‘єктивної наповненості тексту (залежно від його жанру) 

може бути представлена так: що більше текст за своєю структурною 

організацією віддалений від діалогу, що більше він набуває характеру опису, 

то вищим є показник ад‘єктивного наповнення тексту. Іншими словами, 
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динаміка появи ад‘єктивів у тексті (з урахуванням жанру) розвивається в 

напрямку від діалогу до описового тексту, що своєю чергою залежить від 

ступеня необхідної деталізації у представлені того чи іншого фрагмента 

дійсності й апелювання до адресата. Рівномірного розподілу ад‘єктивної 

лексики по канві розповіді, проте, не спостерігається: ад‘єктивне насичення 

тексту значно варіюється навіть в одного автора і тим більше – у різних 

частинах твору.  

Наведений нижче фрагмент пам‘ятки ―Инвентаръ сирѣчъ порѧдноε 

ѡписанѧ вεщεи ѡбрѣтающихсѧ в скарбцы церковномъ при храмѣ үспεниұ 

<…> во градѣ Лвовѣ въ мѣстѣ‖ (1637) чітко ілюструє, що описовий текст 

XVI–XVII ст. і його інтенсивне наповнення ад‘єктивами стосуються не 

стільки художнього мовлення, скільки (і насамперед/  однаковою мірою) 

ділових документів, зокрема реєстрів, звітів тощо, де насиченісь тексту 

атрибутивами-прикметниками загалом сягає 40–50 %: 

І. 

Еѵг҃лїұ напрεстолнїє. 1. Еѵг҃лїε вилεнского дрүку всε в срѣбро 

злоцѣстоε дѣлом златарскимъ прεкрасно ѡправноε, и цр к҃ви божои 

благовѣрным господарεм міроном Брънавским даноε <…> 2. Еѵаглїε 

писаноε з обѣма дощками, из двѣма клұвзүлами из нарожницами 

пүклұстими всε и ѡд всюд вколо зε срѣбра ѡтливаного бѣло. 3. Еѵг҃лїε 

дрүкованоε грεцкоε чорнымъ аѯамитом ѡдѣтоε з распұтиεм, 

прεчистою и Іѡанном , и чтырма εѵл҃їсты, з клұвзүлами двѣма, то всε 

зε срѣбра ѡтливаного. 4. Еѵгл҃їε в чырвономъ аѯамитѣ, в посродку 

блұха и нарожници д ҃ срѣбныε позлоцѣстыε д҃ пуклѣ нεзлоцѣстыε. 5. 

Еѵг҃лїε <…> на посродку блұха срибнаұ позлоцѣстаұ, на аѯамитѣ 

зεлεном взористомъ. 6. Еѵг҃лїε дрүкованоε злотоглавом крытоε. 7. 

Еѵг҃лїε дрүкованоε тεлεтом взорыстим зεлεним ѡдѣтоε εдна сторона 

всұ звεрху сриброзлоцѣстою блұхою ѡкрыта, клавзулы крүчεнои 

роботы <…> Закладка до Еѵг л҃їа єдвабнаұ з пεрлами нεмалыми, тую 

дал пн҃ъ матфεи фεодорович крамар за спс ҃εниε своε. 8. Еѵг҃лїε писаноε 
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на взорыстом аѯамитѣ тεмном таблица и пүклы д ,҃ в старои церкви на 

престолѣ εстъ. Евангεлиε ұкъсамитом тεмным ѡкритоε 

(Львів, 1637 Інв. 2). 

 

Наведений вище фрагмент дозволяє узагальнити такі спостереження 

щодо природи атрибутивів-прикметників: 

а) вони переважно виконують функцію узгодженого означення (Еѵг҃лїұ 

напрεстолнїє), проте самі часто є частиною складеного неузгодженого 

означення при стрижневому іменникові (Еѵг҃лїε вилεнского дрүку); 

б) атрибутивами виступають численні дієприкметники, що зазнали 

ад‘єктивації: 

• Еѵг҃лїε писаноε 

• Еѵг҃лїε дрүкованоε; срѣбро ѡтливанє, клавзулы крүчεнои роботы та 

ін.); 

в) незважаючи на певний порядок опису предметів церковного вжитку 

(у даному випадку – Євангелій), автор ―Інвентаря‖ писар Львівського 

ставропігійського братства Константин Медзапета вдається до варіантності 

опису, свідомо урізноманітнюючи ―сухий перелік‖, як-от: 

• Еѵангелїє чорнымъ аѯамитом ѡдѣтоε 

• Еѵангелїє в чырвономъ аѯамитѣ 

• Еvангелиє ұкъсамитом тεмным ѡкритоε та ін. 

 

ІІ. 

Корүны и вѣнци. Корүна з розмаитыми камεнми простими 

вколо ѡкрүглаұ <…> тыε дал <…> п҃ дεмиұн <…> на образ 

прεчистои намѣстныи, гдε и табличка срибнозлотистаұ з 

подписом εго на томжε ѡбразε <…>. 2. Корүна на намѣстномъ 

ѡбразѣ на Сн у҃ Божом пестрозлотистаұ срибрнаұ, на кшталтъ 

мѵтры зроблεна <…>. 3. Корүна срибрнозлотистаұ εдна на 

пречыстуи дрүгаұ мεншаұ на Сн у҃ Божомъ, з камычками 
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простыми. 4. Корүна <…> на вεрху ұкобы з облεнками и 

мεншаұ на образ до притворү старои цεркви. 5. Корүна на ѡбраз 

сриброзлотистаұ по всюи квѣты з шмεлцεм з простыми 

камεнми // 6. Корүна корүнковатаұ <…>. 10. Корүна 

срѣбрнозлотистаұ, дрүгаұ мεншаұ, в ѡлтари новои цεркви, на 

ѡбразε прεчыстои за прεстолом, в которои и комεнии килка 

простихъ. Корүна срибрнозлотистаұ корүнковатаұ, з бѣлыми 

камεнми простыми трома, мεжы камεнми листовка взористаұ 

ѡд конца до конца <…> 9 корүнка звεрхү злотистаұ, квѣты з 

шмεлцεм и з трома камεнми вкупѣ, пры нεи и подгорлокъ таиж 

роботы з двома чырвоными а трεтим бѣлым камεнми. Корүн двѣ 

вѣнчалных <…> нεцо з смεлцомъ, в кождои корүнѣ по 16 

камεнεи простыхъ рознои фарбы 

(Львів, 1637 Інв. 10–12 зв.). 

Вивчення наведного вище уривка дає підстави резюмувати такі 

спостереження щодо природи атрибутивів-прикметників і їх використання: 

а) з огляду на описувану реалію найчастіше вживаним є якісний 

прикметник срѣбрнозлотистый; 

б) в одному фрагменті писар допускає численні варіанти цього 

ад‘єктива: срибнозлотистаұ, срибрнозлотистаұ, сриброзлотистаұ, 

срѣбрнозлотистаұ, а також пестрозлотистаұ срибрнаұ. 

 

ІІІ. 

1. Вѣнεц злотыи з пεрлами ѡздоблεныи. 2. Вѣнεц зεлεно 

εдвабεмъ ѡбвитыи и пεрлами үпъстрεныи на ѡбраз үспεниұ 

Прεчистои ү вεликои цεркви. 3. Вѣнεц такии жε зεлεныи 

пεрлами ѡздоблεныи на ѡбраз намѣстныи Прεчистои. 4. Вѣнεц 

такии жε зεлεныи з пεрεлками на ѡбразѣ Спаситεлεвомъ <…>. 6. 

Вѣнεц под таблицεю надъ гробомъ нεбожки Варвары 



178 

ланкгишовны на срѣбнозлотистои лүбцε <…> и на ланцүшку 

срибрном троистом εст завѣшεныи (Львів, 1637 Інв. 13). 

Пүшка длұ таин хрыстовых, гладкаұ, з надписом вколо и з 

гεрбомъ үдолу, кранεц вεжычковатыи вколо злоцѣстыи з трома 

ножками злотистыми, вεршокъ з кранцεм ү үстұчка крүчεным, 

на вεрхү галка из крεстом злоцѣстаұ <…>. 4. Гробница длұ 

запаснаго тѣла хв҃а, ѡкруглаұ вεсродкү ѡтворыстаұ, роботы 

кгүзоватои, з рожычкою дрүтоватою (ib., 18). 

Аналіз наведеного вище уривка дозволяє зробити такі спостереження 

щодо природи атрибутивів-прикметників і їх використання: а) варіантність, 

що відображає особливості української та польської вимови: злоцѣстый та 

злотистый; б) суфікс -оват- (ый), що передає часткову, неповну ознаку в 

атрибутиві: вεжычковатый, кгүзоватый, дрүтоватый. 

В одному фрагменті з ―Інвентаря…‖ не виявлено ад‘єктивів-

атрибутивів, окрім ад‘єктивованого дієприкметника розпростєртый 

ʻрозпростертий‘: 

Два голубы <…> з розпростєртыми скрыдлами: ү εдного на 

головѣ корүнка з трома туркусїками на вεрху ланцүшокъ з 

кулцεмъ <…> дрүгии <…> бεз ланцүшка, и бεз туркосовъ 

(Львів, 1637 Інв. 20). 

 

Ад’єктив і “мандрівний” євангельський сюжет 

Писемні тексти минулого засвідчують і те, як мовець ―присвоював‖ 

собі чи сам ―продукував‖ слова та вирази, роблячи їх ―автореференційними‖. 

Характерним елементом мовлення XVI–XVIІI ст. є висловлювання з 

ад‘єктивами-атрибутивами, які виражають ознаку, що не існує самостійно. 

Проте це не лише не применшує їхньої семантичної ваги, а навпаки – 

забезпечує вищий рівень означальності, оскільки, на думку А. Грищенка, 

ад‘єктив експліцитно та імпліцитно вказує на носія цієї ознаки і ―в цьому 

розумінні позначає його‖ [156].  
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Узагальнивши науковий доробок із цього питання, вважаємо за 

потрібне дослідити ад‘єктиви в релігійному тексті – учительних Євангеліях 

XVI – І половини XVII ст.
46

 і встановити особливості їх функціювання. 

У розвідці ―Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв.‖ І. Франка 

ідеться ―про спеціальне письменство‖, яке могло існувати на цій території 

упродовж XVII–XVIII ст. і про яке ―досі не було мови‖, а ―воно спочивало в 

рукописах, розсипаних по курних мужицьких хатах, дяківках або 

парафіяльних горищах‖ [667, с. 209–210]. І. Франко зауважує: ―Тут, особливо 

у західній часті сеї території, Перемищині, Сянеччині, <…> через які 

невідомі нам впливи, прим. протестантизму, вчасно виростає потреба 

проповідництва, навчання народу народною мовою‖ [ib., с. 210], і авторами 

цих проповідей ставали ―переважно сільські духовні, які і самі є дуже далеко 

від тодішньої науки в Європі‖ [ib., с. 220]. Проте ―що є справді нове і цінне в 

тих оповіданнях і поученнях, так се їх мова – проста народна, з мадяризмами 

і полонізмами, вживаними в даній місцевості, з закраскою місцевого 

діалекту, декуди з невеличкою примішкою церковщини, не більшою, як її 

можна було чути в устах дяків і сільських грамотіїв. А надто спосіб 

оповідання! Автори наших рукописних збірок ніде не перекладають дослівно 

своїх джерел, не переписують дослівно своїх взірців <…>. Кожний з них бере 

зі свого взірця тільки основу і перероблює, переповідає її по-своєму, один з 

меншим, другий з більшим талантом <…> Видно, що автори трактують свої 

теми зовсім не як якісь святощі, а попросту як літературні теми, оброблюючи 

їх свобідно, силкуючися поперед усього надати їм по змозі яркий місцевий 

колорит. Старі патріархи і пророки, греки і римляни, царі і святі говорять тут 

зовсім так, як карпаторуські гірняки, уживають їх характерних зворотів і 

поведінок‖ [ib., 220–221]. 

Сказане якнайточніше відображає особливості Учительних 

Євангелій – збірників проповідей на недільні євангельські читання та 

                                                 
46

 Г. Чуба, дослідниця учительних Євангелій, підготувала видання, де подала опис 96 таких Євангелій [707, 

с. 49–177]. 
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найважливіші церковні свята. Будучи від початку перекладними, у ІІ 

половині XVI ст. вони стають ―популярними учительними Євангеліями‖ 

[223; 224], або ―учительними Євангеліями нового типу‖ [704; 705], які 

з‘явилися внаслідок поширення на українських землях західноєвропейського 

протестантсько-реформаційного руху. Учительні Євангелія створено 

переважно на південно-західних українських етнічних теренах [704, с. 70–

71]. Через те вони є цінними для вивчення живого мовлення, що проникало в 

богослужбову сферу (детально див. у Розділі 1). 

На прикладі цитованих нижче текстів двох учительних Євангелій 

(XVI – І половини XVII ст.) продемонструємо, як відтворено традиційний 

для такого жанру сюжет – народження Ісуса Христа і які прикметники-

означення дібрано з цією метою. 

Учительне Євангеліє XVI ст. (далі – УЄ ғ 29519) містить кілька 

―мандрівних‖ сюжетів. Перший – зустріч Марії з архангелом Гавриїлом: 

• [Иосифъ] рєк к нєй, марїє, ѡтомь тѧ взѧль ѡт цєркви господа бога , 

и лишаю тѧ в домү моємь. а самь идү боудованѧ ставити (XVI ст. 

УЄ ғ 29519, 156 зв.) 

• Марїа жє възѧвщи кокинь и ткала, взѧвши водоносъ, ишла зачръти 

водү <…> ангєлъ гнь҃ сталь <…> мовѧчи <…> Нє боисѧ марїє знала 

єсь ласкү прєд владыкою всѣхъ, и зачнєшь сына (ib., 157). 

Другий – переживання Йосифа-обручника та Марії, сумніви Йосифа 

та осуд сторонніх: 

• Прійдє жє аниинъ книжникъ и рєкь іѡсифови. длѧ чого єсь 

пришодши нє вказалсѧ зборови нашєму. И рєк іѡсифь, трүдєнь ємь 

быль з дороги, и спочиль ємь єдинь дєнь <…> а ѡбєрноувшисѧ 

аннинъ ѡбачиль марїю чрєватү и бѣжавши скоро повѣдал <…> ижь 

иѡсифь <…> бєзаконство вєликоє вчиниль <…> и рєкль ємү ієрєй 

<…> а ѡтповидѣлъ, иж дѣвкү, котроую взѧлъ ѡт цєркви <…> 

ѡсквръниль єи, и оукраль брак єи, а нє ѡбѧвиль (XVI ст. УЄ 

ғ 29519, 158 зв.) 
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• а ѡна [Марія] плакала, гръко и мовила живь гь҃ мои, иж ємь чиста, 

и мүжа нє знаю (ib., 159) 

• и рєкь іѡсифь <…> из ѡтроковицєю што маю чинити. ұко єи маю 

написати ци жоною собѣ, алє соромѣюсѧ, цили дѣвкою своєю <…> 

и рєкь єи марїє што то єсть ижь лице твоє часомь смүтно, а часомь 

вєсєло и смѣєшьсѧ (ib., 159 зв.). 

Третій – народження Ісуса Христа: 

• рєкла марїѧ до іѡсифа. иссади мѧ изь ѡслѧтє <…> // иссадиль єи и 

рєкь гдє жє тѧ повєдү съкрити, коли тоут пүстоє єсть мѣсто, и 

знайшоль тамъ пєчарү, то єст ұскиню и <…> вєль єи тамь (XVI ст. 

УЄ ғ 29519, 159 зв.–160) 

• іѡсифь <…> пошоль глѧдати бабы жидовки з вифлєѡма (ib., 160) 

• и сталасѧ ұсность вєликая и взѧлъ цицокъ ѡт матєрє своєи марїи, 

и крикнүла голосом вєликим баба (ib., 160 зв.). 

 

Учительне Євангеліє 1645 року (далі – УЄ ғ 32) подає детальний 

опис двох подій із використанням ―мандрівних‖ сюжетів. 

Перший – подорож Марії та Йосифа до Вифлеєму перед народженням 

Ісуса Христа:  

• Тоут обачмо великүю працу и троудность, которую святая дѣва на 

той дорозѣ іосифомъ поднѧти мѣла, абовѣм дорога была далєкаѧ, а 

подорожныи вбогыи <…> нє мали возовь ани конїи пѣшь ити 

моусѣли (1645 УЄ ғ 32, 274) 

• К тому тыж дѣва молодаа єщє и беременна была близко 

порожденїѧ, надто єшє выпалъ часъ нєбєзпєчный ұко то зимѣ, а нє 

способныи длѧ вѣтровъ и зимна и длѧ нєвчасности на господѣ и длѧ 

множєства людїи подорожныхъ, къторыи изо всѣхъ сторонъ на 

пописъ ишли, чинѧчи досытъ росказанїю цѣсарскому (ib.). 

Другий – народження Ісуса Христа: 
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• И сталосѧ коли южь тамь были, выплънилисѧ дни породити єй и 

породила сына своєго пръвороднаго, и повила єго и положила єго въ ұслєх, 

прото иж им нє было мѣсца в господѣ (1645 УЄ ғ 32, 274) 

• Наидете дитѧ пєлєнами повито <…>, а людє єго в єдвабах в 

аксамитах въ злотоглавах и в ложках коштовных шүкают <…>. А так дармо 

кто маєт шүкати христа <…> в роскошах и помпахъ свѣта того (ib., 275). 

Спостерігаємо спільне та відмінне у використанні в неканонічному 

євангельському тексті прикметників-означень:  

1. Спільне: вибірковість та поміркованість у довільному використанні 

таких атрибутивів. Вони нечисленні (1–2 одиниці в поданих вище 

фрагментах) і традиційні, як-от: ангєлъ господєнь (XVI ст. УЄ ғ 29519, 157), 

живь господь мои (XVI ст. УЄ ғ 29519, 159), сына своєго пръвороднаго 

(1645 УЄ ғ 32, 274), час нєбєзпєчный (1645 УЄ ғ 32, 274), дорога далєкаѧ, 

подорожныи вбогыи (1645 УЄ ғ 32, 274); людїє подорожныє (1645 УЄ ғ 32, 

274) та деякі інші. До найчастіше вживаних належить атрибутив великий 

(бєзаконство вєликоє – XVI ст. УЄ ғ 29519, 158 зв.); ұсность вєликая – 

XVI ст. УЄ ғ 29519, 160 зв.), який міг втрачати ознаки прикметникового 

означення і функціювати як частина складеного прислівника: и крикнүла 

голосом вєликим баба [повитуха] (XVI ст. УЄ ғ 29519, 160 зв.); пор. також у 

фрагменті з учительного Євангелія 1635 року – опис фізичного страждання 

царя Ірода: тєды господь богъ вєликүю карность допустил на ірода. жигавица 

ємү бывала, и далъ свєрбь вєликыи и нєчистыи, ѡпүхъ и згнилъ и чєрви єго 

точили живого, и смердѣлъ (1635 УЄ ғ 62, 145). 

2. Відмінне: порівняльний аналіз мови двох фрагментів цитованих 

учительних Євангелій дає змогу виявити в описі Діви Марії, котра виношує 

Дитя, синонімічну пару прикметників-атрибутивів чрєвата марїя (XVI ст. УЄ 

ғ 29519, 158 зв.) і беременна дѣва (1645 УЄ ғ 32, 274) ‗який перебуває у 

стані вагітності; вагітна‘. 

Чим можна пояснити таке тенденційне ―обережне‖ використання 

довільних прикметникових означень у текстах учительних Євангелій? 
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Імовірно, автори проповідей свідомо дистанціювалися від суб‘єктивного та 

надмірного втручання в переказування відомих біблійних сюжетів, 

відчуваючи бажання ―не нашкодити‖ святописемному текстові, до якого 

ставилися з очевидною побожністю. 

За нашими спостереженнями, вільніше почували себе автори 

проповідей у намаганні передати найбільш вражаючі для кожного 

християнина сцени Євангелія, зокрема муки Ісуса Христа по дорозі на 

Голгофу, як, наприклад, в учительному Євангелії XVI ст. із території 

Лемківщини, т.зв. Тростянецькому учительному Євангелії: 

• А ѡни Ісуса волокоутъ ланцюхом за шїю. А его свѧтаа милость 

валѧетсѧ под крестомъ, зраненныи, збитъ змученыи барзо, змордованъ, ұкбы 

троудоватъ <…> [Богородиця] о синоу мои милыи <…> ишолъ єси до 

Ієрүсалима, а будучи цоуднеишїи над вшитки сыны людскїи. А тепер тѧ 

вижоу, ѡмръзена и поганблена, збита, зранена, ѡплювана Сына (XVI ст. УЄ 

Трост. 69–70) 

• А един змежи жолнѣрев вдарил во ребра его свѧтҮю милость копїем, 

тоужь зараз вышла изь бокоу его свѧтого кръвъ и вода (XVI ст. УЄ Трост. 

78).  

Впадає в око висока частотність уживання прикметника-атрибутива 

святый, особливо як елемента гонорифічного найменування его святая 

милость. Окрім цього, використано прийом нанизування прикметникових 

означень, які на рівні парадигматики формують синонімічні ряди 

(зраненныи, змученыи, змордованъ, ѡмръзенъ, поганбленъ, збитый, 

ѡплюванъ) та антонімічні пари (цоуднєйшїй – ѡмръзенъ).  

Опрацьовані пам‘ятки свідчать, що чимало атрибутивів-прикметників 

містять фрагменти діалогічного мовлення, вкраплені (на розсуд 

переписувача) в текст учительного Євангелія. Подамо, для прикладу, уривок 

розмови Пречистої Діви Марії та Йосипа з Ариматеї (за свідченнями 

євангеліста Марка, члена синедріону, таємного учня Христа) із 

Тростянецького учительного Євангелія: 
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• [Богородиця] – Витай же, преподобный Іѡсифе, а поцтивый 

слоуго своєго оучителѧ и пана, а незапамѧталый ласкавои науки его 

свѧтои. Видишь, што сѧ єст стало твоемоу и моемоу Господу, и из 

его оучеников ни єдин при нем не ѡстали <…> Еще ми не дивно 

телесным слүгам, понеже боѧлисѧ ѡкрутнаго страху жидовского. 

Але ангелы и архангелы, ти не ратовали сотворителѧ своего 

(XVI ст. УЄ Трост. 78–79). 

• [Йосиф] – Розмышлѧимо ѡ том, ұко быхмо мали тѣло его свѧтоє 

со креста снѧти, и погребенїе емоу поцтивоє оучинити. 

• [Богородиця] – Благоѡбразный Іѡсифе, ктож може кромъ тебе тоє 

вчинити? Ты єст достаточный, славныи и знакомитый чоловѣкь, а 

Пилатоу есь знаємыи (ib. 99). 

Цитоване вище учительне Євангеліє з території Лемківщини 

репрезентує, окрім багатства оцінно-зображальних мовних засобів, яскраві 

риси самобутнього діалектного континууму й південно-західного наріччя 

загалом [198, с. 172–175]. А це ще раз підтверджує той факт, що характерною 

рисою староукраїнської писемної традиції було проникнення 

народнорозмовних елементів до релігійних ―неканонічних текстів‖ [147, 

с. 175–181; 496, с. 3–18; 689, с. 277–287]. 

 

3.5.3. Ад’єктивно-атрибутивний ланцюжок 

Термін ад‟єктивно-атрибутивний ланцюжок (далі – ААЛ) трактуємо 

як наявність двох і більше ад‘єктивів при субстантиві: 

• безсмертный небесный женихъ милый (поч. XVI ст. Песн.п. 49) 

• Сатана <…> попрагнул богу пресущественному, тварь будучи, 

ровнятися, тогда того часу посредѣ ангельских небесных чинов, волею 

всесилнаго бога вывержен (1608–1609 Виш.Зач. 216) 

• Тые бовѣмъ цноты каждогѡ ѡкрещенногѡ побүжаютъ до статечнои 

вѣры въ живоначалнүю Тр(о)ицү, въ Цркви Православнокатолической 

Восточной (Київ, 1646 Мог.Тр. 903) 
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• а потомъ дей панъ Кграевский, выславши з оного дому саскового 

двохъ служебниковъ своихъ, мене, яко чоловека духовного, спокойного и 

никому ни в чомъ не винного, поймати и до себе привести казал (Луцьк, 1574 

АрхЮЗР 1/VI, 61) та ін. 

Оказіонально ААЛ стосується термінологічних АСС: 

• далъ еи листъ навпоминалный врядовый до мужа ее пана Иляша 

Несвецкого писаный (Луцьк, 1563 АрхЮЗР 8/ІІІ, 53) 

• послалъ мене, вижа, <…> з листомъ врядовым навпоминалнымъ 

(ib.). 

Більшість українських та зарубіжних лінгвістів, котрі вивчали 

послідовність розташування прикметників в АСС, дійшла висновку про 

чіткий порядок розташування ад‘єктивів в атрибутивній зоні АСС: на 

початку ААЛ (у постпозиції – безпосередньо при субстантиві, у препозиції – 

навпаки) розташовуються ад‘єктиви, які виражають оцінку, а за ними – ті, які 

характеризують, так би мовити, ―стан справ‖ (за О. Афанасьєвою), відомі 

факти та їхні особливості.  

Як свідчать українські пам‘ятки XVI–XVIII ст., ад‘єктиви на 

означення розміру стоять перед тими, які означають форму, вік, колір та ін. 

Безпосередньо при субстантиві розміщуються прикметники на означення 

національності та матеріалу: 

• Крεстъ срεднии воздвизалныи, үвεс злоцистии, распұтиε гн҃ε 

ѡтливаноε с корүнною сεми пεрεл (Львів, 1637 Інв. 4) 

• крεстъ нεмалы(и) бѣлыи срибрны(и) во(з)двиза(л)ны(и) бε(з) 

спо(д)ку (ib., 5 зв.) 

• лұ(м)па малаұ срѣбнозлоти(с)таұ гла(д)каұ з ланцүшками трома, из 

вεршкомъ гладкимъ, покри(в)ка з̾  ко(л)цεмъ (ib., 10 зв.) 

• Поұ(с) кита(и)ковы(и) до(л)ги(и) и широки(и) бѣлы(и) турεцки(и) 

пстрыε кра(и) и ко(н)ци (ib., 68) та ін. 
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У пропонованому дослідженні зроблено спробу узагальнити деякі 

спостереження щодо майже 300 ААЛ, вибраних із різножанрових текстів 

XVI–XVIII ст. 

Ад‘єктиви в ААЛ проаналізовано з огляду на: 1) їхню семантику та 

належність до семантичних груп (кольору, розміру, форми, оцінні); наші 

міркування стосувалися переважно їх позиції всередині ААЛ та назви, яку 

вони характеризують; 2) закономірності розташування ад‘єктивів із різною 

семантикою в тих чи інших позиціях кожного ААЛ. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що лише у 40% випадків 

ад‘єктиви-атрибутиви в лінійних ланцюжках ―дотримуються‖ встановлених 

закономірностей, а в 60 % проаналізованих ланцюжках виявлено порушення 

традиційного порядку послідовності ад‘єктивів-атрибутивів. І цьому є кілька 

причин, які досі не були предметом вивчення. Порушення порядку 

атрибутивів у лінійному ланцюжкові залежить від того, наскільки описувана 

прикметником ознака об‘єкта є інгерентною. Навіть більше – справді 

значущою виявляється не стільки онтологічна інгерентність ознаки, скільки її 

інгерентність у сприйнятті мовця. У результаті визначальною стає 

комунікаційна інгеренція мовця, і точкою відліку розподілу атрибутивів 

стосовно ядра є те, як мовець сприймає об‘єкт. Порядок розташування 

атрибутів залежить також від значущості тієї чи іншої ознаки, яку мовець 

виокремлює в об‘єкті під час мовлення, вважаючи саме її на той момент 

найбільш істотною. 

Попри все, онтологічна інгерентність описуваної ад‘єктивом ознаки 

теж достатньо важлива. Ближчими до ядра комплексу будуть ті атрибутиви, 

що описують властивості й ознаки, які можна виявити безпосередньо, тобто 

ті, які є, на думку О. Афанасьєвої, об‘єктивними і ―впізнаваними‖. А за ними 

будуть розташовані ті ознаки, які виражають ставлення мовця до чого-

небудь, його оцінку. Отож ―відбір‖ у розташуванні ад‘єктивів-атрибутивів в 

означальній зоні лінійного ланцюжка не має абсолютно чіткого характеру. 

Правила побудови ланцюжків, з одного боку, достатньо гнучкі, з іншого – не 
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мають повної свободи і повинні відповідати все-таки законам 

сполучуваності. Це проілюструємо прикладами із львівської пам‘ятки 

―Інвентар‖ 1637 року: 

• Крестъ воздвизалныи вεликии з распұтиεмъ рытымъ <…> под 

крεстом галъка долговатогранистаұ з кгүзиками гранистими 

• Крεст завѣсистыи <…> а з дрүгои стороны воплощεниε рытоε, з 

ланцүшком всε срѣбро злоцѣстоε 

• Крεст завѣсистыи зεлεного мармүрү <…> з галкою ү вεрхү длұ 

завѣшεнұ 

• Крεст воздвизалныи бѣлыи срибрныи нεмалыи бεз сподку <…> вεс 

то(т) заставныи εст (Львів, 1637 Інв. 4 зв.–5 зв.). 

Фрагменти тексту засвідчують домінантну позицію того ад‘єктива, 

який разом зі субстантивом утворює АСС – лексикалізоване 

словосполучення. 

 

Висновки до Розділу 3 

АСС у текстах українських пам‘яток XVI–XVIII ст. мають високу 

активність використання, адже вони точні, лаконічні та ―економні‖, що 

відповідає вимогам мовців до одиниць номінації; до того ж АСС, з одного 

боку, вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, з іншого – допускають 

значну довільність у формулюванні думки: ангельский спѣвъ, бѣсовкая пыха, 

масныи потравы, добрый повѣдачъ, матерацъ атъласовый, колдра турецкая, 

атрологове превыборныє та багато ін. АСС виконують особливу функцію 

ідентифікації нових реалій із довкілля людини, тому їх необхідно вивчати з 

позицій комбінаторної лінгвістики з елементами когнітивної лінгвістики. 

Поєднання компонентів у АСС кваліфікують по-різному, що свідчить 

про його складну природу: атрибутивне словосполучення, ад‟єктивне 

словосполучення, субстантивно-ад‟єктивне словосполучення, синтаксема, 

атрибутивна синтагма, атрибутивна метафора, прикметникова 

метафора; атрибутивно-іменникове сполучення; прикметниково-іменникова 
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група; композиційна ідіома; мовний стереотип та ін. Досліджувані АСС 

кваліфікуємо як просте двочленне поєднання слів зі стрижневим 

компонентом-субстантивом і контактно (чи дистантно) розташованим 

залежним від нього компонентом-ад‘єктивом, поєднаним зв‘язком 

узгодження. У роботі послуговуємося традиційним визначенням АСС, 

використовуючи класифікацію словосполучень за семантико-синтаксичними 

відношеннями, зокрема атрибутивні, в яких головне слово позначає 

предмет, а залежне – його ознаку. 

АСС в українській мові XVI–XVIII ст. розглядаємо в рамках не тільки 

традиційного, а й функційно-комунікативного підходу. Традиційні граматики 

не представляють смислового рівня мови, не беруть до уваги 

комунікативного рівня, адже саме він ―вирішує‖ питання конкретної 

реалізації тієї чи іншої моделі речення тощо [22; 112; 483]. Традиційний 

підхід не враховує також участі АСС у членуванні речення, в реалізації 

порядку слів, не розглядає питання, чому те чи те словосполучення 

використане в реченні, що є завданням функційно-комунікативного 

синтаксису. 

Завдяки своїй продуктивності й частотності АСС постійно перебувають 

у полі зору лінгвістів. Одні надають перевагу субстантивові (оскільки саме 

він підпорядковує собі ад‘єктиви, які входять до АСС), застосовуючи 

традиційну семантичну класифікацію (якісні, відносні, присвійні). Інші 

дослідники головну роль в АСС відводять ад‘єктиву. На підтвердження цього 

розглядають, як правило, атрибутивні словосполучення типу забороненная 

аппеляція, в яких прикметник є п р е д и к а т н и м  с л о в о м  із семантичною 

валентністю носія ознаки, і цю валентність заповнює іменник (у наведеному 

прикладі – аппеляція) усупереч синтаксичному закону підпорядкування 

прикметника іменникові. З огляду на це лінгвісти, зокрема ті, які 

розробляють теорію комбінаторики (сполучуваності), активно 

послуговуються термінами активна сполучуваність та пасивна 
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сполучуваність, тобто на семантичному рівні слово забороненный має 

активну сполучуваність, а на синтаксичному рівні зберігає її як пасивну. 

Ад‘єктиви-атрибутиви в АСС ―поводяться‖ по-різному і можуть 

впливати на значення всього словосполучення. У зв‘язку з цим вивчають 

логіку ад‟єктива, його креативний і комунікативний потенціал та 

нетривіальну семантику. Ад‘єктив-атрибутив, як свідчать пам‘ятки, обмежує 

субстантив і сприяє його спеціалізації, уточненню; звідси дві функції 

ад‘єктива-атрибутива – кваліфікаційна й обмежувальна. Функції ад‘єктива 

можна визначити і таким чином: 1) номінаційна (позначає об‘єктивні 

властивості та якості об‘єкта); 2) оцінна та підсилювальна (надає об‘єктові 

властивостей та якостей, які йому присвоює суб‘єкт); 3) видільна 

(виокремлює об‘єкт із класу однотипних). 

Важливим є питання дискурсивних (текстових) характеристик 

ад‟єктива: їх трактуємо як усі мовленнєві ситуації, які пов‘язані з появою 

прикметників-означень у тексті пам‘яток і які стосуються виконуваних ними 

основних функцій та причин такого використання в українській мові XVI–

XVIIІ ст. Установлені текстові характеристики (на основі 550 різножанрових 

фрагментів обсягом від 100 до 200 слів кожний) сприяють описові ад‘єктивів 

у складі АСС (і в текстах загалом) у трьох аспектах: 1) основні функції 

(первинна чи вторинна) ад‘єктива; 2) здатність ад‘єктива наповнювати текст; 

3) сполучуваність та послідовність в ад‘єктивно-атрибутивному ланцюжку. 

Щодо основних функцій ад‘єктива, то, за традиційним підходом, ад‘єктив у 

тексті вторинний, тому що з‘являється ―тільки у зв‘язку з особливими 

умовами самого тексту: значною мірою поведінка іменника в дискурсі 

визначається змістовими та смисловими навантаженнями прикметників, 

конкретними функціями їх у тексті‖ [31, с. 4]. Аналізовані тексти пам‘яток 

української мови XVI–XVIIІ ст. дають змогу заперечити таке категоричне 

твердження: поява ад‘єктивів і АСС на позначення осіб, об‘єктів, явищ тощо 

є такою ж первинною, як і поява стрижневого іменника, тому що у 
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спілкуванні мовець використовував переважно готовий вираз (наприклад, 

чорна хороба, право митноє, сиропусная недѣля, оливна гора та ін.). 

Ад‘єктив має здатність наповнювати текст. Важливим елементом 

аналізу поведінки ад‘єктивів у тексті (дискурсі) є статистичні дані про їх 

використання. Широка різножанровість джерельної бази дала змогу виявити 

закономірність: що більшої всебічної характеристики вимагає об‘єкт, то 

більш точний опис реалій він отримує (завдяки зацікавленому мовцеві) за 

допомогою ад‘єктивів. У проаналізованих фрагментах атрибутиви-

прикметники становлять до 20 % одиниць (1/5 усього тексту), що свідчить 

про значущість цієї частини мови. Безперечно, насамперед це стосується 

художніх творів, зокрема поетичних. У роботі детально простежено, як 

ад‘єктив наповнює епістолярні, ділові, а також неканонічні євангельські 

тексти. 

Третя дискурсивна характеристика ад‘єктива – його участь в  

ад‘єктивно-атрибутивному ланцюжкові, який трактуємо як наявність двох і 

більше ад‘єктивів при субстантиві (добрая, терпеливая, милая мати; 

червоноє, оксамитноє золоченоє новоє євангелиє та ін.). Виявлено чіткий 

порядок розташування ад‘єктивів в атрибутивній зоні АСС: на початку 

ланцюжка (у постпозиції – безпосередньо при субстантиві, у препозиції – 

навпаки) розташовуються ад‘єктиви, які виражають оцінку, а за ними – ті, які 

характеризують, так би мовити, ―стан справ‖ (за О. Афанасьєвою), відомі 

факти та їхні особливості. Як свідчать українські пам‘ятки XVI–XVIII ст., 

ад‘єктиви на означення розміру стоять перед тими, які означають форму, вік, 

колір та ін. Безпосередньо при субстантиві розміщуються означення 

національності та матеріалу. У пропонованому дослідженні зроблено спробу 

узагальнити деякі спостереження щодо майже 300 атрибутивних ланцюжків, 

вибраних із різножанрових текстів XVI–XVIII ст. Ад‘єктиви в атрибутивних 

ланцюжках проаналізовано з огляду на: 1) їхню семантику та належність до 

семантичних груп (кольору, розміру, форми, оцінні); наші міркування 

стосувалися переважно їх позиції всередині ланцюжка та назви, яку вони 
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характеризують; 2) закономірності розташування ад‘єктивів із різною 

семантикою в тих чи інших позиціях кожного з аналізованих атрибутивних 

ланцюжків. 

Лише у 40% ланцюжків ад‘єктиви ―дотримуються‖ встановлених 

закономірностей, а в 60 % проаналізованих ланцюжків виявлено порушення 

традиційного порядку послідовності ад‘єктивів-атрибутивів. І цьому є кілька 

причин, які досі не були предметом вивчення. Порушення порядку 

атрибутивів у лінійному ланцюжкові залежить від того, наскільки описувана 

прикметником ознака об‘єкта є інгерентною. Значущою виявляється не 

стільки онтологічна інгерентність ознаки, скільки її інгерентність у 

сприйнятті мовця, тож визначальною стає комунікаційна інгеренція мовця, і 

точкою відліку розподілу атрибутивів стосовно ядра є те, як мовець сприймає 

об‘єкт. Порядок розташування атрибутів залежить також від значущості тієї 

чи іншої ознаки, яку мовець виокремлює в об‘єкті під час мовлення, 

вважаючи саме її на той момент найбільш істотною. Попри все, онтологічна 

інгерентність описуваної прикметником ознаки теж достатньо важлива. 

Ближчими до ядра комплексу будуть ті атрибутиви, що описують властивості 

й ознаки, які можна виявити безпосередньо, які є об‘єктивними і 

―впізнаваними‖. А за ними будуть розташовані ті, які виражають ставлення 

мовця до чого-небудь, його оцінку. Правила побудови ланцюжків, з одного 

боку, достатньо гнучкі, з іншого – повинні відповідати законам 

сполучуваності в українській мові XVI–XVIII ст.  
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Розділ 4 

АД’ЄКТИВНО-СУБСТАНТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В 

УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ XVI–XVIII СТ. 

ЯК ОБ’ЄКТ КОМБІНАТОРНОЇ ЛЕКСИКОЛОГІЇ І СИНТАКСИСУ 

 

4.1. Напрями досліження ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень 

Зацікавлення АСС зумовлене тим, що його компоненти (ад‘єктив і 

субстантив), попри прозору, на перший погляд, структуру і простоту 

семантики, насправді ―є одиницями різного ступеня поєднання та 

семантичної цілісності, які ілюструють численні семантико-композиційні 

можливості компонентів словосполучення‖ [735, с. 15]. АСС вивчають у 

кількох напрямах: власне лінгвістичному, психолінгвістичному, 

лінгвокультурологічному та лінгвокогнітивному (див. Схема 5). Це можна 

пояснити тим, що проблема сполучуваності слів і надалі є однією з 

визначальних у лінгвістичній семантиці; вона відображена в різноманітті 

досліджуваного матеріалу, в багатьох підходах до його вивчення, у 

численних методах аналізу й опису мовних одиниць різного рівня складності. 

Лексична сполучуваність, що становить об‘єкт нашого зацікавлення, – 

неоднорідне і багатогранне явище, яке вимагає застосування одночасно 

кількох напрямів і аспектів дослідження. 

 

4.1.1. Власне лінгвістичний напрям 

Власне лінгвістичний напрям дослідження АСС об‘єднує граматичний 

та лексико-фразеологічний аспекти. 

4.1.1.1. Граматичний аспект 

Граматичний аспект використано в морфолого-синтаксичних 

роботах Ф. Буслаєва, В. Виноградова, І. Мєщанінова, М. Петерсона, 

О. Пєшковського, О. Потебні, Ф. Фортунатова, О. Шахматова, Л. Щерби. 

Детально розроблено три підходи граматичного аспекту: 
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1) структурно-синтаксичний підхід до АСС (В. Адмоні, 

М. Всеволодова, Б. Головін, О. Єрмакова, В. Фурашов та ін.) ґрунтується на 

необхідності встановити граматичну природу словосполучень, виявити 

закономірності взаємного синтагматичного функціювання (―притягання‖ та 

―відштовхування‖) іменників і прикметників у мовленні не тільки на рівні 

словосполучень, а й на рівні речення [375, с. 15]; 

Схема 5. 

Напрями дослідження ад‘єктивно-субстантивних словосполучень 

 

 
 

2) ситуативно-синтаксичний підхід до АСС (В. Гак, Б. Потьє, 

І. Дюбуа та ін.) ґрунтується на тезі про те, що референтом висловлювання 

слугує ситуація, а сполучуваність можна дослідити за допомогою 

встановлення залежності однієї номінації від іншої відповідно до предметно-

логічних зв‘язків, які виділяють у структурі ситуації [ib.]; 

3) логіко-синтаксичний підхід до АСС (Н. Арутюнова, З. Вендлер, 

Дж.Мак Колі, Ч. Філлмор) обирає денотативну (або референтну) концепцію 

ролі речення, мета якої – встановити відношення між виразом та 

позначуваною ним позамовною ситуацією чи подією. 

 

1. структурно-синтаксичний 

2. ситуативно-синтаксичний 

3. логіко-синтаксичний 

Напрями дослідження 

ад’єктивно-субстантивних словосполучень 
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лінгвістичний 
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Лінгво- 

когнітивний 
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Граматичний 
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Лексико-фразеологічний 
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1. лексико-семантичний 

2. логіко-семантичний 

3. фразеологічний 

Семантико-

когнітивний аспект 

Комбінаторно- 

когнітивний аспект 

1. семантико-субкатегоризаційний 

2. семантико-інтерпретаційний 

3. конотаційно-антропологічний 

4. модельно-контекстуальний 

1. комбінаторика метафор 

2. комбінаторика складання ―смислів‖ 

3. комбінаторика ―звична / незвична‖ 
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4.1.1.2. Лексико-фразеологічний аспект 

Лексико-фразеологічний аспект вивчення АСС засвідчує три підходи: 

1) логіко-семантичний підхід (Ш. Баллі, Е. Гуссерль, Б. Смітт, 

Х. Штейнталь) вивчає можливість / неможливість існування в позамовній 

дійсності реалій, позначених номінаційними АСС, і стосується 

взаємовідношення між логічно і граматично правильним мовленням; 

2) лексико-семантичний підхід (Ю. Апресян, О. Ахманова, О. Вольф, 

О. Жолковський, В. Звегінцев, В. Лайзі, І. Мельчук, П.Х. Ноуелл-Смітт, 

К. Твардовський, О. Шрамм та ін.) ґрунтується на особливостях 

взаємовідношень значень іменників і прикметників, необхідних для 

утворення АСС, і на створенні низки лексико-семантичних, тематичних, 

функційних та ін. класифікацій іменників та прикметників; 

3) фразеологічний підхід до АСС (В. Архангельський, В. Виноградов, 

Б. Ларін, В. Мокієнко, В. Телія та ін.) застосовано й у спеціальних студіях 

про фразеологічні вирази типу АСС, і у студіях, де це питання порушене 

принагідно [детально див.: 735; 738; 739]. 

 

4.1.2. Психолінгвістичний напрям 

У теорії сполучуваності психолінгвістика змістила акцент на людину 

як носія мови і культури, у свідомості якої, за О. Пєшковським, живе с т і й к а  

ф о р м у л а  с п о л у ч е н н я  прикметника з іменником, який зумовлює 

узгодження з ним. Питання АСС із позицій психолінгвістики вивчали 

О. Залевська, В. Левицький, О. Лурія, Г. Щур та ін. Найбільш поширеним в 

описі АСС є асоціативний елемент: здійснюється аналіз одиниць 

асоціативних полів, що належать переважно до двох зон (за Ю. Карауловим): 

1) ―який‖, де розкриваються інтегральні ознаки слова-стимулу, і 2) ―який 

саме‖, де виявляються оцінні характеристики слова-стимулу; значно рідше 

асоціативні поля досліджуються у сфері зон ―хто‖ і ―що‖ [735, с. 17]. 

Як свідчать асоціативні експерименти, АСС у свідомості людини є 

ц і л і с н и м  ( г е ш т а л ь т н и м )  у т в о р е н н я м , а відношення між 
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субстантивом та ад‘єктивом взаємозумовлені. З одного боку, існують і тісно 

взаємодіють слово-стимул і слово-реакція (на думку В. Андрієвської, 

іменник переважно викликає ―реакцію‖ у формі означення-прикметника [5]), 

з іншого – прикметники ―майже завжди вимагають для себе доповнення 

відповідним іменником, вибір якого визначається як смисловою близькістю, 

так і частотою уже вживаних словосполучень (наприклад, достигле – яблуко, 

гострий – ніж та ін.)‖; детально див. у книзі О. Лурії ―Мова і свідомість‖ 

[426]. Асоціативні експерименти підтверджують ―взаємне притягання‖ 

ад‘єктива і субстантива, яке й фіксують словники, зокрема ―Словник епітетів 

української мови‖ С. Бибик, С. Єрмоленко, Л. Пустовіт (Київ, 1998). 

Психолінгвістика необхідна також і для вивчення мовних явищ із позицій 

когнітивної лінгвістики. 

 

4.1.3. Лінгвокультурологічний напрям  

Лінгвокультурологічні дослідження виявляють лінгвокулътурологічну 

унікальність АСС – репрезентантів лінгвокультурних концептів або 

компонентів цих концептів. Частина таких АСС ―зберігається в 

індивідуальній та в колективній мовній свідомості цілісно, а тому завдяки 

поєднанню ад‘єктива і субстантива можлива інтерпретація створюваного та 

відтворюваного образу‖ [735, с. 18].  

Як було згадано вище, в останній чверті ХХ – на початку ХХІ ст. в 

українському (зокрема історичному) мовознавстві з‘явилися лексико-

семантичні дослідження з елементами лінгвокультурології та 

лінгвокогнітивістики
47

. Нижче подамо деякі міркування істориків мови про 

АСС у цій площині. 

Ф. Непийвода вивчав мову актових книг Стародубщини XVII ст. і 

зауважив специфіку використання с к л а д н и х  ю р и д и ч н о -

к а н ц е л я р с ь к и х  т е р м і н і в  (шкатула мѣсцкая, купчие писма, судъ 

нынешний та ін.), які найчастіше утворювалися від іменника та 

                                                 
47

 На матеріалі польської мови такі АСС описав М. Рак, назвавши їх культуремами [Rak 2015]. 
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узгоджуваного з ним прикметника: ―Складові частини таких термінів можуть 

походити з юридично-канцелярської лексики, а часто і з побутової мови 

(останні самі собою не мають юридичного чи канцелярського змісту)‖ [479, 

с. 73]. 

По-іншому підходила до таких АСС Т. Крехно, яка, проаналізувавши 

лексико-семантичну групу ―плати – податки – повинності‖ в українській мові 

XV–XVIII ст., дійшла такого висновку: ―А н а л і т и ч н і  н о м е н и  становили 

найчисельнішу групу досліджуваної макросистеми <…>. Це переважно 

субстантивно-ад‘єктивні (мито скопне, грош пропойний та ін.) 

словосполучення‖ [363, с. 7–8]. Без лінгвокультурології авторці не вдалося б 

встановити значень більшості таких л е к с и к а л і з о в а н и х  

с л о в о с п о л у ч е н ь , наприклад: дикая вира ʻштраф за чужу вину (вбивство) 

при відмові сприяти пошукам справжнього вбивці‘, правая вира ʻплата за 

вбивство, яке є незаперечним, доведеним‘, творимая вира ʻштраф за 

недоведене вбивство‘ [ib., с. 6]. 

―Означальний компонент (або конкретизатор)‖ у АСС неодноразово 

привертав увагу Г. Войтів. Він, на думку дослідниці української мови XVI–

XVII ст. (зокрема назв одягу), з одного боку, ―сприяє реалізації ознак 

«функціональне призначення» (кошули женские), «фасон» (кошули 

коленские долгие), «тканина» (полотно колендерское) [102, с. 213], з іншого 

(як у випадку зі словом кожухъ) – ―у с к л а д н и х  н а й м е н у в а н н я х  виділяє 

й інші елементи семантичної характеристики слова кожухъ в українській 

мові; зацікавлення викликає словосполучення кожухъ одевалный, яке 

наштовхує на думку, що в досліджуваний період слово кожухъ побутувало 

одночасно у ширшому значенні – ʻшкура, хутро тварини‘ та ін.‖ [ib., с. 228]. 

Прикметникові кольороназви функціюють ―як атрибутивні 

кваліфікатори‖ (за визначенням М. Чікало) у складних назвах, більшість із 

яких уже в мові XVI–XVII ст. була широко вживаними термінами на 

позначення, зокрема, грошових одиниць (пинязь бѣлый, таляръ бѣлый та ін.), 

зоологічних назв (―бѣлая рыба – збірне поняття для всіх видів риб, окрім 
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осетрових, тобто рыби красной‖) [701, с. 26–28] та ін.; чи ―як колористичний 

кваліфікатор‖ (наприклад, стосовно прикметника чорный у складі фітонімів 

[ib., с. 40]). Якщо ж, на думку дослідниці, ―той чи інший вираз нема підстав 

кваліфікувати як т е р м і н , то його можна кваліфікувати як с п о л у ч е н н я  

с л і в ‖, наприклад: ―світлий сорт бджолиного меду номінувався сполученням 

слів медъ бѣлый; бѣлый попъ, бѣлый ксендзъ ‗священнослужитель, який не 

прийняв монашого чину‘ та ін.‖ [ib., с. 30]. 

Отож лінгвокультурологічний аналіз дає змогу стверджувати, що АСС 

посідають помітне місце в концептосфері українця та в українському 

культурному просторі XVI–XVIII ст., ядром якого є н а ц і о н а л ь н а  

к о г н і т и в н а  б а з а  – ―сукупність знань та національно маркованих і 

культурно детермінованих уявлень‖ [735, с. 19], обов‘язкових для всіх 

представників національно-лінгвокультурної спільноти. 

 

4.1.4. Лінгвокогнітивний напрям 

Лінгвокогнітивний напрям дослідження АСС об‘єднує два аспекти – 

семантико-когнітивний та комбінаторно-когнітивний (композиційно-

когнітивний). У пропонованому дослідженні аналіз АСС, виявлених у 

пам‘ятках української мови XVI–XVIII ст., значною мірою здійснений 

завдяки цьому напрямкові, а використання двох його аспектів дало змогу 

побудувати ш к а л у  к о м б і н а т о р н о ї  ( к о м п о з и ц і й н о ї )  с е м а н т и к и  

атрибутивних словосполучень XVI–XVIII ст. та визначити місце і статус 

кожного такого АСС
48

. Подамо коротку характеристику аспектів 

лінгвокогнітивного напряму дослідження АСС. 

4.1.4.1. Семантико-когнітивний аспект 

                                                 
48

 Суть лінгвокогнітивного напрямку якнайкраще передають слова Дж. Лакоффа про те, що ―в 

концептуальній та в мовній системі людини більшість об‘єктів до певної міри мотивовані‖, а ―мотивація – 

центральний феномен пізнання‖ [404]. Поняття мотивованості слова не збігається з поняттям 

передбачуваності його значення, яке ґрунтується на вивідності семантики ―цілого‖ із семантики його 

―частин‖. С т в о р е н а  ( с к о м б і н о в а н а )  мовна одиниця може водночас бути: а) мотивованою, тобто 

підтвердженою значеннями своїх частин, і б) непередбачуваною, тобто взагалі не відповідати сумі значень 

цих же частин. Такий парадокс (і мотивована, і непередбачувана мовна одиниця) можливо вирішити, 

розглядаючи кожне АСС відповідно до його місця в когнітивно-культурологічному просторі мови. 
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Семантико-когнітивний аспект передбачає використання кількох 

підходів: 

1) семантико-субкатегоризаційний підхід дає змогу розв‘язати 

питання необхідності появи при субстантивові атрибутивного поширювача-

ад‘єктива. Основна функція таких ад‘єктивів – субкатегоризація 

центрального / сегментного / радіального концепту, як-от: сурогатна / 

прийомна / біологічна / донорська мати [404]. Такий підхід зумовлює 

закономірність: субстантив не потребує означення, якщо в момент мовлення 

позначає центральну субкатегорію; якщо ж модель виразу різниться від 

усталеної вже моделі (кластера) або суперечить їй, то тоді розширення 

радіальної категорії є необхідним [735, с. 23]; 

2) семантико-інтерпретаційний підхід (розроблений у М. Болдирева 

[67], З. Вендлера [75], В. Дем‘янкова [184], О. Кубрякової [384]; О. Рахіліної 

[561] та ін.) ґрунтується на вивченні особливостей сполучуваності 

субстантивів із різноманітними групами ад‘єктивів та на аналізі значень цих 

АСС. Підставою слугує одне із правил когнітивістики: ―Конкретні випадки 

завжди більш значущі, аніж загальні‖ [404]. Вивчення кожного такого АСС і 

є основним завданням досліджень, базованих на семантико-

інтерпретаційному підході; 

3) модельно-контекстуальний, або фреймово
49

-класифікаційний, 

підхід (розроблений у Ч. Філлмора [662], Дж. Лакоффа [404], М. Болдирева 

[67] та ін.) ґрунтується на виявленні когнітивних моделей, які впливають на 

сполучуваність субстантивів з ад‘єктивами і навпаки та які допомагають 

встановити конкретне значення обраного слова в тексті (дискурсі). Адже 

зрозуміти деякі слова можна тільки тоді, коли залучити до аналізу кілька 

когнітивних контекстів – різних комбінаторних фреймів, словотвірних 

                                                 
49

 Концепт може бути представлений у вигляді більш конкретних ментальних структур – фреймів, або 

семантичних примітивів. Автор теорії фреймів М. Мінський вважає фрейм структурою даних, які 

відображають знання з попереднього досвіду про певну стереотипну ситуацію та про текст, що її описує 

[448, с. 7]. На думку Ф. Бацевича, фрейми як компоненти внутрішнього мовлення посідають місце між 

думкою і її висловлюванням [42, с. 83], отже, вони важливі для процесу комунікації, до того ж, за 

Ч. Філлмором, носії певної лінгвокультури мають приблизно однаковий набір фреймів [662, с. 65]. 

Відповідно до поділу М. Болдирева фрейм своєю чергою складається зі слотів, що заповнюються менш 

абстрактними утвореннями – пропозиціями [67, с. 37]. 
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фреймів, фреймів комунікативних ситуацій, текстів, одне слово – мати у 

своєму розпорядженні певні класифікаційні моделі, які відображають 

принципи організації мовної системи. Ці моделі переважно створені в мові 

шляхом приєднання ад‘єктива до субстантива, як-от маркування розмірів та 

упакування в англійській мові (large, jүmbo, economy та ін.) [662]. 

4) конотаційно-антропоцентричний підхід ґрунтується на розумінні 

того, як конкретні люди в певну історичну епоху, в певному 

соціокультурному просторі сприймають і використувують АСС. Поки що 

такі дослідження виконані на лексичному матеріалі кінця ХХ ст. [735, с. 25], 

зокрема описано різну маркованість словосполучень на кшталт дамська 

дисертація, спортивна злість, здоровий націоналізм та ін. І цілком не 

вивчене це явище на історичному лексичному матеріалі. 

 

4.1.4.2. Комбінаторно-когнітивний аспект 

Теорію композиційності розроблено на всіх мовних рівнях: лексико-

семантичному (Ю. Апресян [8; 11], І. Богуславський [65], О. Кубрякова [379; 

380], Дж. Лакофф і М. Джонсон [404] та ін.), словотвірному (О. Кубрякова 

[383]), морфологічному (І. Мельчук [444; 445]), синтаксичному (О. Падучева 

[520]). Теорія композиційності також пов‘язана з теорією концептуальної 

інтеграції (―злиття‖, ―змішування‖) ментальних площин і різних когнітивних 

утворень [731; 733; 734; 735]. 

Комбінаторно-когнітивний (композиційно-когнітивний) аспект 

дослідження АСС базується на трьох основних підходах: 

1) Комбінаторика (композиційність) метафор і метафоричних 

моделей, репрезентованих у формі АСС [735, с. 25]. Сучасні когнітологи 

розглядають метафору як основну ментальну операцію, спосіб пізнання, 

концептуалізації і категоризації світу та вивчають її на перетині мови, 

мислення і комунікації [582, с. 97–106]. 
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2) Комбінаторика (композиційність) “звична” / “незвична” базується 

на вивченні конкретних випадків можливої / неможливої реалізації 

комбінаторики на рівні АСС [404].  

3) Комбінаторика (композиційність) складання “смислів” базується 

на звичних і простих (на перший погляд) АСС, які під час уважного вивчення 

―аж ніяк не тривіальні‖ [735, с. 25]. Композиційна семантика АСС ―фактично 

не підпорядковується правилові Фреґе і не зводиться до суми значень його 

частин‖, а часто є ―химерною та своєрідною‖ [383]. 

 

4.2. Ад’єктивно-субстантивні словосполучення в когнітивно-

культурологічному просторі мови XVI–XVIII ст.: особливості 

комбінаторики 

В українському історичному мовознавстві в останній третині ХХ – на 

початку ХХІ ст. з‘явилися лексико-семантичні дослідження Л. Гумецької, 

В. Німчука, Є. Єдлінської, Л. Гнатюк, Г. Межжеріної, Т. Крехно та ін. з 

елементами лінгвокультурології та лінгвокогнітивістики. На наше 

переконання, основні напрями дослідження АСС (див. вище) можна 

повноцінно застосовувати під час аналізу текстів українських пам‘яток XVI–

XVIII ст. А обов‘язкове поєднання допоміжних напрямів з основним – 

напрямом комбінаторної лінгвістики (зокрема комбінаторної лексики та 

синтаксису) – якнайкраще підтверджує постулат теоретика мови 

М. Влавацької: ―Важливо зауважити, що сьогодні синтагматика і 

комбінаторика становлять основу не тільки комбінаторної лінгвістики, а й 

корпусної, комп‘ютерної, когнітивної, а також психолінгвістики, – усі вони 

вкрай важливі й актуальні напрями науки про мову‖ [100, с. 42]. 

Із широким залученням лінгвокультурології проведено дослідження 

атрибутивної панорами українського тексту XVI–XVIІI ст. на підставі 

комбінаторно-культурологічного і комбінаторно-когнітивного опису АСС 

скрушене серце, чиста душа, побожный умиселъ; АСС жива вѣра, досконала 

надѣя і взаємна любовъ; АСС всемогучий Богъ, доброчинный чоловѣкъ і 
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жива церковъ, які мають у своєму складі субстантивні компоненти – 

концепти, що слугують відображенням загального культурного спадку 

українців і релігійно-богословської традиції. Аналіз означальних ад‘єктивів-

атрибутивів підтверджує стійкість традиційних ознак та появу нових. 

 

4.2.1. Скрушене сердце, чиста душа, побожный умыселъ: 

атрибутивна панорама українського тексту 

Антропоцентричність – невід‘ємна й універсальна ознака мови, а 

соматизми як обов‘язковий елемент лексикону відображають особливості 

ментальності
50

 носіїв кожної мови і водночас слугують засобом вираження 

притаманних їм рис, оцінки їхнього характеру, розуму та емоційно-

психічного стану. Українські писемні тексти XVI–XVIІI ст. відтворюють 

різноаспектне функціювання такої ментальної лексики, або лексики із 

ментальною семантикою [125; 573; 586; 862], яка відображає і дає змогу 

відтворити ―давню (середньовічну, праслов‘янську і більш ранню) наївну 

антропологію‖ [634, с. 385]. 

Лексеми сердце, душа та умыселъ привернули увагу автора цього 

дослідження не як окремі семантичні одиниці, а насамперед як частини 

парадигматико-синтагматичних об‘єднань сердце – душа і сердце – душа – 

умыселъ, які є однією з найхарактерніших вербальних ознак українських 

релігійно-богословських текстів XVI–XVIIІ ст.: 

до вѣри нашое восточное православное без всякого // 

вонтпеня всѣм сердце(м), душею и умысло(м) ся приложѣте (1596 

Виш.Кн. 55–56); 

А въ томъ одинъ, побожного сєрдца и умыслу <…>, зъ 

значного кнұжатъ Кгрєцкихъ роду, <…> мовилъ (Острог, 1598 

Ист.фл.син. 468); выйми просимъ вси, зъ души, зъ ср(д)ца трвогү 

(Вільна, 1620 Лям.Л. 7); 

                                                 
50 

Ментальність українців XVI–XVІII ст. трактуємо як світосприйняття в категоріях і формах української 

мови. 
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Длѧ того абовѣмъ и Снъ Божїй въпродъ нѣжєли стүю 

Євхарiстїю своимъ подалъ Оуч н҃икѡмъ, гды былъ въ Вєчєрникү, 

который Церковъ фѣгуровалъ, нѡги ихъ оумылъ и ѡтєръ: абысъмы 

и мы чистымъ оумысломъ, ср(д)цємъ, дүшєю старалисѧ такъ 

великихъ и вышшеүмныхъ оучастниками статисѧ дарѡвъ (Львів, 

1646 Жел.Сл. 4 зв.) та ін. 

Лексеми об‘єднані за згаданим вище принципом антропоцентричності 

навколо смислового центру ―сукупність психічних, духовних властивостей 

людини‖, а контексти різножанрових українських пам‘яток дають змогу 

виявити специфіку використання зазначених слів у тексті. 

Щодо пари душа і сердце, то, на перший погляд, його частини поняттєво 

тотожні, навіть функціюють в однотипних ідіомах: зо всєи души / зо всєго 

сєрдца, всєю душєю / всѣмъ сєрдцємъ (изь усѣмь сєрцюмь), одною душою / 

однымъ сєрдцемъ, душа болитъ / сєрдцє болитъ, взяти въ душу / взяти въ 

сєрдцє, вложити душу / вложити сєрцє, душа краєтсұ / сердцє сұ краєтъ, нє 

мати души / нє мати сєрдца, припасти до душѣ / припасти до сєрца (КСУМ
16-

17
). 

Пам‘ятки засвідчують і семантичну опозицію лексем душа і сердце, як-

от: Хлѣбъ, онъ жє сєрдцє укрѣпляєтъ, бо опрѣснокъ нє можєтъ посилити 

сєрдца, понєжє души въ нємъ нѣсть (1582 Пис. пр. лют. 1145); Вино вєсєлитъ 

ср(д)цє члкоу, а писмо божїє душу (Устрики, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 

313). Лексеми душа і сердце називають поняття, відмінні за: 1) функцією 

(душа – це, так би мовити, орган внутрішнього життя людини взагалі, а 

серце – орган почуттів як таких); 2) зв‘язком із конкретним органом 

людського тіла (на відміну від душі серце асоціюється з реальним органом 

кровообігу); 3) місцем у системі всієї людини (душа протиставлена тілові, а 

серце – голові, розумові) [детально див.: 11, с. 37–67].  

ДУША. Слово душа в пам‘ятках української мови називає орган 

внутрішнього життя людини, тобто всього того, що не пов‘язане 

безпосередньо ні з фізіологією, ні з інтелектом. Це те в людині, що приховане 
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від світу, істинні почуття і бажання людини, тобто її внутрішнє ―я‖. Душа 

пов‘язує людину-християнина з Богом і тому на відміну від тіла не підвладна 

смерті. Душа не залежить від тіла і може існувати поза ним, може покидати 

його: скутєчность проклұтства патріашєго на мєрзєномъ тѣлѣ єго пала, жє нє 

поспѣла душа зъ тѣла, заразъ<…> очєрнѣлъ ұкъ ропуха (Київ, 1621 Коп.Пал. 

1041); Выходѧчи тєды душа зъ тѣла, жадного пєчалованѧ ѡ рєчахъ 

түтєйшихъ зємныхъ нє маєтъ, алє ѡ тамътыхъ оуставичнє пєчалүєтъ (1627 

Тр. 40). А тіло має, за християнським ученням, підпорядковуватися душі: 

коли тѣло наше обуздаеме и удержиме вытъ обѣдѣня, и вытъ пянства, и вытъ 

другои солодости сегосвѣтнеи, що бы слухало и инькедовало тѣло души 

(XVI ст. НЄ 27); Так же чинѣть и вы, хрестіане, що бы тѣло ваше 

инькедовало души и воли Божуй (ib.). 

За традиційними уявленнями, душа і тіло становлять певний біном: з 

одного боку, вони єдині, з іншого – протиставлені одне одному, що значною 

мірою пов‘язане із християнською концепцією душі як вищого, безсмертного 

начала, поєднаного з небесним, божественним світом, і тіла – як земного, 

тлінного, гріховного, диявольського [634]. Характерно, що слово душа 

(незалежно від жанру пам‘яток) утворює численні словосполучення зі словом 

тѣло, які ілюструють приховану й очевидну семантичну опозицію, що вповні 

відповідає християнському вченню про божественну природу душі та 

гріховність тіла: Маєть Єго Милость дүшою и тєломъ моимъ пєчаловати сѧ 

(Луцьк, 1545 AS IV, 418); прїйдεть то(т) ча(с) в котрїй тако(ж) нашѣ 

смрътε(л)ныи тѣла з доушами нашими <…> и(з)лоучить (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 

78 зв.); вмѣсто тѣла доуша // лєжи(т) мє(р)тва, нє(з)лѣчоныє маючи раны 

(Острог, 1607 Лѣк. 13–14); хс ҃намъ оуказүючи мови(т) нє бойтєсѧ ѡ(т) ты(х) 

которыє оубиваютъ тѣло, дүши бовѣмъ нє могоутъ оубити, алє боитєсѧ а 

зъвлаща того, который можє(т) и дүшү и тѣло загүбити в гєє(н)нѣ (Острог, 

1607 Лѣк. 69); Блг(҃д)тъ ва(м) <…> ми(р)но жє и нєнавѣтно здравиє на дүши и 

на тѣлѣ (Афон, 1614 ЛСБ 446, 1); Чистымъ сєбє быти заховоуй нє тылько на 

тѣлѣ алє и на дүши (Острог, 1614 Тест.Вас. 147); дүша єстъ зацнѣйшаѧ надъ 
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тѣло (Київ, 1637 УЄ Кал. 9); ихъ [святыхъ] Богъ царъ Агглскїй прославитъ; 

славою вѣчною, и ѡдѣєтъ свѣтлостю дивною; на дүши и на тѣлѣ ихъ 

(Чернігів, 1646 Перло 164); тыи грѣшатъ, которыє фалшивє свѣдчатъ на 

ближнѧгѡ, и вдаютсѧ въ нєбєзпєчєнствѡ дүшѣ албѡ тѣла длѧ марногѡ зыскү 

(Київ, 1646 Мог.Тр. 908) та ін. 

СЕРДЦЕ. Якщо душа – внутрішнє життя людини, то серце – людські 

почуття та прагнення: оскільки почуття виникають самі собою, то й серце 

пов‘язане з найбільш природною, стихійною частиною внутрішнього світу 

людини. На відміну від лексеми душа слово сердце, як свідчать пам‘ятки 

української мови, оказіонально поєднувалося зі словом тѣло (изъ науковъ 

кривовъ и у сердци, и у тѣлѣ – XVI ст. НЄ 102), натомість часто 

поєднувалося зі словами умъ, розумъ, мысль, помыселъ, умыселъ, памѧть: 

ро(з)ши(р)мы боро(з)ды ср(д)ць свои(х) то є(ст) помыслы и напоимо и(х) 

словы єв(г)ль(с)кыми (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 214 зв.); одинъ, побожного сєрдца 

и умыслу, философского і богословського розуму полный, <…> мовилъ 

(Острог, 1598 Ист.фл.син. 468); [Епифаний] тому духу со всѣ(м) 

произволением сердца и мысли покорился (1600–1601 Виш.Кр.отв. 161); Для 

того тогда, Скарго, твой костел латынский <…> святыни не имѣет, <…> ибо 

духу святому гнезда смиреннаго ся в твоем сердцѣ и помыслѣ<…> не имѣет 

(1608–1609 Виш.Зач. 221); кождому зъ нихъ въ ср(д)це и розумъ въложилъ 

бы, жебы постерегли блуду (Київ, 1625 Коп.Ом. 162); захованє страшноє въ 

памѧтєхъ и ср(д)цахъ носѣте (Київ, 1625 Коп.Каз.41); та(к)же ты(ж) єсли 

боудє(т) оумъ ч(с)ты и ср(д)цє оу стѧжливости свѣ(т)скы(х) рѣчо(х) <…> 

тєды тѣло твоє бүдє(т) свѣ(т)ло (1645 УЄ ғ 32, 78 зв.); Іис҃ Хс <…> который 

ср(д)ца и мысли нашѣ выпытүєтъ <…> овүю намъ приповѣ(ст) прєкладае(т) 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 2) та ін.  

Слово сердце належить до розряду соматичної лексики, проте в 

релігійних текстах формує опозицію з іншими соматизмами: повεдає(т) 

єв(г)листа и(ж) лѣпшε є(ст) мѣти чистоє ср(д)цε нижли оумытыи руцѣ 

нεпосквε(р)нεны (1556–1561 ПЄ 68 зв.); Гды сѧ смүти(т) чєрєво, 
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оупокорѧєтъсѧ ср(д)цє: гды зась роскошүєтъ чєрєво, бүѧютъ мысли (Київ, 

1637 УЄ Кал. 455); розвєсєлимо сє(р)цє моє и ро(з)радова(л)сѧ ұзыкъ мо(и) 

(XVI ст. КА 9); и(з) ұки(м) набожєньство(м) ср(д)ца твого молитву мови(ш) 

оусты, а в ср(д)ци твоє(м) хитро(ст) и фальшь на ближнєго твоєго (XVI ст. 

УЄ ғ 62, 57 зв.). 

УМЫСЕЛЪ. Третя в номінаційному ланцюгу лексема умыселъ пов‘язана 

із внутрішнім світом людини, зокрема з її розумовою (інтелектуальною) і 

водночас духовною діяльністю, тобто стосується потаємного, захованого в 

людині: нє ты(л)ко за справы, алє и за оумыслы соу(д) прїимовати боудемо 

(Острог, 1607 Лѣк. 102); Через це умисел, як і почуття, може поєднуватися з 

душею і серцем, зі всім її єством: Єсли тѧ заводѧт умыслы злыи до 

ѡ(б)жи(р)ства // пѧнства <…> вытрва(и) <…> длѧ царства нєбєсного. Єсли тѧ 

взрүшає(т) ср(д)цє твоє або око лүкавоє абы(с) кого кривди(л) лихви(л) 

нєсправє(д)ливє видє(р), үда(и)сѧ до покоры (УЄ  ғ 62, 18–18 зв.). 

Умисел впливає на поведінку людини, керує її діями; він не тільки 

виникає, а й здатен самостійно розвиватися, незалежно від волі суб‘єкта, 

тому умисел можна ―вселити‖ в людину: бєрємо злыи оумыслы в с(р)дца 

свои (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 20); дїаволъ ѡ то сѧ бо(л)шєи старає(т), абы в насъ 

ѡ(т)чаѧ(н)ныє оумыслы вскорєнилъ (Острог, 1607 Лѣк. 34). Як душа та серце, 

умисел може слугувати вмістилищем прагнень, думок, намірів: каждыи 

тогды вѣрныи маєт знати Бога, иж є(ст) и ұкии є(ст); также має(т) дати 

мѣстцє во умыслу своє(м) и слову Єго свұтому и обѣтницұ(м) Єго (Вільна, 

1600 Катех. 9). Лексема умыселъ також перебуває в смисловій опозиції до 

лексеми тѣло (тело): я, <…> на теле схоралый, але на умысле целый <…> на 

семъ тестаменте моемъ, остаточную волю свою зоставую (Луцьк, 1576 

АрхЮЗР 1/I, 95); на тѣлѣ бывши ба(р)зо хоры(и) алє на души и на үмыслѣ 

мо(ц)нє достатєчнє и правє цѣлъ здровы(и) (Лопушна, 1598 ЦДІАЛ 201, 4, 12, 

43); Панъ Хвєдо(р) ходыка во(и)тъ Києвски(и) будучи здоровы(и) такъ на 

тєлє ұко и на үмыслє <…> созналъ (Київ, 1622 ЦДІАК, 221, 1, 81, 1); Ұ, 

Ієродиұконъ Силвєстєр, <…> на тєлє зхоралыи, однакъ на бачєню и умыслє 
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добрє здоровыи, таковыи порұдо(к) <…> чиню (Чорненський монастир, 1635 

ПККДА І-1, 65). Проте умыселъ має ―свої‖ пари синонімів, зокрема зі 

словами розумъ, паметь, духъ: вѣдаєтє ѡ фѣлософове же розүмъ нашъ пѧ(т) 

добродѣтелей маетъ або нашъ оумыслъ маєтъ наоукоу, ростропно(ст), 

оумѣєтно(ст), мудро(ст), и розүмѣнѧ (поч. XVII ст. Проп.р. 175 зв.); на 

здоровю моє(м) ба(р)зо єстъ слабою и хорою, ѡ(д)накъ на уми(с)лє, розумє и 

памєти за ла(с)кою божою є(ст) здоровою (Тригорськ, 1648 ДМВН 217); нє 

вєдать, ұкимъ духомъ и умысломъ приєхали єстє тутъ (Вільна, 1597 РИБ 

ХІХ, 200). 

Досі ми брали до уваги ширші контексти. Проте найяскравіше смислові 

розходження лексем душа, сердце і умыселъ демонструють мікроконтексти – 

АСС, між членами яких, на думку В. Левицького, існують, окрім 

синтаксичних, також семантичні реляції – об‘єкт і його властивості [415, 

с. 192–193]. Ад‘єктив як супровідний компонент АСС, хоч і має статус 

залежного слова при субстантиві, відіграє важливу стилістичну і смислову 

роль: звужує значення субстантива, виділяючи одну властивість 

позначуваного предмета, речі, явища і таким чином утворюючи новий образ 

у межах АСС. Необхідно зважати також на індивідуальність автора, яка 

виявляється у використанні оказіональних сполук і лексичних новотворів як 

компонентів АСС. Прагнучи передати ще не спостережуване, український 

автор текстів XVI–XVIII ст. удавався до поєднання логічно не поєднуваних 

лексем, а це створювало образ: що більше відмінного між сполучуваними 

словами, то яскравіші образи, засновані на метафоричних (чи також 

метонімічних) зв‘язках. 

Виявлені в пам‘ятках української мови XVI–XVIІI ст. АСС зі 

стрижневими лексемами сердце, душа, умыселъ є вільними, на перший 

погляд, поєднаннями слів (Схема 6). Проте детальний аналіз усіх 

ексцерпованих АСС засвідчує, що лексеми серце, душа, умыселъ мають свої, 

характерні тільки для них атрибутиви-кваліфікатори загальної етичної 

оцінки, які формують лексико-семантичне поле кожної з них зокрема. 
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Схема 6. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневими 

лексемами душа, сердце, умыселъ 

 

Із 85 аналізованих ад‘єктивів лише 2 – чистый та злый – є спільними для 

всіх трьох базових найменувань; 3 ад‘єктиви – благочестивый, каменный та 

лукавый – є спільними для серце і душа, а 6 ад‘єктивів спільні для сердце та 

умыселъ: добрый, завистный, заятреный, правдивый, правый, побожный. 
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Однак насправді попри чітке співвіднесення кажного ад‘єктива із 

субстантивом помітна тенденція до однотипності виражених семантичних 

зв‘язків між компонентами АСС. Бінарна світоглядна опозиція ―добро – зло‖, 

що становить основу ментального світу християнина, створює опозицію в 

семантиці: всі без винятку атрибутиви на рівні парадигматики утворюють 

великий антонімічний блок за ознаками ―добрий – злий‖, ―грішний – 

праведний‖. Така лінгвістична категорія оцінки має статус мовної 

універсалії, адже, за спостереженням О. Вольф, ―навряд чи існує мова, якій 

не властиві уявлення про добре й погане‖ [109, с. 9]. 

Ідея подати за абеткою всі атрибутиви, виявлені в пам‘ятках української 

мови XVI–XVІII ст. у поєднанні із субстантивами сердце, душа та умыселъ, 

допомогла не тільки відтворити семантичну базу ад‘єктивів-атрибутивів, а й 

сформулювати висновки про природу назв найважливіших ментальних 

понять. 

 

Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневими лексемами сердце, душа, умыселъ 

Безсмертный ‗невмирущий, вічний, безсмертний‘: сътворивъ тѧ ѡ ч҃лвчє, на 

ѡбразъ славы своєи, розүмнымъ ствѡрєнѧмъ. Дарова тєбѣ дүшү разүмнү 

нєвидимүю самовластнүю, бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю розүмнүю 

(Чернігів, 1646 Перло 2) [див. ще: СУМ
16–17

 2: 60–61] = вѣчный 

Благочестивый ‗який дотримується релігійних приписів, благочестивий, 

побожний‘: Абы мл (с)ть х (с҃)ва и бл ҃гословєнїє Єго Ст ҃оє на ва (с) 

зоставало, чого благочєстивы (м) ср(д)цємъ Ка (ж)домү бл г҃очєстивомү 

вѣ(р)нє сприұє(м) (Київ, 1621 ЛСБ 483, 1 зв.); што розүмѣємѡ ѡ Крщєнїи 

<…>, ѡразъ моцъ маєтъ и вълѧнѧ ласки на дүшү Благочєстивүю (Київ, 

1639 МІКСВ 215) [див. ще: СУМ
14–15

 І: 98; СУМ
16–17

 2: 107–108; ГСБМ 2: 

45] = побожный, святобливый, богобойный 

Блаженный ‗наділений Божою ласкою, благословенний‘, ‗щасливий, 

блаженний‘: И душа моя блаженную и боголюбезную его душу зѣло 
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любитъ (Київ, 1621 Коп.Пал. 1139) [див. ще: СУМ
16–17

 2: 109–110; ГСБМ 

2: 46–47; ЦСС І: 46–47; СМР I: 182–182] 

Богобойный ‗який беззаперечно вірує в Бога, богобоязливий; побожний‘: 

Въсє врємѧ люто и плача достоино, Оужасаєтсѧ сїє зрѧ ср(д)цє 

богобоинє (Острог, 1581 См.В. 7) [див. ще: СУМ
16–17

 2: 138–139; ГСБМ 

2: 93; СРУ 53] = побожный, святобливый 

Боголюбезный ‗який милий, бажаний Богові; богоугодний‘: И душа моя 

блаженную и боголюбезную его душу зѣло любитъ, и въ духу 

богомыслномъ оной наслаждается (Київ, 1621 Коп.Пал. 1139) [див. ще: 

СУМ
14–15

 I: 104; СУМ
16–17

 2: 140; ГСБМ 2: 96] 

Великый ‗який має чималу силу вияву, глибину почуттів, переживань; 

великий‘: Вєликоє на(м) ср(д)цеє и ѡхотү до тои книжицѣ вылѧнѧ 

вчини(л) Пє(т)р могила (Київ, 1623 Мог.Кн. 3) [див. ще: СУМ
14–15

 I: 158–

160; СУМ
16–17

 3: 211–215; пор.: стбіл. великое сердце ‗мужня, хоробра, 

безстрашна людина‘, однак стбіл. мети великое сердце (на когось) 

‗сердитися, гніватися‘ (ГСБМ 3: 85)] = моцный 

Вдѧчный ‗вдячний, доброзичливий, прихильний‘: ѧснє бовѣмъ ѡ(д)важныѣ 

справы Титүлы и Го(д)ности, Прєзацныхъ Про(д)кѡвъ В м(ст) <…> 

ѡ(д) Кройникарѡвъ Рүски(х) и Полскихъ сүтъ свѣтү поданы: значнє и 

досытъ широко Дѣлно(ст) мүжство, и пєчаловитыѣ оуслүги, въ томъ 

высокомъ оурѧдѣ По(д)коморскомъ <…> на вдѧчныхъ сєрцахъ 

выдрүкованыѣ, аж до тыхъ часѡвъ трваютъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 7) [див. 

ще: СУМ
16–17

 3: 196–197; ГСБМ 3: 46–48] 

Внутрънїй ‗який стосується духовного світу або душевного стану людини, 

внутрішній‘, ‗який відповідає законам християнської моралі, духовний‘: 

нєхай тѧ тылко вноутрънїй твой нє зради(т) оумыслъ (Острог, 1607 Лѣк. 

108) [див. ще: СУМ
16–17

 4: 131–132, ГСБМ 4: 70–71] = невидимый, 

скрытый 

Встидливый ‗який відчуває власну гріховність, богобоязливий‘: хто можетъ 

ѡправдити, мовѧчи: Маю чистоє сєрцє и встыдливоє, Кгды окѡ єстъ нє 
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встыдливоє, понєважъ окѡ ср(д)ца нє встыдливогѡ єстъ вѣщатєлємъ 

(Київ, 1646 Мог.Тр. 910) [див. ще: СУМ
16–17

 5: 59; ГСБМ 5: 28] 

Възгаржоный ‗погорджений, зневажений‘: Подлымъ, и възгаржоного 

оумыслу былъ бымъ: єсли бымъ <…> порожнюваньємъ гдєко(л)вєкъ 

гнюснєти, и гнити мєлъ (1616 Прич. отех. 13 зв.) [див. ще: СУМ
16–17

 4: 

16–17; ГСБМ 3: 188–189] 

Высокий ‗зарозумілий, гордівливий, пихатий‘: тая гръдост, которая высокое 

чинит сердце, о котором рече Премудрый, як ―ест пред господом 

нечист‖ (1599 Виш.Кн. 50) [див. ще: СУМ
16–17

 6: 48–50; пор.: цсл. 

високое сердце ‗гордість‘ (ЦСС І: 111)] 

Вѣрный (верный) ‗відданий, вірний, незрадливий, постійний‘, ‗щирий‘: Дай 

милий Боже, абы Твоѧ Милость здоро(в), щастє(н) бы(л) на многии лєта, 

чого ұ Твоєй Милости вєрны(м), а правы(м) сєрцє(м) зычү, ұко са(м) 

собє (Вільна, 1547 AS IV, 527); кто єдъно з вѣрны(м) ср(д)цє(м) взовє до 

мл(с)рдїа єго, и ро(з)множи(т) и ро(з)шири(т) в нє(м) вѣроу (Львів, 1585 

УЄ ғ5, 179 зв.) [див. ще: СУМ
14–15

 I: 230–231; ГСБМ 3: 126–127; СРУ 

155] = сталый, щирый 

Вѣчный ‗який не вмирає, вічний‘: сътворивъ тѧ ѡ чл в҃чє, на ѡбразъ славы 

своєи, розүмнымъ ствѡрєнѧмъ. Дарова тєбѣ дүшү разүмнү нєвидимүю 

самовластнүю, бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю розүмнүю (Чернігів, 

1646 Перло 2) [див. ще: СУМ
14–15

 I: 233–234; СУМ
16–17

 6: 167–168; ГСБМ 

3: 165–166] = безсмертный 

Горѧчий ‗палкий, пристрасний‘: Принєсли мови(т) оумысло(м) горѧчи(м) и 

проу(д)кы(м) ѡ(т) побожного ср(д)ца, пръвѧстки паноу на дѣло, и на 

будованѧ домоу (поч. XVII ст. Проп.р. 185 зв.) [див. ще: СУМ
16–17

 7: 45; 

пор.: стбіл. горачий ‗полум‘яний, відданий, з почуттям, із любов‘ю‘ 

(ГСБМ 7: 99)] 

Грѣхолюбивый ‗який має схильність до гріхів, гріхолюбний, грішний‘: Ѡтчє 

нашъ, <…> насъ вѣчнимъ вєсєлїємъ частүєшъ <…>, нє смүтѧчи дүшѣ 
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нашєи грѣхолюбивои (Чернігів, 1646 Перло 14 зв.) [див. ще: СУМ
16–17

 7: 

105] = грѣшный, заражоный, нечистый 

Грѣшный (грешный) ‗грішний, неправедний‘: полецаю душу мою грѣшную 

Господу Богу (Чигирин, 1600 ЧИОНЛ VIII-3, 13); а больш того я ничего 

никому не виненъ, тилко Господу Богу душею моею грешнею (ib., 15) 

[див. ще: СУМ
16–17

 7: 109; ГСБМ 7: 155–156] = грѣхолюбивый, 

заражоный, злый, злосливый, нечистый 

Двоєдушный ‗лукавий, підступний‘: Молѣмѡ сѧ ѡ(т) всєго ср(д)ца Бгү братє, 

<…> // <…> тылкѡ нє вонтпливою вѣрою,<…> припадѣмѡ до нєго: нє 

двоєдүшнымъ ср(д)цємъ, алє щирымъ и сталымъ къ нємү пристүпѣмѡ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 633) [пор.: ГСБМ 7: 282] = двоистый, лукавый 

Двоистый ‗лукавий, підступний‘: бо нѣхто будучи двоистого ср(д)ца, на 

войнѣ Г(с)днє(и) подъвизатисѧ нє можє (серед. XVII ст. Кас. 108) [пор.: 

стпол. dwoisty перен. ‗фальшивий, облудний, лицемірний, підступний‘ 

(MSZP 58); див. ще: СУМ
16–17

 7: 202; ГСБМ 7: 284] = двоєдушный, 

лукавый 

Добрый ‗чуйний, приязний, добрий‘: А то ш(ь)то на доброи зεм(ь)ли то тыи 

соуть которыи добрымь ср(д)цεмь а прав(ь)дивым(ь) оуслишавши слово 

и дεр(ь)жат єго (1556–1561 ПЄ 247); и смутитеся будете, а свѣтъ ся 

будете веселити, але будте доброго сердца (1603 РИБ VII, 26); горе 

пишучимъ лукавство! Бѣда тымъ, которыи пишуть неправду, которыи 

пишучи, лукаво и лестне пишуть, мысли свои зли въ добрыи сердца 

людскіи впроважаючи (Київ, 1621 Коп.Пал. 706) [див. ще: СДЯ 3: 18–22; 

СУМ
14–15

 I: 307–310; пор.: стбіл. добрый ‗який ґрунтується на бажанні 

робити добро, бути прихильним, чуйним‘ (ГСБМ 8: 152)] 

Жалостный ‗сповнений жалю, смутку; скорботний, жалісний‘; 

‗співчутливий‘: На што поглядаючи оком смутнымъ и серцемъ 

жалостнымъ, завше о томъ промышлялихмо (Городок, 1640 ПККДА І, 1, 

69) [пор.: стпол. żałostny ‗сповнений болю‘, ‗занепокоєний, 



212 

стурбований‘ (MSZP 394); див. ще: СДЯ 3: 232–233; СУМ
16–17

 9: 123–

124; ГСБМ 9: 260–266] = смутный 

Завзятый ‗непохитний у злобі; затятий, запеклий (про замисел)‘: а далей свой 

завзятый умыслъ выкопываючи, двери костелные выламавъши, <…> 

олътари роботы сницерское три въ нивечъ потовкли (Володимир, 1650 

АрхЮЗР 3/IV, 430) [див. ще: СУМ
16–17

 9: 224; ГСБМ 10: 121] 

Завистный ‗заздрісний‘: такими и власными тыми словы, людє оумыслү, и 

ср(д)ца завистного, прєложоныхъ ц р҃кви въсточноє щиплю(т) (Острог, 

1599 Кл.Остр. 223) [див. ще: СДЯ 3: 288; ГСБМ 10: 126] 

Закаменѣлый ‗бездушний, черствий, закам‘янілий‘: теперешнии нѣкотории 

отщепенцы <…> сут закаменѣлого и непокаянного сердца (Вільна, 1600 

ЧИОНЛ IV-3, 76) [див. ще: СУМ
16–17

 10: 51] = каменный, затвердѣлый 

Заражоный ‗грішний‘: то(т) листъ <…> нѣчого иншого нє єстъ єдно с писмъ 

старого и нового тєстамєнтү дүша(м) заражонымъ оутворєноє лѣкарство 

(Острог, 1607 Лѣк. 4 зв.) [див. ще: СУМ
16–17

 10: 175; MSZP 374] = 

грѣхолюбивый, грѣшный, нечистый 

Затвердѣлый ‗затятий у гріхах, бездушний, черствий, затверділий‘: Сила 

Бож(с)твєннаѧ помагала Іѡсифови, а злосливүю затвєрдѣлүю дүшү 

Пiлатовү змѧкчала (Київ, 1637 УЄ Кал. 227) [див. ще: СУМ
16–17

 10: 242; 

ГСБМ 11: 203] = каменный, закаменѣлый 

Заятреный ‗сповнений гніву, люті, ненависті‘; ‗сильно роздратований, 

роз‘ятрений‘: виделъ добре серца и умыслы вашы заятреные, же-сте не 

на згоду, але на розорванъе згоды светое были собралися (Вільна, 1599 

Ант. 881); што в замыслахъ и заятреныхъ сердцахъ ихъ [подданыхъ] 

было, до ефекъту свой скуток приведечы, под час тое козачсчизны <…> 

розъные шкоды выражали (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 176) [див. ще: 

СУМ
16–17

 11: 56] 

Злосливый ‗злобний, підступний, грішний, неправедний‘: Сила 

Бож(с)твєннаѧ помагала Іѡсифови, а злосливүю затвєрдѣлүю дүшү 

Пiлатовү змѧкчала (Київ, 1637 УЄ Кал. 227) [пор.: стпол. złościwy 
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‗гнівний, розлючений‘, ‗підступний‘, ‗жорстокий, немилосердний‘, 

‗шкідливий‘ (MSZP 385); див. ще: СУМ
16–17

 12: 191] = злый, грѣшный 

Злый ‗підступний, грішний, неправедний‘: Душе, душе злая, ереси отмѣтай 

(к. XVI ст. Укр.п. 80); бεрεмо злыи оумыслы в ср(д)ца свои (к. XVI ст. 

УЄ ғ 31, 20); то(т) ба(л)цє(р) <…> догожаю(чи) нєпри(с)то(и)ному и 

зло(му) умы(с)лови своє(му) <…> кгва(л)то(в)нє в до(м) мо(и) 

добыва(л)сє (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 48) [див. ще: СУМ
16–17

 12: 

37–40] = злосливый, грѣшный 

Каменный ‗затятий у гріхах, бездушний, черствий, кам‘яний‘: и нєхай всѣмъ 

нєѡхотънико(м) // нє бүдєтъ тѧжко слова Бж г҃ѡ послүхати, и зъ слуханѧ 

овоцъ ұкій ѡ(т)нєсти: а принамнѣй ср(д)цє камєнноє въ жалости за 

грѣхи власныи скрүшити и змѧкчити (Київ, 1625 Коп.Каз. 9–10); 

[пророкъ] мо(г) бы былъ и камєннүю змѧкчити дүшү (Острог, 1607 Лѣк. 

19) [пор.: стукр. каменная душа ‗бездушна, нечула людина‘ (СУМ
16–17

 8: 

239); стбіл. каменый ‗твердий, непохитний‘ (ГСБМ 14: 247)] = 

закаменѣлый, затвердѣлый 

Крывавый ‗стражденний, мученицький, болісний‘, ‗тяжкий, спокутливий, 

гіркий‘: Крывавоє сєрцє такими жъ слєзами плакати ми кажєтъ, // снать 

ѡ(т) тєго болю ажъ до смєрти нє оулѧжєтъ (Острог, 1603 Лям.Остр. 21–

22) [див. ще: SP 11: 283, ГСБМ 16: 189–190; пор.: суч. укр. кривавиться 

серце (душа) ‗переживати тяжкі душевні муки, страждати‘ (СУМ 4: 

338)] 

Лукавый ‗підступний, хитрий, злий‘, ‗обманливий‘: Каин, грѣха ради, богу 

не въгодил и лукавым сердцем к нему приходил (к. XVI ст. Укр.п. 84); 

лукавыє душѣ нєчистого сумнѣнѧ и ѡ христѣ блазнѧтсѧ (поч. XVII ст. 

Вол.В. 97) [пор.: стбіл. лукавый ‗неправедний, грішний, безбожний‘ 

(ГСБМ 17: 131–132)] = двоедушный, двоистый 

Людъский ‗який притаманний людині; людський‘: на ѡстатокъ и в самомъ 

ихъ [ст҃ыхъ моужєвъ] плачоу и ѡплакиванью нєпослоушєнъствъ и 
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затвєрдѣлостє сєрцъ людъскихъ (Острог, 1607 Лѣк. 2 зв.) [див. ще: 

MSZP 124] = человѣческий, чоловѣчїй 

Млоденческїй ‗чистий, незаплямований, безгрішний‘: Оумыслы 

млодєнчєскїє ѡгнє(м) новы(м) хоти спросной нє ро(з)жарила таѧ то 

штука вєнєры пѧкно(ст) показуючаѧ (поч. XVII ст. Проп.р. 273) = 

свѣтлый, чистый 

Моцный ‗стійкий, непохитний, міцний‘: крєстъ є(ст) прє(д)водитєлє(м), <…> 

хорогвою ѡздобною, по(д) которою вшисткы слоугы панскїє трєба жєбы з 

нєпрїатєлми своими спанѧлы(м) оумысло(м) и ср(д)цє(м) моцны(м) сѧ 

потыкали (поч. XVII ст. Проп.р. 292) [див. ще: MSZP 142] = острый 

Мужобойский ‗чоловіковбивчий‘: она взяла прежде злый, окрутъный, 

тыранъский, а мужобойский умыслъ на вышьречоного его мл. пана 

Стефана Песляка, пана моего (Луцьк 1649 АрхЮЗР 3/IV, 132) 

Невдѧчный ‗невдячний‘, ‗недостойний‘: ахъ душе невдѧчна, По оутратѣ 

доброго доброть познаваешъ (Вільна, 1620 Лям.К. 11) [див. ще: ГСБМ 

20: 6–7] 

Невидимый ‗прихований; невидимий‘, ‗який стосується духовного світу або 

душевного стану людини, внутрішній‘: [Богъ] сътворивъ тѧ ѡ чл҃вчє, на 

ѡбразъ славы своєи, розүмнымъ ствѡрєнѧмъ. Дарова тєбѣ дүшү разүмнү 

нєвидимүю самовластнүю, бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю 

розүмнүю (Чернігів, 1646 Перло 2) [див. ще: CДЯ 5: 233; ГСБМ 20: 23] = 

внутрънїй, скритый 

Невстыдливый ‗який не знає, не відчуває сорому; безсоромний, 

непристойний‘: хто можєтъ ѡправдити, мовѧчи: Маю чистоє сєрцє и 

встыдливоє, Кгды окѡ єстъ нє встыдливоє, понєважъ окѡ ср(д)ца 

нєвстыдливогѡ єстъ вѣщатєлємъ (Київ, 1646 Мог.Тр. (напомн.) 910) = 

незбожный, непристойный 

Невѣрный ‗непостійний, зрадливий, невірний‘, ‗обманливий, ненадійний‘: 

ба(ч)тє ж братѧ и(ж) бы коли нє было в которо(м) ва(с) сє(р)цє злоє и 

нєвѣрноє ѡ(т)ступити ѡ(т) бога живого (XVI ст. КА 551) [пор.: 
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невѣрный (одне зі значень) ‗який сумнівається‘ (СДЯ 5: 245); стбіл. 

неверный ‗неправильний, помилковий‘ (ГСБМ 20: 15–16)] 

Негрунтовный ‗несерйозний, легковажний‘: лєгкомыслно(ст) лю(д)скүю 

строфоуєтъ слѣпыми глоухими, шалєными бє(з)сръдєчными, то є(ст) 

нєстатє(ч)ного, и нєгроу(н)товного ср(д)ца называючи (Острог, 1599 

Кл.Остр. 207) = нестатечный 

Незбожный ‗безбожний‘, ‗безсоромний‘: тые три особы <…> малжонку мою 

намовивши, <…> ку воли и незбожному умыслу своему чинечи доситъ, 

абы она, малжонка моя, в стане светомъ малженскомъ не мешъкала 

(Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/III, 492) [див. ще: ГСБМ 20: 105–106; пор. 

стпол. niezbożny ‗нещасний‘, стпол. niezbożnik ‗той, хто чинить негідно‘, 

‗єретик‘, ‗безбожник‘ (MSZP 179)] = невстыдливый, непристойный, 

спростный 

Немилостивый ‗немилосердний, безжалісний, безсердечний, жорстокий‘: 

Котороє нємилостивоє сєрцє бєзъ жалю, котороє окрутнє око бєзъ 

розлұньұ объфитыхъ слєзъ опустити тєбє можєтъ?! (Острог, 1598 

Ист.фл.син. 473) [див. ще: ГСБМ 20: 149; MSZP 169] = окрутный, 

тыранъский 

Нендзный ‗огидний, підлий, ниций‘, ‗нікчемний‘: ұкжє тєды ѡстоѧтисѧ ю(ж) 

можє(ш) оутоплюючи нєндзнүю свою дш҃ү (Острог, 1607 Лѣк. 12) [пор.: 

стпол. nędzny ‗нещасний‘, ‗болісний‘; nędznik ‗злидар‘, ‗нещасна 

людина‘, ‗той, хто є недосконалим стосовно Бога‘ (MSZP 162); див. ще: 

ГСБМ 20: 170; ЛЛ 387] = плохий 

Непокаянный ‗нерозкаяний‘: теперешнии нѣкотории отщепенцы <…> сут 

закаменѣлого и непокаянного сердца (Вільна, 1600 ЧИОНЛ IV-3, 76) 

[див. ще: СДЯ 5: 323; ГСБМ 20: 219] 

Непристойный ‗гріховний, безсоромний, непристойний‘, ‗ганебний, 

злочинний‘: взұвши пєрє(д) сєбє нєпристо(и)ны(и) умыслъ, <…> 

паробко(в) побили (Львів, 1608 ЛСБ 356); то(т) ба(л)цє(р) <…> 

догожаю(чи) нєпри(с)то(и)ному и зло(му) умы(с)лови своє(му) <…> 
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кгва(л)то(в)не в до(м) мо(и) добыва(л)сє (Житомир, 1609 ЦДІАК, 11, 1, 

5, 48) [див. ще: СДЯ 5: 342; ГСБМ 20: 267] = невстыдливый, незбожный, 

спростный 

Нестатечный ‗нерозважливий, несерйозний, легковажний, непостійний‘: 

лєгкомыслно(ст) лю(д)скүю строфоуєтъ слѣпыми глоухими, шалєными 

бє(з)сръдєчными, то є(ст) нєстатє(ч)ного, и нєгроу(н)товного ср(д)ца 

называючи (Острог, 1599 Кл.Остр. 207) [див. ще: ГСБМ 20: 320–321; 

MSZP 178] = негрунтовный 

Несытый ‗ненаситний, жадібний‘: А з го(р)ды(м) оком и нєсыты(м) сє(р)цєм 

<…> ұдѧ(х) (XVI – I пол. XVII ст. ЦНБ 74 П / 20, 23) [пор.: строс. 

неситый ‗якого не можна наситити, задовольнити; жадібний, 

ненажерливий‘ (СДЯ 5: 375); стбіл. несытый ‗безмежний, невичерпний‘ 

(ГСБМ 20: 330)] 

Нечистый ‗гріховний‘, ‗грішний‘: з үломности нєчистого сєрдца моєгѡ, 

Противү бѡ(з)кого маєстатү твоєгѡ, ѡ добротливый Бжє҃ мой; Вы(з)наю я 

злы(и) рабъ тво(и) (Чернігів, 1646 Перло 20) [див. ще: СДЯ 5: 393–394; 

ГСБМ 20: 372–373] = грѣхолюбивый, грѣшный, заражоный 

Нищий ‗убогий духом, нікчемний, ниций‘: Молю бѡ (з)күю мл (с)ть твою , 

ѡбогати в дары Нб (҃с)ныи нищүю и үбогүю дш ү҃ мою (Чернігів, 1646 

Перло 71) [див. ще: СДЯ 5: 420–421; ГСБМ 21: 16] = убогий 

Окрутный ‗немилосердний, жорстокий, лютий‘: она взяла прежде злый, 

окрутъный, тыранъский, а мужобойский умыслъ на вышьречоного его 

мл. пана Стефана Песляка, пана моего (Луцьк 1649 АрхЮЗР 3/IV, 132) 

[див. ще: ПУС 2: 77] = немилостивый, тыранъский 

Омылный ‗хибний, помилковий‘, ‗облудний‘: ѡтложитє вши(т)ки оумыслы 

вашѣ злыи и ѡмы(л)ныи (Мановиця, 1600 ЗНТШ CІI, 191) [див. ще: 

ЕСУМ 3: 460] 

Оспалый ʻлінивий; недбалий, байдужий‘: Лѣкарство на ωспалый оумыслъ 

чоловѣчій а особливє на затвєрдѣлыє срдца людскіє завєдєныє свѣтомъ 
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альбо якими грѣхами бжствєннаго іωанна златоустаго (Острог, 1607 

Лѣк. тит.) [див. ще: ПУС 2: 104] 

Острый ‗сильний, міцний‘: нє самые ти(л)ко покармы, алє тєжъ и мѣра ихъ 

вєликаѧ ѡстрыє ср(д)ца нарүшає(т) и түпи(т) (серед. XVII ст. Кас. 64 зв.) 

[див. ще: СДЯ 6: 191–192] = моцный 

Охотный ‗охочий, спраглий‘: читє(л)нику ласкавый, хотѣлъ бы(м) бы(с) 

ѡхотны(м) умысло(м) тую книгу принялъ (к. XVI ст. Розм. 3) [див. ще: 

MSZP 34] = хутливый 

Плохий ‗боязкий, несміливий‘, ‗ні до чого не придатний, нікчемний‘: часомъ 

плохїй оумыслъ оумѣє(т) оуродити, алє вдѧчне всє прїймүй єсли що на 

тѧ прїидє(т) (Острог, 1614 Тест. 175) = нендзный 

Побожный ‗побожний, святобливий, віруючий‘: ұко жъ тоутъ побожного и 

свѧтобливого дш ҃а чл ҃ка оумыслу на тоє смотрѧчи, нє маєтъ въздыхати 

(Острог, 1598 Отп.КО 16); Ұко побожноє и чистоє сєрцє нє маєтъ сѧ 

пукати? (ib., 405); А въ томъ, побожного сєрдца и умыслу, философского 

і богословского розуму полный, <…> мовилъ (Острог, 1598 Ист. фл. син. 

468) = благочестивый, богобойный, святобливий 

Покорный ‗поступливий, покірний, смиренний‘: Пи(л)нє просѣ(м) га҃ ба҃ 

ср(д)цє(м) покорны(м) <…> абы на (с) часоу дн є҃ соуднаго на правүю 

сторонү привєсти рачи(л) (XVI ст. УЄ ғ 29519, 22 зв.); з чистого и 

покорного ср(д)ца походѧчаѧ мл т҃ва (Київ, 1634 МІКСВ 312) = 

скромный, скрушоный, смиренный 

Потаемный (потаемъный) ‗прихований, потайний, потаємний‘: Восточни 

отци <…> довѣдалисұ о зломъ умыслѣ потаємномъ (Острог, 1598 

Ист.фл.син. 463); а покрываючи умыслъ свой злый скрытый и 

потаемъный, такий щитъ собе за часу зъ своего пространъного сумненья 

робити ку подпоре злого а скрытого умыслу своего почалъ (Луцьк, 1599 

АрхЮЗР 1/VІ, 273) = невидимый, скрытый 
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Праведный ‗праведний, безгрішний‘: Трєтѧѧ звѣзда; значитъ благословєнїє 

Божїє на дүши и на тѣлѣ Правєдныхъ; а бо(з)коє благословєнїє; всє 

доброє принѡситъ дүшѣ Правє(д)ной (Чернігів, 1646 Перло 164 зв.) 

Правдивый ‗те саме, що правый‘: на доброи зεм(ь)ли то тыи соуть которыи 

добрымь ср(д)цεмь а прав(ь)дивым(ь) оуслишавши слово и дεр(ь)жат єго 

(1556–1561 ПЄ 247); ұко сұ ѡни изволили доброю волєю и умысло(м) 

правдивы(м). Пришли и жадали насъ (Перемишль, 1600 ПВКРДА IV-1, 

2) [пор.: стпол. prawdziwy ‗справедливий‘ (MSZP 255)] = правый 

Правый ‗правдивий, законний‘: едножъ тепер то собе вмыслила и позволяю 

зъ правого умыслу серца моего мети собе за малжонъка его милост князя 

(Луцьк, 1564 АрхЮЗР 8/ III, 80); нє будучи ни од кого намовєный, ани 

примушоный, алє только с правого умыслу моєго, по своєй доброй воли, 

даю и дарую <…> имєнѧ свои (Камінь, 1571 AS VII, 381) [пор.: стпол. 

prawy ‗невинний,‘ ‗належний, відповідний; такий, як має бути‘ (MSZP 

255); див. ще.: ЕСУМ 4: 551] = правдивый 

Прудкий ‗швидкий, стрімкий, прудкий‘: Принєсли мови(т) оумысло(м) 

горѧчи(м) и проу(д)кы(м) ѡ(т) побожного ср(д)ца, пръвѧстки паноу на 

дѣло, и на будованѧ домоу (поч. XVII ст. Проп.р. 185 зв.) 

Ревный ‗щирий, палкий, зворушливий, ревний‘: рєвны(и) умыслъ маючы 

ко(н)чити хочємо и яко нарыхлѣ(и) єщє прє(з) посла(н)ца нашого абы сѧ 

таѧ робота поспѣшала (Ясси, 1610 ЛСБ 430, 1) = щирий 

Розумный (разумный) ‗розумний, розсудливий, який є джерелом Божого 

розуму‘: сътворивъ тѧ ѡ чл ҃вчє, на ѡбразъ славы своєи, розүмнымъ 

ствѡрєнѧмъ. Дарова тєбѣ дүшү разүмнү нєвидимүю самовластнүю, 

бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю розүмнүю (Чернігів, 1646 Перло 2) = 

розүмновѣчный 

Розумновѣчный ‗розумний, розсудливий, який є джерелом Божого розуму‘: 

Авва нєпостижимый, богъ прє(д)вѣчныхъ вѣкѡвъ, розүмновѣчною всѣхъ 

ѡбдарилъ чл҃овєкѡвъ словєсною дүшєю (Львів, 1642 Бут. 4) = розумный 



219 

Самовластный ‗нічим не обмежений у силі, владі чи праві розпоряджатися 

ким- або чим-небудь; самовладний‘: сътворивъ тѧ ѡ чл в҃чє, на ѡбразъ 

славы своєи, розүмнымъ ствѡрєнѧмъ. Дарова тєбѣ дүшү разүмнү 

нєвидимүю самовластнүю, бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю 

розүмнүю (Чернігів, 1646 Перло 2) [див. ще: Даль 4: 132–133] 

Святобливый ‗сповнений найщирішої поваги, шани; шанобливий‘, 

‗побожний‘: яко жъ тоутъ побожного и свѧтобливого дш ҃а чл҃ка оумыслу 

на тоє смотрѧчи, нє маєтъ въздыхати (Острог, 1598 Отп.КО 16) [пор.: 

ЕСУМ 5: 199] = богобойный, благочестивый, побожный 

Свѣтлий ‗світлий, чистий, божественний‘: ч(с)҃ты(м) и свѣтлим ср(д)це(м) 

(Сучава 1514 Cost DB 327); вѡєво(да) <…> блг҃опроизволи(х) <…> 

чистим и свѣтлє(м) сєрцє(м) (Сучава, 1551 DIR ―A‖ 7) = чистый, щирий 

Скромный ‗тихий, покірний, смиренний, скромний‘: Григорей Назиянский о 

Петре (светомъ) мовитъ тыми словы: // ―<…> тотъ (толъко) каменемъ 

названъ естъ, и основание церъковное вере своей повероное маетъ, а 

другие упослеженье свое скромнымъ серцемъ зносятъ‖ (Вільна, 1599 

Ант. 903–904) [пор.: стпол. skromliѡy ‗покірний, тихий‘ (MSZP 305)] = 

покорный, скрушоный, смиренный 

Скрушоный ‗упокорений, покірний, смиренний‘, ‗скорботний; сповнений 

жалю за гріхи‘: зычу абысь тую офѣру Гу ҃ Бу ҃ въ ср(д)цу скрушоно(м) 

<…> в розүмѣ Бг ҃омыслно(м) <…> на Нб о҃ до Горнєго Ієр(с)лима 

подносила (Київ, 1625 Кіз.Н. 6 ненум.) [пор.: MSZP 305; ГСБМ 16: 188; 

СРУ 965] = жалостный, покорный, смиренный 

Скрытый ‗прихований, потайний, потаємний‘: покрываючи умыслъ свой 

злый скрытый и потаемъный, такий щитъ собе за часу зъ своего 

пространъного сумненья робити ку подпоре злого а скрытого умыслу 

своего почалъ (Луцьк, 1599 АрхЮЗР 1/VІ, 273) = невидимый, потаемный 

Словесный ‗який є джерелом Божого слова‘: Авва нєпостижимый , богъ 

пре(д)вѣчныхъ вѣкѡвъ , розүмновѣчною всѣхъ ѡбдарилъ чл ҃овєкѡвъ 

словєсною дүшєю; съ которои походитъ єдновластно(ст) всѣхъ 



220 

смысло(в) (Львів, 1642 Бут. 4); [Богъ] Дарова тєбѣ дүшү разүмнү 

невидимүю самовластнүю, бєзсмє(р)тнүю вѣчнүю, словє(с)нүю 

розүмнүю (Чернігів, 1646 Перло 2) [див. ще: ЦСС 2: 616] 

Смиренный ‗покірний, упокорений, смиренний‘: Чи(м) є(ст) важнѣйшїи 

ваши шоумныє ѡрганы , на(д) дхъ҃ съкроушєнный и смирєнноє ср(д)цє 

(Острог, Кл.Остр. 219) = покорный, скромный, скрушоный 

Смутный ‗сумний, засмучений‘, ‗бентежний, тривожний‘: Еднакъ замкнувшы 

жалосною печатью смутное сердце, нарекшы такъ Богу: се азъ и дѣти, я 

же ми еси далъ Господи (Слуцьк, 1616 АрхЮЗР 1/VII, 278); вы которыи 

єстє смоутного ср(д)ца <…> нє боитєсѧ (к. XVI ст. УЄ ғ 77, 22 зв.) = 

жалостный 

Смѣлый ‗відважний, безстрашний, сміливий‘: Давидъ мѣ(л) серце смѣлоє на 

лвы и на медвѣди (Вільна, 1600 ЧИОНЛ IV-3, 80); Тү южъ Атлѧсъ, ѡ 

Мүзо, пєрєста(в) з̾старѣлымъ Прєшлы(м) байко(м) вѣрити, внимай 

ср(д)цєм̾ смѣлы(м) (Київ, 1632 Євх. 301)  

Спанѧлый ‗чудовий, прекрасний‘: крєстъ є(ст) прє(д)водитєлє(м), <…> 

хорогвою ѡздобною, по(д) которою вшисткы слоугы панскїє трєба жєбы 

з нєпрїатєлми своими спанѧлы(м) оумысло(м) и ср(д)цє(м) моцны(м) сѧ 

потыкали (поч. XVII ст. Проп.р. 292) 

Спростный ‗безсоромний, непристойний‘: спростный бо вѣмъ то(т) оумыслъ, 

ұкобы нѣѧкїй тѧжа(р) лєжи(т) на ка(р)ка(х) и(х) душъ (Острог 1607 Лѣк. 

10) [пор.: ПУС 2: 79; CУМ 7: 533] = невстыдливый, незбожный, 

непристойный 

Сталый ‗постійний, незмінний‘, ‗вірний‘: А кгды тамъ, гонєнїѧ срокгїй 

настали, Твого сталого сєрца, намнѣй нє смүщали (Луцьк, 1628 

Андр.Лям. 3); Молѣмѡ сѧ ѡ(т) всєго ср (д)ца Бг ү҃ братє, <…> // <…> 

припадѣмѡ до нєго: нє двоєдүшнымъ ср(д)цємъ, алє щирымъ и сталымъ 

къ нємү пристүпѣмѡ (Київ, 1637 УЄ Кал. 633) = вѣрный 

Тыранъский ‗деспотичний, жорстокий‘: взявъши прежде злый, окрутъный, 

тыранъский, а мужобойский умыслъ на вышьречоного его мл. пана 
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Стефана Песляка, пана моего, хотечи его <…> с того света згладити 

(Луцьк 1649 АрхЮЗР 3/IV, 132) = немилостивый, окрутный 

Убогий ‗убогий духом, нікчемний, ниций‘: Молю бѡ(з)күю мл ҃(с)ть твою, 

ѡбогати в дары Нб (҃с)ныи нищүю и үбогүю дш ҃ү мою (Чернігів, 1646 

Перло 71) [пор.: стпол. ubogi ‗бідний, убогий‘, ‗нещасний‘, ‗тихий, 

скромний, непоказний‘ (MSZP 341)] = нищий 

Упрїймый (упреймый) ‗ввічливий, привітний‘, ‗ласкавий, люб‘язний, 

запобігливий‘: за ты(м) зичачи тм(с) үпрїимого ср(д)ца и бачєнїѧ 

ростропного <…>, в ласку и моли(т)ву тм(с) залєцаю (Кореличі, 1593 

ЛСБ 246, 1 зв.); уприймимъ сєрдцємъ взаємни собѣ зычимъ (Путятинці, 

1630 ЛСБ 511, 1); чого ѧ оуприймы(м) ср(д)цємъ милостѧ(м) вашимъ 

зычү и спрїѧю (Київ, 1646 Мог.Тр. 921) [пор.: ПУС 2: 235] 

Хутливый ‗прихильний, охочий‘: ұко(м) повєда(л) з упри(и)моє щиро(с)ти, и 

ху(т)ливого умы(с)лу моєго доброволны(м) тоє ұ(р)мо на сєбє взұ(л) в 

которо(м) та(к) до(л)го працова(л) (1582 Кр.Стр. 8) [пор.: стпол. chutliwy 

‗охочий‘, ‗ласкавий, милий, приємний‘ (MSZP 37)] = охотный 

Человеческий ‗який притаманний людині; людський‘: Дивовиско котороє бы 

было по(л) звѣра а полъ чл к҃а, такъ, жє бы нє могло розє(з)нати, єжє ли 

та(м) єстъ душа чєловєчєска: тогды по(д) вон(т)пливостью можє(т)сѧ 

ѡкрєстити (Львів, 1645 О тайн. 22) = чоловѣчий, людъский 

Чистый ‗нічим не заплямований, безгрішний, чистий‘, ‗благородний, 

нелукавий, щиросердий‘: Стєфа(н) вѡєво(да) <…> бл҃гопроизволи(х) 

<…> чисти(м) и свѣтлє(м) сєрцє(м) (Сучава, 1551 DIR ―A‖ 7); повεдає(т) 

єв(г)листа и(ж) лѣпшε є(ст) мѣти чистоє ср(д)цε нижли оумытыи руцѣ 

нεпосквε(р)нεны (1556–1561 ПЄ 68 зв.); Абы есь ималъ любовь выдъ 

чистого серця, и надежу добрую (XVI ст. НЄ 79); абы духовная милость 

<…> походила зъ чистого и з щирого ср(д)ца (Київ, 1646 Мог.Тр. 932) 

[див. ще: СУМ
14–15

 II: 544; MSZP 45; пор.: сучасні укр. ідіоми від чистого 

серця, з чистим серцем, чистим серцем ‗щиро, з добрим наміром‘, 

чистий серцем ‗сповнений щирості, сердечності; щирий‘ (СУМ 11: 333); 
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з чистим серцем ‗без будь-якої тривоги, переживань‘ (= зі світлим 

серцем) (Лук. 402)] = млоденческий, свѣтлый, щирий 

Чоловѣчїй ‗який належить людині; людський‘: склонный є(ст) оумыслъ чл҃чїй 

баръзо до злого з молодости єго (Дермань, 1604 Окт. 3) = человеческий, 

людъский 

Щирый ‗благородний, із чистими, щирими намірами; щиросердий‘, 

‗відвертий, правдивий‘: духовная милость <…> абы походила зъ чистого 

и з щирого ср(д)ца (Київ, 1646 Мог.Тр. 932); Молѣмѡ сѧ ѡ(т) всєго 

ср(д)ца Бгү братє, // <…> тылкѡ нє вонтпливою вѣрою <…> припадѣмѡ 

до нєго: нє двоєдүшнымъ ср(д)цємъ, алє щирымъ и сталымъ къ нємү 

пристүпѣмѡ (Київ, 1637 УЄ Кал. 633); Щиримъ ср(д)цємъ зичити (серед. 

XVII ст. Кас. 54) [див. ще: СУМ 11: 585–587; Лук. 152] = вѣрный, 

ревный, свѣтлый, чистый. 

* * * 

Лексико-семантичний і структурний аналіз мікроконтекстів засвідчує, 

з одного боку, різноманітне зовнішнє, формальне оформлення атрибутивних 

компонентів, з іншого – однотипність їхньої семантики.  

Аналізовані ад‘єктиви в АСС переважно прості за будовою (вѣрный, 

злый, правый, плохий та ін.); складні є кращим засобом образної передачі 

сукупності ознак описуваних фактів: структура – традиційна, а семантика 

твірних основ (тобто їхня змістова неспіввіднесеність) – оригінальна. 

Двокомпонентні ад‘єктиви виражають ознаки чіткіше, ніж прості, через те 

можна досягти більшої глибини образу й експресивності зображення. Щодо 

вибраних складних ад‘єктивів богобойный, боголюбезный, грѣхолюбивый, 

мужобойский, то вони постали на основі об‘єктних словосполучень; 

благочестивый – на основі атрибутивного словосполучення; 

розумновѣчный – на основі сурядного словосполучення. Усі вони утворені за 

найбільш характерними, на думку А. Грищенка, словотвірними моделями 

для староукраїнської мови [156, с. 180]. Виявлено прикметник самовластный, 

утворений на основі займенниково-іменникового словосполучення.  
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Досліджуючи семантичну природу складних ад‘єктивів, В. Іванов 

стверджував, що ―в християнській лексиці, яка описує і таврує людські вади, 

помітне місце посідають складні слова (часто кальки з давньогрецької), 

першою частиною яких є одна з форм основи числівника два‖. Такі складні 

прикметники означають ―неприродне і/або аморальне поєднання в одній 

особі різних емоцій та життєвих принципів‖ [282, с. 101]. У пам‘ятках 

української мови ад‘єктиви-атрибутиви з першою частиною дво- (двоє-, дву-) 

не мали негативної конотації тільки тоді, коли вживалися у прямому 

значенні: двогласный ‗який поєднує два голосних звуки, дифтонгічний‘, 

двоєверхїй ‗який має дві вершини‘, двозубный ‗двозубий‘, двоименный 

‗двойменний‘, двойчастый ‗який складається з двох частин; двійчастий‘, 

двомѣрилный ‗двовимірний‘, двулетный ‗дворічний‘, двунеделъный 

‗двотижневий‘ тощо (СУМ
16–17

 7: 200–213). Проте при лексемі сердце 

атрибутиви двоедушный і двоистый набувають яскравого негативного 

забарвлення і мають переносне значення ‗лукавий, підступний‘
51

.  

Аналізовані АСС за структурою прості (завзятый умыслъ, чисте сердце, 

заражоная душа й ін.) та ускладнені, т.зв. комплекс атрибутивних метафор. 

Щодо останніх, то виявлено кілька прийомів оформлення думки: 

а) нанизування атрибутивів: взявъши прежде злый, окрутъный, 

тыранъский, а мужобойский умыслъ на вышьречоного его мл.пана Стефана 

Песляка, пана моего, хотечи его <…> с того света згладити (Луцьк 1649 

АрхЮЗР 3/ IV, 132); 

б) безпосереднє розташування ад‘єктива при субстантиві: бεрεмо злыи 

оумыслы в ср(д)ца свои (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 20); 

в) дистантне розташування, завдяки якому досягалася емфаза, необхідна 

для більшої виразності: нєхай тѧ тылко вноутрънїй твой нє зради(т) оумыслъ 

(Острог, 1607 Лѣк. 108); 

                                                 
51 

В українській мові досліджуваного періоду слово двоистый зафіксоване і в прямому значенні ‗який 

складається з двох однорідних або подібних частин; двоїстий, подвійний‘: вси мүжовє валєчныи үтєкли въ 
ночи дорогою брамы, котораѧ єсть межи двоистымь мүромъ и ѡгородомъ цр(с)кимъ (серед. XVII ст. Хрон. 

351).
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г) пре- або постпозиція атрибутива: будте доброго сердца (1603 РИБ 

XVII, 26); ахъ душє нєвдѧчна, По оутратѣ доброго доброть познаваєшъ 

(Вільна, 1620 Лям.К. 11); 

ґ) одночасна пре- та постпозиція атрибутива: Маю чистоє сєрцє и 

встыдливоє (Київ, 1646 Мог.Тр. 910). 

Із особливістю розміщення компонентів пов‘язані і змістова чіткість, і 

ритмомелодика, і стилістичний колорит, а саме: розташування компонентів 

атрибутивних словосполучень як стилістичних одиниць взаємодіє, як 

бачимо, із близьким і віддаленим словесним оточенням, тобто поєднує мікро- 

та макроконтексти. 

Аналізовані АСС мали численні еквівалентні засоби для вираження 

тієї ж думки, що свідчить про розвинену, багату мову українських пам‘яток 

XVI–XVIІI ст. (за матеріалами КСУМ
16-17

):  

• побожноє сердце = Гды бы добрими сынами были и мѣли въ очах 

встыдъ, а въ сердцу побожность, не чинили бы того 

• затвердѣлоє сердце = затвердѣлость сердца 

• закаменѣлоє сердце = закамѧнѣлость сердца 

• заятреноє сердце = заятрєньє сердца 

• скрушоноє сердце = сердца скрүшєнїѧ; скруха сердечная та ін.
52

 

Що ж до семантики, то з-поміж ―традиційних‖ ад‘єктивів-атрибутивів 

виявлено оказіональні означення
53

, які виникли внаслідок поєднання двох 

змістових плошин, і таке поєднання слугує створенню нового змісту та 

концентрації його в одному слові. Таким авторським новотвором є метафора 

високоє сердце, яку двічі виявлено у творі ―Книжка Іоанна мниха 

Вишенського от святыя Афонскиа горы‖: тая гръдост, которая истѣкает от 

                                                 
52

 Еквівалентність у лінгвістиці позначають термінами трансформація, синтаксична деривація, лексична 

синонімія тощо [398, с. 33–36]. 
53

 Їх ще кваліфікують як ад‟єктивні оказіоналізми, новотвори-прикметники, прикметникові інновації [272; 

682]. Це індивідуально-авторські новотвори, позасистемні мовленнєві одиниці, яким притаманне 

індивідуальне контекстне значення, адже, на думку І. Принцевського, ―у художньому тексті за умов його 

підвищеної експресивності функційно-комунікативний момент помітно випереджає можливості мови як 

знакової системи‖ [554, с. 154]. 
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высокого сердца (1599 Виш.Кн. 50); тая гръдост, которая высокое чини(т) 

сердце, о котором рече Премудрый, як ―е(ст) пред господом нечист‖ (ib.). 

Із функціюванням ад‘єктива-атрибутива высокий у пам‘ятках 

української мови XVI–XVІII ст. пов‘язане явище енантіосемії (у цьому 

випадку – антифразис, коли слово набуває протилежних значень унаслідок 

зміни емоційно-оцінної конотації), зокрема ад‘єктив высокий мав і 

―позитивне‖ значення ‗шляхетний, гідний, достойний‘ (СУМ
16–17

 6: 48–49); 

пор. також: ГСБМ 6: 118–119; ЦСС І: 111
54

. 

Лексеми сердце, душа та умыселъ мають багату сполучуваність з 

ад‘єктивами відповідно до позначуваних ними концептуальних понять 

християнства. Оскільки християнин постійно перебував перед дилемою 

вибору – добро чи зло, чеснота чи гріх, – то і його прагнення мали 

протилежні за змістом вербальні відповідники. Через те аналізовані 

ад‘єктиви-атрибутиви при субстантивах сердце, душа і умыселъ формують 

два г н і з д а  с и н о н і м і в : 

1) синоніми першого об‘єднані в лексико-семантичному полі лексем 

доброта, побожность, праведность, честность, чистота, щирѣсть, жертовность 

та ін., наприклад: благочестивый, блаженный, богобойный, боголюбезный, 

великый, вдѧчный, встидливый, вѣрный, добрый, жалостный, крывавый, 

млоденческий, моцный, острый, охотный, побожный, покорный, праведный, 

правый, правдивый, ревный, святобливый, скромный, скрушоный, 

смиренный, спанѧлый, уприймый, чистый, щирый; 

2) синоніми другого гнізда об‘єднані в лексико-семантичному полі 

лексем безбожность, зло, зверхность, грѣхъ, лицемѣрство, подступность та 

ін., наприклад: възгаржоный, високий, грѣхолюбивый, грѣшный, 

двоєдушный, двоистый, завистный, закаменѣлый, заражоный, затвердѣлый, 

заятреный, злый, злосливый, каменный, лукавый, невстыдливый, невѣрный, 

нендзный, нечистый, нищий, окрутный, тыранъский. 
                                                 
54 Така ж значеннєва полярність була притаманна, ймовірно, іншим аналізованим у статті атрибутивам, як-

от: завзятый (пор. стбіл. завзятый 1. ‗наполегливий, впертий‘, 2. ‗злий, лютий, гнівний‘ – ГСБМ 10: 121); 

завистный (пор. стбіл. завистный 1. ‗заздрісний‘, 2. ‗гарячий, палкий‘ (ib., с. 126). 
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У межах двох гнізд синонімів функціюють р я д и  с и н о н і м і в . 

Перше гніздо об‘єднує такі ряди ад‘єктивів-синонімів за значеннями: 

а) ‗який дотримується релігійних приписів, благочестивий, побожний‘: 

благочестивый, побожный, святобливый, богобойный; 

б) ‗безгрішний, чистий, незаплямований‘: млоденческий, свѣтлый, 

чистый; 

в) ‗покірний, смиренний, поступливий‘: покорный, скрушоный, 

смиренный, скромный  та ін.  

Друге гніздо об‘єднує такі ряди ад‘єктивів-синонімів за значеннями: 

а) ‗гріхолюбний, грішний, неправедний‘: грѣхолюбивый, грѣшный, 

заражоный, нечистый; 

б) ‗лукавий, підступний‘: двоедушный, двоистый, лукавый; 

в) ‗бездушний, черствий‘: закаменѣлый, затвердѣлый, каменный; 

г) ‗деспотичний, жорстокий‘: тыранъский, немилостивый, окрутный; 

ґ) ‗який не знає, не відчуває сорому; безсоромний, непристойний‘: 

невстыдливый, незбожный, непристойный, спростный та ін. 

Очевидним є те, що ад‘єктиви-атрибутиви двох гнізд синонімів загалом і 

синонімічних рядів зокрема поєднані між собою наскрізними антонімічними 

зв‘язками. Антоніми-атрибутиви переважно різнокореневі: святобливый – 

грѣхолюбивый; праведный – грѣшный, тыранъский – покорный, 

сокрушений – каменний та ін. Однак автори українських текстів XVI–

XVІII ст. активно послуговувалися антонімами, утвореними від вихідного 

ад‘єктива за допомогою додавання заперечної частки не: вѣрный – невѣрный, 

щирий – нещирий, чистый – нечистый, вдѧчный – невдѧчный та ін. 

Оказіонально виявлено омоніми: жалостный1
 ‗сповнений жалю, смутку; 

скорботний, жалісний‘ і жалостный2
 ‗оскаржувальний‘ (СУМ

16–17
 9: 123–124) 

та пароніми: грѣшный ‗який учинив гріх, грішний‘ і грѣховный ‗який веде до 

гріха, гріховний‘, ‗який є наслідком гріхів‘ (СУМ
16–17

 7: 104–109). 

АСС із субстантивним елементом сердце, душа, умыселъ можна 

розглядати як єдине семантичне ціле: семантична взаємозалежність настільки 
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значна, що такі конструкції, безперечно, стосуються одного поняття, будучи 

єдино можливим його варіантом позначення. Загалом у досліджуваних 

пам‘ятках усі проаналізовані атрибутиви – образні, і ця образність, яка 

спричинила звуження семантики прикметниково-дієприкметникових 

компонентів, виникла під впливом мікро- та макроконтекстів. Ці контексти 

засвідчують, що ад‘єктиви-атрибутиви – один із тих вербальних засобів, за 

допомогою яких мова протягом тривалого часу зберігає основні ―параметри‖ 

культурно-ментальних понять, співвідносних зі словами душа, сердце та 

умыселъ у дусі християнсько-релігійної традиції. 

 

4.2.2. Жива вѣра, досконала надѣя, любовъ взаємна: 

атрибутивна панорама українського тексту 

Тріада вѣра – надѣя – любовъ відома в українських текстах XVI–

XVІII ст. виключно ―вузької спеціалізації‖: це переважно церковно-релігійна 

та богословська література. Через те ексцерповані з пам‘яток слова вѣра, 

надѣя і любовъ, хоч і мають поокремо розгорнену семантичну структуру, 

проте, поєднуючись між собою, належать до корпусу виключно релігійно-

богословської термінолексики і називають т р и  о с н о в н і  Б о ж і  

ч е с н о т и ,
55

 про які свого часу Петро Могила писав так: 

в̾ Тайнѣ Крєщєнїѧ скүтокъ єстъ, ижъ на кождогѡ 

ѡкрєщєнногѡ дш҃ү вливаютсѧ ѡ(д) Ба҃ тры наивышшыє 

добродѣтєли, албѡ цнѡты Бг҃ословскїє; Вѣра, Надѣѧ, и Любовъ. 

Тыє бовѣмъ цноты каждогѡ ѡкрєщєнногѡ побүжают̾ до 

статєчнои вѣры в̾  живоначалнүю Тр (о)ц҃ү, в̾ Цркв҃и 

Православнокаөоличєской Восточной <…>, чинѧтъ сталистүю и 

моцнүю ѡтүхү ѡ животѣ вѣчномъ, запалѧютъ хүть до правдивои 

                                                 
55

 Чеснота – ―постійна і тверда схильність робити добро. Вона дозволяє людині не лише робити добрі 

вчинки, а й також давати від себе те, що є найкраще‖ [313, с. 427]. Чесноти поділяються на людські (головні 

з них – розсудливість, справедливість, мужність, стриманість) та Божі, якими є віра, надія і любов <…>. 

Божі чесноти започатковують, оживляють і характеризують моральні вчинки християнина. Вони виховують 

і живлять усі чесноти‖ [ib., с. 428–430].  
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чєсти Божєи, и до оуслүгованѧ ближнємү своємү (Київ, 1646 

Мог.Тр. 903). 

ВѣРА. Слово вѣра, номінуючи в релігійно-богословських текстах XVI–

XVII ст. поняття ‗одна із трьох Божих чеснот‘
56

, у синтагматиці утворює 

номінаційні пари: 

• вѣра – надѣѧ: Нѣчого и(н)шого нε є(ст) на(д) сүмнѣнѧ доброи вѣри, анѣ 

ты(ж) нѣчого нε є(ст) до га ҃ ба҃ є(д)но надѣєю и вѣрою прїходити ис хотю 

(к. XVI ст. УЄ ғ 31, 118) 

• вѣра – любовъ: боу(д)ұкїє нєбє(з)пєчє(н)ства нє могоу(т) єго ѡ(т) вѣры 

<…> ани ѡ(т) любвє божїа, з ап(с)лѡ(м) павло(м) ро(з)лоучити (1598 

Розм.пап. 59 зв.) 

• вѣра – душа: хоры(х) на доуши и на Вѣрѣ прїймүймо: ближнимъ 

которыѣ насъ ѡбражаютъ, выстүпки ѡ(т)пүскаймѡ (Київ, 1637 УЄ Кал. 58) 

• вѣра – религия: ничого бовѣ(м) въ рєчахъ людскихъ на(д) рєлигию, то 

єстъ Вѣрү Православнүю, нє є(ст) зацнѣйшого, и тои потрєба набо(л)шєю 

моцю боронити (Київ, 1632 МІКСВ 269) 

• вѣра – набоженъство: єго милость вѣры и набожєнъства нѣкому 

пєрєкажовати нє рачи(т) (Галич, 1584 ЛСБ 66) 

• вѣра – послушенство: жолнѣрє гєтманови обовұзуютсұ заховати вѣру, 

послушєнство и всє, што повинни чинити (Вільна, 1600 Катех. 46) 

• вѣра – подъданость: одъдавши вѣру и подъданость свою вашей 

королевской милости, <…> вельце через насъ дякуютъ (Берестя, 1596 

АрхЮЗР 1/I, 510) 

• вѣра – честь: ѡ(н) чєсть и вєрү страти(л) (Вільно, 1565 AS VI, 285) 

• вѣра – законъ: люди вѣры и закону Римъского костела (Луцьк, 1582 

АрхЮЗР 1 /І, 118) 

• вѣра – костелъ: Оборона згоды з латинским костелом и вѣрою, Рыму 

служачею (1598 Виш.Кн. 82) 
                                                 
56

 Віра ―є Божою чеснотою, через яку ми віримо в Бога та в усе те, що Він нам сказав та об‘явив і що свята 

Церква пропонує нам вірити, бо Він є самою Правдою. Через віру людина вільно, цілковито віддає себе 

Богові». Але «віра без діл мертва» (Як. 2, 26); віра, позбавлена надії і любові, цілком не єднає вірного з 

Христом і не робить його живим членом Його Тіла‖ [313, c. 30].  
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• вѣра – православъная русь: нє будє(т) што бъ ѡни мѣли царики 

тата(р)скиє побрата(в)шисұ з на(ми) право(с)лавъную русъ и вѣру нашу 

воєва(т) (Чигирин, 1649 ЦДАДА 124, 3, 33) 

• вѣра – годность: то всє справуєтъ одєнъ и тои жє духъ, роздѣлѧючи 

дары ѧко хочє(т) и роздаючи тала(н)ты, вєдлє личбы нашєѧ вѣры и годности 

(Острог, 1598 Отп. КО 3 зв.). 

Окрім парних, виявлено номінаційні тричленні сполучення: 

• вѣра – любовъ – духъ: не плотию, но вѣрою, любовию и духом всегда 

есм с ними [православными християнами] (1598 Виш.Кн. 123) 

• вѣра – мужъность – правда: клє(и)нотъ который Хмє(л)ницъкихъ до(м) 

приѡздоблұє(т) в мужъности, в Пра(в)дѣ, в вѣрѣ моцъно үтвєръжє(т) (1649 

На герб Хм. 1 зв.) 

• вѣра – законъ – мудрость: А намъ зась ѡ(т) Сїѡна, Законъ, Мүдрость, 

Вѣрү Даровано (Київ, 1632 Євх. 294) 

• вѣра – молитва – постъ: члвкъ грѣшный не може ся ничимъ спасти, 

лише молитвою, вѣрою и постомъ (XVI ст. НЄ 16). 

 

ЛЮБОВЪ. Любов, як і віра та надія, характеризує внутрішнє життя 

людини, її духовний світ, вона поза земним часом та простором: Первѣй во 

всемъ любовъ и продковала, и сродковала, и кончала (Київ, 1621 Коп. Пал. 

714); и таѧ то любовъ, поневажъ е(ст) звѧзкомъ зъедночаючимъ члонки 

церковныи не толко до живыхъ протѧгаетъсѧ, лечъ и до оумерлыхъ, которыи 

въ любви зъходѧтъ: поневажъ любовъ живото(м) телеснымъ не кончаетъсѧ 

(Київ, 1625 Коп.Ом. 163); Любо(в) єстъ квѣтъ, жє на вѣки нє оувѧнєтъ, 

зєлєнѣти и квитнүти нє пєрєстанє(т) <…> Звѧнєтъ квѣтъ вѣры, квѣтъ любвє 

нє звѧнєтъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 513). Любов міститься в душі (Богъ въ 

душахъ нашихъ любовъ свою роспалұєтъ – Чернігів, 1646 Перло 50) чи в 

пам‘яті (старайся єго любовь в памұти носити – Львів, 1631 Волк. 28 зв.) 

людини і є мірилом земного життя: Любовъ долготерпелива и милостива, 

любовъ не завистлива, любовъ не мечетъ себе, не пышна, не изнимаетъ ся 
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борзо на гнѣвъ, не гадаетъ злое, не радуетъ ся неправдѣ, усячино вѣруетъ, усе 

ся надѣетъ, любовъ усячино перетерпитъ, любовъ нѣколи ся не перемѣнитъ 

(XVI ст. НЄ 11). 

Слово любовъ, уживаючись переважно в релігійно-богословських творах 

стосовно поняття ―одна із трьох Божих чеснот‖
57

, у синтагматиці найчастіше 

утворює номінаційні пари: 

• любовъ – вѣра: тогда присвоилъ сѧ ємоу лазаръ вѣрою и любовїю 

(Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 49 зв.) 

• любовъ – милость: Моисей примүси(л), и(х) [людей], ѡткинүвши(х) 

затвєрдѣлость ср(д)ца, въ милости и любви закохатисѧ (Київ, 1619 Гр.Сл. 

228); тилко первѣй свою мл(с)ть и любовъ противко на(с) показа(л) бы и 

ѡсвѣдчилъ (поч. XVII ст. Проп.р. 220) 

• любовъ – душа: маючи ұ къ тобѣ дүшю мою и любовъ: вѣдаючи тєжъ 

вєликость вѣры твоєи и оуфности до мєнє, <…> нѣкоторыи Наүки зъ 

Божє(с)твєнны ѡтцєвъ ѡ(т) части прєдложү и повѣмъ (Київ, 1625 Кіз. Н. 195) 

• любовъ – тихость: Сошєдшєсѧ на днъ рєчєный в до(м) выбраный. 

Любовїю и тихостїю, Дру(г) дрүга честїю бо(л)ша сєбє творѧще (Львів, 1609 

ЛСБ 423) 

• любовъ – цнота: святыи книги свои почитайте, В них наука и мудрость 

и любов и цнота, в них побожность (к. XVI ст. Укр.п. 86) 

• любовъ – єдность: Абысмѡ на зємли бє(з) грѣха, ұк Агглѡвє всѣ жили. 

И въ свѣтѣ заповѣдєи твоихъ ходили. В любвѣ, и въ єдности свѧтой въ вѣки 

(Чернігів, 1646 Перло 17 зв.) 

• любовъ – покой: а ѡ(т) Твоєго Благородїа прєзъ послы наш жадаємъ 

покою и любвє (Київ, 1623 МІКСВ 70) 

• любовъ – ласка: г(д)ε духа свѧтого ла(с)ка, тεды ты(ж) та(м) єсть и 

любовь (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 127); За тимъ звыкло(и) ласцє и любви м(л): 

ваши(х) Пи(л)но сұ вручаю (Яси, 1642 ЛСБ 557) 
                                                 
57

 ―Любов є Божою чеснотою, через яку ми любимо Бога понад усе задля Нього Самого, а наших ближніх – 

як самих себе задля любові до Бога. «Якби я не мав любові, – говорить апостол, – я був би ніщо» (1 Кор. 13, 

1–4). Любов є найвищою з усіх чеснот. Вона є першою з-поміж Божих чеснот: «Тепер же залишаються: віра, 

надія, любов – цих три, але найбільша з них – любов» (1 Кор. 13, 13)‖ [313, с. 432]. 
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• любовъ – честь: Поминаймо, въистинну ѡ(т) всѣхъ насъ годного чєсти 

и любвє (Київ, 1625 Коп.Ом. 166) 

• любовъ – радость: Ѡ(т)чє, <…> радостїю, и любовѣю; блг(д)рү, 

вєличаю, въспѣваю, и съ страхомъ оупадаю, прє(д) вєлможнымъ твоимъ 

бо(з)кимъ трономъ (Чернігів, 1646 Перло 170 зв.). 

Окрім парних, виявлено номінаційні тричленні сполучення: 

• вѣра – любовъ – покора: Вѣрү яко злато любовь яко ливань, покору якъ 

зми(р)ну к ней же еси позван (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 95) 

• богобоѧзньство – любовъ – соукруха сердечная: потреба ε(ст) на(м) 

того прїслоухати и(з) богобоѧ(з)ньство(м), и со любовию и ты(ж) 

соукроухою сεрдε(ч)ною ѡ воскрсεнїи и(з) гроба нашεго христа (к. XVI ст. 

УЄ ғ 31, 47). 

Тексти пам‘яток засвідчують також номінаційні ланцюжки: Господня 

наука: якъ покаяне далъ Бгъ грѣшнымъ и беззаконнымъ, постъ, молитва, 

воздержанїе, правда, вѣра, любовъ крѣпость, смиренїе, то тымъ спасешъ ся 

грѣховъ своихъ (XVI ст. НЄ 9); ѡстанокъ Постного сєгѡ бѣгү проводѣмѡ, 

жєбысъмѡ благо(с)вєнства ѡ(т) бога достүпивши, дүховныѣ ємү ѡвоцы въ 

даръ принєсти могли: Любовъ, Радость, Покой, Тєрпливость, добротливость, 

скромность, литость, ұлмүжнү, Постъ, и Справєдливость (Київ, 1637 УЄ Кал. 

153) та ін. 

НАДѣЯ. Пам‘ятки української мови XVI–XVIІI ст. свідчать, що в 

синтагматиці слово надѣя (надежда, надежа), яке виявляємо переважно в 

релігійно-богословських творах стосовно поняття ‗одна із трьох Божих 

чеснот‘
58

, найчастіше поєднувалося зі словами вѣра, любовъ, смирение, 

добротливость. Таким чином утворювалися традиційні номінаційні пари та 

номінаційні ланцюжки: Іѡаннъ Дамаски(н) пишє(т) вѣра, мови(т), надѣѧ, 

любо(в), добротливость, и иный цнѡтъ хоръ <…> который кгды зъ тѣла  
                                                 
58

 ―Надія є Божою чеснотою, через яку ми прагнемо як нашого щастя Царства Небесного і вічного життя, 

покладаючи наше довір‘я на обітниці Христа і спираючись не на наші сили, а на допомогу благодаті Святого 

Духа <…>. Чеснота надії відповідає прагненню щастя, вміщеному Богом у серці кожної людини; вона 

висловлює сподівання, які надихають діяння людей; вона їх очищує, щоб спрямувати до Царства Небесного; 

вона захищає від зневіри; підтримує в усякій самотності; відкриває серце в очікуванні вічного щастя‖ [313, 

с. 431]. 
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Схема 7. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневими 

лексемами вѣра, надѣя, любовъ 

 

 

выстүпүємо, пойти, Бога оублагати можєтъ (Київ, 1619 О обр. 127); въ 

Тайнѣ Крєщєнїѧ скүтокъ єстъ, ижъ на кождогѡ ѡкрєщєнногѡ дүшү, 
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вливаютсѧ ѡ(д) Бога тры наивышшыє добродѣтєли, албѡ цнѡты 

Богословскїє; Вѣра, Надѣѧ, и Любовъ (Київ, 1646 Мог.Тр. 903); та(к) соу(т) 

подобныи сакрамє(н)та бє(з) которы(х) любо(в) жаднаѧ постоѧти нє можє(т), 

бо до того жєбы(с) сєбє показа(л), мѣти вѣрү надєждү, и любо(в), 

позвѣ(р)ховныи знаки потрєбоую(т)сѧ (поч. XVII ст. Проп.р. 215 зв.); Во 

единости бо церковной основана есть любвы догмат, вѣра ту царствует, 

надежда ту даскальствует, смирение ту габзует (1600–1601 Виш.Кр.отв. 169) 

та ін. 

Наведені вище спостереження ґрунтуються на широких контекстах. 

Проте найяскравіше особливості функціювання лексем вѣра, надѣя і любовъ 

демонструють мікроконтексти – АСС, між членами яких існують, окрім 

синтаксичних, також семантичні зв‘язки – об‘єкт і його властивості. Виявлені 

в пам‘ятках української мови XVI–XVII ст. атрибутивні словосполучення зі 

стрижневими лексемами вѣра, надѣя і любовъ є вільними, на перший погляд, 

поєднаннями слів без чіткої нормативності в доборі компонентів (Схема 7). 

Лексеми вѣра, надѣя, любовъ мають свої, характерні тільки для них 

атрибутиви-кваліфікатори загальної морально-етичної оцінки, які формують 

лексико-семантичне поле кожної з них зокрема. Спроба подати за абеткою 

всі атрибутиви, виявлені в пам‘ятках української мови XVI–XVII ст. при 

іменниках вѣра, надѣя і любовъ, дала змогу відтворити і семантичну базу 

ад‘єктивів, і сформулювати висновки про природу назв найважливіших 

ментальних понять
59

. 

 

Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневими лексемами вѣра, надѣя, любовъ 

Апостолский ʻапостольський‘: Вѣра то ст ҃аѧ А(п)столскаѧ (Чернігів, 1646 

Перло 10 зв.) 

                                                 
59

 Авторка цього дослідження щиро вдячна магістрові богослов‘я і патристики Тарасові Тимо за фахові 

рекомендації щодо тлумачення богословської лексики. 



234 

Безбожный ‗безбожний, облудний; поганський‘: тотъ подданый Нашъ 

Станиславъ, реченый передъ тымъ Либко Дановичъ <…>, безъ жадного 

примушенья и намовы, <…> опустивши фалшивую безбожную 

жидовскую вѣру, въ которой отъ продковъ своихъ урожонъ и выхованъ 

былъ, а на тое мѣстцо правдивую христiанскую вѣру принялъ (Петрків, 

1565 РЕА ІІ, 138) = поганский, фальшивий  

Благочестивый ‗благочествий, справжній, правдивий‘: ―Разорѣм 

благочестивое вѣры житници! Наши скринки // и шкатулы наполненные, 

и сожиздѣм болшие скриниска, поклонившися папѣ‖ (1596 Виш.Кн. 73–

74) = живый, истинный, правдивый, правый 

Божий ʻБожий‘: ст҃ыи Патрїарховє <…> хотѧчи түю искрү любвє божєи 

роспалити в людє(х), Братства цєрко(в)ныи постановили (Вільно, 1596 

З.Каз. 38 зв.); въ любви Бж о҃й на тоє мѣсцє зобралисъмѡсѧ (Київ, 1637 

УЄ Кал. 75); Прєхвалнїи Мч н҃ци, Вы якѡ лъвы любѡвїю Бж ҃їєю 

распалє(н)нїи (Чернігів, 1646 Перло 46) = бозкий 

Бозкий ʻте саме, що Божий‘: тылъко ѡгнь б ж҃(с)тва твоєго, Длѧ ратүнкү 

вѣчно(г) моє(г): загрѣвающи ѡзѧблүю дүшү мою, Въ совєршєннүю 

бѡ(з)күю любѡвъ твою (Чернігів, 1646 Перло 33); Надѣю нашү самъ той 

оукрѣплѧєтъ, и любѡвъ въ дүшахъ нашихъ бо(з)күю роспалѧєтъ (ib., 76) 

Братерский ʻбратерський, братський, братній‘: А затымъ звыклой ласцѣ и 

любви братерской М.В. отдаемся (Немирів, 1642 КМПМ ІІ, 241) = 

братиръский, братский 

Братиръский ʻте саме, що братерский‘: розүмѣємъ <…> жє <…> имєнє(м) 

наши(м) пастиръскимъ и любовїю своєю братиръскою (!) үпомѧнєтє жє 

түю свою злобу во дүшеполє(з)ноє благоє прє(т)воритъ (Путятинці, 1634 

ЛСБ 522, 1) 

Братский (братъский) ʻте саме, що братерский‘: за ты(м) зычачи тм(с) та(к) 

үпрїимого ср(д)ца и бачєнїѧ ростропного ұко сєбємилую ѡ (т) гд҃а б а҃ 

истұжати своє бл(с)вєнїє и бра(т)скую любо(в) (Кореличі, 1593 ЛСБ 246, 

1 зв.); За такүю братъскүю любовъ жєстєсұ до на(с) ѡдозвали чєрє(з) 
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писанє <…> с прия(з)ню и любовъю хрєстиұнъскою <…> дұкує(м) 

(1648 ЦДАДА 124, 3, 31) 

Великий ʻвеликий, глибокий, сильний (про почуття)‘: аз от своее простоты и 

глупства словянского языка православные вѣры три словесные 

цвѣточки, которых за великую любовь вашеи милости посылаю (1608–

1609 Виш.Зач. 203); сама ма(т)ка длѧ долгогѡ єго [дитѧ] шуканьѧ, 

милостью знєволєна, идєтъ до нєго и ѡблаплѧєтъ єго, и приго(р)нываєтъ 

къ собѣ, и кормитъ єго зъ вєликою любовю (Вільна, 1627 Дух.б. 360); 

такъ вєликүю любовъ кү порѧдковой власности мѣла, жє на(д) иншє, и 

вєлможныє рєчи, въ оной // смакүючи; пєрєкладала (Львів, 1642 Бут. 

22 зв.) 

Взаємный ʻвзаємний, обопільний‘: [господь] такъ на(с) са(м) милоуєтъ и 

любитъ жєбысмо єго взаємною любовїю могли любити (поч. XVII ст. 

Проп.р. 219 зв.); повинни малжонкѡвє взаємнүю вѣрү собѣ ѡсвѣдчити, 

постєрѣгаючи тогѡ, жє свои(м) тѣло(м) щєгүлнє владати нє могүтъ 

(Київ, 1646 Мог.Тр. 119) 

Восточный ʻправославний‘: В той церкви гнѣздяться и основаны суть родовѣ 

вси, назвиском зовомые восточной вѣры правовѣрные и православные 

християне, то есть греки (1600–1691 Виш.Кр.отв. 174) = грецкий, 

греческий, православный, руский 

Геретыцкий ʻєретичний‘: велю людей отъ правдивое виры католицкое 

рымъское отводятъ, а на свою кацерскую албо геретыцкую фалшивую 

виру, рачей секту, наводятъ (Житомир, 1643 АpхЮЗР І/VI, 778) = 

кацерский 

Горѧчий ʻгарячий, палкий, пристрасний‘: по(д)вигнѣмосѧ и мы тєплүѫ 

горѧчѫю вѣроу проповѣдати ины(м) людє(м) (Чалгани, 1603 УЄ ғ 78, 

50 зв.]; я зъ вєликою оупрєймостю и зъ горѧчєю любовїю въ коротцѣ ѡ 

Празницѣ сєгѡднєшнємъ побєсѣдүю (Київ, 1637 УЄ Кал. 75) = 

огнепалный, теплый, чирвоный 
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Грецкий (грецкій) ʻправославний‘: Вѣдомо чини(м) <…> всѣм 

правосла(в)ны(м) хр(с)тiано(м) каөоли(ц)кiа собо(р)ныя с҃тыѧ ап(҃с)льскiа 

ц҃҃҃рквє грєцкiа вѣры народү нашє(мү) рүскому (Львів, 1595 ЛСБ 277, 1); И 

показуете потвержѣня папѣзского правила вашого, якъ есте упросилися 

держати вѣру греческаго православ‘я до его ласки, доколя ся ему в чом 

противного що от вас у вѣрѣ грецкой не покажет (Львів, 1605–1606 

Перест. 45) = восточный, православный, руский 

Греческий ʻте саме, що грецкий‘: тые вси <…> веру ихъ Греческую покинули 

(Вільна, 1597 РИБ ХІХ, 236); въ вере старожитной греческой <…> 

маетностъ якую, суме той кореспондуючую, на имя их вечисто 

купивъши, въ ровный дел межи них пустити (Руда, 1646 ПККДА І-1, 84); 

радостьно пришло намъ твою ца(р)скую велможно(ст) вѣдомы(м) 

үчинити ѡ повоженью вѣри нашое старожи(т)ной греческой (Черкаси, 

1648 ВУР 35) = восточный, православный, руский 

Грунтовный ʻґрунтовний, фундаментальний‘: Хс҃ всѣхъ вѣрныхъ <…> 

привєрнүлъ до грүнтовнои вѣри (поч. XVII ст. Пчела 39 зв.) 

Добрый ʻдобрий, істинний, правдивий, справжній‘: Нѣчого и(н)шого нε ε(ст) 

на(д) сүмнѣнѧ доброи вѣри, анѣ ты(ж) нѣчого нε ε(ст) до га ҃ ба҃ ε(д)но 

надѣεю и вѣрою прїходити ис хотю (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 118); А ты дүшє 

правовѣрнаѧ <…> внимай силою разүмною; и вѣрою доброю, и собѣ 

зароблѧй на ласкү бо(з)күю (Чернігів, 1646 Перло 165 зв.) = 

благочестивый, живый, истинный, правдивый, правый 

Досконалый ʻдосконалий, повний, абсолютний‘: якъ можєшсѧ розүмѣти жє 

досконалою надєжєю єстє(с) оумоцнєный, которы(и) на ты(х) зємны(х) 

рѣча(х) та(к) ѡпочиваєшъ и сѣдишъ, жє горни(х) нѣкды памѧтати нє 

здаєшсѧ? (поч. XVII ст. Проп.р. 215 зв.) 

Духовный ʻдуховний‘: хотѧчи бра(т)ство үстроити съєдини(в)ши сѧ любовїю 

дхо҃вною (Перемишль, 1592 ЛСБ 399, 181) 

Душезбавленный ʻдушеспасенний‘: тє(м)ныє дүшєврє(д)ного грѣха 

оучи(н)ки, которыи сү(т) лако(м)ство, лихвѧ(р)ство, иншїи ты(м) 
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подобныи з сєбє зложи(в)ши в зброю свѣтлы(х) дүшєзбавлєнной лю(б)ви 

цно(т) ѡдѣймосѧ (І пол. XVII ст. УЄ Кал. 39) 

Євангелский ʻєвангелістський‘: здерши хвалу з бога, и на папѣжа вкладают, 

мовячи: папежкое (!) вѣры, рымское вѣры <…>, евангелское вѣры, 

нововыкрещенное вѣры, суботское вѣры (1596 Виш.Кн. 72) 

Єдностайный ʻєдиний, неподільний‘: въ(з)мѣмо(ж) ε(д)ностайноую вѣрү до 

сεбε и пойдѣмо за избавитεлε(м) наши(м) iс҃ хмь҃ (к. XVI ст. УЄ ғ 31 

143 зв.) = соборный 

Живый ʻживий, справжній‘: [Іисусъ Христосъ] по многуй своей милости 

родилъ насъ на надежу живую, воскресенiе выдъ мертвыхъ (XVI ст. НЄ 

23) = благочестивый, истинный, правдивый, правый 

Жидовский ʻюдейський‘: тотъ подданый Нашъ Станиславъ, реченый передъ 

тымъ Либко Дановичъ <…>, опустивши фалшивую безбожную 

жидовскую вѣру, въ которой отъ продковъ своихъ урожонъ и выхованъ 

былъ, а на тое мѣстцо правдивую христiанскую вѣру принялъ, и 

скутечне <…> христiаниномъ зосталъ (Петрків, 1565 РЕА ІІ, 138); 

просила матка <…> яко бы то дитѧ могло бы(т) ѡбрѣзано на 

жидо(в)скоую вѣрү (Львів, поч. XVII ст. Крон. 41 зв.–42) 

Завистный ʻзаздрісний, нещирий‘: И насъ (ѡ Правовѣрный) завистнаѧ 

любовъ и ревность домү Бг҃а нашего гризла слышачи, видѧчи и читаючи 

ѡ(т) прѡтивныхъ, на догмата Цр к҃ви Всхо(д)ней повстанѧ (Київ, 1620–

1621 МІКСВ 32) 

Звыклый ʻзвичний, узвичаєний, усталений‘: кто живүю вѣрү, досконалѡю 

надєжоу, и любовъ звыклүю мѣ(л) бы, досы(т) бы ємоу было (поч. 

XVII ст. Проп.р. 215) 

Злый ʻнеправедний, грішний; згубний‘: душный нєпрїатєль: вѣдаєтъ, гдє и 

ѧко своє насѣньє злости сѣѧти; вѣдаєтъ, гдє на гордость, гдє на 

лакомство, гдє на нєлюбовь, гдє на любовъ, злую а шкодливую (Острог, 

1598 Отп.КО 385); хотѧй мало трохи ұковои долεгливости боудε(т) чл҃кь 

мѣти на тѣлѣ или ты(ж) на маε(т)ности тεды взѧвши заразом злоую 
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вѣроу и воскь // и пѣнѧзи ты(ж), то бѣжить до ѡного такого(ж) 

невѣръного ұко самь то ε(ст) до воро(ж)бита (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 

135 зв.–136) = шкодливый 

Зуполный ʻповний, абсолютний, цілковитий‘: таұ справа с кни(г) 

ка(н)цєлұрыи коро(н)ноє вписана є(ст) в сє(с) на(ш) ли(ст) которомү 

хочє(м) мѣти абы вєздє вѣра зүполнаұ была дана ұко и самомү листу 

головномү (Варшава, 1589 ЛНБ 5, ІІ, 4046, 93) 

Истинный ʻістинний, правдивий, справжній‘: а напро(д) потреба мѣти вѣрү 

исти(н)нүю, а не ²юдино лобзанїе (Київ, 1646 Мог.Тр. 912) = 

благочестивый, добрый, живый, правдивый, правый 

Каменный ʻміцний, стійкий, непохитний, твердий‘: прєвротныи дѣти 

єрєтическїи, которїи силүютъ сѧ зопсовати и съкрүшити вѣроу камєннүю 

твєръдүю (Почаїв, 1618 Зерц. 9 зв.) = крѣпкий, моцный, неподвижный, 

неуклонный, твердый 

Католицкий ʻкатолицький‘: велю людей отъ правдивое виры католицкое 

рымъское отводятъ, а на свою кацерскую албо геретыцкую фалшивую 

виру, рачей секту, наводятъ (Житомир, 1643 АpхЮЗР І/VI, 778) = 

католический, латинский, папежский, рымский 

Католический ʻте саме, що католицкий‘: будет мѣти вѣру католическую, то 

ест католик (Вільна, 1600 Катех. 69) 

Кацерский ʻєретичний‘: велю людей отъ правдивое виры католицкое 

рымъское отводятъ, а на свою кацерскую албо геретыцкую фалшивую 

виру, рачей секту, наводятъ (Житомир, 1643 АpхЮЗР І/VI, 778) = 

геретыцкий 

Крѣпкий ‗міцний, стійкий, непохитний, твердий‘: Имѣйте убо вѣру и 

надежду в бога жива крѣпку и непоколѣбиму! На панов же ваших 

руского роду, на сыны человѣческия, не надѣйтеся! (1596 Виш.Кн. 79) = 

каменный, крѣпкий, моцный, неподвижный, неуклонный, твердый 
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Латинский ʻкатолицький‘: Еще остало о чудѣ вина, в воду претвореного от 

ксендза латинское вѣры (1598 Виш.Кн. 110) = католицкий, 

католический, латинский, папежский, рымский 

Малый ʻмалий, незначний‘: писа(н)є листовъ моихъ малои соуть вѣры. 

Ѡднакъ же смѣло пишоу и х а҃ б а҃ прошү (Острог, 1598–1599 Апокр. 

18 зв.) 

Матерний ʻматеринський‘: А з любви матєрнєи до ср(д)ца своєгѡ 

притүлѧєшъ (Чернігів, 1646 Перло 36 зв.) 

Моцный ʻміцний, стійкий, непохитний, твердий‘: з простоты послүшанїѧ 

кончилъ; тоую вѣрү моцнүю маючи (серед. XVII ст. О устав. 49) = 

каменный, крѣпкий, моцный, неподвижный, неуклонный, твердый 

Невидимый ʻневидимий, непомітний; непоказний‘: и трєтюю Ранү єгѡ 

прєст҃үю; въ бокү Копѣємъ пробитүю , помысломъ ч (с҃)тимъ, нєвидимою 

вѣрою и нєсүмѣнно(ю); ѡбыйми (Чернігів, 1646 Перло 99) = непозорный 

Невонтпливый ʻбезсумнівний, безперечний‘: Єсли ти Свѧтитєль потрєбє(н) 

жадъноє ѡказыи и мѣстца нє ѡпүща(и), и в помножє(н)ю побо (ж)ныхъ 

үчынковъ Мл ҃твү пи (л)нүю чинѧчи за п н҃а своєго при вѣрѣ 

нєво(н)тпливой Працовати нє үставаи (Київ, 1621 ЛСБ 483, 1 зв.) 

Нелицемѣрный ʻнелицемірний, щирий‘: Также во всем соединяем сему 

вышей менованому братству <…> правоверно жити <…> со 

смиренъномудриемъ, в любвѣ нелицемирной (Берестя, 1594 ЗНТШ 

XXVIII); абовѣмь любо(в) ε(ст) на(д) всѣми оучи(н)ками ва(ж)нѣйшаѧ и 

лѣ(п)шаѧ во всεмъ законѣ бо хто маε(т) любо(в) и(з) бли(ж)ними своими 

сръдε(ч)ноую а нεлицεми(р)ноую то(т) всε прїказанїє бжї҃є выпо(л)нить 

(к. XVI ст. УЄ ғ 31, 194 зв.); любовъ дрүгъ къ дрүгү нелицемѣрнүю, и 

твердость вѣры благочестивои <…> дарүй (Київ, 1625 Коп.Оміл. 170) = 

независтливый, необлудный, сердечный, чистый, щирый 

Необлудный ʻнеоблудний, щирий‘: зъ ласки Божое и вѣра, набоженство, и 

сукцессїя апостолская, и любовъ необлудная, и церковныя правила вцале 
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задръжаные (1603 РИБ VII, 26) = независтливый, нелицемѣрный, 

сердечный, чистый, щирий 

Непоколѣбимый ʻстійкий, непохитний‘: Имѣйте убо вѣру и надежду в бога 

жива крѣпку и непоколѣбиму! На панов же ваших руского роду <…> не 

надѣйтеся! (1596 Виш.Кн. 79) = каменный, крѣпкий, моцный, 

неподвижный, неуклонный, твердый 

Несомненный ʻбезсумнівний, безперечний‘: да испо(л)ни(т) <…> вєрою 

нєсомнє(н)ною и нєүкло(н)ною, дабы гл ҃ати єсмо могли с пророко(м) 

(Новгородок, 1592 ЛСБ: 213) = несумѣнный 

Несумѣнный ʻте саме, що несомненный‘: благочестиве ест безиспытно 

несумнѣнна вѣра, упование истинно, крѣпост умнодушевная (1599–1600 

Виш.Кн. 151; и трєтюю Ранү єгѡ прєс҃түю; въ бокү Копѣємъ пробитүю, 

помысломъ ч ҃(с)тимъ, нєвидимою вѣрою и нєсүмѣнно(ю); ѡбыйми и 

любовѣю нєситою цѣлүй (Чернігів, 1646 Перло 99) 

Несытый ʻненаситний, спраглий; ревний‘: прїйми лѣвүю Рүкү Г(с)да твоєгѡ, 

и цѣлүй нєсытою любовѣю, Ранү єгѡ прєстү҃ю (Чернігів, 1646 Перло 

98 зв.) 

Неуклонный ʻстійкий, непохитний‘: да испо(л)ни(т) <…> вєрою 

нєсомнє(н)ною и нєүкло(н)ною, дабы гл ҃ати єсмо могли с пророко(м) 

(Новгородок, 1592 ЛСБ 213) = каменный, крѣпкий, моцный, 

неподвижный, непоколѣбимый, твердый 

Ниѡтмѣнный ʻпостійний, сталий, незмінний‘: С писанѧ вашого кү намъ 

любо(в) вашү ниѡтмѣн(н)ую ку собѣ видѧчи (Путятинці, 1630 ЛСБ 445) 

= сталый 

Ниценский ʻнікейський‘: А когда на никейском вызнании вѣры состоит, чем 

же ся с ниценское вѣры восточными православними християны 

согласует? (1600–1601 Виш.кр.отв. 177) 

Нововыкрещенный ʻанабаптистський‘: здерши хвалу з бога, и на папѣжа 

вкладают, мовячи: папежкое (!) вѣры, рымское вѣры <…>, евангелское 
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вѣры, нововыкрещенное вѣры, суботское вѣры (1596 Виш.Кн. 72) = 

новый 

Новый ʻте саме, що нововыкрещенный‘: [израи(л)чики] мєшкаючи в 

са(т)гимѣ, ѡ(т)стоупивши ѡичистого набожєнъства, служили въ 

є(л)фєгорү, новыє вѣры змышлѧючи (Острог, 1599 Кл.Остр. 209) 

Огнепалный ʻвогненний, гарячий, палкий‘: Прїйди ѡ ҃с҃ти ми ср(д)цє и дүшү 

мою, И засади в нєй нынѣ столицү свою, ѡгнєпалнүю любовъ твою. 

Спали огнє(м) бж(҃с)тва твоєгѡ, множє(с)тво грѣхо(в) ср(д)ца моє(г) 

(Чернігів, 1646 Перло 33); Любовїю ѡгнєпалною, и єдностю прєхвалною 

Вы славы бѡ(з)кои <…> Радүйтєсѧ Аг҃глѡвє (ib., 41) = гарѧчий, теплый, 

чирвоный 

Отеческий 1. ʻотчий, батьківський, рідний (про традиції, переконання), 

православний‘: үмєрла онаѧ Юдиөъ мүжєствєннаѧ, и ѡ(т)ч(с)кїа вѣри 

тєплаа рачитєлница (Київ, 1625 Коп.Каз. 15) 

2. ʻотчий, батьківський, православний‘: Шлѧхє(ц)ство нашє є(ст), 

повторє, моцными быти в̾  Православной ѡ (т)ч(с)кой Вѣрѣ: мови(т) 

єдє(н) ѡ(т) М(д)рцєв̾  (ib, 24) = отцовский, отчистый 

Отцевский 1. ʻбатьківський, незрадливий (про любов)‘: Ст҃ы(х) Оугодникѡ(в) 

своихъ <…> до насъ грѣшныхъ присылаетъ, абысмѡ <…> до першои 

Любве Ѡце҃вскои навернүти до негѡ старалисѧ (Київ, 1648 МІКСВ 347) 

2. батьківський, рідний (про віру): З выхованьѧ доброго , Ба҃ сѧ боѧчи: И 

при вѣрѣ ихъ ѡ(т)цєвской, моцнє стоѧчи (Львів, 1616 Бер.В. 88) 

Отцовский ʻпройнятий любов‘ю, опікою; батьківський‘: Вѣчные дяки вамъ 

чынимо, ижъ отцовскую любовъ противко намъ показали есте (Вільно, 

1595 Ун.гр. 136) 

Отчистый ʻте саме, що отеческий‘: Єднакъ ми милость кү ѡ(т)чистой вѣрѣ, 

Котрүю маєшъ: на Крєтови очи Даєтъ помочи (Львів, 1642 Бут. 9 зв.) 

Папежский ʻкатолицький‘: [Костянтин Острозкий] хитрост мирскую 

папежское вѣры, як чачку прелестную, ухватил (1596 Виш.Кн. 67); 
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здерши хвалу з бога, и на папѣжа вкладают, мовячи: папежкое (!) вѣры, 

рымское вѣры (ib., 72) = католицкий, католический, латинский, рымский 

Поганский ʻпоганський; неправославний‘: Узрите в овдешней згоде и 

берестийскую згоду, узрите в овдешней любви тую любов поганскую, 

которую бискупи залецают (1598 Виш.Кн. 117) = фалшивый 

Посполитый ʻпосполитий, загальний, спільний‘: ку вере по(с)полито(и) 

хрестия(н)ско(и) үпо(р)не при(с)тати не хотять (1566 ВЛС 77 зв.) 

Правдивый (правъдивый) 1. ʻправдивий, істинний, справжній‘: Моцъ, албѡ 

статєчность въ вѣрѣ правдивой, и въ житїю побожному (Львів, 1646 

Зобр. 30 зв.); и заповѣдає(м) таковы(м) мо(ц)ю бо(ж)ю <…> абы 

дє(р)жали мо(ц)нє єдинъ со дрүги(м) братство спо(л)ноє и любо(в) 

правъдивүю (Перемишль, 1600 ПВКРДА IV-1, 3) = благочестивый, 

добрый, живый, истинный, правый 

2. ʻправославний‘: тотъ подданый Нашъ Станиславъ, реченый передъ 

тымъ Либко Дановичъ <…>, безъ жадного примушенья и намовы, <…> 

опустивши фалшивую безбожную жидовскую вѣру, въ которой отъ 

продковъ своихъ урожонъ и выхованъ былъ, а на тое мѣстцо правдивую 

христiанскую вѣру принялъ, и скутечне <…> христiаниномъ зосталъ 

(Петрків, 1565 РЕА ІІ, 138) = восточный, грецкий, греческий, 

правовѣрный, руский 

Правовѣрный ʻправославний‘: за его [болшого пастыря] благословенiемъ 

пасти насъ всегда на пажитехъ словесного рая во единой мысли и въ 

правовѣрной вѣрѣ (Путивль, 1638 АЮЗР ІІІ, 12) = восточный, грецкий, 

греческий, православный, руский 

Православнокаөолический ʻгреко-католицький‘: часү нєдавнѡ прошлогѡ, 

прєзъ Дрүкъ короткоє Събран̾є наүки ѡ Вѣрѣ Православнѡкаөоличєскои 

Хрiстiѧнскои, Свѣтү Книжка побликованаѧ єстъ Дiалєктомъ Полскимъ 

(Київ, 1645 Собр. 1 ненум.) 

Православный ʻправославний‘: [православнии христиане] утвердѣтеся стояти 

в православной вѣре моцно и неподвижно (1599 Виш.Кн. 54); напершее 
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мещане антiохийские приняли вѣру православную, яко святый 

евангелиста Лука пишет (Вільна, 1600 Катех. 70); үчтивє на(м) 

ви(р)ны(м) и славни(м) пано(м) мєщано(м) православныѧ виры 

Хр(с)тиұ(н)скои <…> ѡ(т) г҃а б а҃ доброго здравиѧ жичимъ (Ясси, 1610 

ЛСБ 429); за вѣру православную наступуешъ на права нашѣ, ламаешъ 

волности нашѣ (Львів, 1605–1606 Перест. 39) = восточный, грецкий, 

греческий, правовѣрный, правый, руский, старый, старожитный 

Правый 1. ʻправдивий, істинний, справжній‘: дѣла добрыи безъ вѣры ничъ не 

хосну(ю)тъ, али изъ вѣровь правовь, также и вѣра безъ дѣлъ добрыхъ 

мертва естъ (XVI ст. НЄ 30) = благочестивый, добрый, живый, 

истинный, правдивый 

2. ʻправославний‘: Уважай статечность православной христiанки 

кролевой Полской, же волѣла некоронованою зоставати короною отъ 

землѣ, нижли правой вѣры отступити и короны въ небѣ лишитися! (Київ, 

1621 Коп.Пал. 1039); Тылко абы Звитѧзца Пекелногѡ смока, Заховалъ въ 

цале Вѣрү правүю з Востока (Київ, 1632 МІКСВ 295) = восточный, 

грецкий, греческий, правовѣрный, православный, руский, старый, 

старожитный 

Руский ʻправославний‘: Вѣруй, любимый прочитателю, если <…> и всякий 

латынского рода человѣкъ до руской вѣры <…> и науки правдивой не 

приступит за добро а за добродѣтель (1608–1609 Виш.Зач. 231) = 

восточный, грецкий, греческий, правовѣрный, православный, старый, 

старожитный 

Рымский (римский) ʻкатолицький‘: здерши хвалу з бога, и на папѣжа 

вкладают, мовячи: папежкое (!) вѣры, рымское вѣры <…>, евангелское 

вѣры, нововыкрещенное вѣры, суботское вѣры (1596 Виш.Кн. 72); з вина 

вода ся учиинла в згодной мши римское вѣры попа на православное 

вѣры престолѣ отправованой (1598 Виш.Кн. 92); все панство руское до 

вѣры рымское привели, ижъ потомкове княжат руских з вѣры 
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православное на рымскую выкрестилися (Львів, 1605–1606 Перест. 26) = 

католицкий, католический, латинский, папежский 

Святый ʻсвятий‘: поневаж вѣру святую <…> святии богоноснии отцеве 

соборне ухвалили; для того <…> соборною вѣрою называется; а таа, а ни 

до мѣсця нѣкоторого, а ни до персоны яковое особне не ест привязанна, 

але вес свѣтъ ей месце (Вільна, 1600 Катех. 69); [Богъ] намъ вѣру свою 

святую зе всходу, а не зъ заходу подати рачилъ (Київ, 1621 Коп.Пал. 

980); Ѡто ѡнъ въ Вѣрѣ своєй ст҃ой трвалъ статєчнє (Київ, 1622 Сак.В. 47) 

Сердечный (сръдечный) ʻсердечний, щирий‘: абовѣмь любо(в) є(ст) на(д) 

всѣми оучи(н)ками ва(ж)нѣйшаѧ и лѣ(п)шаѧ во всεмъ законѣ бо хто 

маε(т) любо(в) и(з) бли(ж)ними своими сръдε(ч)ноую а нεлицεми(р)ноую 

то(т) всε прїказанїε бжї҃ε выпо(л)нить (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 194 зв.) = 

независтливый, нелицемѣрный, необлудный, чистый, щирий 

Соборный ʻсоборний, єдиний, неподільний‘: поневаж вѣру святую <…> 

святии богоноснии отцеве соборне ухвалили; для того <…> соборною 

вѣрою называется; а таа, а ни до мѣсця нѣкоторого, а ни до персоны 

яковое особне не ест привязанна, але вес свѣтъ ей месце (Вільна, 1600 

Катех. 69) = єдностайный 

Сталый ʻсталий, постійний, незмінний‘: кгды(ж) то знакъ набожєнъства и 

сталоє вѣры (Єв‘є, 1611 На г. Ог. 2) = ниѡтмѣнный 

Старый ʻстарий, стародавній; православний‘: старая паки вѣра, хотя же есть 

шпетна, непозорна, але досыть нам на том вѣдати, коли есть статечна, 

грунтовна, неподвижна и от Христа фундатора основана (1608–1609 

Виш.Зач. 201) = восточный, грецкий, греческий, правовѣрный, 

православный, руский, стародавний, старожитный 

Стародавний ʻте саме, що старый‘: котрїє [ѡпѣкуны монастырєви] бүдүтъ 

вѣры старода(в)ной хр(с)тїа(н)ской Цръквє всхо(д)ной (Топольниця, 

1616 ЦДІАЛ 14, 96, 645) = восточный, грецкий, греческий, правовѣрный, 

православный, руский, старожитный 
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Старожитный ʻте саме, що старый‘: въ вере старожитной греческой, сумы 

помененое ровно уделяти (Руда, 1646 ПККДА І-1, 84); радостьно пришло 

намъ твою ца(р)скую велможно(ст) вѣдомы(м) үчинити ѡ повоженью 

вѣри нашое старожи(т)ной греческой (Черкаси, 1648 ВУР 35) = 

восточный, грецкий, греческий, правовѣрный, православный, руский, 

стародавний 

Статечный ʻстатечний, який заслуговує поваги і визнання своїм значенням, 

достоїнством‘: Котвицы тє(ж) вѣры статєчнои знакомъ, ұкъ кгды ѡкрүтъ 

на вѣтры оумоцнє(н) троигакомъ (Київ, 1630 На г.Стетк. тит.зв.) 

Суботский ʻсуботницький‘: здерши хвалу з бога, и на папѣжа вкладают, 

мовячи: папежкое (!) вѣры, рымское вѣры <…>, евангелское вѣры, 

нововыкрещенное вѣры, суботское вѣры (1596 Виш.Кн. 72) 

Твердый (тверъдый) ʻтвердий, міцний, стійкий, непохитний‘: твє(р)дүю до 

бг҃а мѣти вѣрү, и каѧтисѧ ѡ пє(р)ши(х) свои(х) грѣха(х) (Острог, 1607 

Лѣк. 24); дѣти єрєтическїи, которїи силүютъ сѧ зопсовати и съкрүшити 

вѣроу камєннүю твєръдүю (Почаїв, 1618 Зерц. 9 зв.); Прето и ты дүше 

моѧ, прїйми Г(с)да своє(г) вѣрою в новоє ср(д)цє твоє; и ѡбвий новою 

Простирою; ч(с)тою съвѣстїю, помажъ єлєѡмъ милости; оубѡгїи Члѡнки 

Хв҃и, и привали Камєнь твєрдои вѣры (Чернігів, 1646 Перло 96) = 

каменный, крѣпкий, моцный, неподвижный, неуклонный 

Теплый ʻпалкий, гарячий‘: по(д)вигнѣмосѧ и мы тєплүю горѧчюю вѣроу 

проповѣдати ины(м) людє(м) (Чалгани, 1603 УЄ ғ 78, 50 зв.); Тогѡ мы 

<…> зъ тєплою Вѣрою, прибѣгнүвши къ нємү поспѣшѣмѡсѧ (Київ, 1637 

УЄ Кал. 115) = горѧчий, огнепалный, теплый, чирвоный 

Фальшивый ʻфальшивий, облудний, несправжній; неправославний‘: тотъ 

подданый Нашъ Станиславъ, реченый передъ тымъ Либко Дановичъ 

<…>, безъ жадного примушенья и намовы, <…> опустивши фалшивую 

безбожную жидовскую вѣру, въ которой отъ продковъ своихъ урожонъ и 

выхованъ былъ, а на тое мѣстцо правдивую христiанскую вѣру принялъ 

(Петрків, 1565 РЕА ІІ, 138) = безбожный, поганский 
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Христіанский (хрестиянский, христїанский) ʻхристиянський‘: жона моя <…> 

не хотечи зо мною в вѣре хрестиянской мешкати, просила мене, абы-мъ 

ее з стану малженьского выпустилъ (Володимир, 1589 АрхЮЗР 8/ІІІ, 

450); Кождый православный христiанинє, потрєба того, абысь вѣдалъ, 

отколь в сюю зємлю пришла вѣра христiанскаұ (Львів, 1605–1606 

Перест. 25); бы(л) пафнотїє єп҃пь єгѵпє(т)скый єдноѡкїй бо ємоу бы(л) 

вынѧ(л) максимїѧ(н) ѡко за вѣроу хр(с)тїа(н)скүю (поч. XVII ст. УЄ 

ғ 236, 38 зв.) 

Христовый ʻ Христовий, який стосується Ісуса Христа‘: тот погани(н), 

которыи головны(м) нєпрiятєлє(м) вѣрѣ Христовой є(ст), а такъ ра(д) нє 

ра(д) ұко пє(с) чужiй скарбовъ, сам их нє уживаючи, сторожє(м) є(ст) 

(Львів, 1605–1606 Перест. 27) = Христовъ 

Христовъ ʻте саме, що Христовый‘: Турчин гроба Христова сторожє(ц), а 

вѣры Хрыстовы нє прiймує(т) (Львів, 1605–1606 Перест. 46); многїє 

прєслѣдова(н)ѧ тє(р)пѣли за вѣру хв҃оу (Острог, 1607 Лѣк. 31) 

Церковный ‗церковний‘: Мы, православнии, так вѣруем и исповѣдуем и на 

том фундаменте вѣры церковной спасение свое <…> зиждем (1600–1601 

Виш.Кр.отв. 168) 

Чирвоный ʻпалкий, гарячий‘: нєхай <…> Волѧ Розүмү слүхаєт(ъ), 

Различны(х) фарб(ъ) ѡхотнє нєхай додаває(т). Трєба чирвонои любви, 

зєлєнои красоты, чорнои покори, бѣлои внүтрнєй чистоты. Ѡ пєндзєль 

ласки Бжє҃и трєбасѧ старати, И такъ стр(с)ти хвы҃ всѣ ѡбмалєвати (Львів, 

1631 Волк. 29) = горѧчий, огнепалный, теплый 

Чистый ʻчистий, щирий‘: фоундаментъ моцный мѣй, вѣрү въ хр(с)та чистоую 

(Острог, 1614 Тест. 135) = независтливый, нелицемѣрный, необлудный, 

сердечный, щирый 

Шкодливый ‗шкідливий, неправедний, грішний; згубний‘: душный 

нєпріатєль: вѣдаєтъ, гдє и ұко своє насѣньє злости сѣұти <…> на 

любовъ злую а шкодливую (Острог, 1598 Отп.КО 385) = злый 
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Щирый ʻщирий, нелукавий‘: посланникове такъ въ приватныхъ потребахъ, 

якъ и въ публичныхъ справахъ посиланыи, въ жадныи ся ряды чюжихъ 

діецезій не вдавали, споряженья церковного не турбовали, але самую 

щирую любовъ отъ одныхъ до другихъ доносили (Київ, 1621 Коп.Пал. 

556); За чимъ всюды намъ Братолюбїє и щирүю до всѣхъ любовъ 

приказүєтъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 59) = независтливый, нелицемѣрный, 

необлудный, сердечный, чистый. 

 

* * * 

Лексико-семантичний і структурний аналіз АСС – мікроконтекстів зі 

словами вѣра, надѣя і любовъ дав змогу дійти певних висновків і щодо типів 

номінації
60

 загалом, і щодо вияву особливостей семантики прикметника,
61

 яка 

виявляється в тому, що кожне лексичне значення можна виокремити не 

стільки парадигматично, скільки синтагматично, адже ―семантична структура 

прикметника дуже тонко єрархічно організована; лексико-семантичні 

варіанти маніфестуються, як правило, стосовно семантично виділених 

знаків – лексичних двочленних синтагм‖ [646, с. 199]. Більшість АСС має 

один ад‘єктив, семантичне навантаження якого є достатнім для створення 

образу. Комплекс атрибутивних метафор трапляється вкрай рідко, 

найпоширеніший прийом такої метафоризації мови – нанизування 

атрибутивів із дублюванням того самого субстантива: кто при цнотахъ ВѣрҮ 

Благч(с)тивүю, Вѣрү Соборнүю , Вѣрү единүю , Вѣрү пре (з) Христа зъ Неба 

принесенүю и зъ үстъ его и (з) Ребръ выточенүю , на Всходѣ въ Ієр (с)лимѣ 

оущепленүю, ѡ(т)толь презъ Ап (҃с)лы по всемү свѣтү рознесенүю, 

оповеденүю, пре(з) се(д)мъ Вселенскихъ Съборѡвъ (Київ, 1625 Коп.Апок. 3). 

Полісемантизм атрибутивних слів зумовлений їх валентністю з різними 

означуваними іменниками. Наприклад, прикметники словотвірного ряду 

                                                 
60

 За Є. Карпіловською, автономна (внутрішньослівна) – контекстно незалежна вторинна номінація; 

неавтономна (міжслівна) – контекстно залежна вторинна номінація [305; 306]. 
61

 На думку О. Вольф, сфера використання прикметника залежить ―насамперед від обсягу сфери денотатів, 

яким властива відповідна ознака, іншими словами, сфера денотатів, яким властива відповідна ознака, 

визначає і водночас обмежує вживання того чи іншого прикметника‖ [107, с. 4].  
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отеческий, отцевский, отцовский, отчистый належать до різних класів: 

отцевский у сполученні з іменником любовъ виражає якісну ознаку і реалізує 

значення ‗батьківський, незрадливий‘, а в поєднанні з іменником вѣра 

виражає відносну ознаку, утворюючи стійке АСС отцевская вѣра 

‗православ‘я (букв. ‗батьківська віра‘)
62

. 

Лексеми вѣра, надѣя і любовъ мають багату та вільну сполучуваність і 

характеризують позначувані ними концептуальні поняття з позиції 

християнської моралі. А оскільки християнин упродовж життя постійно 

перебував перед проблемою вибору – добро чи зло, чеснота чи гріх, – то і 

його вчинки та почуття мали протилежні за змістом вербальні відповідники. 

Аналізовані ад‘єктиви формують два г н і з д а  с и н о н і м і в : 

1) атрибутиви першого обмежені лексико-семантичним полем лексем 

благочестиє, братерство, доброта, духовность, истина, сердечность, чистота 

та ін., наприклад: благочестивый, братерский, добрый, духовный, истинный, 

сердечный, чистый, щирый та ін.; 

2) атрибутиви другого обмежені лексико-семантичним полем лексем 

безбожность, геретикъ, злость, фалшь та ін., наприклад: безбожный, 

геретицкий, злий, фалшивый та ін. 

У межах двох гнізд синонімів функціюють р я д и  с и н о н і м і в . 

Перше гніздо об‘єднує такі ряди ад‘єктивів-синонімів за значеннями: 

а) ‗міцний, сильний‘, ‗стійкий, непохитний‘: великий, крѣпкий, 

моцный, непоколѣбимый, каменный, твердий;  

б) ‗щирий, сердечний, палкий‘: щирый, сердечный, теплый, горячий, 

огнепалный, чирвоный; 

в) ‗справжній, істинний‘: истинный, правдивый, правый, 

благочестивый; 

г) ‗давній, стародавній‘: старый, стародавный, старожитный;  

ґ) ‗постійний, сталий, незмінний‘: сталый, ниотмѣнный; 
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 В. Ґрещук описав це явище на матеріалі сучасної української літературної мови [174]. 
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д) ‗який побудований на взаєморозумінні; взаємний, одностайний‘: 

братерский, братский, взаемный, едностайний та ін. 

Друге гніздо об‘єднує такі ряди ад‘єктивів-синонімів за значеннями: 

а) ‗єретицький‘; ‗який стосується чужої віри, віросповідання‘: 

геретицкий, кацерский; 

б) ‗фальшивий, облудний‘: фальшивый, безбожный, поганский;  

в) ‗неправедний, згубний‘: злый, шкодливый та ін. 

Очевидним є й те, що атрибутиви двох гнізд синонімів загалом і 

синонімічних рядів зокрема поєднані між собою наскрізними антонімічними 

зв‘язками: латинский, католицкий, папежский, рымский (‗який пов‘язаний із 

католицьким обрядом, який стосується католицизму, який сповідує 

католицьку віру‘) – восточный, православный, греческий, грецкий, руский, 

старожитный (‗який пов‘язаний із православним обрядом; який стосується 

православ‘я, який сповідує православну віру‘). 

Особливістю ад‘єктивів, уживаних при іменниках вѣра, надѣя і 

любовъ, є значна кількість форм зі словотвірним значенням ‗заперечення 

ознаки‘. Синтагматичні зв‘язки префікса не- досить широкі, проте більшість 

відприкметникових похідних із цим префіксом утворена від основ 

прикметників, які, як правило, виражають внутрішні ознаки когось або 

чогось. Найбільш чисельними є ряди синонімів і антонімів, сформовані з 

ад‘єктивів із заперечною часткою не-: а) необлудный, нелицемѣрный, 

независтливый (‗щирий, відвертий, нелицемірний‘); б) непоколѣбимый, 

неуклонный, неподвижный (‗стійкий, непохитний‘); в) невидимый, 

непозорный (‗невидимий, непомітний, непоказний‘); г) несумѣнный, 

несомненный (‗безсумнівний, безперечний‘) та ін. 

Аналіз контекстуальної синонімії є важливим для виявлення 

закономірностей розвитку мови, її продуктивного потенціалу, адже саме в 

контексті найповніше реалізуються синонімічні зв‘язки. Контекстуальні 

синоніми, які становлять більшість синонімів будь-якого тексту, хоч і не є 

словниковими одиницями, цінні тим, що, розкриваючи багаті мовні 
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можливості, дають змогу дослідникові встановити втрачені зв‘язки між 

словами сучасної мови. 

 

4.2.3. Всемогучий богъ, доброчинный чоловѣкъ, жива церква: 

атрибутивна панорама українського тексту 

Лексеми Богъ, чоловѣкъ і церква виявляємо майже в кожному 

проаналізованому тексті: чи то опис рухомого та нерухомого майна, чи то 

тлумачення Біблії на сторінках учительного Євангелія, чи то переказування 

перебігу подій на церковному соборі тощо. Із пам‘яток української мови 

можна вибрати чимало ілюстрацій уживання цих слів – від статистично-

буденних до яскраво метафоричних: В мѣстѣ Лвовѣ, при црк҃ви үспєнїѧ 

прчс҃тыұ бж҃їѧ мтр҃є Состависѧ школа грєцкаұ и рүскаұ (Львів, 1587 ЛСБ 87); 

Тым же власне способом и обычаем вся соборная апостольская церковь 

христова скоро по вознесении господа бога <…>, зарас от стихий миру 

суетную мудрость и разум, ощупавши, повергла, изгнала (1608–1609 

Виш.Зач. 205); єдинү тылко бѣдоу маєт̾  хрс т҃їанинъ, абы нѣ в чом нє 

ѡбразити бг҃а (Острог, 1607 Лѣк. 112); маєш̾  бога который нє тєлєсноє 

цоудности, алє дш є҃вноє оуроды потрєбоуєт (Острог, 1614 Тест.Вас. 171) та 

ін. 

БОГЪ 

1.1. Слово Богъ ‗Бог‘, як свідчать пам‘ятки української мови, найчастіше 

вживалося у складі конструкцій кількох типів – вставних 

словосполучень / речень, вигукових конструкцій та усталених виразів-кліше 

(подаємо за частотою використання відповідно до матеріалів КСУМ
16-17

):  

• дай боже, богъ дай, дав би богъ, богъ дасть, дасть богъ, дай божє 

доброє здоровъє 

• для милого Бога! О, милый Боже! Богъ видитъ!  

• за волею Божею, якъ Богъ вспоможєтъ, богъ съ тобою 

• нехъ Богу дякуєтъ, богъ благословитъ, богъ помагай; боже помагай; 

пане боже помози, за прости богъ, бога ради 
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• зоставайте зъ богомъ, не дай Боже, не дай того Пане Боже; не дай же 

Боже, не дай того Боже 

• нехай Богъ ховаєтъ, нехай Богъ боронитъ 

• мати надѣю в бозѣ, хвала богу, богъ вѣсть, стережи Боже, уховай Боже, 

Боже вховай 

• богу духа отдати (поотдавати); къ богу отити, отийти до бога, Богъ 

душу забрав, Богъ смєрть допүстилъ [пор.: СУМ
16-17

 3, 3–5]. 

1.2. Другою (за чисельністю) є група номінаційних пар, у яких слово 

Богъ функціює в поєднанні із субстантивами-кваліфікаторами. Такі 

сполучення загалом без змін закріпилися і в сучасному українському 

лексиконі: 

• Богъ вседержитель: Всєдєржитєль Бг҃ъ пастырство <…> твоє <…> до конца 

живота твоєго <…> да үкрыпит тұ (Манява, 1619 Прив.Феод. 288 зв.) 

• Богъ Господь: да будєт мл с҃ть гс҃да бг а҃ всєдєржитєлѧ во троицы єдиного 

(Львів, 1547 ЛСБ 12); толко то єдно гь҃ бъ҃ знаєт ұкоє прозвиско боудє 

мати (поч. XVII ст. УЄ ғ 91, 203) 

• Богъ законодавца: Высокомѡвныхъ ти наоукъ заживаючи, Ұкъ законодавцү 

Бг҃а поважаючи (Львів, 1616 Бер.В. 90) 

• Богъ отецъ: Бл҃гволεнїεмъ бг҃а ѡтца и блг ҃дтїю га ҃ ншε҃го іс ҃ ха҃ (Перемишль, 

1592 ЛСБ 399) 

• Богъ Панъ: ұ присεгаю пану бг҃у всємогүчомү в троицы εдиному (1566 ВЛС 

59) 

• Богъ спаситель: ѡ бз҃ѣ спс҃итєлю своєм̾  възрадүєтъсѧ Правєдникъ  (Чернігів, 

1646 Перло 166) 

• Богъ судїұ: и самъ в̾  своих грѣхах̾  маєш̾  соудїю бг҃а, которомү на кождый 

дєнь сповѣдайсѧ (Острог, 1614 Тест.Вас. 169) 

• Богъ творець: Которыє Бг҃а творца своєго хвалили, И имѧ єго голосомъ всѣ 

выносили (Львів, 1616 Бер.В. 72) 

• Богъ Христосъ: прчс҃тоε тѣло и кров хрс҃та бг а҃ нашεго хүлұщε з рүкъ 

поповскихъ на зεмлю вытрүчали (Львів, 1595 ЛСБ 277, 1) 



252 

1.3. Що ж до атрибутивів-кваліфікаторів у АСС зі словом Богъ, то 

яскраво виражена антонімічність ад‘єктивів відповідно до значень 

стрижневого слова: 1. ‗Бог (за християнським ученням)‘ і 2. (у мн.) ‗поганські 

боги‘; 3. ‗ідол, кумир‘ [пор. ще: СУМ
16-17 

3, 3–5] (див. Схема 8). 

Така протилежність понять, названих словами Богъ і боги, зумовила 

потребу укласти два глосарії, перший із яких стосується атрибутивів слова 

Богъ на позначення християнського Бога, а другий – на позначення 

поганських богів, божків, ідолів. 

 

Схема 8. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневими 

лексемами Богъ ‗християнський Бог‘ і богъ (боги) ‗поганський бог, божок, ідол‘ 

 

 

Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневою лексемою Богъ ‗християнський Бог‘ 

Безначалный ‗споконвічний, який не має початку‘: Мы жє вѣрни єдиного 

только сты(х) всѣ(х) дха҃ розоумѣємо быти стг о҃ бєзначально(г) 

црс҃твүющаго зоупольного ба ҃ (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 51) [див. ще: 

СУМ
16-17

 2, 48] 
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Великий ‗великий, значний‘: Тєбє мы в̾  маломъ Дитѧткү вызнаваєи мѡ, И 

вєликого Бга҃ оповѣдаємо (Львів, 1616 Бер.В. 73) 

Всемогучий ‗всемогучий, всемогутній‘: ұ присεгаю пану бг ҃у всємогүчомү в 

троицы εдиному (1566 ВЛС 59) = всемогущий, всесилный 

Всемогущїй ‗те саме, що всемогучий‘: оукүєтсѧ чл к҃ъ тѣло(м) ұкимсь 

слѣпы(м) и бєзочны(м), которомү за очи Бг ъ҃ всємогүщїй подає(т) ты(х) 

жє прєложоны(х) (Київ, 1646 Мог.Тр. (передм.) 2 зв.) = всемогучий, 

всесилный, моцный 

Всесилный ‗всесильний‘: Сатана <…> попрагнул богу <…> ровнятися, тогда 

того часу посредѣ ангельских небесных чинов, волею всесилнаго бога 

вывержен (1608–1609 Виш.Зач. 216) = всемогучий, всемогущий, моцный 

Вышний ‗вишній, найвищий‘: Яко отпал старший небесный аггелъ Сатана, з 

многими аггелы уподобляючися Богу вышнему, и на тоє мѣсце вступил 

земный грубый человѣкъ (Львів, 1605–1606 Перест. 44) = небесный 

Єдинъ ‗те саме, що єдиний‘: [Марія Єгипетская ] жадного чл ҃ка нє видѣла , 

толко Ба҃ єдного мѣла которыи єи видѣлъ (Київ, 1627 Тр. 698) 

Єдиный ‗єдиний, лише один‘: въ трох особах во единого Бога вѣримо 

(Вільна, 1600 Катех. 10); бг҃оу єдиномоу который и сильныхъ 

побоужаєтъ и нємощныхъ оукрѣплѧєтъ нєхай боудєтъ чєсть (Острог, 

1607 Лѣк. 183); абысь <…> самъ добродѣйства нє прагнүлъ ѡт жадного 

чл҃ка, тылько ѡт єдиного бга҃ (Острог, 1614 Тест. 174) 

Живий ‗живий, справжній‘: нѣкий брат от моей любимое Руси <…> от бога 

живого вѣчно не отпадет (1600–1601 Виш.Кр.отв. 160) = живъ, истинный 

Живъ ‗те саме, що живий‘: Имѣйте убо вѣру и надежду в бога жива крѣпку и 

непоколѣбиму! (1596 Виш.Кн. 79) = живый, истинный 

Зупольный ‗цілковитий, абсолютний‘: Мы жє вѣрни єдиного только сты(х) 

всѣ(х) дх҃а розоумѣємо быти стг о҃ бєзначально(г) црс҃твүющаго 

зоупольного ба҃ (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 51) 

Истинный ‗істинний, справжній‘: Дх҃ъ ст҃ый: Бъ҃ истинный (Київ, 1627 ЛБ 32) 

= живъ, живый 
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Милосердый ‗милосердний‘: Богъ милосердый одарить насъ дѣтками (Київ, 

1512 АЮЗР І, 45–46) 

Милостивый ‗милостивий‘: то(т) ся с нами розсудитъ пред милостивымъ 

Богомъ на страшномъ судѣ (Київ, 150 АрхЮЗР 1/VI, 11); што єсмо 

надожили на тую свєтую цєрко(в) ѡ то ничого нє мови(т) нєхаи богү 

милостивому будє(т) ү приє(м) (Васлуй, 1561 ЛСБ 34); хочу с нимъ су(д) 

имати пєрєд мл ҃тивымъ бг о҃мъ (Бенедиківці, 1603 НЗУжг. XVI, 223); 

Милостивымъ єсли хочєшъ мѣти на сєбє бг а҃, милостивъ боудь и ты до 

своихъ подданыхъ (Острог, 1614 Тест. 143) 

Милый ‗милий, дорогий‘: и взємши Бога милого на помо(ч), ѡнымъ людємъ 

нєприѧтєлски(м) ѡтпо(р) чинили (Варшава, 1544 AS IV, 388); з прєзрєня 

и воли милого бога <…> взялъ єсми за сєбє <…> дочку <…> панєє 

Ивановоє <…> прозываємую зофєю (Житомир, 1584 АЖМУ 154) 

Моцный ‗сильний, всесильний‘: Мовлю ұ ѡ пожитокъ которы(и) дш҃ы 

плүжить. И то(и) вас был ѡминү(л) жалсұ моцны(и) бж҃є (1636 

Лям. о приг. 3) = всемогучий, всемогущий, всесилный 

Нашъ ‗наш, свій, якого визнають, сповідують‘: тогда жаловавъ <…> за 

кривду господа бога нашего Исуса Христа (1608–1609 Виш.Зач. 211); 

Господь Богъ нашъ <…> оповидѣлъ мовячи: ―повстанутъ лжехристы и 

лжепророцы‖ (Київ, 1621 Коп.Пал. 318) = свой 

Небесный ‗небесний, найвищий‘: што за пожиток с того дарованя, коли от 

тебе диавола, за гордост с небесе на дол зверженного, тое достоинство 

приму, а не от небесного бога (1599–1600 Виш.Кн. 47); шатанъ в̾  тѣлѣ 

людскомъ живүчи, той бүдєтъ блюзнити бг҃а Нбсн҃огѡ и Ха҃ єгѡ (Чернігів, 

1646 Перло 137 зв.) = вышний 

Правдивый ‗правдивий, справжній‘: гь҃ нашь іу ҃ хс҃ прав̾дивый бъ ҃ и 

прав̾дивыи чл к҃ь и нєвымовнаа мѫдрость ба ҃ (Чалгани, 1603 УЄ ғ 78, 

59); Гды бы и нынѣшніи панове Поляцы такъ чтили, шановали и 

поважали св.столицу Константинополскую, отъ которой научени, 
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правдивого Бога познали, и крещеніемъ <…> просвѣтилися (Київ, 1621 

Коп.Пал. 606) = истинный 

Праведный ‗праведний, справедливий‘: И вспоминаєте флоренского собору 

нѣякую згоду, которую сам Богъ праведный, судом своим не 

допустивши, розметалъ (Львів, 1605–1606 Перест. 43) 

Преблагий ‗преблагий; той, який є найбільшим у своїй благості‘: Сам бо 

преблагий бог, егда сопротивно истиннѣ боручих рода еврейского видѣл, 

рекл им: ―Вы отца вашего диавола есте и похоти отца вашего творите‖ 

(1598 Виш.Кн. 122) 

Пресущественный ‗той, який існував завжди і безумовно‘: Сатана <…> 

попрагнул богу пресущественному, тварь будучи, ровнятися (1608–1609 

Виш.Зач. 216) 

Присносущный „той, який існує завжди‘: нєчєстивъ єстъ иж ба ҃ 

приснѡсүщнаго, ұко нѣсүща помышлѧєт (1596 ЛЗ 60) 

Свой ‗свій, наш, якого визнають, сповідують‘: и приближүймосѧ до бг а҃ 

своєго, который нѣкгды ѡт насъ нє ѡтворочаєтсѧ, єсли мы сєбє нє 

ѡтдалимо ѡт нєго (Острог, 1607 Лѣк. 30) = нашъ 

Святый ‗святий‘: а єсли бы мнє бь ҃ сты(и) зєбра(л) свѣта то(г) тєды дѣты моѣ 

то вши(т)ко буду(т) ви(н)ни плати(ти) (Одрехова, 1584 ЦДІАЛ 37, 1, 23-

24) 

Царствующий ‗той, який царює‘: Мы жє вѣрни єдиного только сты(х) всѣ(х) 

дха҃ розоумѣємо быти стг о҃ бєзначально(г) црс҃твүющаго зоупольного ба ҃ 

(Височани, 1635 УЄ ғ 62, 51). 

 

Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневою лексемою богъ (боги) ‗поганський бог, божок, ідол‘ 

Брыдкий ‗бридкий, гидкий‘: Штож̾ за конєцъ  <…> лакомцѡмъ, и <…> их̾ 

брыдкомү богү (Київ, 1637 УЄ Кал. 69) 
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Верхний ‗головний‘: рүшилисѧ ѡкроуты восковыи из людми, призываючи 

бого(в) свои(х) на помо(щ), вєрхни(х) и низки(х) (Львів, поч. XVII ст. 

Крон. 69) 

Низкий ‗нижчий, малий, не головний‘: кгды киноулъ розскою, рүшилисѧ 

ѡкроуты восковыи из людми, призываючи богов своих на помо(щ), 

вєрхни(х) и низки(х) (Львів, поч. XVII ст. Крон. 69) 

Поганский ‗поганський, нехристиянський‘: оумѣют повѣдати ѡ шалєн̾ ствѣ 

погански(х) бого(в), а своє блазєнство мо (л)ча(т), таѧт̾  (Львів, 

поч. XVII ст. Крон. 66); А отводечи ихъ отъ боговъ поганскихъ, 

которимъ ся были зъ молодости призвычаили (1603 РИБ VII, 78–79) 

Свой ‗свій, якого сповідують‘: Есмы людє поганскыи того пєрєстєрѣгалы, 

Абы үчтивост своим богам выражалы (1636 Лям. о приг. 4) 

Чужий ‗чужий‘: Видиш̾ ли што ми оучинила нєрозүмнаѧ цорка іюдова , 

ѡставила мєнє , и пош̾ ла вслѣд бг҃ѡ(в) чүжи(х) (Вільно, 1596 З.Каз. 

89 зв.). 

2. ЧОЛОВѢКЪ 

2.1. Лексема чоловѣкъ – єдина із тріади Богъ – чоловѣкъ – церковъ, 

визначальним у функціюванні якої є обов‘язкова наявність різнотипних 

ад‘єктивів-атрибутивів (ілюстрацій зі словом чоловѣкъ без атрибутива – 

менше 5 %). До того ж група виявлених атрибутивів при слові чоловѣкъ є 

доволі чисельною, яка кількісно утричі перевищує корпус атрибутивів, 

уживаних із лексемами Богъ і церква (див. Схема 9). 

 

Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневою лексемою чоловѣкъ ‗людина, особа, чоловік‘ 

Безумный ‗безумний, нерозумний‘: Рєчє смєрть: ѡ бєзүмни(и) чловєчє, єщє с 

тобою бүдү троха мовити (XVI ст. Сл. о см. 334) 

Бетѣжный ‗хворий, немічний‘: Видишь, Христосъ звалъ сыномъ бетѣжного 

чоловѣка, чомъ естъ отець усѣмъ грѣшьникумъ, не може изненавидѣти 

насъ (XVI ст. НЄ 31) = недужный, хорый 



257 

Схема 9. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневою лексемою чоловѣкъ 
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Божїй ‗божий, який служить Богові, відданий йому‘: по(з)на(л) царъ, жє то 

бы(л) чловє(к) бжї҃й, и рєклъ <…> по поѧсѣ, и по ѡбросло(и) головѣ и нє 

оучєсано(и), а(л)бо ѡсобѣ, позна(л), жє тои бы(л) моу(ж) бж҃їи; длѧ того, 

жє <…> таковы̾ үбюръ, са(м) єдєнъ Ілїѧ мѣлъ (серед. XVII ст. Кас. 2) 

Бѣдный ‗бідний, нещасний‘: О того, глаголю, славѣ в той книжцѣ Скарга ни 

едно слово не воспомянул, але все о славѣ плоти и крови, земли и 

персти // и тлѣнию бѣднаго и мизернаго человѣка, днесь сущаго, а утрѣ в 

гробѣ смердящеаго (1608–1609 Виш.Зач. 211–212) 

Вандровный ‗мандрівний‘: Гость, обцый чл к҃ъ, постороннїй <…> обчїй, 

чүжозємскїй <…>, вандровный, чүжїй, новый (Київ, 1627 ЛБ 122) 

Великий (великій) ‗великий, поважний, значущий‘: нѣкоторы(и) му(ж) 

имєнє(м) симонъ бы (л) пє(р)вє(и) в то (м) мѣ(с)ти бавєчисѧ чарами 

зводєчи лю (д) в самарии повєдаючи сєбє быти ѧки (м) вєлики(м) 

чл҃вко(м) (ІІ пол. XVI ст. КА 400); Исполинъ: Гігантъ, вєлєтъ, ольбры(м), 

дүжїй а вєликій члк҃ъ (Київ, 1627 ЛБ 50) 

Веригодный ‗правдивий, який викликає довіру‘: придавъ εмү чоловεка 

поцтивого вεригодного зεмεнина и во(и)та любεцкого пана григорұ 

боготовича (Любеч, 1571 МІО ІІ 4043, 38 зв.); үставуємъ кгды бы на 

которого чл в҃ка простого подозрєного <…> знаки злодє(и)скиє были 

пописаны <…> а при то(м) постановє(н)ю былъ бы чл ҃къ добры(и) 

вєрыгодны(и) при которо(м) сторона жало(б)ливаұ єго поприсєгнути за 

своєго шкодника хотєла <…> то(т) чл҃къ має(т) быти выда(н) на мукү 

(1566 ВЛС 105 зв.) 

Ветхий (ветхій) ‗старий, колишній, попередній‘: въ водѣ погружаемымъ 

нашымъ главамъ ветхій человѣкъ погребается долу и истопляется весь 

до конца, а потомъ выникаючимъ намъ, новый зась намъ выходитъ (1603 

Пит 52); очищению жь начало – иночество, отречение мира, бѣгство 

мира и отлучение человѣк, <…> подвиг с постничеством на съвлечение 



259 

ветхого человѣка и облечение в нового (1615–1616 Виш.Кн. 238) = 

старый 

Видимий (вѣдимий) ‗видимий, реальний; якого можна побачити‘: яко то с 

книжки скаржины показало, <…> на человѣку видимо(м), папѣ 

римско(м), латинский род вѣру свою фундует и оному славу у свѣта сего 

прелестнаго еднает (1608–1609 Виш.Зач. 211); Той Бгъ҃ <…> длѧ вѣчного 

збавєнѧ моєгѡ, Любєзно прїймүє зракъ раба своєгѡ. На зємли пло(т) 

вѣдимогѡ чл҃вка (Чернігів, 1646 Перло 25) 

Винъный ‗винний, який завинив‘: Єго Королєвскаѧ Милость <…> именъє єго 

всє к рүкамъ свои(м) господаръскимъ взѧти сказа(л), ұко чоловєка 

винъного (Книшин, 1554 AS VI, 165) 

Власный ‗власний, справжній‘: На обрѣзанїє Господнє , Хс҃ сѧ народивши , 

нш҃є всѣхъ збавєньє : власный чл ҃къ, а нє ұкоє привидєньє (Львів, 1616 

ЧИОНЛ ХХІІІ-3, 86) = правдивый 

Внутрнїй ‗невидимий; схований від людського ока‘: ұкѡ ґды сѧ комү знакъ 

кр(с)та прєз̾  // свѣтлость ѡказалъ и выразилъ в̾  внүтрнємъ чл҃цѣ (Вільна, 

1627 Дух.б. 73–74); И ю(ж) нє потоплѧєт̾  чл҃вкъ єллина, албо жида, албо 

грѣшника, албо свѣтү ѡ(д)даного: лєчъ внүтрнїй // члв҃къ чистымъ окомъ 

на всѣхъ поглѧдаєтъ и радүєт̾ сѧ ѡ всємъ свѣтѣ , и ѡвшєки прагнєтъ в̾  

пошанованю и мл҃сти ґрєки, и жиды мѣти (ib. 76–77) 

Волостный ‗волосний, який стосується волості – адміністративно-

територіальної одиниці повіту‘: А которому мѣщанину дѣло будетъ до 

волостного человѣка, ино маетъ державца <…> зъ войтомъ судити 

(Краків, 1507 АЗР ІІ, 11) 

Вольный (волный) ‗вільний, який нікому не підпорядковується і не 

належить‘: зєзволити ємү нє хотєлъ, нє розүмєючи того за слүшно быти, 

абыхъ чловєка вольного, который до мєнє въ домъ мой приєхалъ и слүгү 

господарского гамовати въ сєбє мєлъ (Петрків, 1564 AS VI, 252); чл҃вкъ 

во(л)ны̾ за жад ε(н) высту(п) в нєволю вєчную выда(н) быти нє має(т) 
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(1566 ВЛС 95 зв.) [пор.: люди волныє ‗незалежні люди‘ (CУМ
16-17

 16: 

168)] 

Вторый ‗другий, наступний (про Христа)‘: Если з доброго сталсѧ злымъ чл҃къ 

пєршїй, Вторый чл҃къ всє то ѡтмѣни лъ дїавола стєрши (Київ, 1632 Євх. 

303) 

Выступный ‗злочинний‘: Єго Королєвскаѧ Милость <…> именъє єго всє к 

рүкамъ своим взѧти сказа(л), ұко чоловєка винъного и выстүпного в 

послүшєнъствє (Книшин, 1554 AS VI, 165) = злый 

Вѣрный ‗вірний, віруючий‘: потѣшливоε ε (в)гл҃їε <…> гь҃ бъ҃ кождомоу 

хр(с)тианскомоу а вѣрномоу чл к҃ови на памѧть и на ро(з)важεнїε и на 

пи(л)ный ро(з)сѫдо(к) ѡставиль (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 190); крщ҃єнїє по(д) 

часъ ѡстатнєѣ потрєбы ѡ(т) каждого, а звлаща вѣрного чл к҃а, дано быти 

можє(т) (Львів, 1646 Ном. (передм.) 5); Абысмѡ на зємли бєз грѣха , ұкѡ 

Агг҃лѡвє всѣ жили <…> // ѡ то тѧ просимъ, вѣрныи чл в҃ѣки (Чернігів, 

1646 Перло 17 зв.–18); Имѧ єгѡ чүдноє Трѵпєрсоналнѡє обѧвили. Прєдъ 

мнѡгими Нарѡды, <…> И прє (д) всѧкогѡ нн ҃ѣ вѣрногѡ чл ҃вка (ib. 45) = 

христианский 

Глупый ‗дурний, нерозумний, нерозсудливий‘: ѡ глоупыи чл ч҃ε выими 

впεрε(д) бεрьвεно зь ока твоєго и тогды боудεшь видѣти вынѧть соучεць 

зь ока брата твоєго (1556–1561 ПЄ 237 зв.); рεкль εмоу лиц εмѣрε ѡ 

глоупыи члч҃ε которы(и) з вась нε ѡ(т)вѧзоуεть ли своєго вола альбо ѡсла 

ѡ(т) яслїи (іb. 280 зв.) 

Годный ‗гідний, достойний‘: панове рада наши короны Польское <…> насъ 

въ причине жадали, абыхмо его, яко чоловѣка // годного, при томъ хлѣби 

духовномъ, <…> зоставивши, то ему нашимъ листомъ утвердили 

(Торунь, 1576 АрхЮЗР 1/І, 65–66); святѣйший патріархъ <…> поставилъ 

и посветилъ на митрополію Киевскую человѣка годнаго и честного, 

именемъ Іова Борецкого (поч. XVII ст.) [КЛ 86] 

Господарный ‗господарний, хазяйновитий‘: кождыи книжьникь наоуч εныи 

цр(с)твїю нбс ҃номоу подоб εнь єсть чл ҃кови господарномоу которыи 
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выноси(т) ѡ(т) схованѧ своєго // новаѧ и вε(т)хаѧ (1556–1561 ПЄ 64 зв.–

65) 

Господаръский ‗господаревий, який належить господареві, служить у нього‘: 

попъ цр к҃ви свтыхъ ұкима и а(н)ны сава а маε(ть) на съвоε(и) зεмъли з 

наданьѧ г (с)др҃ъского чл к҃а тѧглого фε(д)ка күжо(л)чича (Овруч, 1552 

ООвр.З. 107 зв.) 

Грубый ‗грубий, простакуватий‘: Яко отпа(л) старший небесный аггелъ 

Сатана, з многими аггелы уподобляючися Богу вышнему, и на тоє мѣсце 

вступи(л) земный грубый человѣкъ, на которого отступни(к) Сатана 

завжды воюєт (Львів, 1605–1606 Перест. 44) 

Грѣшнїй (грешный) ‗грішний‘: А хто бы мѣлъ тоє наданьє моє ѡтъ цєркви 

Божєй ѡтдалити <…> да бүди проклѧтъ <…> ѡтъ мєнє, чєловѣка 

грєшного (Мільці, 1542 AS IV, 314); А так ти грѣшнїй а оупа (д)лый члч҃є 

<…> пытайсѧ до такого сщ ҃єн̾ ника (Чалгани, 1603 УЄ ғ 78, 43 зв.); 

Азали Гд҃ь Бг҃ъ і тєпє(р) дасть үблагати сұ скрүхою сє(р)дєчною и жалємъ 

вєлики(м) грѣшнаго чєловѣка? (Чорна, 1629 Діал.о см. 266) 

Добрый 1. ‗добрий, доброзичливий, чуйний‘: я Дмитръ Рогозенский 

пасербицу свою, а я Орина Болбасовна дочку свою панну Барбару, <…> 

за чоловека доброго, почътивого щляхтича, пана Яна Ворону в 

малжонство отда(т) хоче(м) (Луцьк, 1572 АрхЮЗР 8/ІІІ, 254); а певъна 

ижъбы былъ утонулъ, кгды бы его былъ добрый чоловекъ чолъномъ не 

поратовалъ (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 310) 

2. ‗добрий, такий, як належить‘: ажъ ледва упросивъ ксіонже его мл. 

святѣйшого патріарху Іеремыа, мовячи такъ, же, повѣдаетъ, будетъ изъ 

него человѣкъ добрый, бо южъ былъ розмаитымъ геретикомъ (1626 

ЧИОНЛ VI-3, 10) 

3. тільки у ♦ человекъ добрый ‗свідок‘: послала съ копы человека добраго, до 

врядника // Рожицкого <…> ознаймуючи ему о томъ, абы подданые его 

милости <…> выйшли (Луцьк, 1583 Ив. 273–274) 
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Досконалый ‗досконалий, ідеальний‘: Ұкъ сѧ Матки Панны , в̾ животѣ 

доносивши, И Члко҃мъ сѧ досконалымъ оуродивши (Львів, 1616 ЧИОНЛ 

ХХІІІ-3, 86) 

Дужїй ‗дужий, сильний‘: Гігантъ, вєлєтъ, ольбры(м), дүжїй а вєликій чл к҃ъ 

(Київ, 1627 ЛБ 50) 

Духовный 1. ‗духовний, віруючий‘: панъ Кграевский, мене, яко чоловека 

духовного, спокойного и никому ни в чомъ не винного, поймати и до 

себе привести казал (Луцьк, 1574 АрхЮЗР 1/VI, 61); Хвалєбнаѧ є (ст) 

рє(ч) чл҃кови дх о҃вномү рѣ(д)ко з домү выходити стєрєчисѧ быти на 

лѧдоѧки(х) мѣ(ст)ца(х) видѣны(м) (Київ, 1623 Мог.Кн. 20) = вѣрный 

2. ‗духовний, який належить до церковного клиру‘: То тилько видят, же 

синодовалъ и митрополита складалъ и владыковъ, а оны повѣдают, же 

складаня тоє неважноє, бо от простого // человѣка духовному не идет 

(Львів, 1605–1606 Перест. 38–39); Свѣцкїєсь чловєкъ , пил̾нүй поволанѧ 

и дѣла своєго . Дүховныєсь, нє мѣшайсѧ в̾  справы свѣцкїѣ  тобѣ 

нєналєжныѣ (Львів, 1646 Жел.Сл. 2 зв.) [пор.: люди духовныє 

‗духовенство‘ (CУМ
16-17

 16: 171–172)] 

Живучїй ‗живущий, живий, який існує‘: заправды // прожно сѧ фрасоує (т) 

вшєлѧкїй члк҃ъ живоучїй (Острог, 1607 Лѣк. 118–119) = живый 

Живый ‗те саме, що живучїй‘: Видѣли бовѣм̾  чл ҃ка, и нє вѣдали жє Бъ ҃ є(ст). 

Вѣдали єгѡ Сн ҃а Мр ҃їина, чл҃ка живого бүдүчого з̾  ними в̾  мїрѣ (Київ, 

1625 Сур.сл. 123 зв.) 

Заграничный ‗іноземний, прибулий‘: ѡна по живот ε мужа своεго пε(р)шого 

ѡтца ты(х) дочо(к) свои(х) за и(н)шо(г) заму(ж) за чл҃вка заграни(ч)но(г) 

кору(н)ного нѣұко(г) ца(т)ко(в)ско(г) по(ш)ла (Володимир, 1567 ЦДІАК 

28, 1, 2, 11) = посторонний, чужий, чужоземскїй 

Запаметалый ‗шалений, нестримний‘: кнѧзь Романъ <…> ѡсвєтчилъ, <…> жє 

тотъ злый, а запамєталый чоловєкъ, Валєнтый Жєлєхъ, <…> кнѧзѧ 

Ұрослава <…>пострєлилъ (Луцьк, 1564 AS VI, 240) 
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Затрудненый ‗прокажений‘: Єѵ(г)листа выписоує ұкь хс ҃ оуздоровиль в дн ҃ь 

ст҃чныи водою затроуднεного чл҃ка (1556–1561 ПЄ 283) 

Зацный ‗поважаний, шанований‘: поча(л) єсми кнұзұ булыгу гамовати абы 

такъ зацного чоловєка до смє(р)ти нє забива(л) (Володимир, 1572 ЖКК 

ІІ, 31); въ <…> костеле <…> забитыхъ стало 137 человѣка зацныхъ (1582 

Посл.до лат. 1130) = поштивый, почъстивый 

Збройный ‗озброєний‘: при немъ збройныхъ колкодесятъ чоловековъ было 

(Луцьк, 1565 АрхЮЗР 1/І, 14) [пор.: люди збройныє ‗озброєний загін‘ 

(СУМ
16-17

 16: 171)] 

Здоровый ‗здоровий‘: кождый чоловє(к), такъ хорый, ұко здоровый, на 

кождый ча(с) смєрти на сєбє пєвє(н) єсть (Камінь, 1571 AS VII, 383) 

Земный ‗земний, тлінний, смертний‘: ижбы то εго [Христа] // мали 

выхвалѧти, ұкобы которого чловεка зεмного (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 133–

133 зв.); Яко отпа(л) старший небесный аггелъ Сатана, з многими аггелы 

уподобляючися Богу вышнему, и на тоє мѣсце вступи(л) земный грубый 

человѣкъ (Львів, 1605–1606 Перест. 44) = простый 

Злопомнивый ‗злопам‘ятний‘: А жє злѡпомнивого чл в҃ка и молитва нє єст̾  

Бг҃ү прїємна (Київ, 1637 УЄ Кал. 62) 

Злый 1. ‗злий, недоброзичливий, негідний‘: на чомъ злый // чоловекъ кривду 

мне чинитъ и потворяетъ (Луцьк, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 281–282); А она 

поведила: ―што мене тотъ злый чоловекъ, братъ мой, до того привелъ‖ 

(Володимир, 1601 АрхЮЗР 8/ІІІ, 483) 

2. ‗злочинний, злодійський‘: и(з) допущεнұ божого злы̾  чл к҃ь то ε(ст) злодѣ̾  

вломи(в)ши(с) до моεго мεшканұ и покра(л) тоε всε що на мεнε мови(т) 

(Львів, 1607 ЛСБ 1046) 

Змордованый ‗замордований, замучений‘: А ижъ шкодъ на онъ часъ 

меновите не оповедалъ, бо трудно о нихъ, яко чоловекъ зраненый, 

змордованый, паметоватим мелъ (Володимир, 1569 АрхЮЗР 1/І, 17) 
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Значный ‗значний, поважаний, достойний‘: ѡсобу ұко чловεка значного 

позволили(х)мо Абы тоє право записо(м) было үлито (Львів, 1612 

ЦДІАЛ 201, 4, 12, 8) = поцтивый, почъстивый 

Зраненый ‗поранений‘: А ижъ шкодъ на онъ часъ меновите не оповедалъ, бо 

трудно о нихъ, яко чоловекъ зраненый, змордованый, паметоватим мелъ 

(Володимир, 1569 АрхЮЗР 1/І, 17) = ранный 

Корунный ‗коронний, який пов‘язаний із Короною – Польською державою‘: 

ѡна по животε мужа своεго пε(р)шого ѡтца ты (х) дочо(к) свои(х) за 

и(н)шо(г) заму(ж) за чл ҃вка заграни(ч)но(г) кору(н)ного нѣұко(г) 

ца(т)ко(в)ско(г) по(ш)ла (Володимир, 1567 ЦДІАЛ 28, 1, 2, 11) 

Купецкий ‗купецький, який займається купецтвом‘: Ұ, будучи чоловєкомъ 

купє(ц)кимъ, вєду гандє(л) водлє мо(ж)ности своєє з да(в)ны(х) лє(т) 

(Луцьк, 1564 ТУ 104); пєрєнявши мєнє яко чл в҃ка купєцкого на 

доброво(л)но(и) дорозє в сєлє Устилузє, з ру(ч)ни(ц) на мєнє стрєляти 

хотєли (Володимир, 1567 ТУ 214) 

Летний ‗літній, немолодий‘: ижъ я, будучи чоловѣкомъ летнимъ и не могучи 

тому, а звлаща въ обходехъ церковныхъ,<…> теды уступаю есми 

(Луцьк, 1597 АрхЮЗР 1/VI, 123) 

Маловѣрный ‗який має мало віри, який недостатньо сильно вірить‘: А ты  // 

чл҃вѣчє маловѣрный, ѡ(т)сєлѣ познавъ ұкѡ и значала мирү; была добраѧ 

вѣра; въ правєдныхъ; ѡ воскрєсєнїю из мєртвыхъ (Чернігів, 1646 Перло 

146–146 зв.) 

Мертвый ‗мертвий‘: чл҃ка мр҃ътвого называємо нє чловєко (м), алє трүпо(м), а 

єсли чл ҃ко(м) схочємо єго назвати : тєды моусимо придати мр ҃твый, то 

є(ст) чл҃къ мрт҃вый (1598 Розм.пап. 28) 

Мизерный ‗мізерний, незначний, нікчемний‘: О того, глаголю, славѣ в той 

книжцѣ Скарга ни едно слово не воспомянул, але все о славѣ плоти и 

крови, земли и персти // и тлѣнию бѣднаго и мизернаго человѣка, днесь 

сущаго, а утрѣ в гробѣ смердящаго (1608–1609 Виш.Зач. 211–212) = 

убогый 
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Мирский „світський‘: манасты(р) св҃того ѡнофрєұ мо(ц)но кгва(л)то(м) на 

сєбє бүдучи ми (р)скими чл к҃и чого чинити и(м) нє налєжи(т) з моцы и 

властитє(л)ства єписко(п)ского ѡ(т)нұли (Замостя, 1589 ЛСБ 113) [пор.: 

мирскиє люди /мїръскїи людиє ‗миряни‘, свѣцкиє люди ‗тс.‘ (CУМ
16-17

 

16: 172; 173); людинъ ‗мирянин‘ (ib. 173–174)] = посполитый, простый, 

свѣцкій 

Многогришный ‗який має багато гріхів‘: и я многогришный чоловикъ собе 

зычачи, от мамоны неправедное други собе хотяж отворити (Луцьк, 1638 

АрхЮЗР 1/VI, 745) 

Мозырский ‗який походить iз Мозира‘: а в то(т) ча(с) при то (м) при на (с) 

были сторо(н)ни(и) лю(ди) на имѧ сємє(н) клѧ(п) чл҃вкъ мозы(р)ски(и) с̾ 

сєла з богути(ч) (Овруч, 1513 ЦДІАЛ 220, 1, 4) 

Моцный ‗міцний, сильний‘: Ұнъ <…>, ұко моцный чєловєкъ своєє матки 

<…>, брата и сєстръ и приѧтєлєй и иншихъ блискихъ, поддолъ сѧ 

(Краків, 1539 AS IV, 186) 

Мудрый ‗мудрий, розсудливий‘: εстъ то члк҃а правдивого и моудрого скинүти 

таковыи тѧжа(р) и потыкаючогосѧ нεпрїатєлѧ своεго ѡ(т)разити (Острог, 

1607 Лѣк. 10); хто слүхає тыхъ моихъ слѡ(в), то єстъ, нє што Мѡѵсий 

<…>, // алє што ұ тєпєръ повѣдилъ вамъ, и чинитъ и(х), прировнаю єго 

чоловѣкови мүдромү и ростропномү (Київ, 1619 Гр.Сл. 197–198) 

Навеселшый ‗найвеселіший‘: бываεть то мєжы людми жє и нав εсεлшы̾ члк҃ъ 

нεұкі смүтитисұм мүсить (Манява, 1619 Привит.Феод. 286) 

Наинижший ‗найнижчий за соціальним статусом‘: мы дүховныѣ, заровнѡ зо 

<…> свѣцкими ѡ(т) наиболшого станү , аж̾ до на инижшого и 

наиүбожшого чл в҃ка <…> жити повинни єстєс̾ мѡ , заховүючи мєжи 

собою любовъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 203) 

Наиубожший ‗найубогіший, найбідніший‘: мы дүховныѣ, заровнѡ зо <…> 

свѣцкими ѡ(т) наиболшого станү , аж̾ до на инижшого и наиүбожшого 

чл҃вка <…> жити повинни єстєс̾ мѡ , заховүючи мєжи собою любовъ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 203) 
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Невинный ‗невинний‘: мене, яко чоловека духовного, спокойного и никому 

ни в чомъ невинного, поймати и до себе привести казал (Луцьк, 1574 

АрхЮЗР 1/VI, 61); самъ гєтъмань вєлики(и) панъ краковски(и) и з 

нєвиннимъ добримъ чоловѣкомъ пано(м) Мартино(м) Калиновъскимъ 

гєтьманомъ полни(м) коронънимъ <…> попали ѡбадва в нєволю 

(Черкаси, 1648 ВУР ІІ, 35, ғ 12) 

Невонтпливый ‗безсумнівний, справжній‘: Вѣрячи жесь ты естъ Богъ зъ бога 

правдивый: и зъ матки Панны чловекъ невонтпливый (Львів, 1630 Тр.п. 

168) 

Недужный ‗недужий, хворий‘: Еѵ(г)листа повεдаεть ұкь хс҃ очистиль 

нεдоужного чл҃ка (1556–1561 ПЄ 41 зв.) = бетѣжный, хорый 

Неславный ‗безчесний, безсовісний‘: Даш ми зась, диаволе, убогому и 

неславному человѣку, утѣху и похот телесную (1599–1600 Виш.Кн. 49) 

Немаєтный ‗немаєтний, небагатий, незаможний‘: и рачилъ бы въ томъ ему 

ласку и милосердье свое господарьское вчинити, и отъ совершенья 

священства малый подарокъ взяти: бо, милостивый государю, онъ естъ 

человѣкъ не маетный (Київ, 1563 АЮЗР І, 153) 

Неподозреный ‗на якого не падає підозра‘: Скиндеръ естъ шляхтичь, 

чоловѣкъ неподозреный; а иншое дей справедливости на него быть не 

можетъ (Луцьк, 1566 РЕА ІІ, 165) 

Неславный ‗негідний, нікчемний, ниций‘: Даш ми зась, диаволе, убогому и 

неславному человѣку, утѣху и похо(т) телесную (1599–1600 Виш.Кн. 49) 

Новоприхожий ‗новоприбулий‘: на збудованье замку <…> за поможеньемъ 

кождого чоловика новоприхожого <…> великій коштъ <…> стратити 

муситъ (Варшава, 1585 АрхЮЗР 7/ІІІ, 287) 

Новый ‗новий, який приходить замість попереднього‟: въ водѣ 

погружаемымъ нашымъ главамъ ветхій человѣкъ погребается долу и 

<…> новый зась намъ выходитъ (1603 РИБ VII, 52); очищению жь 

начало – иночество, отречение мира, бѣгство мира <…>, подвиг с 
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постничеством на съвлечение ветхого человѣка и облечение в нового 

(1615–1616 Виш.Кн. 238) 

Обцый ‗чужий‘: Гость, обцый чл҃къ (Київ, 1627 ЛБ 122) = обчїй 

Обчїй ‗те саме, що обцый‘: Гость, обцый чл к҃ъ, постороннїй… обчїй, 

чүжозємскїй <…>, вандровный, чүжїй, новый (Київ, 1627 ЛБ 122) 

Окаянный ‗окаянний, грішний‘: О человѣче окаяный, чести своее отбѣгши, 

ко безсловесных скоток несмыслству припрящися изволил еси! (1596 

Виш.Кн. 80) = грѣшнїй 

Особный ‗осібний, окремий‘: Людѧни(к): Особный, посполитый чловєкъ, 

смєрдъ, простѧнищє (Київ, 1627 ЛБ 61) 

Осѣлый ‗осілий, який має постійне місце проживання і нерухоме майно‘: 

такъ теж сѣло Смердин над рекою Стыром, в томъ селъ озерко, а 

человѣка осѣлых дванадцат (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 8/VI, 300) 

Отчизный ‗батьківський, який належить батькові (чи предкам) і 

успадкований від нього (чи від них)‘: Се я, рабъ Божый, <…> записываю 

по своей душе <…> на Пречистой домъ человѣка своего отчизного, на 

имя Ѳедора у Ремезовичах, з данми и землями (Овруч, 1509 ЧИОНЛ 

VIII-3, 7); мы тоε дворищε <…> и два чл ҃вки наши ѡ(т)чи(з)ныи <…> 

продали кн з҃ю (Луцьк, 1532 Арх.Р. фотокоп. 13) [пор.: люди отчизныє 

‗успадковані від батька селяни, позбавлені права виходу‘ (CУМ
16-17

 16: 

167); дѣдичныи люди ‗успадковані від діда селяни, позбавлені права 

виходу‘ (ib. 166)] 

Пашный ‗який займається землеробством, працює на землі‘: зъ Житомира 

послал ее для оныи присеги чиненя до двору, сторожувъ килкодесятъ 

чоловѣка пашных (1561 АрхЮЗР 8/VI, 110) 

Первый ‗перший, який передує всім іншим‘: Адамъ чєловѣкъ пєрвый жившїй 

всѣ (з) лѣтъ дєвѧть сотъ и тридєсѧть (серед. XVII ст. Хрон. 12 зв.) = 

першій 

Першїй ‗те саме, що первый‘: Если з доброго сталсѧ злымъ чл ҃къ пєршїй, 

Вторый всє то ѡтмѣни лъ дїавола стєрши (Київ, 1632 Євх. 303) 
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Пеший ‗піший‘: а людєй ихъ в полю, пєшихъ колкодєсѧтъ чєловєко(в) 

зостави(л) (Вільна, 1546 AS IV, 456) 

Побожный ‗побожний, віруючий‘: бы(л) в кєсарєи <…> со(т)ни(к) <…> 

чл҃вкъ побо(ж)ны(и) (ІІ пол. XVI ст. КА 51); къ воли зацному мужеви, на 

имя Никитѣ, на всемъ доброму и побожному человѣку (Єгипет, 1602 

Діал. 50) = вѣрный 

Поважный ‗поважний, гідний, достойний‘: Высокосєрдый: Поважный, 

высокои мысли чловєкъ (Київ, 1627 ЛБ 23) 

Подворищный (подъворищъный) ‗дворищний, який пов‘язаний із дворищем і 

виконуваними повинностями‘: прогнал <…> чотиро(х) чоловеко(в) 

моихъ, подворищны(х) (1562 АрхЮЗР 8/VI, 121); шесъть чоловѣковъ 

подъворищъныхъ а шесъть огородниковъ, которые через семъ лѣтъ ему 

не робили (Луцьк, 1568 АрхЮЗР 8/І, 61) 

Подорожный ‗подорожній, який подорожує, перебуває в дорозі‘: тотъ 

Феофанъ въ господе своей спокойне, яко чоловекъ подорожный, стоялъ 

и ночовати почалъ (Берестя, 1590 АрхЮЗР 1/І, 271); Пүтникъ: 

Подорожный чловє(к) (Київ, 1627 ЛБ 103) 

Посполитый 1. ‗світський‘: чинитє мєжи чиномь дүховнымь и посполитымь 

чл҃вкомь мұтєжи васни бүнты з досадою и бєзчєстиє (м) вєликимь ұкь 

законү бж о҃го такь и стану посполитого (Львів, 1588 ЛСБ 103) = 

мирский, свѣцкій 

2. ‗посполитий, простий, який належить до нижчого стану, нешляхетний‘: з 

низкого родү посполитый чєловєкъ приходит длѧ своих цнот кү вышшєй 

чти (Городно, 1507 AS ІІІ, 49); үзнавалъ ро(з)сүдо(к) та(к) посполитого 

чл҃ка, ұко и того которы(и) то, ұко спра(в)ца и маистєръ такового 

цвичєнѧ мѣлъ в порүчєню (сер. XVI ст. Кас. 69); злоречение на стан 

королевский от всего посполитого человѣка и еще – погибель вѣчную 

королю, яко да от добра человѣка тираном ся учинит (1600–1601 

Виш.Кр.отв. 165) = простый [пор. ще: люди посполитыє ‗те саме, що 

люде простїи‘ (СУМ
16-17

 16: 169)] 
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Постороннїй ‗сторонній, чужий‘: Гость, обцый члк҃ъ, постороннїй<…> обчїй, 

чүжозємскїй (Київ, 1627 ЛБ 122) = заграничный, обцый, обчїй, чужий, 

чужоземскїй 

Потужный ‗потужний, сильний, впливовий‘: нє пєрєшкожүй сүдү оубогогѡ 

чл҃вка: нє мѣй взглѧдү на ѡсобү богатогѡ, анѣ сѧ дивүй ѡбличности 

потүжногѡ чл҃вка (Київ, 1637 УЄ Кал. 95–96) [пор. також: люди 

потужныє ‗сторонні безземельні селяни, які винаймали житло і землю у 

дворищі‘ (CУМ
16-17

 16: 167)] 

Поцтивый ‗поштивий, поважаний‘: придавъ εмү чоловεка поцтивого 

вεригодного зεмεнина и во(и)та любεцкого пана григорұ боготовича 

(Любеч, 1571 МІО ІІ 4043, 38 зв.) = зацный, почъстивый 

Почъстивый ‗те саме, що поцтивый‘: а Жєлєх <…> водлє прав и статүтовъ 

корүнных, ұко чоловєкъ доброє славы почъстивый, пєрєд тым ни ѡт 

кого нє ѡбвинєный, <…> хочєт ѡбвєстысѧ сүмнєньєм своим (Вільно, 

1565 AS VI, 278) = зацный 

Правдивый 1. ‗правдивий, чесний‘: и εстъ то чл к҃а правдивого и моудрого 

скинүти таковыи тѧжа(р) и потыкаючогосѧ нεпрїатєлѧ своεго ѡ(т)разити 

(Острог, 1607 Лѣк. 10);  

2. ‗правдивий, справжній‘: гь҃ нашь іу ҃ хс҃ прав̾дивый бъ ҃ и прав̾ дивый члк҃ь 

(Чалгани, 1603 УЄ ғ 78, 59) 

Простый 1. ‗простий, земний, тлінний‘: мы о двохъ головахъ церкве (о одной 

богочеловѣци, а другой – простомъ человѣцѣ) не знаемо и не 

признаваемо (Київ, 1621 Коп.Пал. 487) = земный, смертный, тлѣнный 

2. ‗простий, який належить до простолюду‘: же наветь, будучи простим 

человѣком, выжилъсе турбацию чинити в Речи Посполитой, згоду 

святую торгати (Львів, 1605–1606 Перест. 38) [пор.: люди простїи 

‗простолюдини‘ (CУМ
16-17

 16: 168)] 

3. ‗простий, світський‘: прошу ба҃ ра(д) иже бы сиа книга <…> не была <…> 

ѡтлучена ѡт сия ст ҃ыя цр к҃ве, ащели бы кого наважденіе дияволское 
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навращало попа <…> или простаго чл ҃ка ижбы искусился ѡтнести сие 

еѵг҃ліе ѡт црк҃ве (1581 Свєнц. 72) = мирский, свѣцкій 

Пышный ‗пихатий, гордовитий‘: Пы(ш)ный чл҃къ абовѣмъ <…> хоть и 

поститъ <…> хотѧй милостиню даєтъ , хотѧй въ всємъ трє (з)вѡ и чүлє 

ховаєт̾ сѧ <…> надарємнє працүєтъ, <…> понєважъ брыдкїй єстъ 

таковый чл҃къ пєрє(д) Бго҃мъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 4) 

Ранный ‗ранений, поранений‘: слүжєбники мои ѡтпровадивши Жєлєха до 

господы єго и ұко чловєка ранного ѡтшєдши єго, вжо на постєли тамъ 

зоставили (Петрків, 1564 AS VI, 251–252) = зраненый 

Ростропный ‗кмітливий, тямущий‘: Каждый тєды хто слүхає тыхъ моихъ 

слѡ(в), то єстъ , нє што Мѡѵсий в̾  законѣ старомъ , // алє што ұ тєпєръ 

повѣдилъ вамъ, и чинитъ и(х), прировнаю єго чоловѣкови мүдромү и 

ростропномү (Київ, 1619 Гр.Сл. 197–198) 

Свѣцкій (свѣцкїй) ‗світський, нецерковний, недуховний‘: если который 

клирикъ знайдется въ недѣлный день або въ суботу постечися, окромъ 

толко одное суботы Великое, нехай скиненъ будетъ, а свѣцкій человѣкъ 

абы былъ отлучонъ (1603 РИБ VII, 70); Свѣцкїєсь чловєкъ , пил̾нүй 

поволанѧ и дѣла своєго. Дүховныєсь, нє мѣшайсѧ в̾  справы свѣцкїѣ 

(Львів, 1646 Жел.Сл. 2 зв.) = мирский, простый 

Смертный ‗смертний‘: толко все о мизерной и дочасной славѣ тлѣнного и 

смертного человѣка, римского папы (1608–1609 Виш.Зач. 210); тогда 

есми <…> книжку скаржину поверг, <…> жалуючи за кривду господа 

бога нашего Исуса Христа, который с престола славы непостижимаго 

божества во образ смертных и тлѣнных человѣк изступи (іb. 211) = 

земный, простый, тлѣнный 

Смиренный ‗смиренний, покірний‘: И мало на томъ маючи, <…> поваживши 

собе церковъ Божую <…> мене, человека въ духовенстве смиренного, 

послалъ моцно кгвалтомъ на манастыръ (Луцьк, 1593 АрхЮЗР 1/І, 391–

392) 
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Спокойный 1. ‗спокійний, який перебуває в стані спокою‘: на мєнє, 

споко(и)ного спячого чоловѣка, хотячи, мєнє ѡ го(р)ло приправити, в 

до(му) моємъ ѡкна побивъ (Житомир, 1583 АЖМУ 69) 

2. ‗спокійний, урівноважений, стриманий‘: панъ Кграевский, <…> мене, яко 

чоловека духовного, спокойного и никому ни в чомъ не винного, 

поймати и до себе привести казал (Луцьк, 1574 АрхЮЗР 1/VI, 61); мєнє, 

Дахна Васи(л)євича <…> чл҃вка споко(и)ного в дому ши(н)ковномъ 

збили (Житомир, 1584 АЖМУ 129]; мене чоловека спокойного, ни в 

чомъ невинного, зранили (Володимир, 1607 АрхЮЗР 1/VI, 371) 

Справедливый ‗справедливий, чесний‘: ко(р)нилє(и) со(т)ни(к) // чл҃вкъ 

справє(д)ливы(и) <…> повѣдєно єму є(ст) <…> абы тѧ при(з)ва(л) в 

домє сво(и) ислышати слова ѡ(т) тєбє (ІІ пол. XVI ст. КА 53–54) = 

чесный 

Спячий ‗сплячий, який спить‘: на мєнє, споко(и)ного спячого чоловѣка, 

хотячи, мєнє ѡ го(р)ло приправити, в до(му) моємъ ѡкна побивъ 

(Житомир, 15830 АЖМУ 69) 

Старый ‗старий, колишній, попередній‘: Гдѣ отреклся мыра, маетности, 

любве, кревности? Гдѣ убозства принялъ, зволокся старого человѣка, 

потомъ очистился, спробовалсе въ пустыни, або отлучился отъ 

человѣкъ? (1603 РИБ VII, 104) = ветхий 

Телесный ‗тілесний, який має тіло; земний‘: Тыи слова хто бы хотѣ(л) 

розүмѣти трєба сѧ на тоє добрє розмыслити напръвѣй що то є(ст) възыти 

на высоко (ст) тєлєсномү чл к҃ови (к. XVI ст. УЄ ғ 77, 48 зв.) = земный, 

простый 

Тлѣнный (тлѣнъный) ‗тлінний, смертний‘: толко все о мизерной и дочасной 

славѣ тлѣнного и смертного человѣка, римского папы (1608–1609 

Виш.Зач. 210); жаловав за кривду господа бога нашего Исуса Христа, 

который с престола славы непостижимаго божества во образ перстных 

смертных и тлѣнных человѣк изступи (іb. 211) = земный, простый, 

смертный 
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Торговный ‗торговий, який займається торгівлею‘: в Лю(б)линє на 

я(р)ма(р)ку <…> яко чоловє(к) то(р)говны(и) накупилъ суко(н) (Луцьк, 

1564 ТУ 105) [пор.: люди торговыє ‗особи, які займаються торгівлею; 

торгівці‘ (CУМ
16-17

 16: 169)] 

Тяглый (тѧглый) ‗тяглий, який має власну тяглову худобу‘: попъ цр к҃ви 

свтыхъ ұкима и а(н)ны сава а маε(ть) на съвоε(и) зεмъли з наданьѧ 

г(с)др҃ъского чл к҃а тѧглого фε(д)ка күжо(л)чича (Овруч, 1552 ООвр.З. 

107 зв.); от каждого чоловѣка тяглого на кождый тыжъденъ по шести 

грошей (Луцьк, 1568 АрхЮЗР 8/І, 61) [пор.: люди тяглыє ‗селяни, які 

відбували повинності своєю тягловою худобою‘ (CУМ
16-17

 16: 167–168)] 

Убогый (убогїй) 1. ‗убогий, бідний‘: нє пєрєшкожүй сүдү оубогогѡ чл в҃ка: нє 

мѣй взглѧдү на ѡсобү богатогѡ (Київ, 1637 УЄ Кал. 95–96); Трудно ся 

убогому человѣку поживыти, поки до нового (1636–1650 ХЛ 78 

2. ‗убогий, духовно обмежений, нікчемний‘: Ѡ оубогїй чл ч҃ε, слыши(ш), ұкь 

сн҃ь бж ї҃й моли(л)сѧ а(ж) до кръвавого потоу, то(ж) бы(л) выслоухань 

(XVI ст. УЄ Трост. 56); Даш ми зась, диаволе, убогому и неславному 

человѣку, утѣху и похот телесную (1599–1600 Виш.Кн. 49) 

Уломный ‗неповноцінний, скалічений‘: Нε смѣю тѧ ѡткладати навѣк̾  

потомный, бомъ тεбε нεпεвεнъ ұко чловεк̾ оуломный (Острог, 1607 Лѣк. 

2) 

Упадлый ‗пропащий, занепалий‘: А так ти грѣшнїй а оупа (д)лый члч҃є <…> 

пытайсѧ <…> и пытайсѧ пил̾ нє о изба витєли своє(м) (Чалгани, 1603 

УЄ ғ 78, 43 зв.); Монарха прєвысокїй , в людєхъ низки (м) сѧ сталъ  // 

Абы прє(з) грѣхъ чл҃къ оупа(д)лый, знову повсталъ (Львів, 1616 ЧИОНЛ 

ХХІІІ, 381–382) = грѣшный, упалый 

Упалый ‗те саме, що упадлый‘: проплачъ на(д) чюжыми бѣдами , и 

оужалүйсѧ на (д) оупалы(м) члк҃омъ, чоловѣко(м) боудүчи и самъ 

(Острог, 1614 Тест.Вас. 180) = грѣшный 

Ученый ‗учений, освічений‘: святѣйший патріархъ… поставилъ и посветилъ 

на митрополію Киевскую человѣка годнаго и честного, именемъ Іова 
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Борецкого, у письмѣ словенскомъ, и кгрецкомъ, и латинскомъ ученого 

(поч. XVII ст. КЛ 86) 

Учоный ‗те саме, що ученый‘: на кожды(и) рокъ на выхованъє үчоного чл к҃а 

золоты(х) по(л)тораста пожи(т)кү прира(с)тати має(т) (Львів, 1622 ЛСБ 

490, 1) 

Хорый ‗хворий, недужий‘: кождый чоловєк, такъ хорый, ұко здоровый, на 

кождый час смєрти на сєбє пєвєн єсть, прото єсть рєч повиннаѧ кождомү 

Христиѧнскомү чоловєкү, абы за доброє памєти своєє <…> всю маєтност 

свою в добром порѧдкү зоставилъ (Камінь, 1571 AS VII, 383) = 

бетѣжный, недужный 

Христіанскій (хрестиянский, хрестиянъский, христианский, християнъский, 

христиѧнский, христїанскій; христїѧнский) ‗християнський; який вірує в 

Ісуса Христа і сповідує його учення‘: Кды(ж) хр(с)тїѧ(н)скомү а 

цнотливомоу чл ҃кови ничь иншєго нє єсть потрєбнѣишє(г) и 

пожиточнѣ(и)шєго на свѣтѣ, єдно сѧ пилнѡ ѡ то(м) пытати и того сѧ 

оучити а таки(х) дорогь искати, кторы(и) бы єго и(к) почтивомоу 

станови // <…> приводити моглы (Львів, 1565 УЄ ғ 5, 276–276 зв.); тоε 

потѣшливоε ε (в)гл҃їε <…> гь҃ бъ҃ кождомоу хр (с)тианскомоу а вѣрномоу 

чл҃кови на <…> пи(л)ный ро(з)сѫдо(к) ѡставиль (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 

190); єсть рє(ч) повиннаѧ кождомү Христиѧнскомү чоловєкү, абы за 

доброє памєти своєє чєрє(з) запи(с) свій <…> всю маєтно(ст) свою в 

добро(м) порѧдкү зоставилъ (Камінь, 1571 AS VII, 383); єстлибы попъ 

видѣнъ бывъ в корчмѣ в пиұнъствѣ прєбываючи маєтъ быти ѡсвѣдчєнъ 

двѣма чловєки христиұнъскими и єпискүпү ѡповѣсти (Львів, 1586 ЛСБ 

71); А то естъ знакъ побожности католическое чоловека хрестиянъского 

(Вільна, 1599 Ант. 909); паметай на слова оные апостольские, которыми 

кождого хрестиянского чоловека упоминаетъ (Вільна, 1599 Ант. 944); 

Ува(ж) же ту, христіанскій чоловѣче, яко рымская столица привлащае(т) 

своим папежо(м) (Львів, 1605–1606 Перест. 53); чл҃къ хр(с)тїанскїй 

побожнє живүчїй многихъ нєпрїатєлєй а правє окрүтникѡвъ має(т) (Київ, 
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1625 Коп.Ом. 123); Смєрти <…> кождый чл в҃къ Хр(с)тїанскій, на 

кождомъ мѣсцү и дѣлѣ, и на кождый часъ сподѣватисѧ маєтъ (Київ, 1625 

Коп.Каз. 37) [пор.: христоименитыи люди ‗християни‘, людиє 

христьянскиє ‗тс.‘ (CУМ
16-17

 16: 172; 173)] = вѣрный 

Цнотливый ‗цнотливий, доброчесний‘: Кды(ж) хр(с)тїѧ(н)скомү а 

цнотливомоу чл ҃кови ничь иншєго нє єсть потрєбнѣишє(г) и 

пожиточнѣ(и)шєго на свѣтѣ, єдно сѧ пилнѡ <…> таки(х) дорогь искати, 

которы(и) бы єго и(к) почтивомоу станови // <…> приводити моглы 

(Львів, 1565 УЄ ғ 5, 276–276 зв.); обравъши якого чоловика цнотливого 

купецкого, оные речи и товары вси спродати (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 

507) 

Честный ‗чесний, достойний‘: святѣйший патріархъ <…> поставилъ и 

посветилъ на митрополію Киевскую человѣка годнаго и честного, 

именемъ Іова Борецкого (поч. XVII ст. КЛ 86) = щирый 

Чужий (чужій) 1. ‗чужий, нерідний‘: В чүжого чл ҃вка нε маεть нихто з ε(м)ли 

закүповати бε(з) воли пн҃а εго (1566 ВЛС 83 зв.)  

2. ‗те саме, що чужоземскїй‘: Гость, обцый чл к҃ъ, постороннїй… обчїй, 

чүжозємскїй <…>, вандровный, чүжїй (Київ, 1627 ЛБ 122) 

Чужоземскїй ‗іноземний‘: Гость, обцый члк҃ъ, <…> чүжозємскїй (Київ, 1627 

ЛБ 122) = чужий 

Щасливий (счастливый) ‗щасливий‘: Ижъ не машъ и не был жаде(н) такъ 

счастливый члове(к) на свете, который, зъ матки смертелное живо(т) 

свой възявши смерти пото(м) и того кресу остатнего або хибити, або 

ухоронити се ме(л) (Руда, 1646 ПККРДА І-1, 82) 

Щирый ‗щирий, чесний‘: Ямъ теды, яко чоловикъ щирый, жадного 

подступку и фалшу неведомый, ихъ есми рукою своею виталъ 

(Володимир, 1596 АрхЮЗР 1/І, 486); Отецъ патріархъ, якъ чоловѣкъ 

щирый, лисови тому хитрому лацно увѣрилъ самъ отъѣждаетъ, а ему 

даетъ листъ и чинитъ его на той наказаный соборъ ексархою (Київ, 

1621 Коп.Пал. 1060) = честный. 
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2.2. Особливість поєднання слова чоловѣкъ (чоловекъ, чоловикъ) із 

ад‘єктивами-кваліфікаторами полягає в тому, що більшість таких 

словосполучень і в мові того періоду, і в сучасній українській літературній 

мові є сталими номінаційними АСС і мають синоніми-дублети – однослівні 

назви: безумный чоловѣкъ – безумець; богатый (маєтный) – багачь; грѣшный 

чоловѣкъ – грѣшникъ; католический чоловѣкъ – католикъ купецкий 

чоловѣкъ – купець; уломный чоловѣкъ – калѣка, християнский чоловѣкъ – 

християнинъ; чужоземский (чужий, заграничный, обчий, обций) чоловѣкъ – 

чужинець та ін. 

Засвідчено поєднання атрибутива для характеристики людини з 

іменником чоловѣкъ у численних номінаційних АСС, що функціювали як 

терміноназви осіб за родом діяльності (верховый чоловѣкъ – вершникъ; 

купецкий чоловѣкъ – купецъ, торговый чоловѣкъ – торговецъ та ін.) чи як 

юридичні терміни: це стосується, зокрема, АСС добрый чоловѣкъ ‗свідок‘ 

(синоніми: чоловѣкъ присяжный / чоловѣкъ присяглый ‗cвідок; людина, 

котра свідчила під присягою‘): послала съ копы человека добраго, до 

врядника // Рожицкого <…> ознаймуючи ему о томъ, абы подданые его 

милости <…> выйшли (Луцьк, 1583 Ив. 273–274). У документах 

досліджуваного періоду виявлено АСС із компонентами перев. у мн. люди 

добрыє, добрїи люде ‗свідки‘: наперед мнѣ, жонѣ его // зосталося, кляча и 

вол, бичок тритячок <…> поля половицу, сад, ведлуг шацунку людей добрих 

<…> которые нас погодили з обох рукъ по пріятелску (Бориспіль, 1640 

АБМУ 34–35); И побожи(в) Абрама руща(н)скыи бирувъ Кузма, и были при 

томъ добрїи людє (Бенедиківці, 1603 НЗУжг. XVI, 223) [див. ще: СУМ
16-17

 16: 

165]. 

У пам‘ятках вдалося виявити кілька випадків уживання АСС добрый 

чоловекъ, де атрибутив має значення ‗добрий, доброзичливий, чуйний‘; пор.: 

у такому значенні атрибутива добрый частовживаними є, зокрема, 

словосполучення добрый сынъ, добрый малжонокъ [СУМ
16-17 

8: 59]. 
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2.3. Другою за чисельністю є група словосполучень, у яких іменник 

чоловѣкъ поєднаний із неузгодженим означенням (воно за структурою є 

переважно усталеним АСС), і таке ускладнене АСС має синонімну назву-

однослово: 

а) вшєлѧкого станү чоловѣкъ ‗будь-хто, кожен‘: Поки свѣтъ тѡ(т) стои(т) 

и поки нарѡ(д) рүскїй тръвати бүдє(т) // вшєлѧкого станү чоловѣкъ прошоу 

нєхай мѧ нє забоудє(т) (Острог, 1603 Лям.Остр. 17–18); 

б) латынского рода человѣкъ ‗католик‘: Вѣруй, любимый прочитателю, 

если <…> и всякий латынского рода человѣк до руской вѣры <…> и науки 

правдивой не приступит за добро а за добродѣтель (1608–1609 Виш.Зач. 231); 

в) невымытоє губы чоловѣкъ ‗наклепник‘: И повторое, и потрете, и 

подесятое для пана Бога прошу и естли бы тотъ звачъ Мышка а невымытое 

губы чоловѣкъ <…> // хотѣлъ ми якій псій кусъ вырадить <…> тогды бы мя 

<…> съ пріятеля <…> такого непріятеля удѣлалъ, же быхъ того вѣчне на 

вашу милость выжаловати не могъ (Київ, 1573–1579 АСД І, 153–154); 

г) нижшєѣ кондицїѣ чл ҃къ ‗простолюдин‘: В̾ той жє способъ и каждый 

нижшєѣ кондицїѣ чл ҃къ нєхайсѧ на собѣ нєровный станъ нє вспинаєтъ: алє, 

вєдлүгъ посполитогѡ присловѧ, каждый своєю нєхай сѧ мѣритъ пѧдю (Львів, 

1646 Жел.Сл. 2 зв.) та ін. 

 

3. ЦЕРКВА 

3.1. Назва церковъ (церква), як і Богъ, має цілком різні атрибутиви 

відповідно до основних значень: 

1. ‗релігійна організація, члени якої об‘єднані віруванням і обрядом; 

церква‘: гεдїонε болобанε <…> твоѧ мл(с)ть клѧтвами и листы своими 

бε(з)сүднε клѧ(л), ѡт црк҃вε ѡтлүчи(л) (Берестя, 1593 ЛСБ 238, 1); Петръ 

апостолъ былъ фигурою всѣхъ пастыревъ и одною своею особою свою 

церковъ репрезентовалъ (Київ, 1621 Коп.Пал. 42); Не опустѣло небо без 

Сатани, ани церковъ опустѣла без Каіафи и без папежа (Львів, 1605–1606 

Перест. 46) та ін.; 
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2. ‗будівля для християнських богослужінь; храм, церква‘: тыє(ж) 

подданыє <…> ключи цєрковныє в мєнє ѡт поұса үрвали и тую цєрко(в) и 

ключи другому попови тутошнєму(ж) ѡтдали (Володимир, 1567 ЦДІАК 28, 1, 

2, 10); то длѧ того свєщєнникү двѣ части, абы дъѧка доброго къ цєркви 

ховалъ (1577 AS VI, 79); єсли нє будє(т) цєрко(в) прикрита, и ѡкна кратами 

ѡбварована, нє є(с)т пєвна ү свою(м) порұдку (Львів, 1642 ЛСБ 359, 1) та ін. 

Тільки у 2 значенні слово церковъ має демінутиви церковъка і церковъця 

(дет. див.: КСУМ
16-17

). 

3.2. Відмінність ад‘єктивів-атрибутивів слова церква / церковъ не у 

площині якісної оцінки чи характеристики (як у випадку зі словом Богъ), а в 

природі та застосуванні позначуваного об‘єкта. 

Якщо йдеться про культову споруду для християнських богослужінь, то 

при іменникові церковъ найчастіше трапляються неузгоджені означення, які 

є назвами церков відповідно до: 

а) церковного календаря: Бүдованє в замъкү. Цєрковъ Покрова ү вєжахъ 

гриднѧ а двє свєтлицы призємъли (Вінниця, 1552 ОВін.З 128 зв.). Із-поміж 

таких назв виявлено спрощені та повні найменування: црк҃о(в) божұ здєсє в 

мєстє лвовє үспєниє пр҃чстыұ вл҃дца нш҃єѧ бц҃ы пр҃сно дв҃ы мариѧ роспаласѧ на 

полы (Львів, 1547 ЛСБ 12); На дрүгүю цєрковъ свєтоє прєчистоє үспєниѧ 

такъ жє сємы̾  дєнь ѡтъ годины до годины млыва ү млынє тєтєрєвє 

(Житомир, 1552 ОЖЗ 123); Смѣлистє вшєдши в цр҃ковь үспєниұ прч҃стои бц҃ѣ 

в мѣстѣ Лвовє при совєршєнии литоргии бж є҃ствєннои нє допустили єстє 

совєршити ѡтпүсту үчинити (Львів, 1588 ЛСБ 103) та ін.; 

б) імені Божих осіб, святих, мучеників: Бүдованьє в замкү. В замкү 

цєрковъ свєтого николи на подрүбє (Черкаси, 1552 ОЧерк.З 2); Цєрковъ 

свєтого Ильи вєрхъ, абы ѡтъ мєтєлицы въ нєй нє капало, а длѧ того, жєбы нє 

гнила, поправити (1577 AS I, 77); Тамжє тыи вышшє помұнєныи сусѣдє 

видѣли всє що им показовал ѡц ъ҃ лєѡнтии служитєль цр҃кви ст г҃о ѡнофриѧ 

(Львів, 1579–1588 ЛСБ 1034, 1); Року 1612, месеца апреля 19 дня, на паметь 

преподобного отца нашего Йоана вѣтхия лавры освещенна бысть церковь 
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светого Спаса, а светого Петра и светого Николы у манастыри 

Межигорскомъ при игуменѣ Афанасіи архиепископомъ зъ Кгрецѣи (поч. 

XVII ст. КЛ 81) та ін. 

3.3. Ад‘єктивів в атрибутивній функції при слові церковъ ‗будівля для 

християнських богослужінь; храм, церква‘ обмаль. Вони пов‘язані:  

а) із місцем (переважно населеним пунктом) розташування споруди: 

придалъ єи до ѡтправ до цєркви Есиньковскои <…> абы нє была порүшєна 

ѡт цєркви ст҃ои бєз вѣдома мого и жєны моєи и дочки моєи (Єсинь, 1640 

УЄ ғ 236, 1); Ұсно вєлможныи <…> міро(н) бєрнавскии могѵла господа(р) 

зємлѣ молдавскоѣ <…> постановили в собѣ цєрковъ лвовскую довєршити 

(Львів, 1627 ЛСБ 1041); 

б) із зовнішнім виглядом та станом збереження споруди: Бүдованє в 

замъкү Цєрковъ мүрованаѧ св҃того Ивана Богослова (Луцьк, 1552 ОЛЗ 

156 зв.); Бүдованє в парканє . Костєл мүрованы̾  бискүпъста (!) лүцъкого. 

Цєрковъ мүрованаѧ свєтого дмитрєѧ (ib. 166); 

в) зі святим чи святою, чиїм ім‘ям названо храм: шεсть мүжов 

старынных любεцкых поцтивых а шεст мүжов посторонных старцовъ в 

церкви пұтницкои при свεщεнникови тамошнεм пұтницким на Евангεлии 

палци свои положивши присұгли (Любеч, 1571 МІО ІІ 4043, 39). 

Схема 10. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневою 

лексемою церковъ ‗будівля для християнських богослужінь, храм, церква‘ 
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Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневою лексемою церковъ (церъква) ‗будівля для християнських 

богослужінь, храм, церква‘ 

Божий ‗Божий; пов‘язаний із Богом, призначений для Бога‘: црк҃о(в) божұ 

здєсє в мєстє лвовє үспєниє <…> роспаласѧ на полы (Львів, 1547 ЛСБ 

12) = господний, Христовый 

Володимерский „володимирський, розташований у місті Володимирі‘: отецъ 

Дмитеръ, оповедалъ, ижъ всее капитулы, крилошанъ церъкви головное // 

соборное володимерское Успеня Пречистое Богородици, <…> былъ на 

справе той (Луцьк, 1593 АрхЮЗР 1/І, 337–338) 

Головный ‗головний, великий, центральний‘: отецъ Дмитеръ, оповедалъ, ижъ 

всее капитулы, крилошанъ церъкви головное // соборное володимерское 

Успеня Пречистое Богородици, <…> былъ на справе той (Луцьк, 1593 

АрхЮЗР 1/І, 337–338) = катедралный, соборный 

Господний ‗Господній, пов‘язаний із Господом, призначений для нього‘: мы 

чєрє(з) тоты вышє ѡписаныи послы ваши послали єсмо ва(м) на помо(ч) 

сто золоты(х) личбы лұдскои на будованє тоє цєркви господни (Сучава, 

1558 ЛСБ 22); Храмъ Гн҃ь: Црковь Гн҃ѧ (Київ, 1627 ЛБ 144) = божий 

Деревяный ‗дерев‘яний‘: Тамже въ манастырѣ, подлѣ церкве мурованое, 

деревяная, пустая церковъ, и верхъ упалый (Луцьк, 1586 АрхЮЗР 1/І, 233) 

Катедральный (кафедральный) ‗катедральний, головний, центральний‘: 

назначилихмо соборъ, <…> въ Богоспасаемом градѣ Киевѣ, при церкви 

нашой кафедралной (Городок, 1640 ПККДА І-1, 69); на дн҃ь оурочистый, ст ҃го 

Великомч҃ Гєѡргіа при щасливомъ в̾ Цр҃кви Катєдралной Лвовской, пєршого 

Актү рочно ѡтправованю (Львів, 1642 Бут. 1) = головный, соборный 

Львовский (лвовский) ‗львівський, розташований у місті Львові‘: Ұсно 

вєлможныи <…> мірон бєрнавскии могѵла господар зємлѣ молдавскоѣ <…> 

постановили в собѣ цєрковъ лвовскую довєршити (Львів, 1627 ЛСБ 1041); на 

дн҃ь оурочистый, ст ҃го Великомч҃ Гєѡргіа при щасливомъ в̾ Цр҃кви 

Катєдралной Лвовской, пєршого Актү <…> ѡтправованю (Львів, 1642 Бут. 1) 
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Луцкий ‗луцький, розташований у місті Луцьку‘: До того убиръ мой епископскій 

новый съ короною… и посохъ оправный, крестъ и Евангеліе оправные <…> 

мають отдати до церкви соборное Луцкое, кгдыжъ тамъ тѣло мое лежати 

будеть (Луцьк, 1607 АСД І, 231) 

Мурований мурований, кам‘яний: Кгдымъ уже на цвинтари, зъ избы выпавши, 

былъ, тогд есми, немалое войско людей обачивши, на церковъ головную 

мурованую заложене светого Миколы, где мисце спокойное и безпечное 

могло быть, уходити-мъ почалъ (Володимир, 1597 АрхЮЗР 1/VI, 135); Тамже 

въ манастырѣ, подлѣ церкве мурованое, деревяная, пустая церковъ, и верхъ 

упалый (Луцьк, 1586 АрхЮЗР 1/І, 233) 

Новый ‗новий, новозбудований‘: и цεрковъ новүю ѡт ѡснованѧ <…> чεрницамъ 

инокинѧ(м) длε ѡсобливого набожεства змүровати блс в҃илисмы ихъ (Вільно, 

1594 ЛСБ 252) 

Опустелый ‗опустілий, занедбаний, забутий‘: На старомъ городищи ѡколо 

цєръкви стародавноє мүрованоє ѡпүстєлоє ѡтъ доброє памѧти пана 

Ѡльбрахта (Остер, 1552 ООстер.З 44) 

Побитый ‗зруйнований, знищений‘: Тамъ церковь заложеня святого Миколы 

мурованая, побитая (Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 368) 

Поганский ‗поганський, пов‘язаний із поганськими богами, призначений для 

них‘: Капищє: поганскаұ цєрковъ (Київ, 1627 ЛБ 52) 

Премышский ‗перемиський, розташований у місті Перемишлі‘: Сия имать 

похвалу – то єсть церковь премышская – в Мало глаголемой Росии в 

захованию вѣры непорочности (1608–1609 Виш.Зач. 197) 

Пустый ‗пустий, порожній‘: Там же въ манастырѣ, подлѣ церкве мурованое, 

деревяная, пустая церковъ, и верхъ упалый (Луцьк, 1586 АрхЮЗР 1/І, 233) 

Пятницкий ‗п‘ятницький; названий на честь святої Параскеви П‘ятниці‘: шεсть 

мүжов старынных любεцкых поцтивых а шεст мүжов посторонных старцовъ 

в церкви пұтницкои при свεщεнникови тамошнεм пұтницким на Евангεлии 

палци свои положивши присұгли (Любеч, 1571 МІО ІІ 4043, 39) 
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Святый ‗святий, освячений‘: Бл҃гсвниє <…> св҃щєнникомъ дьұкономъ и всимъ 

причєтникомъ св҃тыхъ божихъ црк҃вєи (Новогрудок, 1547 ЛСБ 13); тои Ива(н) 

дрүка(р) помысли(л) бы(л) болшε кни(г) рεмεсла своεго дрүкарского на 

потрεбү цεрква(м) ст҃ы(м) розмаиты(х) длұ хвалы божεи <…> выдати (Львів, 

1585 ЛСБ 170); Бєзчєстиє хвалє божєи и кгвалть цр ҃кви ст҃ои үчинили 

(Замостя, 1589 ЛСБ 113) 

Соборный (съборный) ‗соборний, головний, центральний‘: никому нє має 

допущого быти кромє школы ѡдноє головноє при цєркви соборнои 

львовскои (Новогрудок, 1590 ЛСБ 127); отецъ Дмитеръ, оповедалъ, ижъ всее 

капитулы, крилошанъ церъкви головное // соборное володимерское Успеня 

Пречистое Богородици, <…> былъ на справе той (Луцьк, 1593 АрхЮЗР 1/І, 

337–338) = головный, катедралный 

Стародавный „старий, давній‘: На старомъ городищи ѡколо цєръкви стародавноє 

мүрованоє ѡпүстєлоє ѡтъ доброє памѧти пана Ѡльбрахта (Остер, 1552 

ООстер.З 44) 

Столечный ‗те саме, що столичный‘: Во Лвовѣ при Цр ҃кви нашєй столєчной ст г҃ѡ 

Вєликѡмүчєника Хв҃а Гєоргіа (Львів, 1646) Зобр. (передм.) 3 зв.) = головный, 

катедралный, соборный 

Столичный ‗столичний‘: Дѣұлосұ то при цр к҃ви столичнои <…> дръжавы εго 

мл҃сти εпс҃па кир гεдиѡна балабана (Львів, 1595 Юр. 19 зв.). 

 

3.4. Слово церковъ на позначення релігійної організації має таку ж здатність 

(за статистикою) сполучатися з ад‘єктивами (див. Схема 11), як і тоді, коли 

стосується культової споруди, храму (пор. Схема 10). 

Схема 11. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення зі стрижневою 

лексемою церковъ ‗релігійна організація, члени якої об‘єднані віруванням і обрядом‘ 
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Глосарій ад’єктивів 

зі стрижневою лексемою церковъ (церъква) 

‗релігійна організація, члени якої об‘єднані віруванням і обрядом; церква‘ 

Апостолский ‗апостольський‘: у вызнаню вѣры, не мовлю – во единъ святый 

Римскый або Петра святого костелъ, але – во едину святую соборную и 

апостолскую церковъ (1603) [РИБ VII, 21]; вся соборная апостольская 

церковь христова скоро по вознесении господа бога <…>, зарас от стихий 

миру суетную мудрость и разум, ощупавши, повергла, изгнала (1608–1609 

Виш.Зач. 205) 

 

Блудный ‗блудний, хибний, помилковий‘: Западная мати не нас породила, 

але прегордыи дѣти ісплодила. Блудная бо церковь нѣсть Христова дѣва, 

держащія кубок господнєго гнѣва (к. XVI ст. Укр.п. 75) 

Божий (божій, божїй) ‗Божий, пов‘язаний із Богом, створений Богом‘: 

ѡписує(т) цєрковь божую ұкаа будєт <…> моцнаа вєсєлаѧ коштовнаѧ 

што сѧ розумѣєт чєрєз тоє розмаитоє камнє дорогоє (ІІ пол. XVI ст. КА 

658); А коли бы Пєтръ святый был там епископомъ и церковъ божію там 

фундовалъ, не смѣлъ бы Павел святый на чужом основаніи церкви божей 

будувати (Львів, 1605–1606 Перест. 52); Тым̾ сѧ знакомъ Бж ҃їѧ Цр к҃овъ 

оукрашаєтъ, и старожитных домѡвъ зацност вывышаєт (Єв‘є, 1611 На 

герб Ог. 2) 
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Восточный (въсточный) ‗східний, православний‘: Врожєнымъ паномъ 

приұтєлємъ и братиұ(м) моимъ ласкавы(м) сыно(м) цр҃квє восточнои 

ст҃ои нашєго ст ҃го закону грєчєского <…> Ласкы божєй доброго здоровұ 

зычу (Стрятин, 1588 ЛСБ 101); А от православных убо и в жизнь вѣчную 

нареченных, восточное церкве послушных сынов – не надѣйтеся, папы 

римские, кардиналы, арцибискупи, бискупи (1598 Виш.Кн. 125); тεды 

тыж нε мεншε нападаю (!) тεпεрѣшнεго часу вεлїкыи волны на тот ст҃ый 

корабль то εст на цр҃ков ст҃оую восточнүю хр҃тїѧнє нε мεншїи прїходѧтъ 

долεгливости (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 216 зв.) 

Єдиный ‗єдиний, об‘єднаний‘: у вызнаню вѣры, не мовлю – во единъ святый 

Римскый або Петра святого костелъ, але – во едину святую соборную и 

апостолскую церковъ (1603 РИБ VII, 21) = соборный 

Живий ‗живий, справжній‘: Вашъ былъ замыслъ живоую цр҃ковъ бүдовати, 

Вашє было старанѧ, оучєныхъ збирати: Прєзъ котрыхъ бы сѧ що доброє 

родило, И цр к҃овноє свѣтло бы вѣчнє свѣтило (Львів, 1615 Лям.Жел. 

1 зв.) 

Жидовский ‗жидівський‘: А пріидєт антіхрист тогды, гды в жидовскои цр ҃кви 

камєн на камєни нє зостанєт вєдлє слѡвъ хв҃ых (Вільна, 1596 З.Каз. 

68 зв.) 

Католицкий (каөолицкій) ‗католицький‘: Вѣдомо чиним всεму дхо҃вεнствү и 

их мл҃стұм блгочεстивым кнұзεм и паном и всѣм православным 

хр҃стіаном каөолицкіа соборныұ стыѧ апсльскіа цр҃квε грεцкіа вѣры 

народү нашεмү рүскому (Львів, 1595 ЛСБ 277, 1); Тую вѣру который 

человѣкъ чует въ собѣ, мает сполечност со святыми апостолы и 

богоносными отцами и зо всею церковію католицкою, то ест соборною 

(Вільна, 1600 ЧИОНЛ IV-3, 10); Стєфанъ вєлми грєшитъ, поки єрєтиковъ 

до цр҃кви Католицкоє ворочаючихъсѧ бєзъ нового крєщєнїѧ приимүєт̾ 

(Вільна, 1616 Прич.отех. 18) 

Каөоличєский ‗те саме, що католицкий‘: Былъ нєґды артыкүлъ вѣры, 

соборнүю цр҃ков̾ // по всємъ свєтє розширєннүю, быти цр҃ков̾ ѡнүю Хв҃ү 
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Каөоличєскүю которои Хс ҃ самъ до скончанїѧ вѣка притомность свою 

ѡбєцати рачил̾  (Вільна, 1616 Прич.отех. 8) 

Помѣстный ‗помісний‘: Суть еднакъ апостолове <…> и епископове головами 

и пастырьми церквій своихъ помѣстныхъ, собѣ жребіемъ или удѣломъ 

припалыхъ, а жадного зъ нихъ одного и щекгулного не было и не естъ 

головою и пастыромъ найвышшимъ надъ всею Каөолицкою Церквію 

(Київ, 1621 Коп.Пал. 486) 

Правдивый ‗правдивий, справжній‘: Тѣ плоды зрелые во церкви божией 

правдивой всегда родитися имѣют, и по таковых знаков вышереченных и 

плодѣх нижеизображенных церковь божия правдивая познаватися 

должна есть (1600–1601 Виш.Кр.отв. 174) 

Православный ‗православний‘: То з̾ ѡсобы моєи выличивши, з̾ үрѧдү зась 

Архимандрычого имєнєм всєй Рѡссіискои православнои Црк҃ви 

добродѣйства годит̾ ми сѧ спомнѣти, кгдыж̾ всѧ цр ҃ковъ Рѡссійскаѧ 

Православнаѧ прєвєликих дознала тогѡ прєвысокогѡ домү добродѣиств̾ 

(Київ, 1631 Тріод. 7); Цр҃ковъ зас наша Православнаѧ, горливостю 

дознанною, Вм ҃с <…> на многихъ мѣcцахъ ѡ ѡборонү свою вєлицє 

контєнтүєт̾ сѧ (Київ, 1637 УЄ Кал. (передм.)); вся православная церковъ 

Россійская будучи от апостатовъ въ великомъ преслѣдованю, не могла 

прийти до того, аби волковъ драпѣжныхъ отдалити от себе (Городок, 

1640 ПККДА І-1, 68) = восточный 

Римский (рымский) ‗римський, католицький‘: О римская церкви, чому 

погибаєш и святоє писмо смѣле отмѣтаєш? (к. XVI ст. Укр.п. 81); Такъ 

ли ся оные перъшые патрыаръхове светые (церковъю Рымскою брыдили, 

и) въ сцызме кохали, одъ едности и зъгоды хрестиянское людей 

отводили (Вільна, 1599 Ант. 969) 

Россійский (россійскїй) ‗руський, православний‘: годит̾ ми сѧ спомнѣти, 

кгдыж̾ всѧ цр҃ковъ Рѡссійскаѧ Православнаѧ прєвєликих дознала тогѡ 

прєвысокогѡ домү добродѣиств̾ (Київ, 1631 Тріод. 7); 

Прєвєлєбнѣйшимъ Архїєпс҃пѡм̾ Рѡссійскїѧ Цр ҃квє Пастырєм̾  и 
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Учитєлємъ <…> Бл҃свєнства от Хв ҃а Бг ҃а <…> оупріймє зычимъ (Київ, 

1639 МІКСВ 214); вся православная церковъ Россійская будучи от 

апостатовъ въ великомъ преслѣдованю, не могла прийти до того, аби 

волковъ драпѣжныхъ отдалити от себе (Городок, 1640 ПККДА І-1, 68) = 

восточный, православный, руский 

Руский ‗руський, православний‘: а кнѧз Фєдор <…> и єго потомковє <…> на 

вєкъ вєкомъ дєржати и поживати мають, тоє имєнєн ұко властноє, <…> 

вєсполокъ с цєрковю Рүскою (Краків, 1539 AS IV, 185) = восточный, 

православный, россійский 

Святый ‗святий‘: у вызнаню вѣры, не мовлю – во единъ святый Римскый або 

Петра святого костелъ, але – во едину святую соборную и апостолскую 

церковъ (1603 РИБ VII, 21); тεды тыж нε мεншε нападаю (!) тεпεрѣшнεго 

часу вεлїкыи волны на тот ст҃ый корабль то εст на цр ҃ков ст҃оую 

восточнүю хр҃тїѧнє нε мεншїи прїходѧтъ долεгливости (к. XVI ст. 

УЄ ғ 31, 216 зв.); Ұснє Прєвєлєбнѣишомү <…> Гс҃нү Ѡтцү Кѵр Пєтрү 

Могилѣ, <…> Вєликомү Архимандрітови Ст о҃и Вєликои Лавры , 

Чүдотворнои Пєчєрскои Кієвскои , Вѣры Православнои в̾  Црк ҃ви Ст о҃и 

Въсточнои <…> ѡдъ Спүдєѡвъ <…> повиннє <…> ѡтданаѧ (Київ, 1632 

Євх. 291); Такжє и дрүгіи бг҃овидєцъ Іѡанъ рєкъ: ѡ тои корүнацїи ст҃ѡи; 

ұкѡ цр҃ковъ ст҃аѧ събѡрнаѧ Матка наша; а ѡблюблєница Хв҃а, маєтъ 

корүнү на главѣ своєи (Чернігів, 1646 Перло 164 зв.) 

Соборный (съборный) ‗соборний, об‘єднаний‘: у вызнаню вѣры, не мовлю – 

во единъ святый Римскый або Петра святого костелъ, але – во едину 

святую соборную и апостолскую церковъ (1603 РИБ VII, 21); Наүчаєтъ, 

ижъ таѧ цр҃ковъ соборнаѧ, ѡт жаднаго з̾ людєи нє маєтъ мѣти назвиска 

своєго, толкѡ ѡт самого хр с҃та (Львів, 1646 Зобр.Н. 33); То вѣра ста҃ѧ, 

ст҃го мүжа, и всєи Црк҃ви събѡрнои Ап҃столскои (Чернігів, 1646 Перло 

10); Такжє и дрүгіи бго҃видєцъ Іѡанъ рєкъ: ѡ тои корүнацїи стѡ҃и; ұкѡ 

цр҃ковъ ст҃аѧ събѡрнаѧ Матка наша; а ѡблюблєница Хв҃а, маєтъ корүнү на 

главѣ своєи (іb. 164 зв.) 
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Старозаконный ‗старозавітний‘: И ұкѡ таұжъ старозаконнаұ Цр ҃квь мѣла 

оуказаный ѡт Гс д҃а порѧдокъ , ѡсобливый, побожнє ѡтправованѧ 

таємницъ Моисєѡвыхъ Такъ Цр ҃ковъ наша Кровїю прєнайдорожшєю Ха ҃ 

спс҃тлѧ ѡчищєна, маєтъ наүку и порѧдокъ ѡт нєгѡ поданый (Київ, 1639 

МІКСВ 215) 

Християнъский ‗християнський‘: Ѡзнаимүємъ симъ нашимъ листомъ, ижъ вє 

лъвовє в мѣстє христиұнъскаұ цєрковъ хочєтъ строєниємъ поновлұти 

сұ, то єстъ наүкою писма свєтого (Львів, 1586 ЛСБ 72) 

Христовый ‗Христовий, пов‘язаний із Христом‘: якъ бовѣмъ з многих зернъ 

един хлѣбъ и з многих ягод едно бывает вино, так з многих перъсонъ 

едно тѣло Церкви Христовы бывает (Вільна, 1600 ЧИОН IV-3, 52); Тым 

же власне способом и обычаем вся соборная апостольская церковь 

христова скоро по вознесении господа бога <…>, зарас от стихий миру 

суетную мудрость и разум, ощупавши, повергла, изгнала (1608–1609 

Виш.Зач. 205); и научила церковь христова вѣрнаго быти простым, а не 

хитрым (1608–1609 Виш.Зач. 206); Нн҃ѣ Виѳлєємъ , Домъ хлѣба , Цр҃ковь 

Хв҃а: всѣхъ насъ гойнє оучтити бүдүчи готова (Львів 1616 ЧИОНЛ 

ХХІІІ/3, 68); Былъ нєґды артыкүлъ вѣры, соборнүю цр҃ков̾ // по всємъ 

свєтє розширєннүю, быти цр҃ков̾ ѡнүю Хв҃ү Каөоличєскүю которои Хс ҃ 

самъ до скончанїѧ вѣка притомность свою ѡбєцати рачил̾  (Вільна, 1616 

Прич. о тех. 8); Вся бовѣмъ церковъ Христова <…> ихъ набоженствомъ 

и офѣрами ся брѣдитъ, якъ и въ Брестю Литовскомъ, по зверженію того 

Патѣя на соборѣ и по отлученю духовного его сану (1626 ЧИОНЛ VI-3, 

15) = божий, господний. 

* * * 

Лексико-семантичний і структурний аналіз мікроконтекстів зі словами 

Богъ, чоловѣкъ, церква дав змогу дійти висновків і щодо природи процесу 

номінації, і щодо специфіки вияву семантики ад‘єктива, особливість якої 

полягає в тому, що кожне лексичне значення можна виокремити не стільки 

парадигматично, скільки синтагматично. АСС із субстантивними елементами 
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Богъ, чоловѣкъ, церковъ можна розглядати як єдине семантичне ціле: 

семантична взаємозалежність настільки значна, що такі конструкції, 

безперечно, стосуються одного поняття, будучи єдино можливим варіантом 

позначення останнього. Характерна нанизування ад‘єктивів, зокрема у 

сполученні зі словом церковъ, і створення завдяки цьому стійких 

найменувань у формі складних АСС. Це дає змогу дійти висновку про те, що 

усталеними номінаціями є не тільки двокомпонентні АСС (восточная 

церковъ, помѣстная церковъ), а й три-/п‘ятикомпонентні АСС – церковно-

релігійні терміни (соборная апостольская церковь христова, едина святая 

соборная и апостолская церковъ та ін.). 

АСС, ексцерповані із текстів пам‘яток XVI–XVIІI ст., засвідчують, що 

ад‘єктиви-атрибутиви є визначальним компонентом таких словосполучень, 

тим вербальним засобом, за допомогою якого мова впродовж тривалого часу 

зберігає і відтворює базові культурно-ментальні та християнсько-релігійні 

поняття українців за допомогою слів душа, сердце, умыселъ; вѣра, надѣя, 

любовъ; Богъ, чоловѣкъ і церковъ. 

 

4.3. Шкала комбінаторної семантики ад’єктивно-субстантивних 

словосполучень 

Дослідження ад‘єктивно-субстантивних словосполучень стосуються 

переважно двох основних і чітко протиставлених груп – в і л ь н и х  

(відтворюваних, нефіксованих) і н е в і л ь н и х  (невідтворюваних, фіксованих, 

стійких) словосполучень. Особливо важливою залишається все ще не 

розв‘язана проблема класифікації словосполучень, або лексико-синтаксичних 

виразів (із позицій комбінаторної лінгвістики) [96, с. 98], які поділяються на 

два ―нерівних‖ класи: найчисельніший – клас в і л ь н и х  

с л о в о с п о л у ч е н ь  – і великий, проте все ж обмежений клас ф і к с о в а н и х  

с л о в о с п о л у ч е н ь . 
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4.3.1. Вільні і невільні словосполучення 

Відповідно до загальної теорії словосполучень Л. Іорданської та 

І. Мельчука [285] зазначимо таке: 

В і л ь н і  с л о в о с п о л у ч е н н я  – це словосполучення, які: а) можна 

отримати на основі певного концептуального уявлення із застосуванням 

загальних правил мови без будь-яких обмежень, наприклад: золотий 

браслет, вовчий хвіст, біла хмара, біла стіна та ін.
63

; 

б) утворені за принципом об‘єднання одиниць мови відповідно до 

правил граматики та інформації, що міститься в усіх залучених до цього 

процесу одиницях; 

в) дають результат – об‘єднання двох мовних одиниць, що називається 

―регулярною сумою‖, адже головна особливість такого типу одиниць – 

регулярність (тобто дотримання загальних правил комбінаторики), яка 

пов‘язана з поняттям ―комбінаторні правила мови‖, а створений без 

обмеження новий вираз – словосполучення – означає, що його компоненти 

вибрані за довільними правилами добору слів. 

Н е в і л ь н і  с л о в о с п о л у ч е н н я  (або ф р а з е м и ) – це сполучення слів, 

які: а) не є вільними, тобто їхні компоненти не можуть поєднуватися без 

обмежень і регулярно; 

б) які складаються із двох видів фразем – прагматичних (прагматем) і 

семантичних (ідіом, квазіідіом, колокацій); прагматичні фраземи 

використовуються у строго визначеній ситуації; у семантичних фраземах 

зміст вибирається довільно, він не нав‘язаний ситуацією, проте вираження 

цього змісту не допускає довільності, адже він зумовлений необхідністю 

систематизації синтаксичної і лексико-семантичної сполучуваності слів.  

 
                                                 
63

 С. Тер-Мінасова, проте, цілком слушно зауважує: ―А чи існують узагалі словосполучення, які було би 

доречно називати а б с о л ю т н о  в і л ь н и м и .  <…> Це поняття тільки тоді виправдане, якщо 

абстрагуватися від будь-якої реальності спілкування або будь-яких екстралінгвальних факторів. Тоді 

основне протиставлення ―вільні словосполучення‖ – ―фразеологічна одиниця‖ буде повністю закономірним‖ 

[628, с. 11]. Адже навіть такі ―вільні‖ словосполучення, як чорна сукня, біла сукня та ін., є, на думку 

М. Балко, соціолінгвістично зумовленими, оскільки можуть бути створені тільки в тому середовищі, де, по-

перше, взагалі носять сукні, а по-друге, розрізняють їх за кольором, а тому ―треба обов‘язково говорити про 

граматичний та семантичний аспекти сполучуваності слів у словосполученні‖ [40, с. 8]. 
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4.3.2. Комбінаторика і колокації 

Комбінаторна лінгвістика вивчає комбінаторно-синтагматичні 

властивості мовних знаків загалом, не відкидаючи, проте, аналізу 

фразеологічно зв‘язаних одиниць мови. Усе ж ―основна увага комбінаторної 

лінгвістики скерована на контекстологічно зв‘язані значення слів, 

включаючи: 

а) вільні словосполучення (але обмежені до певної міри); 

б) оказіональні словосполучення; 

в) колокації (фразеологічно слабо зв‘язані значення, що перебувають на 

межі між вільними і фразеологічно зв‘язаними словосполученнями і мають у 

собі т.зв. мовну аномалію, у такий спосіб сприяючи формуванню окремої 

сфери вивчення мови і мовлення)‖, які, на думку М. Влавацької [96, с. 99], 

становлять семантичні фраземи (або напівфраземи).  

Детальніше зупинімося на терміні колокація
64

 як одному з базових у 

сучасній лінгвістиці, що означає комбінацію двох чи більше слів, які мають 

тенденцію поєднуватися (co-occurrence). Колокація – це ―постійна‖ 

сполучуваність досліджуваного слова з іншими словами; це характерні, часто 

вживані сполучення слів, спільна поява яких базується на регулярному 

характері ―взаємного очікування‖ і визначається не граматичними, а суто 

семантичними факторами (поняття колокації близьке, зокрема, до поняття 

―лексичні солідарності‖ Е. Косеріу), проте більшість визначень колокації 

ґрунтується на явищі семантико-граматичної взаємозумовленості 

компонентів словосполучення [96, с. 94].  

Упродовж останніх десятиліть термін колокація набув нового значення 

і здебільшого номінує словосполучення на кшталт делікатне становище, 

надати допомогу, вчинити злочин та ін., проте колокації не треба сплутувати 

із фразеологізмами, тобто ідіомами, із кількох причин: 

                                                 
64

 Вивчаючи комбінаторні можливості дієслів, У. Фаулер (1857) уперше використав термін колокація стосовно 

внутрішньої структури групи слів: учений досліджував потенційні дієслівні словосполучення, акцентуючи на 

структурі залежних елементів, і детально разробив класифікацію комбінаторних моделей дієслів англійської мови, 

основою якої стала їхня валентність, що і засвідчило новий підхід до вивчення мови і мовлення [96, с. 93–94].  
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1) колокації, як правило, утворюються у процесі зміни значень слів 

унаслідок переосмислення окремих компонентів словосполучення; 

2) для колокацій характерне збереження лексичного значення 

одного з компонентів за умови стійкості словосполучення загалом і 

відсутність чи послаблення значення образності та емоційно-оцінного 

навантаження; 

3) колокації посідають проміжне місце в лексичній системі – на 

межі лексикології і фразеології [ib., с. 96].  

Для дослідника мови (в синхронії чи в діахронії) вивчення явища 

колокацій
65

 важливе з кількох міркувань: 

1) колокації – основна риса будь-якої мови [ib., с. 96–97]; 

2) колокація уточнює і конкретизує значення слів, які її утворюють; 

точне значення слова в контексті зумовлене оточенням цього слова – його 

поширювачами (колокатами), чи словами, які об‘єднані навколо нього й 

утворюють колокацію; 

3) об‘єднання слів у колокації становить фундамент для користування 

мовою загалом, адже слова в мові не довільні, а їхній вибір обмежений; 

4) колокація важлива в мові також і тому, що може передбачити слова-

поширювачі головного слова у словосполученні. 

 

4.3.3. Шкала комбінаторної семантики: побудова та основні 

характеристики 

Лексична сполучуваність одиниць, об‘єднаних в однакових, на 

перший погляд, конструкціях, спричинює різні семантичні явища. Результати 

залежать не стільки від лексичних значень компонентів АСС, скільки від 

концептуальної взаємодії та від взаємовпливу елементів конструкції. Тож 

важливий результат і підсумок нашого дослідження становить шкала 
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 Термін колокація широко використовують у корпусній лінгвістиці: В. Захаров і М. Хохлова кваліфікують 

її як “послідовність слів, які вживаються разом частіше, аніж можна було б очікувати, виходячи з умовного 

припущення (чи розподілу)‖; акцентують також на частоті ―можливої спільної зустрічі‖, тому колокації в 

корпусній лінгвістиці можна назвати статистично стійкими словосполученнями, а підхід – статистичним 

[265, с. 137–143]. 
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комбінаторної (композиційної) семантики
66

 (далі – ШКС) перехідних 

(проміжних) типів АСС, побудована на підставі комбінаторно-когнітивного 

(композиційно-когнітивного) принципу інтеграції ―смислів‖ [735, с. 26] – 

залежно від ступеня вивідності / невивідності комбінаторної (композиційної) 

семантики із суми значень компонентів словосполучення (див. Схема 12). 

Припускаємо, що в системі АСС опозиційні типи словосполучень не 

ізольовані, між ними існує зона перехідності (синкретизму). С и н т а к с и ч н о  

ц і л і с н і  АСС – синкретичні конструкції, що взаємодіють із с е м а н т и ч н о  

н е в і л ь н и м и  (стійкими) АСС та с и н т а к с и ч н о  в і л ь н и м и  АСС. 

Мовний матеріал, який маємо у своєму розпорядженні, дає змогу виокремити 

групи синтаксично цілісних конструкцій і встановити їхнє розташування 

стосовно інших АСС. Відношення між різними групами синтаксично 

цілісних АСС, а також між АСС у межах однієї групи мають нестійкий та 

змінний характер. Вивчати АСС перехідного типу (далі – АССПТ) необхідно, 

тому що під час опису системних зв‘язків у мові важливо виявляти не тільки 

стабільність, стійкість та чіткість цієї системи, а й суперечності, змінність та 

неоднозначність явищ у її межах. 

 

На одному кінці ш к а л и  к о м б і н а т о р н о ї  с е м а н т и к и  розміщені 

вільні (вивідні) АСС; до прикладу, 

у мікроконтекстах: деревѧноє начиньє (серед. XVII ст. Хрон. 84 зв.), 

весняна вода (1700 Прот.Полт.С. ІІ, 302
б
), великый камень (XVII ст. Єв.Реш. 

220
б
 // КТ), галузистоє дерево (XVII ст. Тр. 472); велезубный левъ (1592 АЗР 

IV, 62 // КТ); истлѣніє верхоземноє (XVIII ст. Вел.Сказ. 64), яроватоє мѣстце 
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 Ідея створення шкали перехідності не є новою: шкала атрибутивної валентності субстантивів 

В. Фурашова, шкала фразеологічної перехідності А. Жукова, шкала композиційної семантики Н. Юдіної. 

Усі вони розроблені на прикладі шкали синхронічної перехідності В. Бабайцевої, яка в теорії перехідності 

різних мовних явищ слугує універсальним графічним засобом для відтворення того, як розташовуються в 

системі мовних одиниць типові і нетипові явища, тобто, за Л. Чесноковою, ―ілюструє сутність явища 

перехідності взагалі та пояснює структуру синкретизму з урахуванням його вияву стосовно мовних явищ 

будь-якого рівня‖ [697, с. 44]. Шкала перехідності В. Бабайцевої (1967) [34] складається із: а) ланок А та Б, 

які є частинами опозиції і які репрезентують типові явища із чітко вираженими диференційними ознаками; 

б) ланок Аб, аБ, які є периферійними зонами і які репрезентують явища із послабленими або втраченими 

диференційними ознаками тієї чи іншої ланки; в) ланки АБ – перехідної (проміжної) зони, яка репрезентує 

явища, що поєднують ознаки ланок А та Б; г) ланок Aб1, Аб2, Аб3…, які є периферійними ланками 

стосовно основної ланки. 
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(XVIII ст. Літ.Вел. IV, 24 // КТ), колода ясеновая (1670 КТ); сорочка 

фалендишовая (XVII ст. ЛРК 145), скура велблюдоваѧ (XVIII ст. Пам.укр.м. 

ІІІ, 186) 

чи в макроконтекстах: цєсарѣ рымскиє <…> мѣсто сүкнѣ шкарлатной 

лвовү скоурү носили на рамєнах, жєбы так гєркүлєса наслѣдовали (поч. 

XVII ст. Проп.р. 255 зв.); Справъ [Іѡанє крестителю] абысмы <…> ѡ(т) 

грѣхо(в) оутѣкали ұ(к) ѡ(т) пса смродливого (ib. 259); Чл҃къ маєтъ пѧ(т) 

двєрїй, пѧть <…> змысловъ позвръховны(х) (ib. 160); голоубица принєсла 

<…> зєлєнавоую ѡноую ѡливнүю роузкоу (ib. 294 зв.) та ін. 

На протилежному кінці ш к а л и  к о м б і н а т о р н о ї  с е м а н т и к и  – 

повністю ідіоматичні та немотивовані одиниці, традиційно кваліфіковані як 

фразеологічні, для яких характерна невивідність значення цілого із суми 

значень його частин: пѣромъ березовымъ [выписувати] (XVIII ст. Клим.В. 

183 // КТ); холера ясна [взяла] (XVII ст. КТ); на сыромъ корени [збудовати] 

(МСТ І, 380) та ін. 

Схема 12. 

Шкала комбінаторної семантики ад‘єктивно-субстантивних словосполучень 

Композиційно вільні vs 

мовно невільні 

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

 

Словосполучення 

композиційні 

Словосполучення 

декомпозиційні 

 

ВІЛЬНІ  

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

Композиційно невільні 

vs мовно вільні 

ПРОМІЖНІ (ПЕРЕХІДНІ) 

СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
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Фразеологічні одиниці у формі АСС є нечисленними, як було згадано 

вище. Проте не надто часто в пам‘ятках української мови XVI–XVIII ст. 

можна натрапити і на вільні АСС, адже у свідомості мовця чимало таких 

словосполучень ―зархівовані‖ як єдине ціле, як один номінаційний знак із 

неподільним значенням, хоча семантико-синтаксичні зв‘язки компонентів 

таких АСС залишаються ―живими‖ (за Н. Юдіною): остатняя година, 

смертная коса, страшный судъ та багато ін. Здійснений аналіз АСС дав змогу 

дійти висновку, що сполучення головного слова з означенням у багатьох 

випадках утворює один вираз, але обидва члени (значною мірою завдяки, 

звичайно, їхній асоціації з відповідними словами за межами цих 

словосполучень) зберігають свою самостійність. 

Через те особливе зацікавлення становлять спеціальні класифікації 

АСС: 

1) с т р у к т у р н о - с е м а н т и ч н і ,  а б о  ф у н к ц і й н і  (І. Айдинов [2], 

Н. Арутюнова [23], О. Вольф [108], Ж. Соколовська [596]; А. Шрамм [722; 

723], Д. Болінґер [748], Р. Діксон [766], А. Вєжбіцька [862] та ін.), за якими 

можна встановити значення АСС відповідно до семантики та функцій їхніх 

компонентів; 

2) к о м п о з и ц і й н о - с е м а н т и ч н і  (О. Кубрякова [384], Л. Лаєнко 

[402]; О. Рахіліна [561]), за якими можна встановити загальне значення АСС 

відповідно до семантики їхніх компонентів. 

Застосування таких класифікацій підтверджує думку про те, що АСС 

набувають перехідного статусу і, попри свою простоту (на перший погляд), 

становлять насправді складні, до кінця ще не вивчені одиниці, які 

функціюють у перехідній (проміжній) зоні сполучуваності лексем та 

―інтеграції смислів‖. 

 

4.4. Ад’єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу 

Як було зазначено вище, дослідження АСС стосуються переважно 

двох основних і чітко протиставлених груп словосполучень – вільних 
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(відтворюваних) і невільних (стійких). Проте, як доводить зібраний матеріал і 

корпус АСС, вибраних із текстів українських пам‘яток XVI–XVIII ст., 

складність опису АСС у тому, що більшість таких виразів розташована в 

п е р е х і д н і й  (п р о м і ж н і й ) з о н і  – між повністю вільними і повністю 

зв‘язаними словосполученнями. 

Складність опису таких перехідних / напіввільних АСС, статус яких 

не визначений і дотепер, полягає в тому, що вони не вкладаються в рамки 

традиційної класифікації. А тому необхідно враховувати і суто мовні, і 

позамовні чинники утворення та вживання АСС, зокрема лінгвокогнітивні 

особливості АСС (термін лінгвістичний стосується відомостей про мову, а 

термін когнітивний – уявлень людини про світ). Адже щоб та сама із точки 

зору мови номінаційна конструкція була правильно відчитана, необхідні 

особливі механізми стратегії такого прочитання. 

АССПТ активно досліджують західні мовознавці. До прикладу, основні 

тези концепції М. Бенсона, Е. Бенсон і Р. Ілсона такі: 

а) будь-яка мова має стійкі неідіоматичні фрази і конструкції; 

б) граматичне словосполучення – це колігація, тобто фраза із 

домінантного слова (іменник, дієслово, прикметник) та прийменника чи 

граматичної структури (наприклад, інфінітив); 

в) лексичне словосполучення – це колокація, яка складається виключно 

зі слів самостійних частин мови [BBI-CDE 1990]
67

. 

АССПТ вже були предметом вивчення у славістиці, проте переважно 

на основі словосполучень ―дієслово + (абстрактний) іменник‖ (детально їх 

проаналізувала, зокрема, В. Телія [623]), які, хоч і є аналітичними, все ж 

залишаються легко подільними, що й дало підстави кваліфікувати їх як 

о д и н и ц і  п е р е х і д н о г о  ( п р о м і ж н о г о )  т и п у .  
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 Важливість словосполучень перехідного типу спонукала лексикографів до укладання спеціальних 

словників колокацій (сполучуваності), із-поміж них: Benson M. The BBI Combinatory Dictionary of English. 

Москва, 1990; Sinclair J. Collins COBUILD English collocations on CD-ROM: Harper Collins, 1995; LTP 

Dictionary of Selected Collocations. LTP, 1998; Oxford Collocations Dictionary. OUP, 2002; Macmillan 

Collocations Dictionary, Macmillan, 2010; Бенсон М., Бенсон Э. Русско-английский словарь глагольных 

словосочетаний. Москва, 1995; Борисова Е. Г. Слово в тексте. Словарь коллокаций (устойчивых 

словосочетаний) русского языка с англо-русским словарем ключевых слов. Москва, 1995. 
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Такий же перехідний статус мають і АСС: з одного боку, це підрядні і 

легко подільні словосполучення, з іншого – вони тяжіють до аналітизму, що, 

на думку лінгвістів, можна пояснити історично, тобто у зв‘язку з 

виникненням субстантива й ад‘єктива від одного синкретичного (дифузного, 

синтезованого) імені
68

. Зауважмо, що в сучасній лінгвістиці атрибутивний 

зв‘язок кваліфікують як один із найтісніших видів зв‘язку, коли, за 

О. Смирницьким, ―два елементи максимально зливаються, утворюючи 

цілісну одиницю всередині речення‖ [592], і, за спостереженням 

О. Ахманової, ―утворюють один комплекс, що входить до речення як одне 

ціле‖ [33]. Ось чому, до прикладу, такі АССПТ визначають як мовні 

стереотипи [583]. 

Аналіз АСС в українській мові XVI–XVIII ст. доводить їхній 

перехідний статус у тому розумінні, що більшість АСС не функціює ані як 

абсолютно вільне, ані як абсолютно невільне словосполучення, а перебуває в 

перехідній зоні. За Н. Юдіною, аналізовані АСС ―не є фразеологічними 

зрощеннями, ще рідше їх можна кваліфікувати як фразеологічні єдності, 

проте вони слугують основою для фразеологічних словосполучень і 

фразеологічних виразів, компонентам яких не притаманне абсолютне злиття 

частин, навпаки, вони тяжіють до самостійності, зберігаючи власні лексичні 

значення та живі семантико-синтаксичні зв‘язки‖ [735, с. 19]. Стійкі АСС не 

є фразеологізмами, з якими їх зближує обмежена сполучуваність 

компонентів, що зумовлює стійку форму самого АСС. З іншого боку, такі 

АСС поєднують семантичну та функційну цілісність, характерну для слова, і 

синтаксичну членованість словосполучення, що дає змогу кваліфікувати їх, 

на думку Т. Лапаєвої, як ―проміжне явище мовної системи‖ [411]. 

Чималий пласт проміжних одиниць із різним ступенем ―несвободи‖, 

які в українському мовознавстві привертали та привертають увагу 

дослідників, не мають, однак, усталеної терміноназви: лексикалізоване 

                                                 
68

 Такий аналітизм виражений за допомогою атрибутивних відношень у композитах (напр., англ. topquality, 

holiday-makers, нім. Kindergarten, Blitzkrieg). 
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словосполучення, стійке словосполучення [701]; складне найменування, 

словосполучення, комплексне найменування, номінативне словосполучення, 

стійке словосполучення [102]; цілісне словосполучення [41]; аналітичні 

номени, синтагми, синтаксичні конструкції спеціального значення [363]; 

полікомпонентний термін [630]. 

Особливий статус таких АСС привертає до них увагу дослідників і 

спонукає до розв‘язання низки питань. Т. Крехно, зокрема, описуючи 

староукраїнські назви податків (АСС на кшталт дикая вира ʻштраф за чужу 

вину (вбивство) при відмові сприяти пошукам справжнього вбивці‘, правая 

вира ʻплата за вбивство, яке є незаперечним, доведеним‘, творимая вира 

ʻштраф за недоведене вбивство‘ та багато ін.), дає їм таку різнобічну 

характеристику: ―Подібні с и н т а к с и ч н і  к о н с т р у к ц і ї  в лексико-

семантичній групі кваліфіковано як а н а л і т и ч н і  н о м е н и  н а  

о з н а ч е н н я  с м и с л о в о ї  є д н о с т і , що постали в результаті складних 

семантичних процесів – звуження значення, спеціалізації, лексикалізації – та 

змін на синтаксичному рівні. Аналітичні номени граматично зіставні з 

в і л ь н и м и  с л о в о с п о л у ч е н н я м и  слів, на базі яких розвинулося нове 

спеціальне значення. Головним чином, структуру с и н т а г м  становили 

загальновживані слова, іноді з дещо звуженою семантикою. Цілісне значення 

с и н т а к с и ч н и х  к о н с т р у к ц і й  формально мотивоване сумою значень 

компонентів (робити на млинахъ = робити + на млинахъ), однак семантика 

подібних синтагм набувала спеціального номенклатурного відтінку (ʻробити 

на млинах, виконуючи трудову повинність‘)‖ [363, с. 8]. Про спеціалізацію 

таких АСС перехідного типу, на думку дослідниці, свідчать: а) ―обмеження 

кола лексичної сполучуваності‖; б) ―стабільність компонентного складу‖; в) 

―чітка закріпленість за відповідною сферою в писаних пам‘ятках‖, г) ―перехід 

до іншої парадигми‖; ґ) ―своєрідність синтагматичних параметрів‖; д) 

―формування специфічних дериваційних властивостей: синтагми становили 

лексичну основу для творення однокомпонентних номенів із високим 

ступенем спеціалізації, із якими вступали в дублетні відношення й різнилися 
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лише структурою: дань медовая – медовое, гроши покуховные – 

покуховщина, дяклы осипные – осипщина та ін.; пор. також: робити на 

млинахъ – млин, плата з лану – ланове та ін.‖
69

 [ib.]. 

Інша аргументована позиція – зарахувати такі АСС до окремого класу 

―неоднослівних позначень‖, куди ввійдуть: 1) складені терміни з вільним 

значенням компонентів, а також стійкі АСС із реліктовими компонентами, 

що мають вузькоспеціальну сферу застосування; 2) термінологічні 

словосполучення з переносним значенням прикметника чи іменника; 3) 

стійкі АСС, у яких значення прикметника пов‘язане зі значеннями 

відповідного слова на рівні потенційних сем, 4) традиційні складені 

позначення (найменування) явищ культури та історії, суспільної і політичної 

сфери [411]. На думку Т. Лапаєвої, АСС проміжного типу – ―це різновид 

словосполучень, які синтаксично вільні, проте лексично обмежені. Лексичні 

обмеження компонентів таких АСС зумовлені не їхніми лексико-

семантичними властивостями, а застосуванням і використанням усього 

словосполучення як єдиної цілісної номінаційної одиниці в певній сфері 

мовлення‖. 

Диференційні ознаки стійких АСС: 

а) відтворюваність; 

б) цілісність номінації за умови семантичної роздільності 

компонентів; 

в) семантична членованість, яка відповідає двочленній природі 

денотата; 

г) наявність у їхньому складі компонента, що має різний ступінь 

ідіоматизації – від повної несумісності зі словниковим значенням того самого 

слова до наявності потенційних сем у значенні компонентів. 

Інтегральні ознаки стійких АСС: 
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 Такі дублетні найменування (плата чиншовая – мыто чиншовое – дань чиншовая; дань серебреная – 
податокъ серебщизный – пенязи серебщизные – плат серебщизный та ін.) мають спеціальну назву – 

альтернанти.  
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а) обмеження сполучуваності компонентів, аж до одиничної 

сполучуваності; 

б) семантика, пов‘язана з родо-видовими відношеннями; 

в) номінативна цілісність, зумовлена участю компонентів у створенні 

класифікаційної характеристики предмета; 

г) суспільне усвідомлення ознаки, переданої прикметником (ця ознака 

не існує самостійно, не є об‘єктивною, тому що її відкрила й усвідомила 

людина) [ib.]. 

Історик мови Г. Войтів на підставі конкретних випадків українського 

слововжитку XVI–XVIII ст. доходить важливих загальних висновків про 

умови виникнення номінаційних словосполучень: ―У зв‘язку з тим, що слово 

речь у множинній формі вживалося в широкому узагальнювальному значенні 

ʻодяг, білизна, предмети особистого користування‘, виникає потреба 

г р а н и ч н о ї  (відповідно до властивостей мови) м о т и в о в а н о с т і  

і м е н у в а н н я , що і призводить до появи н о м і н а т и в н о г о  

с л о в о с п о л у ч е н н я , у якому слово речи втрачає узагальнювальний 

характер‖ [102, с. 219]. 

Загалом же в українському мовознавстві відсутні спеціальні 

дослідження про АСС перехідного типу, їх розглядають принагідно як 

л е к с и к а л і з о в а н і  с л о в о с п о л у ч е н н я , зокрема в межах класифікації 

словосполучень ―за рівнем злитості компонентів‖ (термін А. Загнітка), 

відповідно до якої словосполучення поділяються на: 

а) вільні, або синтаксично вільні (кожний компонент виконує в 

реченні роль окремого члена речення: синій зошит, прийти вчасно, добре 

відгукнутися та ін.); 

б) синтаксично зв‘язані (нечленовані, неподільні, цілісні); такі 

словосполучення виконують роль одного члена речення (два роки, від 

покоління до покоління, один із нас, літньої пори); вони, як і синтаксично 

вільні, мають структуру, граматичне значення, їхні компоненти пов‘язані 
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одним із різновидів підрядного зв‘язку, проте цілісність окремих 

словосполучень пізнавана тільки в межах речення; 

в) фразеологічно зв‘язані (за своїм значенням відповідають слову і 

можуть бути легко ним замінені: замилювати очі – обманювати, тримати 

язик за зубами – мовчати та ін.); 

г) лексично зв‘язані, тобто лексикалізовані сполучення (також мають 

значення одного слова, пор.: літнє кафе тощо); на думку А. Загнітка, ―такі 

сполуки слів є стійкими, нерозкладними, але в них значення слів є прямим‖ 

[258, с. 17–18]. 

АССПТ поділяють на к о м п о з и ц і й н і  та д е к о м п о з и ц і й н і  АСС 

на підставі сучасного мовного матеріалу [735]. Спробуємо використати 

доступний історичний лексичний матеріал саме для такого аналізу і виявити 

особливості поведінки АССПТ в українській мові XVI–XVIII ст. 

4.4.1. Композиційні ад’єктивно-субстантивні словосполучення 

У межах композиційних АСС, на думку Н. Юдіної, можна виділити 

дві групи: 1) композиційно вільні vs мовно невільні; 2) композиційно 

невільні vs мовно вільні [735, с. 27]. 

4.4.1.1. Композиційно вільні vs мовно невільні словосполучення 

Композиційно вільні vs мовно невільні (або референтно-обмежені) 

АСС, як стверджує Н. Юдіна, детально вивчені в лінгвістиці, їх виявлено на 

матеріалі різних мов, детально описано в порівняльно-зіставному аспекті, і 

вони, як правило, лексикографічно зафіксовані. За матеріалами пам‘яток 

можна до цієї групи зарахувати, зокрема, АСС конь буланъ (1567 ЦБ Лит. 16, 

3, 93) // кляча буланая (Житомир, 1650 ДМВН 205); шабля бүлатная 

(Володимир, 1572 ЖКК ІІ, 25) // карвашъ бүлатный (Миленовичі, 1581 

ЖКК І, 198); волосъ шедивый (тільки в: ◊ до шедивого волоса ‗до старості‘ 

(1689 Ген.Сл.Луб.п. 156 // КТ) та ін. 

Із погляду композиційної семантики такі АСС не становлять 

особливого зацікавлення, адже характеризують наявність чітко закріпленої 

сполучуваності конкретних іменників із прикметниками конкретної мови 



300 

(пор.: рос. карие глаза, каштановые волосы, серые глаза, седые волосы та ін.) 

[735, с. 27], і, отже, в їх основі лежить знання конкретної мови та вільне 

володіння нею, про що може свідчити, наприклад, ―Словник ентокультурних 

колокацій‖ О. Архипової, поданий у додатку до її дисертаційного 

дослідження [25, с. 192–250].  

За нашим спостереженням, це все-таки вільні словосполучення – з 

погляду комбінаторики, а другу частину їх терміноназви – м о в н о  

н е в і л ь н і  – варто уточнити, адже дослідники мають на увазі належність 

АСС до певної мови, а не до мови загалом. 

4.4.1.2. Композиційно невільні vs мовно вільні словосполучення 

Принципово іншими є одиниці другого типу – композиційно 

невільні vs мовно вільні, специфіка ―неволі‖ яких визначаються знанням 

людини про світ. На підставі корпусу АСС, сформованого за текстами 

пам‘яток XVI–XVIII ст., можна стверджувати, що композиційно 

невільні vs мовно вільні АСС (за Н. Юдіною, це атрибутивно-субстантивні 

комплекси) мають складну структуру. 

4.4.1.2.1. Номінаційні словосполучення 

Номінаційні АСС формують найчисельнішу групу в межах 

композиційно невільних vs мовно вільних АСС і функціюють як спеціальні 

назви різних галузей життя та діяльності українського суспільства XVI–

XVIII ст. Тексти пам‘яток дають змогу виокремити кілька найбільших груп 

номінаційних АСС.  

Юридичні назви. Численні АСС об‘єднані між собою антонімічно-

синонімічними та гіперо-гіпонімічними зв‘язками і сформувалися навколо 

таких стрижневих компонентів: 

1. Субстантивний компонент судъ ‗судовий орган‘: суд асесорскии 

‗державний суд, який розглядав справи стосовно королівських міст‘, суд 

головный трибуналскии ‗коронний трибунал, сесії (каденції) якого, що 

навесні і влітку відбувалися в Любліні, були апеляційною інстанцією 

стосовно рішень гродських, земських і підкоморських судів Малої Польщі та 
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українських земель у складі Речі Посполитої‘, суд задворныи ‗суд особистої 

королівської юрисдикції‘, суд земскии ‗виборний шляхетський суд воєводств 

у цивільних справах‘, суд каптуровыи ‗суд, який під час безкоролів‘я діяв на 

території воєводств і заміняв суди інших інстанцій‘, суд кгродскии ‗суд 

королівських намісників (старост) у кримінальних справах‘, суд 

подкоморскии ‗суд підкоморія, який розглядав суперечки щодо маєткових 

меж‘, суд релұцыиныи ‗королівський суд, який розглядав справи за 

апеляцією і справи, передані від асесорського суду‘, суд сеимовыи 

‗найвищий королівський суд, що діяв під час сейму – у перервах між його 

засіданнями‘(СлДБВ 1064). 

2. Субстантивний компонент листъ ʻкоролівський привілей, 

королівське розпорядження‘ (СлДБВ 1050): лист веновныи ʻлист стосовно 

віновного зобов‘язання‘, лист вечистыи ʻлист про даруваняя маєтку у вічне 

володіння‘, лист вызнаныи ʻлист з підтвердженням конкретної юридичної дії, 

вчиненої експонентом або його попередником‘, лист даровныи ʻлист про 

дарування маєтку‘, лист делчии ʻлист щодо поділу маєтку‘, лист завартыи // 

лист зашитыи ʻзакритий лист із розпорядженням чи повідомленням‘, лист 

записныи ʻлист про дарування чи уступку маєтку‘ (пор.: листъ записный 

―духовное завещание‖, ― обязательство‖ – МСТ І, 281), лист заставныи ʻлист 

про надання маєтку в заставу‘, лист купчии / лист продажныи ʻлист про 

купівлю-продаж маєтку‘, лист навпоминалныи / лист упоминалныи ʻлист, 

який нагадує про виконання обов‘язку чи зобов‘язання‘, лист обвесныи ʻлист 

про сповіщення чогось‘ (листъ авизориялный ʻтс.‘ – СлДМВН 305), лист 

ѡтвористыи / лист ѡтвороныи ‗відкритий лист із розпорядженням чи 

повідомленням‘, лист отворотный ‗відстрочувальний лист‘, лист отказный 

ʻлист про відмовлення володіти маєтком на користь іншої особи‘, лист 

позовныи ‗лист, що містить позов‘, лист протестацыиныи ʻлист, що містить 

протестацію‘, лист увяжчии ‗лист, що фіксує офіційне введення у володіння 

маєтком‘, лист умоцованыи ‗лист про надання уповноваження представляти 

в суді інтереси його автора‘ (іb.). 
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3. Субстантивний компонент рок (рочок, термин) ‗термін судових 

засідань, судова сесія‘ (СлККПС 329): рок завитыи ‗остаточний судовий 

термін, що не підлягає відстроченню‘, рок препелзлыи ‗судове засідання, яке 

не відбулося‘, роки земскиє ‗судові сесії земського суду, які тривали 

протягом двох тижнів у визначений термін, а саме: михаиловскиє – після 29 

вересня, светотроицкиє – після Трійці; трикролскиє – після 6 січня‘, роки 

подкоморскиє ‗судові сесії підкоморського суду‘, рочки кгродскиє (ib.) та ін. 

(детально див.: Додаток 1). 

4. Субстантивний компонент сторона ‗відповідач, позивач‘ (СлДБВ 

1063): сторона жалобнаұ ‗позивач‘ (пор.: жалобливая сторона ʻсторона, що 

подала скаргу; скаржник‘ – XVII ст. ЛРК 24 зв.), сторона наповодоваұ // 

cторона поводоваұ ‗тс.‘, сторона ѡбражонаұ ‗тс.‘, сторона нарушонаұ 

‗потерпіла сторона‘ (пор.: шкодливая сторона ‗сторона, що зазнала шкоди; 

потерпіла сторона‘ – XVII ст. ЛРК 35), сторона ѡтпорнаұ ‗відповідач‘, 

сторона позванаұ ʻтс.‘ (ib.).  

Географічні назви. Значна частина їх увійшла до словника 

―Українські краєвиди XVI–XVIII ст.‖ (УК
16-18

) у статусі номінаційних АСС: 

моѵсїй взѧлъ таблицү законоу з горы синайской (поч. XVII ст. Проп.р. 260); 

Татарє <…> въ запєртю горы Имаусѣ и Кавказѣйскихъ скалѣхъ <…> 

мєшкали (1672 Крон.Соө. 224 // КТ) та ін. 

1. Субстантивний компонент вода. Частина таких АСС – складених 

географічних назв – використовує субстантивний компонент у рідко 

вживаному значенні; до прикладу, вода ‗водойма (річка, став, озеро, море, 

океан)‘ у складі номінаційних АСС вода ієрданская / вода ієрдонская ‗ріка 

Йордан‘: Тои жє авгүстынъ ст ы҃й зара(з) и дрүгүю фѣкгүрү приводитъ, то 

є(ст) іаково пєлкгримство, жє ұкъ то(т) Патрїарха за єдны(м) кїє(м) 

пєрєшо(л) воды ієрданскїє, и в далєкүю краинү зашєдши, богатыи сѧ до 

ѡтчизны вєрнүлъ (поч. XVII ст. Проп.р. 201); и Єлисєи плащыкомъ илїинымъ 

накр҃стъ в̾ дарылъ в̾  водоу ієрдонскѫю , и тако по соухоу пєрєишол (Львів, 

поч. XVII ст. Крон. 114 зв.). 
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2. Субстантивний компонент море. Більша частина номінаційних АСС 

має субстантивний компонент у загальновживаному основному значенні. 

Наприклад, завдяки широкій сполучувальній здатності субстантива море 

‗море‘ задокументовано численні номінаційні АСС: море азовскоє (1718–

1724 ЛСЛ 698), море балтійскоє (ib. 712), море варажскоє (ib. 712), море 

вземноє (ib. 713), мертвоє море (ib. 96), море великоє (ib. 86), море 

європейскоє (ib. 712, 713), море тѣсноє (ib. 474) / море узкоє (ib. 126), море 

черноє (ib. 980), море скифскоє (ib. 698), море средиземленноє / море 

средиземноє (ib. 712, 713), море хвалинскоє (ib. 712), море цариградскоє (ib. 

519), море чермноє (ib. 394, 712) [детально про ці та інші назви морів див.: 

УК
16-18

, 198–207]. 

Адміністративно-територіальні назви. Сюди належить, зокрема 

чисельна група АСС – найменувань країв, земель, які виникли завдяки 

широкій сполучувальній здатності субстантива земля (землѧ): землѧ 

Венґерскаѧ ‗Угорщина‘ (1659 КР 38); землѧ Саскаѧ ‗Саксонія‘ (ib. 40); землѧ 

Баварскаѧ ‗Баварія‘ (ib. 44 зв.); землѧ Британскаѧ ‗Англія‘ (ib. 46 зв.); землѧ 

Французкаѧ ‗Франція‘ (ib. 60); землѧ Инфлѧнтскаѧ ‗Швеція‘ (ib. 63); землѧ 

Гишпанскаѧ ‗Іспанія‘ (ib. 70 зв.); землѧ Рускаѧ ‗Україна-Русь‘ (ib. 73 зв.), 

землѧ Московскаѧ ‗Московія‘ (ib. 78), земля Шоцкая ʻШотландія‘ (1718–1724 

ЛСЛ 1162) / земля Шкоцкая ‗Шотландія‘ (1656–1671 Рук.Хрон. 227 // КТ), 

земля Шлонская ‗Сілезія‘ (1718–1724 ЛСЛ 1194); Речь Посполитая ‗Польська 

держава‘ і ‗міська громада‘ (СлТУ 365) та ін.  

Для відтворення мовного портрета українця того часу, його знань та 

уявлень про світ додамо до наведених вище ще АСС, виявлені в ―Лексиконі‖ 

І. Максимовича: аглицкая земля ‗Англія‘ (1718-1724 ЛСЛ 128), 

брандебурская земля (ib. 712), угорская земля ‗Угорщина‘ (ib. 537), влоская 

земля ‗Італія‘ / италїйская земля (ib. 111, 523) / італіанская земля (ib. 638), 

греческая земля ‗Греція‘ (ib. 502), [ґалліа] французкая земля (ib. 487), дацкая 

земля / земля дунская ‗Данія‘ (ib. 281), [ефіопія] арапская земля (ib. 41) / 

муринская земля ‗Африка‘ (ib. 718), моравская земля ‗Моравія‘ (ib. 756), 
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ческая земля ‗Чехія‘ (ib. 124), швабская земля (ib. 1264) / нѣмецкая земля (ib. 

494), швайцарская земля (ib. 519), шведская земля (ib. 1264), китайская земля 

(ib. 176), мазурская земля (ib. 715) / полская земля (ib. 976), ормянскаа земля 

(ib. 90), персидская земля ‗Персія‘ (ib. 937), пруская земля ‗Пруссія‘ (ib. 126), 

саская земля ‗Саксонія‘ (ib. 1152), сербская земля (ib. 1210, 1173), скифская 

земля ‗Скіфія‘ (ib. 1165) та ін. 

Військові назви. Одна із груп цих АСС сформувалася завдяки 

широкій сполучувальній спроможності субстантива воинъ: биглый воинъ 

(1718–1724 ЛСЛ 598), воинъ водный (ib. 384), воинъ водобитный (ib. 784), 

воинъ волный (ib. 162), воинъ выслуженый (ib. 119), воинъ двооброчный (ib. 

737, 1411), воинъ закупный (ib. 105), воинъ легкїй (ib. 328, 448), воинъ 

морскїй (ib. 192, 784), воинъ наемный (ib. 39, 735, 767), воинъ новый (ib. 790, 

1319), воинъ осадный (ib. 1006), воинъ зостарѣлый (ib. 251), воинъ отставный 

(ib. 407), воинъ преднїй (ib. 73), воинъ преднѣйшій (ib. 1344), воинъ 

преторскій (ib. 1011), воинъ старый (ib. 1385), оруженосный воинъ (ib. 267), 

рядовый воинъ (ib. 506) та ін. 

Підгрупа номінаційних АСС – назви військових посад, звань, чинів –

об‘єднана навколо численних стрижневих компонентів, як-от: 

гетьманъ ‗військовий командувач‘: гетьманъ великий коронний 

‗командуючий військом на землях Польського королівства‘ (СлТУ 358) (пор.: 

гетманъ коронный ―главнокомандующий‖ – МСТ І, 174), гетьман польний 

‗заступник великого коронного гетьмана; командуючий військом на 

кордонах держави‘ (ib.) (пор.: гетман полныи ‗дрібний судовий урядник‘ – 

СлККПС 305); 

єнералъ ‗урядовець‘: возний єнералъ ‗дрібний судовий урядник, 

судовий виконавець‘ (CлТУ 358), краковський єнералъ ‗староста земель 

Малої Польщі, історичної області Польського королівства‘ (ib. 359) та ін.; 

маршалокъ ʻрозпорядник двору, сейму, сеймика тощо‘: маршалокъ 

Волинскои земли ʻнамісник Волинської землі до створення Волинського 

воєводства (1566 р.)‘, маршалокъ дворний ʻрозпорядник королівського 
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[невеликокнязівського] двору, управитель двірських служб‘, маршалокъ 

земский ʻсановник у Великому князівстві Литовському з функціями міністра 

внутрішніх справ і юстиції‘ (СлТУ 362). 

Завдяки ад‘єктивному компонентові розвивалися гіперо-гіпонімічні 

зв‘язки. До прикладу, АСС генеральная старшина ―пять главных 

чиновниковъ во время гетьманств‖ (як подає перший історичний словник 

української мови В. Ломиковського) об‘єднує АСС генеральный писарь, 

генеральный есаулъ, генеральный бунчучный, генеральный судья, 

генеральный обозный (СМСЛ 9). 

Релігійні назви. Пам‘ятки засвідчують значну кількість номінаційних 

АСС стосовно релігійного і церковного життя українського суспільства XVI–

XVIII ст.: нє тылко в старом законѣ таковоє размышлєнѧ и наукоу знайдєшъ, 

алє и в̾  апостолских листєх, коликолвєкъ бовѣм бозскоє ѡноє писмо 

высокүю справоу ұкоую и моц ѡписоуєтъ (поч. XVII ст. Проп.р. 150 зв.); 

єрєтичє <…> ѡчистишсѧ ѡт пръвородного грѣха (поч. XVII ст. Проп.р. 195); 

іѡа(н) ѡтишо(л) в поущү длѧ оустєрєжєнѧсѧ ѡт грѣховъ повшєдных, бо 

см҃ртелны(х) сѧ нѣкды нє допоусти(л) (поч. XVII ст. Проп.р. 255) та багато ін. 

Такий матеріал постійно перебуває в полі зору істориків української мови. 

Назви церковних чинів і посад, із-поміж яких є чимало номінаційних АСС, 

детально описала С. Бібла [57]; назви богослужбових предметів – Н. Пуряєва 

[559]; найменування богослужінь та обрядів – Ю. Осінчук [516]. 

До групи релігійної лексики належить, на нашу думку, підгрупа 

календарних назв, тому що більшість таких номінаційних АСС виникла у 

зв‘язку із церковно-релігійною діяльністю. До прикладу, із субстантивним 

компонентом день функціювали АСС – назви днів тижня: день понеделковый 

(Луцьк, 1630 АрхЮЗР 6/І, 473), день вторковый (Київ. 1621 Коп.Пал. 1049), 

день четвертковый (поч. XVII ст. Проп.р. 200), день пятковый (Львыв, 1644 

ЛСБ 1043, 61 зв.), день суботный (серед. XVII ст. Кас. 31), день недѣлный 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 211), дни повшедныи ʻбудні дні, будні‘ (МСТ ІІ, 123) / 

день работный ‗тс.‘ (1718–1724 ЛСЛ 323, 1027), день праздничный (ib. 
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1124) / день праздный (ib. 323) / день свободный ‗святковий день, неробочий 

день‘ (ib. 323).  

Проте АСС зі словом день (дни, днѣ) переважно стосувалися: 

а) церковного календаря, наприклад: день всѣхъ святыхъ (1718–1724 

ЛСЛ 880, 213), задушныи дни (ib. 448), крестныи дни (ib. 1125) / крестовыє 

дни (ib. 463), крестопоклоннїи дни (ib. 57), мясный день (ib. 153), 

переступный день (ib. 618), постныи дни (ib. 396), тройчинъ день (ib. 911), 

поминалныи дни (ib. 448) / памятныє дни (Львів, 1602 ЛСБ 369) / день 

упокоєный (Київ, 1627 Тр. 37) та ін.; 

б) християнського вчення, християнської віри, наприклад: день 

господень / день судный / день страшный / день панскїй / день послѣднїй 

‗день страшного суду‘ (СУМ
16-17

 7, 233). 

Із ад‘єктивів найбільшу сполучувальну здатність виявляє атрибутив 

великий (великій): великая вечеря / великий вечеръ, великая мша, великая 

неделя, великая пятдесятница, великая пятниця / великий пятокъ, великая 

седмица, великая середа, великая субота, великиє запусты, великий день, 

великий понеделокъ, великий четверъ, великый мясопустъ та ін. (СУМ
16-17

 3, 

214–215), а також ад‘єктиви великодній та великоденный – похідні від 

номінаційного АСС великий день: великоденная недѣля, великоденноє свято, 

волторокъ великоденный, великодный постъ, великодный день, великодный 

пятокъ та ін. (ib., 216). 

Ботанічні назви. Найчисельніша група таких АСС сформована із 

субстантивним компонентом дерево (древо): древо бобковоє (1718–1728 ЛСЛ 

660, 771), брасилїйскоє дерево (ib. 127), дерево бумагородноє / древо 

бумажноє / древо бумажнородноє / древо коробумажноє (ib. 85, 120, 883), 

древо валсамовоє (ib. 1423), древо вонноє (ib. 1243), древо єгипетскоє (ib. 

936), древо желудноє (ib. 1141), древо кадилноє (ib. 667), древо мавританскоє 

(ib. 401), древо смолородноє / древо смолоточноє (ib. 512, 515), древо терново 

(ib. 29), корабелноє древо / парусноє древо (ib. 705) та ін.; пор. також 

номінаційні АСС релігійної сфери: дерево крестовоє ‗хрест‘ (поч. XVII ст. 
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Проп.р. 302 зв.), дерево святоє ‗тс.‘ (Вільна, 1600 Катех. 45), животворящєє 

дерево ‗тс.‘ (Київ, 1623 МІКСВ 70). 

Що ж до атрибутивних компонентів у складі таких АСС, то особливу 

сполучувальну активність виявляють: 

1) ад‘єктиви, утворені від зоонімів, наприклад: 

а) атрибутивний компонент волчій (волчїй): волчіи бобки [трава] 

(1718–1724 ЛСЛ 1423), волчоє зелїє (ib. 132), волчеє млеко [зел] (ib. 154), 

волчіи узлы [трава] (ib. 1048), волчій млечъ [трава] (ib. 1319), волчїй перецъ 

[зел] (ib. 197), волчїє лыко [трава] (ib. 736), волчїй горох [трава] (ib. 720), 

волчїй ошиб [трава] (ib. 694); 

б) атрибутивний компонент песій (песїй): песїй ленъ [трава] (1718–

1724 ЛСЛ 1050), песіє зеліє (ib. 143); песїи вишни [трава] (ib. 514), песїй 

кормъ [трава] (ib. 503), песїй ленъ [зелїє] (ib. 157), песїй огурецъ [зел] (ib. 

269), песїй роменъ (ib. 260), песїй языкъ [зел] (ib. 278), песїя глава [зел] (ib. 

278), песія паща [зел] (ib. 278); 

в) атрибутивний компонент враній (враній): макъ вранїй [зел] (ib. 65), 

враніє око [зел] (ib. 1203), вранія нога [трава] (ib. 1236); 

г) атрибутивний компонент воловый: волово око [зел] (ib. 131), 

воловый языкъ [трава] (ib. 1154), воловый язычокъ [зел] (ib. 90); 

ґ) атрибутивний компонент еленїй: еленїй щавел (ib. 520), еленїй 

языкъ [трава] (ib. 954), еленїй корен [зел] (ib. 369); 

д) атрибутивний компонент лисій: лисій хвостъ [зеліє] (ib. 53, 71) 

лисія яйца [трава] (ib. 861), лисія яйца [зел] (ib. 279) та ін.; 

2) ад‘єктиви, утворені від географічних назв: 

а) відтопонімний атрибутивний компонент, наприклад, ад‘єктив 

італійскій (італїйский): вербїє італійскоє (ib. 46), кроп італїйский (ib. 738), 

морков італїйская, орѣхъ італійскій (ib. 641, 645), осетъ італійскій [зел] (ib. 

183); 

б) відтопоапелятивний атрибутивний компонент, наприклад, ад‘єктив 

лѣсный: лѣсная груша (ib. 1062), лѣсная грушка (ib. 17), лѣсная кропива (ib. 
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144), лѣсная яблонь (ib. 726), лѣсной макъ (ib. 486, 498), лѣсная маслина (ib. 

140), лѣсной орѣхъ (ib. 817), лѣсной пастернакъ (ib. 100), лѣсная редка (ib. 

176), лѣсная рута (ib. 166), лѣсная смоковница (ib. 132), лѣсной хрѣнъ (ib. 

1120), лѣсная шалвѣя (ib. 176) та ін. 

Зоологічні назви. Найчисельніша група АСС сформована із 

субстантивним компонентом звѣръ: водоземный звѣръ (1718–1724 ЛСЛ 65, 

1388); звѣръ аравитскій (ib. 11); звѣръ волковидный (ib. 1120); звѣръ 

земнородный (ib. 1150); звѣръ индїйскїй <лютый> (ib. 710); звѣръ индійскїй 

(ib. 949), звѣръ медведомышїй (ib. 87), звѣръ морскій (ib. 85, 17, 1217), звѣръ 

роговознеслый (ib. 25), звѣръ кїтскїй (ib. 206), звѣръ травный (ib. 966) та ін. 

[пор.: АСС звѣръ косматый ‗шкури хутрових звірів; хутро‘ (Житомир, 1584 

АЖМУ 136)]. 

Особливу сполучувальну активність виявляють ад‘єктиви, утворені 

від географічних назв: 

а) відтопонімний атрибутивний компонент, наприклад, ад‘єктив 

индейский (индейскїй, индїйский, индійскій): индейская птица (ib. 670), 

индейскїй петухъ (ib. 901), индейская курица (ib. 723), звѣръ индїйский 

<лютый> (ib. 710), змій индійскій (ib. 982) 

б) відтопоапелятивний атрибутивний компонент, нариклад, ад‘єктив 

морский (морскій, морскїй): баранъ морскїй (ib. 770), єжъ морский (ib. 361), 

[желвъ] ракъ морский (ib. 868), карась морскій (ib. 1158), [китъ] звѣръ 

морский (ib. 172), коникъ морскїй (ib. 132), конь морскій (ib. 527), котъ 

морскій (ib. 165, 169), лисъ морскій [рыба] (ib. 53), свиня морская (ib. 541), 

морскїй плющъ [рыба] (ib. 514), орелъ морскій (ib. 514), песъ морскїй [рыба] 

(ib. 166, 652), пїявица морская (ib. 652), ракъ морскїй <круглый> / ракъ 

морскїй <округлый> (ib. 874), рыбы морскія (ib. 947) та ін. 

Торгово-економічні назви. Номінаційні АСС цієї групи найчастіше 

мали стрижневі компоненти грошъ ‗монета різного карбування і різної 

вартості; гріш‘, грошѣ (гроши), плата, пенязи (пенези) ‗гроші, готівка‘: грошъ 

литовський ‗монета литовського карбування; литовський гріш‘ (Володимир, 
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1567 ЦДІАК 28, 1, 2, 25), грошъ полский ‗монета польського карбування; 

польський гріш‘ (1552 ОЧорн.З 56), грошъ широкий ‗срібна монета чеського 

карбування; широкий чеський гріш‘ (Кошир, 1502 AS І, 148); узкий грошъ 

‗монета малої вартості; вузький гріш‘ (ib.) [СУМ
16-17

 7, 98], гроши готовыє 

‗готівка‘ (СлЛРК 217), пѣняжна плата ‗грошова плата‘ (СлЛРК  218); 

зуполная плата ʻоплата в повному обсязі‘ (ib.); пенұзь белыи ‗1/10 

литовського гроша‘ (СлДБВ 1056): пенұзи поголовныє ʻнадходження від 

поголовного податку‘, пенұзи подводныє ʻнадходження від підводної 

повинності‘, пенұзи кликовыє ʻнадходження від кликання, кликівщина‘ (ib.) 

та ін.  

Часто вживаними були АСС зі стрижневими компонентами: 

• комора ―кладовая, амбар; лавка, склад, магазин‖: комора восковая 

(солевая) ―склад воску, соли”, комора мытная ―таможня‖ (МСТ І, 374); 

комора домовая ʻповітка‘, комора местская ʻкрамниця на ринку, належна 

магістрату‘ (СлТУ 361); 

• товаръ ‗товар, крам‘: гостинний товар ‗товар іногородніх та іноземних 

купців‘ (СлТУ 358), товари косматыє // звѣръ косматый ‗хутро‘ (ib. 360) та ін. 

Окрему підгрупу формують номінаційні АСС – метрологічні назви зі 

стрижневим компонентом мѣра: мѣра дводланная (1718–1724 ЛСЛ 322), 

мѣра десятостопная (ib. 285), мѣра житная (ib. 132), мѣра винная (ib. 846), 

мѣра дволѣтрная (ib. 177), мѣра двостопная (ib. 357), мѣра пятистопная (ib. 

1074) та ін. Ад‘єктивний відтопонімний компонент – мѣра персидская (1718–

1724 ЛСЛ 16), мѣра перская (ib. 93), мѣра рымская (ib. 748). 

На українському мовному ґрунті активно функціювали власні 

відтопонімні номінаційні АСС: 

• Берестейська мѣра ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Бересті‘: а маю 

дати на түю комѧгү мүки корєц ржаноє Бєрєстєйскоє мѣры (Городище, 1551 

AS VI, 108) 

• Кіевская мѣра ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Києві‘: тыи мнѣ люди 

давали осмъ вѣдеръ меду Кіевское мѣры (Київ, 1507 АрхЮЗР 1/VI, 10) 
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• мера Житомирская ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Житомирі‘: жита 

коло(д) три, пшєници по(л)торы колоды мєры Житоми(р)скоє (Житомир, 

1583 АЖМУ 54) 

• мера Торчинская ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Торчині‘: 

ѡ(т)да(в)ши на то(т) рокъ до рукъ єго тую всю спо(л)на сто лашто(в) жита 

мєрою То(р)чи(н)скою (Володимир, 1584 ТУ 205) 

• мера Овруцкая ʻодиниця виміру сипких тіл у м. Овручі‘: [на нивах] 

засевается збожя меры Овруцкое ведер осмънадцать (Овруч, 1600 АрхЮЗР 

1/VI, 289) та ін. 

Медичні назви. До таких назв належать, до прикладу, найменування 

захворювань людей. Численні АСС цієї групи об‘єднані між собою 

антонімічно-синонімічними та гіперо-гіпонімічними зв‘язками і сформовані 

навколо таких стрижневих компонентів: 

1. Субстантивний компонент болѣзнь (болезнь) у складі АСС 

артетична болѣзнь, болезнь меланхолѣчная, болезнь уставичная, болѣзнь 

сухая / болѣзнь сухотная, видимая болѣзнь / внѣшняя болѣзнь / позвѣрховная 

болезнь, внутрняя болѣзнь / невидимая болѣзнь, долгодневнаѧ болезнь та ін. 

2. Субстантивний компонент болесть у складі АСС болесть 

кополиповая, болесть плючная, болесть селезенная, болесть сердечная, 

падучаѧ болесть / падуча хороба / падучая болезнь та ін. 

3. Субстантивний компонент хороба (хвороба) у складі АСС болшая 

хороба / велика хороба, дворска хороба (хороба блудныхъ, немощъ 

французская), колтонова хороба та ін.  

4. Субстантивний компонент немощъ у складі АСС женскаѧ немощъ, 

жолтая немощъ, застарѣлая немощъ / застарѣла хороба, каменная немощъ, 

немощъ трѧсавичнаѧ, чорная немощъ та ін. 

5. Субстантивний компонент горачка, трѧсовица, трѧсцѧ, фебра, 

лихорадка стосовно різних видів гарячки у складі АСС вседневнаѧ 

трѧсовица / повседневнаѧ лихорадка, дневнаѧ трѧсцѧ / дневнаѧ фебра, 

четверодневная фебра, пѧтдневнаѧ трѧсовица, третодневнаѧ трѧсовица та ін.  
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6. Субстантивний компонент повѣтриє (повѣтре, поветре) стосовно 

мору, епідемії у складі АСС повѣтре велике, повѣтре злоє, повѣтре 

смертоносне, поветре заразливоє, повѣтриє моровоє, повѣтре срогоє та ін.  

7. Субстантивний компонент огонь стосовно гангрени у складі АСС 

антоновъ огонь, пекелный огонь / огневая немочь, огневаѧ фебра / огневая 

немочъ та ін. Значна частина номінаційних АСС із медичної галузі описана в 

монографічному дослідженні Г. Дидик-Меуш [детально див.: 190]. 

Мінералогічні назви. Найчисельніша група АСС сформована 

навколо субстантивного компонента камѣнь (камень) ʻкамінь, коштовний 

мінерал‘: аметистовъ камень ʻаметист‘ (XVI ст. Травн. 490), камень 

бурштыновый ʻбурштин‘ (поч. XVII ст. Проп.р. 207), мѣсячный камень 

ʻселеніт‘ та ін. (детально див.: КСУМ
16-17

); камень волчїй (1718–1724 ЛСЛ 

1290), камень горячий (ib. 140), камень громнистый (ib. 127), камень 

губчатый (ib. 1230), камень древнянный (ib. 302), камень желвоподобный (ib. 

1243), камень жоравлій (ib. 494), камень зерцаловидный (ib. 168), камень 

златовидный (ib. 951), камень златопѣсочный (ib. 59), камень змїєв (ib. 854), 

камень індійскій (ib. 1012), ластовичій камень (ib. 175, 498), камень лвій (ib. 

664), камень лунный (ib. 77), камень млечный (ib. 486), камень огнистый (ib. 

73, 97, 521), камень орлій (ib. 1296), камень солнечный (ib. 1206), камень 

топазный (ib. 1013), камень чегуєватый (ib. 665), камень шароличный (ib. 

524), камень яструбій (ib. 525) та багато ін.  

Побутові назви. Номінаційні АСС зі сфери побуту формують складну 

і розгалужену систему назв. Окрім цього, вони засвідчують високу 

сполучувальну активність обох компонентів: 

а) субстантива; наприклад, АСС зі стрижневим словом вино: вино 

вареноє (1718–1724 ЛСЛ 152), вино италійскоє (ib. 1051), вино копровоє (ib. 

712), вино красноє (ib. 1127), вино крѣпкоє (ib. 120), вино младоє (ib. 771), 

вино нецерковноє (ib. 1394), вино превареноє (ib. 294), вино слабоє (ib. 35, 

1395), вино сладкоє (ib. 895, 1012), вино смоквинноє (ib. 159), вино иссопноє 

(ib. 541), мушкатноє вино (ib. 438, 1394), ренскоє вино (ib. 1394), сикилїйскоє 
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вино (ib. 114), староє вино (ib. 1395), столовоє вино (ib. 1394), терпкоє вино 

(ib. 266), фіалковоє вино (ib. 1395), хмѣлноє вино (ib. 1394), целноє вино (ib. 

1394), чистоє вино (ib. 519, 371), шипковоє вино (ib. 1121) та ін.; 

б) ад‘єктива; наприклад, АСС з атрибутивним компонентом бѣлый 

(белый): вино бѣлоє (антонім – вино чорноє), глина бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 

666), желѣзо билоє ʻбляха‘ (1583 АрхЮЗР 1/І, 183), мѣдь бѣлая (1718–1724 

ЛСЛ 40), олово бѣлоє (1718–1724 ЛСЛ 155), платьє бѣлоє (1518 РЕА І, 94 // 

КТ), челядь белая (Луцьк, 1604 АрхЮЗР 8/ІІІ, 495), воскъ бѣлый (1718–1724 

ЛСЛ 168), кошулѣ бѣлыє (1563 РЕА ІІ, 127 // КТ), ленъ бѣлый <суканый> 

(XVII ст. Літ.Рук. 36 // КТ), одежа бѣлая (Супрасльский монастир, 1580 

Пис.пр.лют. 179), одѣниє бѣлоє (Київ, 1619 О обр. 139), полотно бѣлоє 

(Вінниця, 1619 ЛНБ 5, ІІ 4052, 148 зв.), постѣль бѣлая (XVII ст. Інд. ғ 527, 

293 // КТ), сукно бѣлоє <сермяжноє валеноє> (Київ, 1590 ЦДІА Лен. 823, 1, 

133, 73 зв.), шата бѣлая (Львів, поч. XVII ст. Крон. 154) та ін.  

Отож, як свідчить зібраний матеріал, значну частину номінаційних 

АСС становлять терміни, і ―місце таких АСС на шкалі композиційної 

семантики визначити доволі складно, адже, з одного боку, значення 

словосполучень загалом можна вивести зі значень їхніх компонентів, з 

іншого – частини номінаційних АСС (прикметник та іменник) настільки 

тісно пов‘язані між собою, що цей факт не дає змоги поставити такі 

комбінації поряд із вільними словосполученнями‖. 

4.4.1.2.2. Етикетні словосполучення 

Етикетні АСС – вирази, у складі яких означення набули статусу 

своєрідних постійних епітетів і функціюють як штампи мовного етикету, як 

―засоби вираження гоноративності‖ [499, с. 54], ―слова і формули 

ввічливості, етикету‖ [527, с. 13] чи як ―засоби титулування – формули 

звертання‖ [558, с. 45], в яких особливий інтерес ―становлять означення в 

складі титулів‖; ―титульні означення були твірними для титулувань‖, що 

колись вживалися ―як урочисто-шанобливі епітети-величання, які за 

традицією додавались до власне титулів‖ [ib., с. 48–49]. 
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Подамо нижче етикетні АСС із найуживанішими ад‘єктивами-

атрибутивами у складі шанобливих або титульних назв: 

• благочестивый ʻблагочестивый‘: благочестивый игүмєнъ (1509–1633 

Остр.л. 128) та ін. [детально про АСС із ад‘єктивом благочестивый та 

з ад‘єктивом благочестивѣйший ʻтс.‘ див.: СУМ
16-17

 2, 107–108] 

• блаженнѣший (блаженнѣйшій) ʻблаженніший‘: блаженнѣйшій <и 

всесвятѣйшій> папа [и патріарха] (Єгипет, 1602 Діал. 49) [детально 

про АСС із ад‘єктивом блаженнѣший та з ад‘єктивом блаженный ʻтс.‘ 

див.: СУМ
16-17

 2, 109–110] 

• велебный (велебны) ʻпреподобний, достойний‘ (у складі титулу перев. 

духовних осіб)‘: па(н) пєтръ Сүлими(р)ск(и) <…> призна(л) ли(ст) 

<…> вєлєбному в бозѣ ѡ(т)цү Стєфанови мако(в)скомү (Житомир, 

1650 ПИ ғ 43) 

• великий (великій) ʻвеликий‘: Василий Великий (1605–1616 Виш.Поз.мисл. 

241); Константинъ великій (Єгипет, 1602 Діал. 51) 

• великоименитый ʻславний, знаменитий‘: народъ великоименитый <нашъ 

рүский> (Львів, 1595 ЛСБ 277, 1 зв.) 

• всеблаженѣйший ʻвсеблаженніший‘: жєбы єгда якоє нєдооумѣніє 

припадаєтъ, была рєчъ пови(н)наѧ, нє бєзъ зданьѧ всєблажєнѣйшаго 

ст҃ого законү єпископа црк҃ви мѣста константинополского (Острог, 

1598–1599 Апокр. 136) 

• всепреподобнѣйший ʻвисокопреподобний‘: Ѡ(т) нєгожє ты ѡ(т)чє 

всєпрєп(д)бнѣйшїй Пєтрє архімантритє Пастирю Ч(с)тнѣйшїй Имѧ 

пріємъ (Київ, 1629 На  г.П.Мог. 8 нен.) 

• всесвятѣйший ʻпресвітліший, найсвятіший‘: того жъ Всесвятѣйшого 

Вселенского Патріарха Константинопольского послушный и 

подлеглый Митрополитъ Киръ Исаія Копинскій (Київ, 1631 ОЛ 19) 

• зацный ʻдостойний, шановний, поважаний‘: чоловѣкъ зацный (Володимир, 

1572 ЖКК ІІ, 31); особы зацныє <свѣцкиє> (Київ, 1621 Коп.Пал. 318); 

родичи зацныє <и побожныє> (Київ, 1625 Коп.Каз. 22); шлѧхтичи 
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зацныє <и выборныє> (Київ, 1625 Коп.Каз. 23) / велезацный ʻтс.‘: 

люди велезацныє (1572 ЖКК І, 44); пани велезацныє [на судѣ] 

(Житомир, 1584 АЖМУ 71) / презацный ʻтс.‘: дай б ж҃е ща(с)ливе со 

презацнимъ родомъ вашимъ па (н)скимъ, и рождества Хв а҃ дочекати 

(1714 ПЛ 21) 

• зичливый (жичливий, зичъливый) ʻзичливий, прихильний, відданий‘: 

зичливый ігуменъ [з ѡбители Катишинъ] (1714 ПЛ 21); зичливый <и 

велцеласкавый> благодѣтель [єго милость панъ Стефан Ширай] (1714 

ПЛ 21); жичливий пріятель (1728 ПЛ 46); щире зичъливый приятель и 

слуга (XVIIІ ст. ПЛ 18) / всезичливѣйший ʻтс.‘: слуга всезичливѣйший 

(1730 ПЛ 51) 

• панский ʻпанський‘: прошу вашей панской милости (1717 ПЛ 22) 

• честный ʻчесний, достойний‘: честный отецъ [ігуменъ] (1716 ПЛ 21) / 

честнѣйшїй ʻтс.‘: чєстнѣйшїй пастирь: Ѡ(т) нєгожє ты ѡ(т)чє 

всєпрєп(д)бнѣйшїй Пєтрє архімантритє Пастирю Ч(с)тнѣйшїй Имѧ 

пріємъ (Київ, 1629 На  г.П.Мог. 8 нен.) 

• широкославный ʻширокославний, прославлений, славетний‘: домъ 

широкославный [вашєй кн ҃ милости] (Єв‘є, 1612 Діоп. 3 зв.); памѧть 

широкославнаѧ тільки у: ◊ широкославной памяти [Єго Крол . Мл҃] 

(Київ, 1632 МІКСВ 268) 

• шляхетнеурожоный ʻшляхетний, який має шляхетне походження‘: воєвода 

шляхетнеурожоный <ясневелможный> (XVI ст. Розм. 72 зв.) 

• шляхетный (шляхетъный) ʻблагородный‘ (на картці із КТ): малоросияны 

шляхетныє (XVIII ст. Вел.Сказ. 10 // КТ), мещанинъ шляхетный 

(XVI ст. Розм. 72 зв.), мужъ шляхетный [старозавѣтный Іосифъ] 

(XVII ст. Збірн.ғ 1693, 74
б
 // КТ), народъ шляхетный <и 

православный> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 291 // КТ), небожка шляхетная 

(Топільниця, 1616 ЛСБ 129, 3, 206), панея шляхетная (1582 Кр.Стр. 

69), панъ шляхетъный (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 72), панянки 

шляхетныє <и зацныє> (1606 Мат.Кул. І, 84 // КТ), подстаростий 
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шляхетный (Житомир, 1624 ЛНБ 5, ІІ 4058, 69), служебники 

шляхетныє (1563 АрхЮЗР 1/VI, 52), человѣчокъ шляхетный <и 

значный> (XVIII ст. Вел.Сказ. 8 // КТ), чоловѣкъ шляхетный 

<пристоиный, мудрый, ученый> (XVIII ст. Рук.Тесл. І, 163 // КТ) 

• щирозичливый (щерозичливый) ʻщирозичливий‘: щирозичливый швакгер 

(1718 ПЛ 24), щерозичливый сестренецъ (1722 ПЛ 30) 

• ясневелебный ʻтс., що велебный‘: господинъ ясневелебный [Петро Могила] 

(Київ, 1632 МІКСВ 267) 

• ясневелможный (ясновелможный)
70

 ʻясновельможний (почесно-шанобливе 

найменування польських панів і українських гетьманів‘) [СУМ ХІ, 

657; пор. ще: ʻсіятельный‘ (КТ)]: воєвода Браславский ясневелможный 

(Володимир, 1625 АрхЮЗР 6/І, 456), гетманъ ясневелможный (1648 

КТ), ясневелможный господаръ земли Молдавской (Львів, 1627 ЛСБ 

1051, 2), княжата ясневелможныє <острозскиє> (Брацлав, 1610 ЦДІАК 

221, 1, 54, 7), панъ ясневелможный [Сапега] (Черкаси, 1552 ОЧерк.З 

10), сенаторъ ясневелможный [Короны Полской] (Львів, 1639 Апост. 7 

нен.) 

• яснеосвецоный (яснеосвѣцоный) ʻясновельможний‘ [ʻсиятельный‘ КТ]: 

княжа яснеосвецоноє <велможноє> (Острог, 1587 См.Кл. 1), княжата 

яснеосвѣцоныи [Радивилова] (XVII ст. КТ), титулъ яснеосвецоный 

[княжати належитъ] (1665 КТ) // яснеосвечоный ʻтс.‘: княжата 

яснеосвечоныє [Вишневецкиє] (Чигирин, 1649 ЦДІАК 203, 1, 5, 1) 

• яснепревелебный ʻ преподобний, достойний‘: отецъ митрополитъ києвский 

яснепревелебный (Горошки, 1643 ДМВН 232), отецъ Петро Могила 

яснепревелебный (Луцьк, 1643 КМПМ І, 267), титулъ 

Яснепревелебный [єпископови належитъ] (1665 КТ) // 

яснепревелебнѣйший ʻтс.‘: архімандрітъ яснепревелебнѣйший 

                                                 
70

 Гетманови, каштелѧнови, канцлѣрови, маршалкови, воєводѣ и кождому сенаторови належитъ титулъ 
Ясневелможный (1665 КТ) 
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<кієвский> (Київ, 1632 Євх. 300); Отецъ яснепревелебнѣйший [Кир 

Петро Могила] (ib. 291) 

• яснеурожоный ʻшляхетний‘: цесаръ яснеурожоный (Острог, 1598 

Ист.фл.син. 437) та ін. 

Етикетні АСС мають чітку жанрову специфіку, а тому особливо 

яскраво представлені зокрема в епістолярії. Продемонструємо це на АСС, 

ексцерпованих із текстів приватних листів І половини XVIII ст. 

1. Етикетні АСС, характерні для зачину листів: 

• благородному [єго милости] пану Демяну (1724 ПЛ 40) / 

високоблагородному пану Семену Сулимѣ ( 1730 ПЛ 53) 

• благонадежнѣйшый добродѣю (1737 ПЛ 81) 

• великий добродѣю (1724 ПЛ 40) 

• велможный [мосцѣ] пане судия войсковий (1723 ПЛ 30) 

• єдиний добродѣю (1723 ПЛ 30) 

• [усердно] желательная матко (1720 ПЛ 28) 

• коханий <мой> пане швакгре; коханая панѣ братовая, [сердечне] 

коханий брате (1730 ПЛ 53) / сердечнокоханий племѣннику (1737 ПЛ 

75) / [велце] коханий друже (1733 ПЛ 59) 

• ласкавый <мой> пріятелю (1716 ПЛ 21) / велцеласкавій <намъ> 

м(с)цѣ пане Стефанъ а ѡсобливій бл г҃одѣтелю нашъ (1714 ПЛ 21) / 

найласкавший добродѣй (1717 ПЛ 23) / всенайласкавъший пане 

дяд(ъ)ку и благодѣтелю (1723 ПЛ 38) / вселаскавий <нашъ> швакгре 

(1737 ПЛ 76) 

• любезный <мой> пане швакгре (1718 ПЛ 24) / любезнѣйший <мой> 

братъ (1725 ПЛ 42) / вселюбезнѣйшая панѣ сестро (1727 ПЛ 45) 

• милостивая <моя> цятусю (1722 ПЛ 28); милостивая <моя> матко 

(1725 ПЛ 42) / милостивѣйшій <мой> родителю (1723 ПЛ 31) / [велце] 

премилостивый <мнѣ> добродѣю (1717 ПЛ 22) / премилостивѣйший 

блг҃дѣтелю, млс҃цѣвый пане Стефане (1711 ПЛ 17) / велцемилосцѣвый 

<мой> панъ и братъ (1718 ПЛ 24) / [велце] всемилостивийший пане 
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судия (1723 ПЛ 30) / многомилостивий добродѣю (1737 ПЛ 82) / 

многомилостивий добродѣю (1737 ПЛ 83) 

• милый: милая малжонка, милый молжонокъ (1722 ПЛ 29) / милая 

<моя> панѣ сестра / наймилшїй <мой> сину / наимилшая <моя> панѣ 

малжонко (1733 ПЛ 62) 

• надежний: надежний добродѣй (1742 ПЛ 96) / всенадежний <мой> 

благодѣтелю (1724 ПЛ 39) / [всегда] надеждний благодѣтелю (1731 ПЛ 

57) 

• особлившый благодѣтелю / особливый благодѣтелю (1734 ПЛ 67) 

• премилосердий: премилосердий <мой> господарю куме (1737 ПЛ 82) 

• родителская <и добродѣиская> милость [матко добродѣйко] (1725 

ПЛ 41) 

• сердечний <мой> брате (1737 ПЛ 78) та ін. 

2. Етикетні АСС, характерні для кінцівки листів: 

• благосклонний слуга (1742 ПЛ 96) 

• вѣрножелателний кумъ (1737 ПЛ 83) 

• вѣрнозичливий слуга (1739 ПЛ 87) 

• доброжелателная жена (1743 ПЛ 100), доброжелателний слуга (1730 

ПЛ 52) 

• зичливый слуга (1717 ПЛ 22); [щиросердечне] зичливый рабъ (1723 

ПЛ 30) 

• навсегдашний синъ (1741 ПЛ 93) 

• низкий слуга (1725 ПЛ 44) / нижайший слуга (1730 ПЛ 51) / 

наинижайший рабъ (1734 ПЛ 69) / всенижайший слуга (1737 ПЛ 83) / 

нижайшій синъ (1741 ПЛ 92) 

• охотний слуга (1742 ПЛ 98) 

• поволный ʻпокірний‘ слуга <и всего добра желателний> (1730 ПЛ 

53) 
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• покорный слуга (1730 ПЛ 51) / найпокорнѣйший слуга (1730 ПЛ 

51) / покорнѣйший слуга (1737 ПЛ 77) / вѣрнопокорній слуга (1742 ПЛ 

96) 

• щиревѣрнѣйший швакгеръ (1742 ПЛ 97) 

• щирозичливый швакгеръ (1718 ПЛ 24); щерозичливый сесетренецъ 

[и слуга наинижший] (1722 ПЛ 30), щерожичливий <и наинижщий> 

слуга (1723 ПЛ 35)  

• щирожелателнѣйшій слуга (1740 ПЛ 88) та ін. 

Композиційну семантику етикетних АСС можна вивести із суми 

значень їхніх компонентів, проте в цьому немає потреби. Такі АСС вжиті 

переважно в переносному, іронічному значеннях; у цитованих вище 

приватних листах – часто в навмисно самозаниженому тоні стосовно 

адресанта, про що свідчать численні етикетні АСС зі стрижневим 

субстантивом слуга. 

 

4.4.1.2.3. Клішовані словосполучення 

Композиційну семантику клішованих АСС можна вивести зі значень 

компонентів, проте, як слушно зауважує Н. Юдіна, в цьому немає потреби, 

адже зміст таких одиниць переважно знівельований, затертий, шаблонний і 

―не становить зацікавлення ані для мовця, ані для слухача‖ [735, с. 28]. 

Такі вирази функціюють у звичному для себе і для мовця 

середовищі – переважно в текстах документів, окрім цього, в усталеній формі 

непрямих відмінків: длұ пожитку болшого <и лепшого> (Васильків, 1645 

ЛОИИ 68, 1, 46, 1), длұ болшоє певности (Острог, 1596 ЛСБ 307, 1), для 

болшоє учтивости (Вільна, 1608 Гарм. 220), для болшого свядецства 

(Житомир, 1650 ДМВН 217), на болшую певность (Вінниця, 1620 ЛНБ 5, ІІІ 

4057, 32 зв.), на болшєє потвръждєнїє [въсємү вышєписанномү] (Сучава, 1503 

Cost.S. 261), борзимъ дѣломъ ‗якнайшвидше, негайно‘ (1648 АЮЗР ІІІ, 106 // 

КТ), въ борзомъ часѣ ‗незадовго, незабаром‘ (XVIII ст. Ал.Тиш. 37 // КТ), по 

болшой части ʻпереважно‘ (Рожанка, 1598 Л.Пот. 1007) та ін.  
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Матеріали окремих установ та організацій мали ―свої‖ кліше, 

наприклад, у текстах документів Львівського ставропігійського братства 

виявлено характерні тільки для братств клішовані вирази длѧ братской згоды 

[именє опустити] (Задиби, 1531 AS ІІІ, 393), властю брацкою (Вільна, І пол. 

XVII ст. ЛСБ 500, 1), съ позволенемъ братскимъ (Львів, 1642 Бут. 1), ведлугъ 

постановенїѧ братского (Львів, 1588 ЛСБ 93, 1) та ін. 

Релігійно-богословські тексти мали характерні клішовані АСС, які 

вже на той час набули статусу загальновживаних фраз: во безконечныє вѣки 

(XVII ст. Єв.Реш. 38
б
), блаженной памяти (Київ, 1625 Коп.Ом. 146), з 

допущенія божеского (XVIII ст. Літ.Сам. 10), по благословению божию (1590 

ЛСБ 127), подъ боязню божою (1689 АППС 262), волєю божїєю (Львів, 1587 

ЛСБ 87, 1), за волєю божєю (1599 ЛСБ 1043, 1 зв.), з волѣ божєй (1586 ЛСБ 

80) / зъ волею божою (1646 Мог.Тр. 933), во имя божьє (1509 AS ІІІ, 69), въ 

ласцѣ божой (1621 Коп.Пал. 323), з ласки Божоє (1507 AS ІІІ, 49), божию 

милостию (1559 ЛСБ 30, 1) / з милости божеє (Острог, 1607 Лѣк. 115), во 

славу Божию (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 36), длұ хвалы божєи (Львів, 1585 ЛСБ 

70), на хвалу божію (Вишнівець, 1619 АЮЗР ІІ, 71) та багато ін. 

В епістолярному жанрі використовували вирази-кліше на кшталт: зъ 

великимъ подякованемъ, въ вѣрную службу, зъ пріятелскою пріязнію (1716 

ПЛ 22); до щасливого <вашого> повороту (XVIII ст. ПЛ 18), со взаємнимъ 

<моимъ> поклономъ (1716 ПЛ 21), въ подлѣнной подписи (1718 ПЛ 24); 

счасливого и благополучного путьшествия (1719 ПЛ 26), взаємною 

учинностю и пріазнію (1721 ПЛ 28), уклонъ <мой> нижайший [оддаючи] (ib. 

29), уклон <мой> наинижший (1724 ПЛ 40), уклонъ <мой> низкий [оддавати] 

(1723 ПЛ 34), здравія добраго [зичити], спасенія душевнаго [зичити] (1724 

ПЛ 39), ненарушимому благословению [себе вовѣрити] (1741 ПЛ 92) та ін. 

 

4.4.1.2.4. Традиційно-епітетні словосполучення 

Традиційно-епітетним АСС, тобто т.зв. постійним епітетам (стійким 

синтагмам-формулам, стійким атрибутам та ін.), притаманні постійне та 
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обмежене використання; вони є ―будівельним матеріалом‖ давнього 

українського тексту: буйный вѣтеръ, буйнесенький вѣтеръ, синєє море, ясныє 

очи та ін. (див.: КСУМ
16-17

). Традиційно-епітетні АСС принагідно аналізувала 

М. Чікало, досліджуючи українські кольороназви-ад‘єктиви в складених 

найменуваннях, як-от: ―слово бѣлый у ролі постійного епітета: посередъ 

бѣлаго дня, до самого бѣлаго свѣта‖ [701, с. 30–31]. Композиційну семантику 

таких АСС можна встановити із суми значень їхніх компонентів на тій 

підставі, що стійкість та постійність цих епітетів зумовлені переважно 

сенсомоторними та екзистенційними ознаками означуваних іменників.  

 

4.4.1.2.5. Стереотипні словосполучення 

Стереотипні АСС, як свідчить лексичний матеріал XVI–XVIII ст., 

об‘єднують такі групи найменувань: 

а) національно марковані АСС, які стосуються артефактів культури та 

виробів (китайская ваза, китайскоє начинє, коберци аджамскиє) чи 

національних рис (нѣмецкий порядокъ, швабская точность, полская пиха, 

польский норовъ, французский прононсъ, неволя бѣсурменская) [детально 

див. Картотеку ―Історичного словника українського язика‖ за редакцією 

Є. Тимченка (КТ)]; 

б) регіонально марковані: львовский ұрмарокъ, ұрославский 

ұрмарокъ та ін. (КСУМ
16-17

); 

в) гендерно марковані: дѣвичая цнота, бѣлоголовскиє слабости, 

бѣлоголовский розумъ, цноты бѣлоголовскиє, мужская сила та ін. (КСУМ
16-

17
); 

г) релятивно марковані: материнскаұ любовъ, хата батковская (1661 

АБМУ 60 // КТ), батковъ хлѣбъ (XVIII ст. Клим.Припов. 203), указъ батковъ 

(XVII ст. Акт.Старод.кн. 63) та ін. Варто сказати про ад‘єктиви-пароніми 

братский / братерский / братний, які позначали чотири види релятивності: 

між братами – близькими родичами (згода братская [именє роздѣлити] 

(Задиби 1531 AS ІІІ, 393)), між братами-християнами (любовъ братняя 
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(XVII ст. Гр.Барск. І, 90 // КТ) // любовъ братская <христианская> (1596 

Виш.Кн. 69); милость братская (Острог, 1598-1599 Апокр. 188), згода 

братерская (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 30)), між братами – ченцями (молитва 

братняя (XVII ст. Жит.Св. 520 // КТ)) і між братчиками – членами братств 

(статутъ братский (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1); судъ братский (Берестя, 1590 

ЛСБ 141); церковъ братская (1621 АрхЮЗР 1/VI, 513) та ін.; 

ґ) родинно марковані: сынъ братний (1718–1724 ЛСЛ 1202), жона 

братняя (XVII ст. Інд. ғ 527, 198 // КТ); прабабный братъ (1718–1724 ЛСЛ 

1021), прадѣдный братъ (ib. 1035), прадѣдная мати, прадѣдный отецъ (ib. 

101); кровный приятель ‗родич‘ (Берестя, 1590 ЛСБ 141) та ін. 

Композиційну семантику стереотипних АСС не просто вивести із 

суми значень їхніх компонентів, проте їй притаманні ―імпліцитні нарощення 

змісту, які додаються до вже всім відомих словникових значень 

сполучуваних назв‖ [735, с. 29]. Такий імпліцитний зміст зумовлений 

винятково фоновими знаннями мовців і до певної міри стійкий у позамовній 

сфері. 

 

4.4.2. Декомпозиційні ад’єктивно-субстантивні словосполучення 

Декомпозиційні АСС – такі словосполучення, композиційна семантика 

яких вимагає декомпозиції семантичних структур і які пов‘язані з поняттям 

―заперечення‖. До таких АСС належать: сполучення-модифікації, 

словосполучення-імітації, словосполучення-оксюморони, словосполучення-

анулювання, словосполучення-фальсифікації, словосполучення-перифрази. 

 

4.4.2.1. Словосполучення-модифікації 

Словосполучення-модифікації завдяки атрибутиву набувають 

модифікаційного змісту, який не вдається відразу зрозуміти на основі 

семантики частин АСС (найбільш близькі до невивідних одиниць; пор.: 

фразеологічні єдності біла ворона, стріляний горобець). У пам‘ятках 

виявлено АСС-модифікації із ад‘єктивом-атрибутивом святый: святый отець 
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‗папа Римський‘ (к. XVI ст. Укр.п. 72), святе Тѣло <Христово> ‗Святе 

Причастя‘ / Тѣло Пресвѧтоє [Христа] / Кровь Прєнайдорожшаѧ [Христа]: 

Оуказал̾ то на Тайной вєчєрѣ кгды з̾ нєвымовного мл (с)рдїѧ своєгѡ 

постановивши собою намъ в̾  покармъ , Тѣло своє Пр (с)тоє, в̾ питїє зась , 

Кровь свою Прєнайдорожшүю зоставити (Київ, 1639 МІКСВ 215) та ін. До 

цієї групи належить також низка АСС з атрибутивом честный: честного 

Креста ʻцерковне свято; календарна дата; Воздвиження Чесного Хреста‘ 

(Володимир, 1571 АрхЮЗР 8/IV, 129); воздвижениє Честного (Честнаго) 

Креста ʻтс.‘ (Львів 1596 ЛСБ 302, 1) та ін. 

 

4.4.2.2. Словосполучення-імітації 

У словосполученнях-імітаціях ад‘єктив узагалі позбавляє іменник його 

первісного значення і зумовлює заперечення самого об‘єкта. Такі АСС 

нечисленні, кілька таких словосполучень вдалося виявити в Картотеці 

―Історичного словника українського язика‖ за ред. Є. Тимченка: залѣзна 

ружа, древнянный конь, шклѧна завѣса (детально див.: КТ). Д. Пітт і 

Дж. Катц кваліфікують такі словосполучення ―композиційними ідіомами‖ 

(compositional idioms), оскільки вони, з одного боку, ідіоматичні, з іншого – 

оксюморонні, через що є проміжними одиницями між стандартними 

ідіомами та чисто композиційними словосполученнями [815, с. 410–411]. 

 

4.4.2.3. Словосполучення-оксюморони 

У словосполученнях-оксюморонах оксюморонна інтеграція 

перекомбіновує сумарний зміст логічно несумісних концептів до двох нових 

концептів [735; 736]. У пам‘ятках XVI–XVIII ст. виявлено такі АСС-

оксюморони: старый младенецъ, молодый старецъ, свѣжий небожчикъ, 

горкаұ радость, горкоє веселиє, горливый свѧтый (див.: КТ; КСУМ
16-17

), 

четвероногая птица (1714–1724 ЛСЛ 102), риба многоногая (ib. 871). 

 

4.4.2.4. Словосполучення-анулювання 
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Компонентами АСС, які можна кваліфікувати як словосполучення-

анулювання, є переважно відносні прикметники, із-поміж яких найбільш 

поширені – темпоральні: бывший, тогдашний, недавний, прежний, 

теперешний, временный. Такі атрибутиви найчастіше сполучені з 

релятивними іменниками войтъ, гетьманъ, староста та ін.:  

• бивший (бывший, бывъщий) ʻколишній‘: листъ сүдовый бывшєго 

старосты (Вільна, 1514 AS ІІІ, 11); єго м(л). ѡ(т)цу Пєтрови Могилє, <…>// 

игумєнови бывъшому мико(л)скому пустынъскому (Шумськ, 1638 ККПС 

184–185); бивший сотникъ <кролевецкий> (1723 ПЛ 30) 

• прежний ʻтс.‘: прежниє ст҃ыє ѡ(т)ци нашиє [Церкви] (Єв‘є, 1616 

Прич. отех. 19 зв.); Церковъ светая Восточная прежняя [николи не звыкла 

человѣка, разъ окрещоного по уставу Хрыстову, перекрещивати] (Вільна, 

1608 Гарм. 196) 

• покойный ʻпокійний‘: ког(ъ)да покойный пн ъ҃ сотникъ 

сεднεв(ъ)с(ъ)ки(й) якъ свата(л)ся, и з(ъ) вами и з(ъ) нами нε уговорилъ того, 

чтоби кому в(ъ) тихъ маε (т)ностя(х) <…> била пайка (1723 ПЛ 38)
71

. 

• зешлий ʻтс.‘: пото(м) поклада(л) дрүги(и) ли(ст) ко(н)фи(р)мацыю 

або потвє (р)жє(н)є ѡ (т) г(с)҃прѧ королѧ єго мл ҃(с)ти зєшлого жикгимо(н)та 

авгу(с)та ємү даны(и) (1582 ЖКК ІІ, 109). 

 

4.4.2.5. Словосполучення-фальсифікації 

Словосполучення-фальсифікації описують не стільки імітацію об‘єкта, 

скільки його фальсифікацію, підробку, тобто те, що пов‘язане з умисним 

обманом. Можемо подати низку АСС-фальсифікацій, компонентами яких є 

такі ад‘єктиви: 

• гамѣшный ʻфальшивий, неправдивий‘: учинили собѣ боги 

фалшивыє, поганыє, гамѣшныє (XVIII ст. Пам.укр.м. І, 258) 

                                                 
71

 Більшість ілюстрацій уживання ад‘єктива покоиный у складі АСС засвідчують його використання у 

значенні ʻспокійний, безпечний‘ (покоиноє дєржанє [именей] – Луцьк, 1586 АрхЮЗР 1/І, 226 та ін.) і у 

значенні ʻякий перебуває у стані спокою‘ (людей сплячихъ и покойныхъ <…> побили, поранили (Житомир, 

1605 АрхЮЗР 6/І, 305) та ін. 
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• лжеименный ʻфальшивий, лукавий‘: ү латины лжєимє(н)ныє 

Пастырє, цєлы(м) бє(р)вєно(м) вымысло(в) новы(х), зѣницү сп с҃єнїѧ 

лю(д)ского завалили (1598 Виш.Кн. 284) 

• лживый ʻфальшивий, несправжній‘: пророки лживыє <…> 

приходѧ(т) к ва(м) въ ѡдєж̾ да(х) ѡв̾ чихь (1556–1561 ПЄ 40) 

• ложный
1
 ʻфальшивий, неправдивий‘

72
: ложныє учителѣ [ухопленыє 

мудростію рымскою] (Львів, 1605–1606 Перест. 56) 

• омилный ʻпомилковий‘: гү҃ бү҃ поко(р)нє дїакүє(м) за вси ла (с)ки є(г) 

ѡ(т) то(г) часү та(к) жє поко(л) на(с) гъ҃ бъ҃ въсхощє(т) на ти(м) ѡми(л)ни(м) 

свѣтє имати слүжити томү ст м҃ү храмү пови(н)ни бүдє(м) (Ясси, 1601 ЛСБ 

307, 1) 

• фальшивый ʻфальшивий, несправжній‘: [Бг҃ъ] заказүєтъ подобєнства 

и рытѧ болванѡ(в), богѡ(в) фалшивы(х) (Київ, 1619 О обр. 3); фалшивый 

антихристъ (Вавілон, 1635–1636 АрхЮЗР 1/VI, 712); вира фалшивая 

<геретицкая> (Житомир, 1643 АрхЮЗР 1/VI, 778); литери фалшивыє 

<рүскиє> (Львів, 1593 ЛСБ 225); фалшивые листы [бо дей тутъ ни машъ 

подпису руки короля] (Луцьк, 1565 АрхЮЗР 1/І, 14); єдны шаты з сєбє 

знимаючи пѡ(д) ноги слали: дрүгїи <…> галүзки <…> простирали <…> алє 

то тылко с похлѣбства чинили <…> бо лєдвѣ минүло два дни по вѣханю въ 

Ієрс҃лимъ, внєтъ ихъ фалшиваѧ рада ѡ(т)мѣниласұ (поч. XVII ст. Пчела 

54 зв.); фалшивыє свѣдки (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 67 зв.); 

свѣдоцтва фалшивыє [в̾ сүдєхъ прїимовати ] (Львів, 1646 Зобр.н. 89 зв.); 

фалшивыє апостолы [которїи християнъ зводили] (Вільна, 1600 Катех. 

ЧИОНЛ IV-3, 61); Фалшивыє пр҃рци валаамовы, жєбы были выслоуханы ѡ(т) 

бри(т)ки(х) боговъ свои(х), рѣзали(с) // ножами доброволнє (поч. XVII ст. 

Проп.р. 184 зв.–185); то не естъ писмо отца моего, але потвар на имене мое и 

фалшивое писмо, бо дей отецъ мой писати не учился (Володимир, 1570 

АрхЮЗР 8/VI, 293); фал̾шивїє оучитєлїє (XVI ст. УИ 1911/ 2, 74). 

                                                 
72

 ложный
2
 ʻпризначений для ліжка, ліжковий‘: порфира ложнаѧ (1596 ЛЗ 68). 
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штучный
1
 1. ʻштучний, вигаданий, неправдивий, вдаваний‘

73
: 

аркгументы штучныє (Київ, 1619 Гр.Сл. 202); штучноє ошуканє (Київ, 1632 

Євх. 295); ошуканїна штучная (поч. XVII ст. Проп.р. 234), мова штучная 

(Київ, 1619 Гр.Сл. 212), мовленє штучноє [извитїє словесъ] (1596 ЛЗ 50), 

приповѣсти штучныи (Київ, 1627 ЛБ 45), робота штучная (поч. XVII ст. 

Проп.р. 248), хитрости штучныє <діѧволскиє> (Київ, 1625 Кіз.Ходк. 5) 

2. ʻштучний, безпідставний, незаконний, неправомірний‘: способъ 

штучный тільки у : ◊ штучнымъ способомъ ‗незаконно‘ (XVIII ст. Вел.Сказ. 

51 // КТ) 

3. штучний, удаваний, нещирий: покора штучная (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 

1
б
 // КТ) та ін. 

 

4.4.2.6. Словосполучення-перифрази 

До декомпозиційних належать АСС-перифрази з особливим 

механізмом творення і відтворення: виділення – деструктурування – 

інтегрування. Ступінь вивідності компонентів у таких АСС не є релевантним; 

трапляються випадки, що АСС-перифрази не зберігають вивідності значень: 

первозданный чоловѣкъ [Адамъ] (1718–1724 ЛСЛ 24); В землѣ Британской 

єденъ млоденецъ роспустный был(ъ), але кожного днѧ до пречистои дѣвы бц ҃ 

мовилъ агг҃лскоє поздоровлен(ъ)є, потым(ъ) захорѣл(ъ) и умеръ (ІІ пол. 

XVII ст. КР 46 зв.); упалый родъ (Проп.р. 64); Ты сам єстє (с) нб҃сный панє 

который можєшъ мнѣ ратоункоу додати з̾  мл ҃(с)рдїа своєго ст г҃о небесный 

панъ (поч. XVII ст. Проп.р. 177зв.); смєрть в животъ ѡтмѣнѧєтсѧ, райскоє 

дѣдицство ѡткрываєтсѧ (поч. XVII ст. Проп.р. 197). 

Особливу увагу привертають АСС перехідного типу, базовані на 

метонімічному перенесенні ознаки. 

В українській мові XVI–XVІII ст. функціювали такі АСС, які 

виконували номінаційну функцію, виникнувши завдяки метонімічному 

                                                 
73

 штучный
2
 ʻмистецький, художній‘: секира, или пила <…> сѣчетъ, третъ, штучноє и красноє дѣло 

вироблѧєтъ (1772 Cѣмя Cл.Б. 40 // КТ) 
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перенесенню (зокрема синекдосі) – ―найпродуктивнішому шляхові 

формування і розвитку рівня лексико-граматичної і граматичної семантики‖, 

адже ―предмети в просторі, явища в часі, причина та її наслідок тощо не 

завжди, а дія та її час, ознака та її носій тощо ніколи не можуть бути 

достатньо виразно відокремлені одне від одного‖, а тому ―в самій мові 

виникає можливість одночасно подвійної інтерпретації значення мовної 

одиниці у відповідних контекстах і ситуаціях, що приводить до метонімії‖ 

[ЕУМ, 339–340].  

Увагу привертають, зокрема, синекдохічні АСС зі стрижневим 

компонентом рука (руки), які в українській мові XVI–XVІII ст. мали високу 

частоту використання та різні граматичні характеристики.  

І. Найчисельнішу групу формують ті синекдохічні АСС, які 

виконують номінаційну функцію і позначають особу (істоту), а кваліфікатор-

ад‘єктив сигналізує про її характеристики. Такі АСС є вільними мовно, проте 

зв‘язаними композиційно на основі стереотипних уявлень, культурологічних 

(зокрема релігійного) чи історико-хронологічних маркерів та ін.  

1. Божественні істоти, особи святописемної книжної традиції 

1.1. Бог 

• рука Божая: подобно сама рука Божая моцная васъ задержала (Вільна, 1599 

Ант. 881); пор. син.: коронү взѧти нєбєсного царства ѡт Рүки Бога 

моєго (Чернігів, 1646 Перло 22 зв.) 

• руки Бозскїи (Бозский): сынѡвє Православныи <…> што колвєкъ з̾  рүкъ 

Бозскихъ мают (Київ, 1648 МІКСВ 350); пор. також вільне 

словосполучення: [Христосъ] дүшү принѧлъ въ рүцѣ свои Бозскїи и 

вмѣстилъ въ нѣдра Авраама (Київ, 1646 Мог.Тр. 946) 

• рука господнѧ: и роука господнѧ была с нимь (XVI ст. УЄ Літк. 71) 

• рука панская: ѡ сынє диѧволов нєприѧтєлю всѧкои справєдливости и нє 

пєрєстанєш жє пєрєворочати простыхъ дорогъ панскихъ и длѧ того ѡто 

рука панскаѧ на тєбє (XVI ст. КА 68). 
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Вираз руки людскиє ‗людина, рід людський узагалі‘ перебуває в 

антонімічних зв‘язках із наведениими вище словосполученнями: таковоє 

мєсто прєчюдноє, нє рүками людъскими збүдованноє, но самымъ 

прємүдрымъ бүдовцєю богомъ (Почаїв, 1618 Зерц. 67 зв.); многїє народы 

<…> онымъ бєздүшнымъ а рүкама людскима оучинєннымъ, богомъ 

нєрозүмныи кланѧли (серед. XVII ст. Хрон. 20). 

1.2. Ангели 

• руки ангелскиє (ангелъскїє): млодєнєцъ <…> прєз сты҃є анг҃лскїє роуки былъ 

позысканъ (Острог, 1607 Лѣк. 85); пор. син.: Єдвабница бѣлаұ червоно 

пасковатаұ, на дн҃ь воскресениұ хва҃ в рүки Ангелу сұ дает (Львів, 1637 

Інв. 68). 

1.3. Апостоли 

• руки апостолскиє: и руками апостолскими диѧлосє много знаков и чудъ 

мєжи людми (XVI ст. КА 23); пор. вільне словосполучення: пѧть 

хлѣбовъ поламавши Хс ҃ оучыникомъ своимъ далъ, а тыѣ оулѡмки в̾ 

рүкахъ Апостолскихъ мнѡжилисѧ (Київ, 1637 УЄ Кал. 429) 

1.4. Диявол 

• руки (руцѣ) бѣсовскіє: такъ и тєбѣ ѡ душє, скоро впадаєшъ в рүцѣ бѣсовскіє 

зараз ѡчи заслѣплѧютсѧ (поч. XVII ст. Проп. р.). 

Оказіонально засвідчено синекдохічну конструкцію рука адова 

‗пекло‘: Ұкъ Давидъ мовит: Кто єст̾  члк҃ъ ижє поживєтъ и нє оузрит̾  смєрти , 

избавитъ дшү҃ свою изъ рүки адовы (Київ, 1625 Коп.Каз. 4); пор. син.: мѣсто 

адово, адовы пропасти, дно адове, кгмахи адовы [СУМ
16-17

 1, 75–76]. Проте 

аналогічні, здавалося б, АСС зі спільним ад‘єктивом адовъ і субстантивами-

синонімами брами, врата позначають різні об‘єкти: брами адовы ‗царство 

диявола‘ [СУМ
16-17

 3, 49], врата адовы ‗ворожі сили‘ [СУМ
16-17

 5, 12]. 

2. Людина 

2.1. Посада, чин, рід діяльності, фах 

• рука королевская ʻкороль‘: Подпис руки королевскоє (Вільна, 1507 AS ІІІ, 

43) 
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• рука папезкая ʻПапа Римський‘: немало попов хотѣли <…>, абы папезкая 

рука благословенством не досягнула ихъ (Львів, 1605–1606 Перест. 45) 

• руки гончаръскиє ʻгончар‘ (тут – образно): ото чст҃ныи сно҃вє сїону одѣаныи 

пръвым златом ѡтмѣнили сѧ єтє в начинє глинѧноє, и в роботү рүк 

гончаръскихъ (Острог, 1599 Кл.Остр. 228) 

• руки золотарьскиє ʻзолотар, ювелір‘: связкове бедръ твоихъ якоже то 

запонки, которыи жъ то соуть скованы руками золотарьскими 

(поч. XVI ст. Песн.п. 55) 

• руки катовские ʻкат‘: Жєлєха выдати до рүкъ катовскихъ нє могъ (Петрків, 

1564 AS VI, 253); пор. син.: за свои злыи үчинокъ ү ката в руках был 

(1566 ВЛС 92 зв.); шлұхтич <…> нє маєть быти до ката в рүки и на мукү 

даванъ (1566 ВЛС 104 зв.) 

• руки пастырскиє ʻпастир, священик‘ (тут – образно): одно назначивъ 

Господь Богъ пастырюмъ, котрыи зле пасутъ увци его, такъ рекучи: 

―Буду смотрѣти кырве невиноватби отъ рукъ пастырскыхъ‖ (XVI ст. НЄ 

218); пор. син.: прєз Пророка Ієзєкїилѧ Богъ Всємогүщїй, зъ рүкъ 

Пастырѡвъ оупоминатисѧ ѡбѣцүєтъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 10) 

• рука писарская ʻписар‘: сєс выпис под Пєчатми нашими ис подписомъ рүки 

Писарскоє <…> выдан (Чернігів, 1640 ЛНБ 5, ІІІ 4063, 112); пор. 

синонім: атаманъ чигринскій печать свою мескую чегринскую до сее 

духовнице моее приложил, а писаръ руку свою подписалъ (Чигирин, 

1600 ЧИОНЛ VIII-3, 15) 

2.2. Походження, спорідненість, народ, народність 

• руки жидовъскиє ʻєвреї, жиди‘: до того просити, абы Прєшкрипциұ На 

добрахъ Стоұчихъ Нашихъ рүскихъ Нє была. А звласча На тых, котрыє 

до рүкъ Ѡръмєнъскихъ, И жидовъскихъ, Ұкимколвекъ Способомъ 

завєдєныє Сут (Львів 1609 ЛСБ 421) 

• руки ѡръмєнъскиє ʻвірмени‘: див. цитату вище 

• руки сарацинскіє ʻсарацини‘: панство кгрецкоє пришло в руки сарацинскіє, 

за грѣхи христіанскіє (Львів, 1605–1606 Перест. 26) 
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• руки татарскиє ʻтатари‘: пан Янъ Оратовский <…> скоро толко по выстю з 

неволи, рук неприятеля Крижа Светого, татарских, вышедъшы, 

жалобливе <…> сведчыл (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 168); див. ще: 

руки поганскиє 

• руки халдейскиє ʻхалдеї‘: Патрїарха Аврама тысь ѡт рүкъ халдєйскихъ 

Ісаака ѡт Ѡфѣръ выбавилъ Ѡтцєвскихъ (1625 Коп.Ом. 133) 

• руки поганъскиє // рука поганьская ʻте саме, що руки татарскиє‘: были мѧ з 

Божєго допүщєнѧ поганство Татаровє взѧли, и сєдєл єсми въ их 

поганских руках в Бєлєгородѣ (Острог, 1514 AS ІІІ, 114); одъныхъ 

мешъчанъ погубили, других в воду потопили, третихъ в поганъские руки 

до Оръды загънали (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 227); людей зас так 

музское, як и белоголовское плоти <…> поганская рука въ вечную 

побрала неволю (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 62); пор. син.: Нех [ваш бог] 

вас вирвет от рук поганов названных (1648 Єлег. 152) 

2.3. Переконання, погляди, моральні якості 

АСС з іменником рука у формі О.в. (рідше – З.в. та М.в.) вживаються 

в тексті українських пам‘яток для характеристики якостей людини, її 

переконань, поглядів; переважно – від імені самої особи-діяча, а тому часто в 

поєднанні із займенниками мой, свой, нашъ та ін.: 

• рука грѣшна: Поневаж нє писал духъ святыи ни агг л҃ъ но рүка грѣшна и 

брєнна (Угринівці, 1592 УИ 1911/2, 36); пор. син.: бүдү выдан в рүки 

грѣшникомъ (Височани 1635 УЄ ғ 62, 17 зв.) 

• рука бренна : див. цитату вище; пор. син.: брєнною рүкою моєю <…> писан 

въ святои афонстєи горѣ (Афон, 1614 ЛСБ 38) 

• руки геретические: Але прыселъся еси и до тыхъ, которыхъ былъ и въ руки 

свое спросные, геретические взяти не годенъ! (Вільна, 1599 Ант. 725) 

• рука негодная: Прїими всємогүщїй; и всєдєржавный Божє, сїю малүю 

мрєжү; або сѣткү; нєгѡднои рүки мои и мрачного оума моєгѡ (Чернігів, 

1646 Перло 169 зв.) 
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• руки непріятельскиє: Замѣнъ и селъ зъ приселки фольварки по два кроть зъ 

рукъ непріятельскихъ выискиваючи, кошты не малые вѣдучи <…> 

церковъ будовалъ (Краків, 1595 АСД І, 198–199); єслибысь хоть мало 

схотѣлъ вызволити сєбє з нєпрїѧтєльскихъ роукъ (Острог, 1607 Лѣк. 

108); пор. син.: кнѧз Костѧнтин в руки нашого нєприѧтєлѧ московского 

попал (Берестя, 1516 AS III, 133); пан Янъ Оратовский <…> скоро толко 

по выстю з неволи, з рук неприятеля Крижа Светого, татарских, 

вышедъшы, жалобливе <…> сведчыл (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 168) 

• руки плюгавыє: Нє смѣю плюгавыхъ рүкъ моихъ простирати [до 

Богородиці] (Львів, 1631 Волк. 8) 

• руки преподобныє: ѡтцү Гєѡргїю Архиєпископү зємлѣ молдавъскои в 

прєподобныѧ рүцѣ чєстно ѡтдати (Львів, 1590 ЛСБ 146) 

• руки спросные: Але прыселъся еси и до тыхъ, которыхъ былъ и въ руки 

свое спросные, геретические взяти не годенъ! (Вільна, 1599 Ант. 725) 

• рука щодробливая: Вамъ того было догледети, а не кролемъ, которыхъ 

щодробливая рука никому не естъ затворена (Вільна, 1599 Ант. 855) 

• руки чисты: Рүки мѣймо чисты ѡт злого и нєсправєдливого набыткү (Київ, 

1637 УЄ Кал. 213). 

У ділових пам‘ятках XVI–XVІII ст. уживаними є вирази-кліше по 

змєрлой рүцє для номінування небіжчика, покійника: то всє по змєрлой рүцє 

зъ имєнұми до рук єго прышло (Гродно, 1555 ЛНБ 20/Іd, 2989, 83зв.) та по 

пустои руце на позначення відсутності власника чи спадкоємця: Тєж єстли 

бы хто хотєл кому записати которым спадкомъ которыи бы мєл на нєго 

приити вєновноє <…> або которүю колвєкъ близкост, которыи бы колвєкъ по 

ближнєм по пүстои рүцє мєло спасти а тотъ бы єщє был жив тогды такового 

спадку нихто нє можєт продати (1566 ВЛС 71зв.). 

ІІ. Другу за чисельністю групу формують ті синекдохічні АСС, що є 

прислівниковими конструкціями і виконують роль обставини способу дії 

переважно в текстах ділового стилю. Це, зокрема, вирази-штампи: 
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• рукою власною ‗власноручно, особисто‘, руками власными ‗т.с.‘, 

рука (руку) власна (властная, властивая, влостная) ‗тс.‘: [тєстамєнтъ] 

сыкгнєтом своим запєчаталъ и влостнүю рүкү свою подписалъ (Острог, 1539 

AS IV, 209); А для лепшое твердости и я сам печат свою приложил, 

властивую руку свою подписал в сего моего листу (Луцьк, 1555 АрхЮЗР 

8/VI, 50); лүкаш строич логофєт рүка власна (Сучавиця, 1598 ЛСБ 321); на цо 

свою власну руку подписую (Фольварк, 1606 НЗУжг. XIV, 226); руками сє 

своими власными подписатъ рачили (Тригорськ, 1648 ДМВН 219); Дан в 

чигиринє Богдан Хмелницкии рукою власною (Чигирин, 1650 Гр.Хм. 293, 1, 

309); Дано в Ірклѣю <…> Іван Выговский, писар воиска запорозкого Богданъ 

Хмелницкий рүка власна (Іркліїв, 1650 ЛОИИ 128, 69); писанъ [листъ] ү 

вѣници <…> Василєи чєчил рүкою власною (Вінниця, 1616 ЛНБ 15/Іс, 279, 

1); писанъ [листъ] ү лұховцахъ <…> Иван сєнюта властнаұ рука (Ляхівці, 

1548 ЛНБ 19/Іd, 266, 26) 

• рукою збройною та рукою кгвалтовною ʻнасильно, силою‘ [СУМ
14-15 

2,
 
306]: панъ Марътынъ Бъроневский <…> зъ многими слугами своими <…> 

рукою збройною а кгвалтовною, урядника моего владычнєго <…> зъбили 

(Володимир, 1590 АрхЮЗР 1/І, 276) 

• оборонною рукою ‗обороняючись, захищаючись‘: А ұ сам // бым с 

приұтелми своими ѡборонною рүкою до лѣса не үшол, подобно бы мене ѡ 

смертъ приправили (Черниця, 1608 ЦДІАК 11, 1, 5, 31–31 зв.); панъ 

Вилгорский, видечи на себе кгвалтъ, <…> теды оборонною рукою <…>// до 

тое жъ вески Капустина ушедлъ (Луцьк, 1609 АрхЮЗР 6/І, 365–366) 

• щедрою рукою ‗щедро‘: Цєркви и Монастырѣ фүндовалъ, и щєдрою 

рүкою надалъ (Київ, 1624 МІКСВ 101) 

• рукою посполитою ‗спільно, за згодою‘: Я, Уляна Потаповая <…> // 

продала есмы, весполъ з сынми своими, посполитою рукою тихъ то детей 

моихъ и мене, нашо власное ойчистоє [именє] (Київ, 1531 АрхЮЗР 7/І, 69–

70); Ұ Василєй изъ жоною моєю <…> з дозволєнємъ и вѣдомостю блискихъ 
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нашихъ продали єсмо посполитою рукою нашою имѣнє своє (Ковель, 1542 

AS IV, 324) та ін. 

Цікаві спостереження дають матеріали про антонімічні АСС, де 

атрибутивами-означеннями є слова правый та лѣвый. З усіх 126 

ексцерпованих цитат 98 ілюструють функціювання прислівникових 

словосполучень: 

• в правой руцє ‗з правого боку, праворуч‘, у правую руку ‗т.с‘, в 

правую руку ‗т. с.‘, по правой рүцѣ ‗т.с.‘: дорога идєть <…> з Городєльца в 

правой руцє в заросли (Ковель, 1537 AS IV, 111); у правую руку берег поля 

панее Олехновое Загоровское дворца ее Островецкого (Володимир, 1569 

АрхЮЗР 8/VI, 252); гай липовый пана войского <…> в левую руку, а дворецъ 

панский в правую руку (Підгайці, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 36); тими ставками и 

тим жє потокомъ вгорү лѣсом мєжи гори долиною идүчи лагодов по лѣвои 

рүцѣ, а ұхторов по правой рүцѣ (Унів, 1581 ЛСБ 61); идучи долув Росью – по 

правой руци входы воеводства Браславского, а по лѣвой руце воеводства 

Киевского (Брацлав, 1570, АрхЮЗР 8/І, 261); млын єго новыи запалєныи был 

ѡт фүндамєнтү самого аж до вєрхү стєны по правои рүцє (Житомир, 1609 

ЦДІАК 11, 1, 5, 15) та ін. 

• в левую руку ‗з лівого боку, ліворуч‘, по лѣвой руцѣ ‗т.с.‘, з левоє 

руки ‗т.с.‘: гай липовый пана войского <…> в левую руку, а дворецъ панский 

в правую руку (Підгайці, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 36); тими ставками и тим жє 

потокомъ вгорү лѣсом мєжи гори долиною идүчи лагодов по лѣвои рүцѣ, а 

ұхторов по правой рүцѣ (Унів, 1581 ЛСБ 61); нєподалєку пришло болото з 

лєвоє руки (Івниця, 1582 ККПС 79) та ін. 

І лише 28 цитат засвідчують функціювання вільних АСС правая рука 

та лѣвая рука: взѧвши за правүю рүкү єго поднѧл єго и тогды ж оумоцнилисұ 

ємоу плєснѣ и голєни єго (к. XVI ст. КА 13); врѧдник показал <…> на палци 

вєликом ү рүки правоє ранү рүбанүю (Володимир, 1575 ЖКК І, 60); у Гаврила 

<…> раны на руцє правои, повыш локтя (Житомир, 1582 АЖМУ 43); у 

товариша єго <…> на лєвои руцє рана попєрєкъ тятаѧ (Житомир, 1584 
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АЖМУ 118); ү лєвои рүки палцы порєзаныє до крови (Луцьк, 1602 ЛНБ 5, ІІ 

4050, 72) та ін. 

Окремо виділимо кілька ілюстрацій, вибраних виключно з 

Учительних Євангелій XVI–XVII ст.: єсли даєш милостыню, нєхай жє нє 

вѣдаєт лѣваұ рука твоұ шьто дає праваұ рука (Володимир, 1571 УЄ Вол. 47); 

коли чиниш милостиню, давай правою роукою, абы лѣваұ нє чоула (XVI ст. 

УЄ ғ 91, 46); Єсли тєбє тєж праваұ рука твоұ горшит ѡдотни єє (Хорошів, 

1581 Єв.Нег. 6); мовит тыж дєсница твоѧ оудръжит мѧ, праваѧ рүка твоѧ 

задръжит мѧ, то єст ратоунок твой въ всєм добрым подпоможєт мѧ 

(Височани, 1635 УЄ ғ 62, 48 зв.). ―Словник української мови XVI – першої 

половини XVII ст.‖ подає їх під реєстровим словом лѣвый як ілюстрації до 

значення ʻрозташований із того боку тіла, де міститься серце; лівий‘ [СУМ
16-

17
 15: 123–124]. Проте, на нашу думку, варто такі ілюстрації все ж подавати 

під ремаркою ―образно‖, оскільки такі вирази правая рука та лѣвая рука 

лінгвістично вільні, проте композиційно зв‘язані, тобто культурологічно 

марковані (у цьому випадку зумовлені релігійним дискурсом). 

ІІІ. Найменша за чисельністю група – АСС із субстантивом рука, що є 

вільними і композиційно, і мовно (15 % від усіх вибраних АСС): 

• руки материнскиє: ѡбразы Блжїєй Мтр є҃, на которыхъ збавитєль 

младєнєцъ выражєный на рүкахъ Матєринских ношонъ бываєтъ (Київ, 1627 

Тр. 659) 

• руки презвитерскиє: а тот час в рүкахъ прєзвитєрскихъ Крстъ 

Чєсный цєловати маєт (1623 ПВКРДА І-1, 40) 

• рука єрейская: Крстъ Чєсный цєловати маєт и рүкү єрєискүю (1623 

ПВКРДА І-1, 40) 

• рука сухая: самъ же Господь <…> кгды человѣку, сухую руку 

маючому, въ божницѣ словомъ зцѣлилъ (1603 Пит. 72) 

• руки архїєрєйскиє: Рүкоположєнїє, алболи в̾  складанїє рүкъ 

архїєрєйскихъ в̾ посвѧщєнїю свѧшєнника (Львів, 1642 Жел. О тайн. 15 зв.) 
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• руки неумытыє: Євглиста выписоуєть ұкь законьници жалоуют, жε 

оучεници нεоумытыми роуками ұдають хлѣбь (1556–1561 ПЄ 152). 

Проте і тут виявляємо образне використання вільних АСС, як-от: 

просѣмо [Богородицу], абы пречистыи рүки свои до Распѧтого сына своєго 

(Київ, 1632 МІКСВ 272); Пять патриархов ся зовет (посполу з рымским 

будучи), пятоперстная рука в тѣлѣ церковном под главою самым Христом 

(1608–1609 Виш.Зач. 214). 

Отож такі метонімічні (синекдохічні) конструкції XVI–XVІII ст. є, за 

нашими спостереженнями, переважно загальномовними. Метонімічні моделі 

(підмоделі), як стверджують мовознавці, з часом змінюються, ―у плані не 

тільки збільшенння або зменшення їх конкретного лексичного наповнення, а 

й зникнення одних із них і появи нових‖ [ЕУМ, 341]. У лексиконі сучасної 

української мови такі комплекси збереглися частково, проте й ті, що 

закріпилися (щедра рука, чисті руки, надійні руки, грішна рука, власною 

рукою та ін.), і ті, що не увійшли до сучасного лексикону, – усі є живим, 

яскравим свідченням мовної та культурної традиції українців. 

Значення декомпозиційних АСС не можна вивести із суми значень 

їхніх частин, але вони мотивовані ними. Тож такі конструкції – потенційні 

стійкі структури завдяки своїй семантичній унікальності та одиничності. 

 

 

 

Висновки до Розділу 4 

Сучасна лінгвістика пропонує кілька напрямів вивчення АСС: власне 

лінгвістичний, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний та 

лінгвокогнітивний. Лексико-синтаксична сполучуваність в українській мові 

XVI–XVIII ст. – неоднорідне і багатогранне явище, для аналізу якого 

застосовано ґрунтовно використано два напрями: 1) лінгвокультурологічний 

напрям дає змогу стверджувати, що АСС посідають помітне місце в 

концептосфері українця та в українському культурному просторі XVI–
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XVIII ст., ядром якого є національна когнітивна база – ―сукупність знань та 

національно маркованих і культурно детермінованих уявлень‖ [735, с. 19], 

обов‘язкових для всіх представників національно-лінгвокультурної 

спільноти; 2) лінгвокогнітивний напрям (його якнайкраще передають слова 

Дж. Лакоффа про те, що ―в концептуальній та в мовній системі людини 

більшість об‘єктів до певної міри мотивовані‖, а ―мотивація – центральний 

феномен пізнання‖ [404]) і застосування двох його аспектів – семантико-

когнітивного та комбінаторно-когнітивного, або композиційно-

когнітивного, – дав змогу: а) вивчити особливості комбінаторики АСС у 

когнітивно-культурологічному просторі української мови XVI–XVIII ст. і б) 

побудувати шкалу комбінаторної (композиційної) семантики АСС та 

визначити в ній місце і статус кожного словосполучення. 

На наше переконання, основні напрями дослідження АСС можна 

повноцінно застосовувати під час аналізу українських пам‘яток XVI–

XVIII ст. А обов‘язкове поєднання допоміжних напрямів з основним – 

напрямом комбінаторної лінгвістики (зокрема комбінаторної лексики та 

синтаксису) – якнайкраще підтверджує постулат М. Влавацької: 

―Синтагматика і комбінаторика становлять основу не тільки комбінаторної 

лінгвістики, а й корпусної, комп‘ютерної, когнітивної, а також 

психолінгвістики, – усі вони вкрай важливі й актуальні напрями науки про 

мову‖ [100, с. 42]. Із широким залученням лінгвокультурології проведено 

дослідження атрибутивної панорами українського тексту XVI–XVIІI ст. на 

підставі комбінаторно-культурологічного і комбінаторно-когнітивного опису 

АСС скрушене серце, чиста душа, побожный умиселъ; АСС жива вѣра, 

досконала надѣя і взаємна любовъ; АСС всемогучий Богъ, доброчинный 

чоловѣкъ і жива церковъ, які мають у своєму складі субстантивні 

компоненти – концепти як відображення загального культурного спадку 

українців і релігійно-богословської традиції. Аналіз означальних ад‘єктивів 

підтверджує стійкість традиційних ознак та появу нових. На підтвердження 

сказаного вище слугують уперше укладені глосарії ад‘єктивів-атрибутивів, 
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виявлених у пре- та в постпозиції при стрижневих іменниках сердце, душа, 

умыселъ; вѣра, надѣя, любовъ; Богъ, церковъ, чоловѣкъ – т.зв. ментальної 

лексики, або лексики з ментальною семантикою, яка відображає і дає змогу 

відтворити давню (середньовічну) наївну антропологію‖ [634, с. 385]. 

Глосарії якнайповніше відтворюють і семантичну базу ад‘єктивів, і 

особливості сполучуваності компонентів АСС, і різноаспектне їх 

функціювання. Лексико-семантичний і структурний аналіз мікроконтекстів 

засвідчує, з одного боку, різноманітне зовнішнє, формальне оформлення 

атрибутивних компонентів, з іншого – однотипність їхньої семантики. 

Загалом АСС із субстантивними елементами сердце, душа, умыселъ; вѣра, 

надѣя, любовъ; Богъ, церковъ, чоловѣкъ можна розглядати як єдине 

семантичне ціле: семантична взаємозалежність настільки значна, що такі 

конструкції, безперечно, стосуються одного поняття, будучи єдино 

можливим його варіантом позначення. У досліджуваних пам‘ятках усі 

проаналізовані атрибутиви є переважно образними, і ця образність, яка 

спричинила звуження семантики ад‘єктивних компонентів, виникла під 

впливом мікро- та макроконтекстів. Ці контексти засвідчують, що ад‘єктиви-

атрибутиви – один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова 

протягом тривалого часу зберігає основні ―параметри‖ культурно-

ментальних понять, співвідносних зі словами сердце, душа, умыселъ; вѣра, 

надѣя, любовъ; Богъ, церковъ, чоловѣкъ у дусі насамперед християнсько-

релігійної традиції. 

Важливою частиною пропонованого дослідження став аналіз АСС 

відповідно до створеної шкали комбінаторної (композиційної) семантики 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень. Дослідження АСС стосуються 

переважно двох основних і чітко протиставлених груп – вільних 

(відтворюваних, нефіксованих) і невільних (невідтворюваних, фіксованих, 

стійких) словосполучень. Особливо важливою залишається все ще не 

розв‘язана проблема класифікації словосполучень, або лексико-синтаксичних 

виразів (із позицій комбінаторної лінгвістики) [96, с. 98], які поділяються на 
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два класи: найчисельніший – клас вільних словосполучень – і великий, проте 

все ж обмежений, клас фіксованих словосполучень. 

Лексична сполучуваність одиниць, об‘єднаних в однакових, на 

перший погляд, конструкціях, спричинює різні семантичні явища. Результати 

залежать не стільки від лексичних значень компонентів АСС, скільки від 

концептуальної взаємодії та від взаємовпливу елементів конструкції. Тож 

важливий результат і підсумок нашого дослідження становить шкала 

комбінаторної (композиційної) семантики перехідних (проміжних) типів 

АСС, побудована на підставі комбінаторно-когнітивного (композиційно-

когнітивного) принципу інтеграції ―смислів‖ [735, с. 26] – залежно від 

ступеня вивідності / невивідності комбінаторної (композиційної) семантики 

із суми значень компонентів словосполучення. 

У системі АСС опозиційні типи словосполучень не ізольовані, між 

ними існує зона перехідності (синкретизму). С и н т а к с и ч н о  ц і л і с н і  

АСС – синкретичні конструкції, що взаємодіють із с е м а н т и ч н о  

н е в і л ь н и м и  (стійкими) АСС та с и н т а к с и ч н о  в і л ь н и м и  АСС. 

Мовний матеріал, який маємо у своєму розпорядженні, дає змогу виокремити 

групи синтаксично цілісних конструкцій і встановити їхнє розташування 

стосовно інших АСС. Відношення між різними групами синтаксично 

цілісних АСС, а також між АСС у межах однієї групи мають нестійкий та 

змінний характер. Вивчати АССПТ необхідно, тому що під час опису 

системних зв‘язків у мові важливо виявляти не тільки стабільність, стійкість 

та чіткість цієї системи, а й суперечності, змінність та неоднозначність явищ 

у її межах. 

На одному кінці ШКС розміщені вільні (вивідні) АСС: деревѧноє 

начиньє, весняна вода, галузистоє дерево, сорочка фалендишовая та ін. На 

протилежному кінці ШКС – повністю ідіоматичні та немотивовані одиниці, 

традиційно кваліфіковані як фразеологічні, для яких характерна невивідність 

значення цілого із суми значень його частин: пѣромъ березовымъ 

[выписувати]; холера ясна [взяла] та ін. Фразеологічні одиниці у формі АСС 
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є нечисленними. Проте не надто часто в пам‘ятках української мови XVI–

XVIII ст. можна натрапити і на вільні АСС, адже у свідомості мовця чимало 

таких словосполучень ―зархівовані‖ як єдине ціле, як один номінаційний знак 

із неподільним значенням, хоча семантико-синтаксичні зв‘язки компонентів 

таких АСС залишаються ―живими‖ (за Н. Юдіною): остатняя година, 

смертная коса, страшный судъ та багато ін. Здійснений аналіз АСС дав змогу 

дійти висновку, що сполучення головного слова з означенням у багатьох 

випадках утворює один вираз, але обидва члени (значною мірою завдяки, 

звичайно, їхній асоціації з відповідними словами за межами цих 

словосполучень) зберігають свою самостійність. 

Тож більшість таких виразів розташована в п е р е х і д н і й  з о н і  – між 

повністю вільними і повністю зв‘язаними словосполученнями. Складність 

опису таких перехідних / напіввільних АСС, статус яких не визначений і 

дотепер, полягає в тому, що вони не вкладаються в рамки традиційної 

класифікації. А тому необхідно враховувати і суто мовні, і позамовні 

чинники утворення та вживання АСС, зокрема лінгвокогнітивні особливості 

АСС (термін лінгвістичний стосується відомостей про мову, а термін 

когнітивний – уявлень людини про світ). 

АССПТ поділяють на к о м п о з и ц і й н і  та д е к о м п о з и ц і й н і  АСС 

на підставі сучасного мовного матеріалу [735]. У пропонованій роботі 

вперше використано історичний лексико-синтаксичний матеріал саме для 

такого аналізу і виявлено особливості поведінки АССПТ в українській мові 

XVI–XVIII ст. У межах композиційних АСС можна виділити: 1) 

композиційно вільні vs мовно невільні; 2) композиційно невільні vs мовно 

вільні. 

Композиційно вільні vs мовно невільні (або референтно-обмежені) 

АСС, за нашим спостереженням, є все-таки вільними словосполученнями – з 

погляду комбінаторики, а другу частину їх терміноназви – м о в н о  

н е в і л ь н і  – варто уточнити, адже дослідники мають на увазі належність 

АСС до певної мови, а не до мови загалом. Принципово іншими є одиниці 
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другого типу – композиційно невільні vs мовно вільні, специфіка ―неволі‖ яких 

визначаються знанням людини про світ. На підставі корпусу АСС, 

сформованого за текстами пам‘яток XVI–XVIII ст., можна стверджувати, що 

композиційно невільні vs мовно вільні АСС мають розгалужену структуру, 

відповідно до якої детально проаналізовано номінаційні, етикетні, клішовані, 

традиційно-епітетні, стереотипні АСС. 

Декомпозиційні АСС – словосполучення, композиційна семантика 

яких вимагає декомпозиції семантичних структур і які пов‘язані з поняттям 

―заперечення‖. До таких АСС належать: сполучення-модифікації, 

словосполучення-імітації, словосполучення-оксюморони, словосполучення-

анулювання, словосполучення-фальсифікації, словосполучення-перифрази. 

Особливу увагу привертають АСС, базовані на метонімічному перенесенні 

ознаки, що належать до словосполучень-перифраз; це, зокрема, синекдохічні 

конструкції зі стрижневим компонентом рука (руки), які в українській мові 

XVI–XVІII ст. функціюють як: 1) номінаційні АСС на позначення особи 

(істоти), а кваліфікатор-ад‘єктив сигналізує про її характеристики (такі АСС 

є вільними мовно, проте зв‘язаними композиційно на основі стереотипних 

уявлень, культурологічних, релігійних чи історико-хронологічних маркерів 

та ін.): рука Божая / рука Панская / рука Господня ‗Бог‘; руки людскиє 

‗людина; людський рід‘; рука королевская ‗король‘ та ін.; 2) прислівникові 

конструкції (зокрема вирази-штампи), що є обставинами способу дії 

переважно в текстах ділового стилю: рукою власною ‗власноруч‘, оборонно 

рукою ‗захищаючись‘, рукою посполитою ‗спільно, разом‘; 3) вільні і 

композиційно, і мовно (15 % від усіх вибраних АСС із субстантивом рука): 

руки материнскиє, рука сухая, руки неумытыє. 

Значення декомпозиційних АСС не можна вивести із суми значень 

їхніх частин, але вони мотивовані ними. Тож такі конструкції – потенційні 

стійкі структури завдяки своїй семантичній унікальності та одиничності. 

Вивчення АСС різних типів із застосуванням шкали комбінаторної 

(композиційної) семантики засвідчує важливість аналізу кожного такого 
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словосполучення, складність внутрішньої структури АСС перехідного типу і 

необхідність подальших досліджень у цьому напрямку. 
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Розділ 5 

“КОМБІНАТОРНИЙ СЛОВНИК 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI–XVIII СТОЛІТЬ”:  

ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ І СТРУКТУРА 

 

―Комбінаторний словник української мови XVІ–XVIII століть‖ (далі – 

КомСУМ
16-18

) – перший комбінаторний словник в українській лексикографії 

загалом і в історичній зокрема. Він поєднує особливості лексиконів двох 

типів: з одного боку, є історичним словником, з іншого – комбінаторним, 

тобто словником сполучуваності. Розглянемо детально кожну із цих двох 

визначальних його особливостей, а потім і принципи для створюваного 

комбінаторного словника. 

 

5.1. Історичний словник як загальномовне і загальнокультурне явище 

Відповідно до історичної перспективи та динаміки розвитку мови 

виділяють історичні словники, в яких подано з поясненням та документацією 

лексику попередніх етапів розвитку мови за її писемними джерелами [ЕУМ, 

231; 611]. Історичний словник мови народу виконує подвійну функцію – суто 

наукову і загальнокультурну: ―Будучи інвентарем словникового складу 

попередніх сторіч, метрикою слова і його форм, дзеркалом його кількісного 

росту та смислової еволюції, історичний словник становить фундаментальну 

базу для всебічного вивчення мови минулого. Без нього багато проблем не 

можна вважати остаточно розв‘язаними <…>. Відбитий у ньому лексичний 

склад мови свідчить про ступінь розвитку народу досліджуваної епохи, про 

коло його духовних інтересів, про його звичаї, побут, рівень матеріальної 

культури‖ [555, с. 9]. 

У 60-х роках ХХ ст. Л. Гумецька, очоливши редколегію ―Словника 

староукраїнської мови XIV–XV ст.‖, сформулювала основні риси 

історичного словника, які й сьогодні не втратили своєї актуальності. 
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По-перше, історичний словник створений на особливому матеріалі: 

―на відміну від словника, що оперує сучасним мовним матеріалом <…>, 

приступним кожному членові даного мовного колективу, історичний словник 

мови має по суті справу з мовою пам‘яток даної епохи, і з цього погляду його 

можна порівняти зі словником мертвої мови, в якому про значення слова 

інформує тільки конечна сума контекстів‖ [167, с. 45]. 

По-друге, ―словники сучасної мови описують, хоча й різними 

методами, насамперед ізольоване слово як знак загального поняття, 

характеризують всі його сигніфікативні функції, виділяючи основне 

(головне) значення слова, те, яке не визначається контекстом, тобто, за 

Куриловичем, описують первинну семантичну функцію слова і його 

другорядні значення, вторинні семантичні функції, в яких до семантичних 

елементів головного значення додаються ще й елементи контексту‖, тим 

часом ―історичний словник мови, словник мови текстів, має справу тільки з 

кожноразовою актуалізацією загального поняття, знаком якого є слово, 

тільки з даним слововживанням, отже, часто тільки з оказіональним 

значенням слова‖ [ib.]. 

По-третє, ―словник сучасної мови розглядає значення слова і в мові 

(мовній системі), і в мовленні (контексті), а історичний словник – тільки в 

контексті‖; ―оперуючи тільки контекстом, документуючи дане значення 

цитатою, автор історичного словника не має права привносити у свій 

переклад чи в своє тлумачення реєстрового слова не засвідчене контекстом 

значення тільки на тій підставі, що таке значення існує в сучасній мові, що 

«не може бути, щоби його не було давніше», і саме в цьому документальне 

значення історичного словника для виявлення історичного розвитку 

семантичної системи мови, і в цьому основна різниця між викладом значення 

слова у словнику сучасної мови та в словнику мови стародавнього періоду‖ 

[ib.]. 

По-четверте, ―правильно схарактеризувати значення слова в 

історичному словнику незрівнянно важче, аніж у словнику сучасної мови‖: 
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―укладач словника сучасної мови, характеризуючи значення слова, 

спирається в першу чергу на власне знання мови, на власну мовну практику, 

зумовлену сумою ситуацій і контекстів, у яких дане слово йому 

зустрічається; знання сучасної мови в незначній мірі спроможе допомогти 

укладачеві словника стародавньої мови, а в багатьох випадках містить у собі 

небезпеку, бо може призвести до приписування слову стародавньої пам‘ятки 

значення, якого не засвідчує контекст‖ [ib., с. 45–46]. 

―Тільки начитаність у пам‘ятках і в історичній літературі епохи‖, 

підсумовує Л.Гумецька, допомагає укладачеві історичного словника 

―зв‘язати слово з відповідним предметом або явищем історичної дійсності, 

створює необхідну «аперцепційну масу» в підсвідомості, яка полегшує 

встановлення парадигматичних зв‘язків даного слова‖; до того ж ―кожне 

значення підтверджує цитата, що виконує ілюстративну та документуючу 

функції‖; ―нерідко значення слова доводиться встановлювати 

позаконтекстуально, на основі історичних даних (наприклад, царскиє дверѣ 

адамашковыє, тому що колись вони були звичайною завісою з тканини). 

Згодом, у 70-х рр. ХХ ст., критерії історичного словника деталізував 

історик мови Ю. Сорокін у своєму дослідженні ―Що таке історичний 

словник‖. Він, зокрема, зауважив, що специфіка такого словника насамперед 

у підході до явищ мови, які цей словник, по-перше, ―розглядає (та оцінює їх) 

у часових змінах, у їхньому русі‖, по-друге, ―демонструє процес мовного 

розвитку в тому чи іншому мовному відтинку‖ [598, с. 6]. 

Історичний словник, отже, ґрунтується на таких трьох визначальних 

засадах: 1) хронологічні рамки; 2) джерельна база і 3) склад (наповнення) 

словника. Щодо джерельної бази, вибору давніх текстів, то для історичного 

словника саме поєднання відомостей із різних за характером пам‘яток дає 

змогу ―зареєструвати зіткнення та взаємодію різних тенденцій мовних змін – 

цей основний стимул розвитку мови‖ [ib., с. 12]. 

Що ж до принципів побудови власне словника, то тут, на думку 

Ю. Сорокіна, треба мати на увазі два моменти. У неісторичному 
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нормативному словнику встановлено обмеження нормативно-стилістичного 

характеру, за межі словника виведено певні групи та розряди лексики 

(вульгарно-розмовна, діалектна, вузькопрофесійна та ін.); чітко розмежовано 

узуальне й оказіональне, не взято до уваги лексичних новотворів та ін. Тим 

часом ―історичний словник не може виходити з такого «філологічного 

ригоризму», якщо має на меті відобразити, в якому напрямі розвивається 

мовна норма, які словотвірні можливості та які зрушення в семантиці, що 

насамперед фіксуються в індивідуальному та груповому мовленні‖, бо, 

наприклад, в історичному словнику ―оказіоналізми своєрідно «засікають» 

порожні клітини лексичної системи, незалежно від того, чи згодом заповнять 

вони їх насправді‖, ―а індивудуальний словотвір відображає типові 

словотвірні тенденції епохи‖ [598, с. 13]. І от у цьому аспекті, на думку 

вченого, історичний словник ―ширший і вільніший‖ від будь-якого не-

історичного нормативного словника, хоча, з іншого боку, він ―бідніший, 

обмеженіший‖: на відміну від синхронного нормативного словника, який 

співвідноситься з ―великим мовним контекстом‖, історичний словник – це 

― н а с а м п е р е д  с л о в н и к  с у к у п н о с т і  в и б р а н и х  т е к с т і в ‖ , тому він 

дає інформацію тільки про той мовний матеріал, який є в цих текстах 

фактично. І якщо нормативний словник дає змогу змоделювати певну форму 

(наприклад, префіксальну), то історичний словник не реконструює навіть 

найочевидніших форм, якщо ті не підкріплені текстами. 

Історичний словник базується на загальних лексикографічних 

завданнях – установити головне й периферійне значення, пряме й переносне, 

вільне та фразеологічно зв‘язане, контекстуально зумовлене. Але, окрім цих 

загальних для лексикографії завдань, історичний словник має своє 

першочергове завдання – відобразити зміни в семантичній структурі слова 

того чи іншого періоду. Завдання цієї динамічної характеристики – виявити: 

1) справжню вивідність окремих значень, якщо вона характерна для цього 

періоду; 2) розщеплення первісно єдиного значення; 3) зміщення 

центрального значення вбік периферійного і навпаки; 4) перехід слова з 
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однієї предметно-поняттєвої сфери до іншої; 5) перетворення фразеологічно 

зв‘язаного значення та конситуативного на вільні (чи на окремі значення) 

слова і навпаки [ib., с. 17]. 

Історики-лексикографи, намагаючись зменшити очевидні труднощі 

під час укладання історичного словника, часто зводять його до словника-

довідника, що є додатком до історичних текстів, тобто: а) до слова дають 

енциклопедичну довідку, б) якщо ж слово не має специфічного характеру, 

застосовують принцип перекладного словника: ліворуч і праворуч 

співвідносять слова старої та нової епохи, між ними часто встановлюється 

начебто синонімічний зв‘язок, смислова тотожність. Проте така практика, на 

думку Ю. Сорокіна, створює ілюзію смислової тотожності, а насправді 

приховує те, що ці т.зв. ―синоніми‖ вжиті в різних контекстах і мають різну 

(виходячи з цього) сполучуваність. Тож ―створена завдяки таким 

«перекладам» ілюзія смислової тотожності слів ховає реальні розходження їх 

використання: за загальною подібністю значень стоять справжні, хоча й не 

завжди очевидні відмінності в смисловому обсязі слова, які можна виявити в 

сукупності мовленнєвих контекстів‖, ―за цим криється й відмінність їх 

лексичної сполучуваності, різне місце цих т.зв. синонімів у синонімічних 

рядах‖ [ib., с. 18]. 

Пропонований словник сполучуваності, укладений на підставі текстів 

XVI–XVIII ст., допоможе виявити таке розходження слів і лексикографічно 

впорядкувати його. 

 

5.2. Комбінаторний словник як явище лексикографії: 

призначення та основні засади 

Наукове і практичне зацікавлення сполучуваністю як об‘єктом 

лексикографічного опису зумовило появу комбінаторної лексикографії – 

самостійного напрямку в межах загальної теорії лексикографії. Частина 

проблем опису сполучуваності пов‘язана із загальними лексикографічними 

принципами, а частина – із власне теорією сполучуваності. Тож 
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комбінаторну лексикографію можна кваліфікувати як сферу лексикографії, 

призначення якої – теоретичні та практичні питання створення словників 

сполучуваності [91, с. 10]. Комбінаторну лексикографію, як і лексикографію 

загалом, можна поділити на теоретичну і практичну (див. Схема 13). 

Cхема 13.  

Структура комбінаторної лексикографії 

 

 
 

Одним із базових для комбінаторної лексикографії є поняття 

―лінгвістична комбінаторика‖ – виявлення, складання та вивчення комбінацій 

слів, які підпорядковані певним комунікативним завданням за необхідних 

умов їх реалізації і які можна скласти з певної кількості слів. Найбільш 

детально поняття ―лінгвістична комбінаторика‖ пояснив М. Маковський: це 

окрема галузь мовознавства, ―що вивчає якісні та кількісні характеристики 
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ізольованих елементів мови і цілих континуумів, до яких входять ці елементи 

впродовж певного періоду лінгвістичного часу‖ [428]. Мета такого 

вивчення – встановити можливі чи неможливі умови об‘єднання елементів 

мови, а також отримати результати їхньої взаємодії. Комбінаторика існує на 

кожному рівні мови і є основним принципом організації всіх без винятку 

мовних одиниць, формою їх існування, еволюції та взаємодії. Визначальними 

для комбінаторики є ті види відношення, у які вступають мовні одиниці: 

синтагматичні (лінійні), парадигматичні (нелінійні) та ієрархічні (родо-

видові). Оскільки одним із видів відношень комбінаторики є синтагматичні 

відношення, можна кваліфікувати цю сферу прикладного мовознавства як 

комбінаторну лексикографію, маючи на увазі лексикографічну кодифікацію 

тільки синтагматичних відношень мовних одиниць. 

Отже, термін комбінаторна лексикографія (або лексикографія 

сполучуваності) доволі точно відображає суть лексикографічного напрямку 

лінгвістичної комбінаторики. У cучасній практиці існує особливий тип 

словників, призначення яких – подати найбільш повний (порівняно з іншими 

словниками) обсяг відомостей про словосполучення, об‘єднані асоціаціями 

довкола стрижневих слів [91, с. 12]. 

Порівняльний аналіз комбінаторних словників (далі – КомС) засвідчує 

низку способів фіксації сполучуваності слів, а також те, що вибір способу 

залежить від типу сполучуваності або від типу ілюстраційного значення в 

загальних словниках. Автори сучасних КомС вибирають той чи інший спосіб 

демонстрації сполучуваності відповідно до власного розуміння цього 

мовного явища і від мети його відображення. Через те в сучасній 

лінгвістичній літературі існує різнобій у назвах словників такого типу: 

комбінаторний, тлумачно-комбінаторний, тлумачний словник 

сполучуваності, словник сполучуваності, словник валентності та 

дистрибуції, дистрибуційно-трансформаційний словник, словник 
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словосполучень, словник стійких словосполучень, словник колокацій
74

 та ін. 

[96, с. 325; 25, с. 152].  

Сучасна теорія лексикографії оперує різними класифікаціями 

словників, які свого часу запропонували Л. Щерба, В. Гак, Л. Ступін, 

П. Денисов, Л. Новиков, В. Морковкін, А. Баранов, Н. Лук‘янова, С. Гриньов, 

В. Роменська, В. Дубічинський, Р. Кобрин, Б. Кемада, Я. Малкіл, С. Ландау, 

Ж. Маторе, Т. Себеокі та ін. Проте не всі лексикографи виокремлюють тип 

КС через відсутність єдиного трактування такого словника та його місця в 

системі словників. Традиційно КомС призначені для фіксації особливих, 

стійких словосполучень слів, які все частіше під впливом англійської мови 

називають колокаціями (англ. collocation ʻсловосполучення‘). Проте за 

останній період автори КомС переважно розробляють власну 

лексикографічну інтерпретацію. 

Сучасні лексикографи сходяться на тому, що КомС належить до 

розряду навчальних, особливо наголошують на його методичній або 

лінгвістичній скерованості [45; 470; 573; 574 та ін.]. Узявши до уваги відомі 

визначення КомС, теоретик комбінаторної лінгвістики М. Влавацька подає 

своє тлумачення: ―Словник сполучуваності, або комбінаторний словник, – 

особливий тип навчально-нормативного словника, мета якого – 

запропонувати користувачеві необхідний і коректний у мовному розумінні 

перелік поширювачів конкретного слова‖ [96, с. 15]. 

КомС пов‘язаний у сучасній лексикографічній практиці особливо 

тісно з поняттям ―потреба користувача‖ (user‟s needs) [97, с. 32–33; 308, 

с. 63–72; 470, с. 28], тобто КомС має відповідати потребам людей, які 

використовуватимуть його як словник-довідник. Отже, і надалі актуальною 

залишається така характерна ознака будь-якого словника, як 

антропоцентричність, адже словники від початків створювалися для потреб 

людини. Сьогодні ж поняття ―антропоцентричність‖ у лексикографії 

                                                 
74

 За визначенням Е. Бенсона, комбінаторний словник базується на колокаціях, які в концепції лінгвістичної 

комбінаторики підпорядковані чітким комунікаційним завданням [BBI-CDE 1990]. 
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трактують як: а) особистий внесок автора словника; б) залучення 

культурологічних елементів словникових одиниць; в) увага до потреб 

користувача та ін. [301, с. 3–4]. І нарешті, щоб узяти до уваги всі запити 

користувача, треба володіти інформацією про його знання й освіченість. 

Ю. Караулов переконаний, що в соціологічному плані словник має 

враховувати рівень знань потенційного користувача, а тому необхідно 

зважати на визначальне для лексикографії поняття ―мовна особистість‖ (це, 

по-перше, нормативне володіння мовою; по-друге, концепти, які формують 

картину світу; по-третє, рівень прагматики, тобто мета і мотиви мовця [303, 

с. 5]. 

Щоб подати основні характеристики ―Комбінаторного словника 

української мови XVI–XVIII ст.‖, проаналізуємо детально класифікацію 

КомС М. Влавацької, де подано 6 основних їх параметрів (або принципів): 

1) мета і призначення; 

2) характер відображення сполучуваності; 

3) тип сполучуваності; 

4) принцип опису сполучуваності; 

5) характер розташування лексичних одиниць; 6) спосіб презентації 

лексичних значень слова [Влавацкая 2013: 338–360]. Поза увагою 

дослідників і надалі залишається не менш важливий принцип – джерельна 

база словника, яким ми доповнили згадану вище класифікацію КомС (див. 

Схема 14). 

Наведена класифікація за сімома принципами сприяє найбільш 

повному й точному визначенню критеріїв КомС і водночас відображає 

основне завдання лексикографії, яке полягає ―не стільки у створенні 

універсальної формальної класифікації, скільки в досягненні системного 

опису вже відомих словників, ураховуючи подальше використання такого 

опису з різною прагматичною метою: інформаційною, прогностичною, 

науковою, навчальною тощо‖ [96]. 
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Схема 14.  

Класифікація комбінаторних словників за основними принципами 

 

 
Необхідно пояснити наведену вище схему: 

1. Призначення КомС. В основі поділу словників на лінгвоцентричні 

та антропоцентричні лежить загальний підхід до мови як об‘єкта вивчення: 

відповідно до лінгвоцентричного підходу мова – те, що дане, те, що є в 

доступних текстах; отож і лінгвістика за такої умови є описово-

класифікаційною, або системоцентричною; відповідно до антропологічного 

підходу мова – здатність людини, отож антропологічна лінгвістика – 

лінгвістика, що вивчає мову з метою викладання. За призначенням КомС 

поділяються на:  

а) системні (зокрема тезауруси) – лінгвоцентричні словники, 

призначені для спеціалістів-філологів із метою ―відобразити зв‘язки слова з 

усіма наявними в мові поширювачами‖, проте, як зауважує М.Влавацька, 

т а к о г о  с л о в н и к а  п о к и  щ о  н е  с т в о р е н о  [94, с. 51]; 

б) ортологічні – антропоцентричні словники, призначені для носіїв 

мови, що активно послуговуються мовою у своїй професії (репортери, 
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журналісти, письменники) з метою ―зафіксувати найповніший перелік 

поширювачів кожного слова відповідно до мовної норми; 

в) навчальні – ―педагогічно орієнтовані словники‖, щоб подати 

―тільки необхідні, з методичного погляду, слова разом із їхніми 

конкретними, найважливішими поширювачами‖ [ib.]. 

2. Сполучуваність. У теоретичному та лексикографічному описі 

сполучуваність може мати статус: 

а) основного критерію; 

б) одного з основних критеріїв; 

в) допоміжного критерію вияву властивостей слова. Сполучуваність 

як основний критерій, на думку Н. Брагіної, описується безпосередньо для 

презентації самої сполучуваності. Під час опису лексичної полісемії та 

синонімії використовують сполучуваність як один із основних критеріїв, і 

вона тоді має диференційний характер. А під час опису слова в тлумачних 

словниках сполучуваність є допоміжним критерієм і виконує демонстраційну 

функцію [70]. 

З огляду на сказане вище КомС можна так класифікувати за 

характером відображення сполучуваності: 

а) словники власне сполучуваності (аспектні), де сполучуваність – 

основний критерій; такі КомС фіксують тільки сполучуваність (синтаксичну, 

лексичну, лексико-синтаксичну); 

б) комплексні (змішані, або поліаспектні), де сполучуваність – один із 

основних критеріїв; такі КомС фіксують не тільки сполучуваність, а й 

тлумачення, переклад слів та словосполучень. 

Схема 15. 

Комбінаторні словники за характером сполучуваності 
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3. Тип сполучуваності залежить від конкретного рівня мови: 

сполучуваність на синтаксичному рівні виявляє синтаксичну сполучуваність, 

на лексичному рівні – лексичну; семантична сполучуваність взаємодіє з 

лексикою і з синтаксисом, а значить, об‘єднує і лексичний, і синтаксичний 

рівні. Вияв такого параметра необхідний для розмежування типів 

сполучуваності в аспектних і в поліаспектних словниках (див. Схема 16).  

Схема 16. 

Комбінаторні словники за типами сполучуваності 
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Синтаксична сполучуваність стосується співвідношення граматичних 

категорій, частин мови, а також керування в межах речення тощо; тож в 

описі цього типу сполучуваності на перший план виходить синтаксис 

мовлення. Лексико-семантична сполучуваність стосується співвідношення 

слова з обмеженою кількістю слів чи низки семантично однорідних слів. 

Відповідно лексико-синтаксичний тип комбінаторних словників відображає і 

лексичні, і синтаксичні властивості слова щодо сполучуваності
75

. 

Типи опису сполучуваності у словниках є реалізацією певних 

принципів, що слугують основою для лексикографічного відображення 

лексичних зв‘язків між словами. Відповідно до двох основних типів 

сполучуваності варто розрізняти два основних принципи опису 

сполучуваності: синтаксичний (відображає семасіологічний підхід) і 

семантичний (відображає ономасіологічний підхід).  

Cинтаксичний принцип опису сполучуваності виявляє синтаксичний 

зв‘язок між словами, визначає структурні типи словосполучень і встановлює 

їх залежність від формальних показників слів. В основу покладено вивчення 

форми слів чи структури словосполучення. Мета такого підходу – визначити, 

якою мірою сполучуваність залежить від належності слова до тієї чи іншої 

частини мови або до певного лексико-семантичного класу, а також від 

словотвірної структури слова. За цим принципом укладено, до прикладу, такі 

словники: M. Leѡis, J. Hill, ―LTP Dictionary of Selected Collocations‖ (1998); 

G. Helbig, W. Schenkel, ―Wörterbuch zur Valenz und Distribution deutscher 

Verben‖ (1975). 

Семантичний принцип опису сполучуваності дає змогу об‘єднувати 

слова в ідеї та смисли і виявляє індивідуальну сполучуваність кожного слова, 

а також характерну сполучуваність слів за умов лексичної та синтаксичної 

синонімії, коли одне значення можна по-різному трансфорувати. Як відомо, у 

плані смислу сполучуваність можна вивчати тільки при ономасіологічному 

                                                 
75

 Критерій розмежування словників сполучуваності за принципом опису сполучуваності вперше 

запропонував І. Ольшанський (1969). 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+Lewis&search-alias=books-uk&field-author=Michael+Lewis&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jimmie+Hill&search-alias=books-uk&field-author=Jimmie+Hill&sort=relevancerank
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підході до фактів мови: спочатку для опису такої сполучуваності 

словосполучення розподіляються за структурними типами, далі 

словосполучення групуються за смислами і темами. Такий принцип лежить в 

основі ідеографічних словників та тезаурусів із демонстрацією 

сполучуваності слів, як-от: Л.Г. Саяхова, ―Тематический словарь русского 

языка‖ (2000); О.С. Баранов, ―Идеографический словарь русского языка‖ 

(1995). 

Функційний принцип опису сполучуваності (синтез попередніх двох 

принципів) дає змогу лінійно вибудувати словосполучення, які стосуються 

реєстрового слова, і визначити обов‘язковий та факультативний характер 

синтаксичного зв‘язку компонентів словосполучень. Репрезентація закритої і 

відкритої груп словосполучень із визначеним словом є основним фактором 

опису сполучуваності відповідно до даного принципу: закрита група – це 

одиничні словосполучення, утворені сильним зв‘язком, які можна 

перерахувати; відкрита група – це словосполучення, утворені слабким 

(факультативним) зв‘язком компонентів; на цьому будуються словникові 

статті таких лексиконів: ―Словарь сочетаемости слов русского языка‖ (за ред. 

П.М. Денисова і В.В. Морковкіна, 1983) та С. McIntosh, В. Francis, R. Poole, 

―Oxford Collocations Dictionary for Students of English‖ (2002). 

Принцип наростання фразеологічності ілюстративного матеріалу 

найбільш поширений у двомовних словниках: спочатку зафіксовано вільні 

словосполучення, потім подано те саме слово вже в переносному значенні, а 

наприкінці статті – стійкі словосполучення фразеологічного характеру. За 

цим принципом укладено, до прикладу, ―Англо-русский словарь 

сочетаемости‖ С.К. Фоломкіної (1998). 

 

5.3. Способи інтерпретації сполучуваності в українській історичній 

лексикографії 

Для підтвердження засад ―Комбінаторного словника української мови 

XVI–XVIII ст.‖ (далі – КСУМ
16-18

) важливо проаналізувати, як представлено 
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сполучуваність: а) в історичних словниках та б) у словничках-глосаріях до 

опублікованих текстів пам‘яток XVI–XVIII ст. 

Для порівняльного аналізу ексцерповано тільки ті АСС, які – як 

об‘єкти лексикографії – були і залишаються проблемними. Відсутність 

критеріїв розмежування словосполучень у межах одного класу (вільне – 

невільне, відтворюване – невідтворюване, стійке – нестійке та ін.) відповідно 

спричинила відсутність єдиних принципів, прийомів та способів презентації 

у словниках будь-яких АСС. Останні становлять особливий об‘єкт 

лексикографії, який потребує чітких принципів лексикографічного опису 

(вільне АСС – невільне АСС – АСС перехідного (проміжного) типу) і, 

зокрема, розмежування ―лексичної‖ та ―фразеологічної‖ частин словника, 

вивчення т.зв. ―зони стійкості‖ словникової статті.  

До уваги взято такі лексикографічні джерела: 

• ―Словарь малорусской старины‖ В. Ломиковського (далі – СМСЛ); 

• ―Материалы для словаря письменной и книжной южнорусской речи 

XV–XVIII вв.‖ Є. Тимченка (далі – МСТ); 

• ―Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.‖; голова редколегії 

Л. Гумецька (далі – СУМ
14-15

); 

• ―Словник української мови XVI – першої половини XVII ст.‖; 

відпов. редактори Д. Гринчишин, М. Чікало, Г. Войтів (далі – СУМ
16-17

); 

• ―Українські краєвиди XVI–XVIII століть: слово, текст, словник‖ 

Г. Дидик-Меуш та О. Слободзяник (далі – УК
16-18

); 

• ―Словник застарілих слів і юридичних термінів‖ у кн.: ―Торгівля на 

Україні: Волинь і Наддіпрянщина. XIV – середина XVII століття‖ (далі – 

СлТУ); 

• ―Словник застарілих слів, значень і юридичних термінів‖ у кн.: 

―Документи Брацлавського воєводства 1566–1606 років‖ (далі – СлДБВ); 

• ―Словник‖ у кн.: ―Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст.: 

Збірник актових документів‖ (далі – СлДМВН); 
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• ―Словник застарілих слів і юридичних термінів‖ у кн.: ―Книга 

Київського підкоморського суду (1584–1644) (далі – СлККПС); 

• ―Словник застарілих, маловживаних та актових слів і виразів‖ у кн.: 

О.А. Бевзо ―Львівський літопис і Острозький літописець. Джерелознавче 

дослідження‖ (далі – СлЛЛ); 

• ―Словник малозрозумілих слів‖ у кн.: ―Лохвицька ратушна книга 

другої половини XVII ст.: Збірник актових документів‖ (далі – СлЛРК); 

• ―Словник застарілих та маловживаних слів‖ у кн.: ―Літопис 

Самовидця‖ (далі – СлЛС). 

 

5.3.1. “Словарь малорусской старины” В. Ломиковського (далі – 

СМСЛ)
76

. Словник В. Ломиковського – тлумачний cловник 

енциклопедичного типу, в якому тлумачення є, за нашими спостереженнями: 

а) довільними і б) надзвичайно поширеними (до 2 сторінок), через що 

нагадують історичний нарис. Пор., наприклад, спосіб викладу значень таких 

АСС: 

• козакъ выборный или реєстровый ―такъ назывались тѣ козаки, 

которые стояли въ реестровомъ спискѣ, и должны были всегда готовы быть 

къ походу‖ [СМСЛ 21]; 

• козакъ аттестованный ―назывался тотъ, который служа 

долговременно и заслуживъ во всемъ по нравственности и службѣ 

предпочтеніе, былъ въ правѣ просить чина, въ войскѣ ему угоднаго. Онъ 

имѣлъ право въ мѣсто черкески носить кунтушъ вездѣ, и былъ принятъ во 

всякомъ обществѣ‖ [ib. 22]; 

                                                 
76

 Цей Словник важливий насамперед тим, що його автор, історик-аматор В. Я. Ломиковський (1777 – 

бл. 1848) разом із І.П. Новицьким (1844–1890) були, за словами В. Німчука, ―піонерами українського 

історичного (діахронічного, поліхронічного) словника‖ [490, с. 26]. Словник В.Я. Ломиковського (1808) 

містить ―71 статтю енциклопедичного типу; панівна більшість статей присвячена термінології, що 

стосується козацького війська й давньої української державної адміністрації‖; словник І.П. Новицького 

(1871–1872) містить 465 статей і є словником юридичних термінів [ib.]. ―Словарь малорусской старины‖ 

В.Я. Ломиковського є незавершеним словником (А–К). О. Лазаревський так пише в передмові до 

опублікованого ним Словника В. Ломиковського в журналі ―Киевская старина‖: ―Собраныя въ немъ 

свѣдѣнія представляются однакожъ весьма цѣнными, причемъ цѣнность эта является тѣмъ значительнѣе, 

что словарь, какъ слѣдуетъ догадываться, составленъ частью по личным свѣдѣніямъ и справкам, а частью, 

должно быть, по живому преданію людей, лично переживавшихъ эту старину‖ [403, с. ІІІ]. 
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• козакъ запорожскій или низовый (тлумачення цього АСС займає дві 

сторінки) ―первое названіе отъ того, что они отъ Малороссіи жили по ту 

сторону днѣпровскихъ пороговъ или водопадовъ, въ низъ по Черному морю. 

Еще гетманъ Евстафій Дашкевичъ началъ, въ 1535 году, по островамъ 

Днѣпровскимъ заводить коши и сѣчи <…>, они были токмо отдѣльная 

команда малороссійскихъ козаковъ, составлявшая форпосты противу турковъ 

и татаръ <…>‖ (далі йде детальна історія, що сталося з низовим козацтвом 

після Андрусівського миру, яка роль кошового Сірка в історії запорозьких 

козаків, роль Катерини ІІ і її указу 1775 року, яким знищено запорозьке 

козацтво. – Прим.Г.Д.-М.)‖ [ib. 19–20]. 

За структурою вокабул словникові статті розділені порівну: 31 

словникова стаття у СМСЛ має в реєстрі однослівну назву (академія, 

атаманъ, бунчукъ, возный, войтъ, казусъ, коляда, конфедерація та ін.) і 31 

одна словникова стаття має в реєстрі словосполучення; з них, зокрема, 27 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень: атаманъ кошевый, атаманъ 

сотенный, атаманъ сельскій, атаманъ куринный [СМСЛ 5–6] та ін. Проте 

більшість словникових статей з однослівною вокабулою містить вказівку на 

гіперо-гіпонімічні зв‘язки в переліку відповідних АСС, наприклад: 

1. генеральная старшина ―пять главных чиновниковъ во время 

гетьманства‖ 

1.1. генеральный писаръ 

1.2. генеральный есаулъ 

1.3. генеральный бунчучный 

1.4. генеральный судья 

1.5. генеральный обозный [СМСЛ 9]. 

2. Коммисаръ: 

2.1. коммисары неизмѣняемые 

 2.1.1. коммисаръ повѣтовый 

 2.1.2. коммисаръ пограничный 

 2.1.3. коммисаръ повѣтовый 
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2.2. коммисары временные [ib. 24–25] та ін. 

 

5.3.2. “Материалы для словаря письменной и книжной 

южнорусской речи XV–XVIII вв.”
77

 становлять, як стверджує Є. Тимченко 

у передмові до підготованого для публікації видання, ―далеко не полную 

группировку чаще всего встречающихся терминов и выражений, выбранных 

из памятников письменного южнорусского языка XV–XVIII вв.‖ [640, с. 15]. 

Уміщення у словникові ―терминов и выражений‖ дає змогу простежити, як 

Є. Тимченко вирішував питання лексикографічної кодифікації 

словосполучень. 

Для аналізу обрано 111 словникових статей МСТ (див. Додаток 1.), де 

фігурують 127 АСС різного ступеня стійкості. Загалом у МСТ дотримано 

загального принципу: при реєстровому слові (іменникові чи прикметникові) 

виокремлено АСС і подано значення до них: желѣзо ―железо‖ – желѣзо бѣлое 

―жесть‖ (МСТ І, 249); рочный ―годовой, годичный‖ – рочныи дѣи ―летопись‖ 

(МСТ ІІ, 299) та ін. Це переважно найменування предметів, об‘єктів, 

абстрактних понять. Трапляються такі АСС, що функціюють як 

прислівникові назви, наприклад: на завтрій день ―на следующий день‖ (МСТ 

І, 263), згодливымъ обычаемъ ―согласно, миролюбно‖ (МСТ І, 312), 

оборонною рукою ―защищаясь‖, сполною рукою ―единодушно, все вместе‖ 

(МСТ ІІ, 299–300) та ін. 

У третині словникових статей виокремлено два і більше АСС: 

животный ―жизненный, дающий жизнь‖ – древо животное ―древо жизни‖, 

книги животные ―книги жизни‖ (МСТ І, 251); разъ ―случай‖ – злый разъ 

―несчастье, несчастный случай‖, въ тяжкомъ разѣ ―в тяжелом положении‖, въ 

трудномъ разѣ ―в трудном положении‖ (МСТ ІІ, 265). Найчисленніші ряди 

АСС виявлено у словникових статтях листъ ―грамота, письмо, послание‖ 
                                                 
77

 На думку В. Німчука, ―Материалы…‖ Є. Тимченка (1904), відзначені Премією М. Костомарова другого 

ступеня, – це ―перший історичний словник української мови, складений на наукових засадах‖ [490, с. 26]. 

Джерельна база словника – 60 тисяч карток-контекстів, вибраних із 34 пам‘яток української мови XV–

XVIII ст. На думку О. Шахматова, ―несмотря на неполноту и нѣкоторіе другіе недостатки словарного труда 

г. Тимченка, мы признаемъ его въ высшей степени полезнымъ основаніемъ для полнаго историческаго 

словаря малорусскаго словаря (має бути, очевидно, языка. – Прим. Г.Д.-М.)‖ [708, с. 228–229]. 
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(листъ отвористый, листъ позовный, листъ разрѣшальный, листъ судовый, 

листъ упоминальный) (МСТ І, 404) та право ―право, закон‖ (право 

божественное, право дѣдичное, право копное, право людское, право набытое, 

право посполитое, право цесарское) (МСТ ІІ, 206). 

Усі виділені АСС є традиційно спеціальними складеними назвами – 

релігійними, юридичними, військовими, виробничими, ботанічними, 

побутовими та ін. (Пренаисвятѣйшій сакраментъ ―Святые Дары‖, 

потребуючая сторона ―истец‖, армата морская ―флот‖, гетманъ коронный 

―главнокомандующий‖, мушкатная галка ―мускатный орех‖, комора солевая 

―склад соли‖ та ін.). І тільки незначна частина АСС – фразеологізми 

відповідно до традиційної класифікації: березовымъ пѣромъ [выписовать] 

―сечь, пороть‖ (МСТ І, 53), на сыромъ корени [збудовати] ―заново построить‖ 

(МСТ І, 381), до першои ласки [приняти] ―возвратить расположение‖ (МСТ І, 

397–398) та ін. 

Подамо деякі критичні зауваги про спосіб лексикографічної 

презентації АСС у МСТ: 

1) АСС із одним стрижневим словом подані під різними вокабулами, 

що ускладнює формування системи назв конкретної сфери: наприклад, листъ 

арештовный подано під арештовный (МСТ І, 34), а не під листъ; листъ 

безмитный – під безмитный (МСТ І, 48), листъ вѣрячий – під вѣрячий (МСТ 

І, 166), листъ записный – під записный (МСТ І, 281), листъ подводный – під 

подводный (МСТ ІІ, 131), листъ роспустный – під роспустный (МСТ ІІ, 295); 

АСС злого ложа дѣти подано під злый (МСТ І, 325), а недоброго ложа сынъ – 

під ложе (МСТ І, 407); АСС Писмо Святое подано під писмо (МСТ ІІ, 107), 

але не виокремлено АСС писмо квитованое, що виявлено в ілюстрації до 

квитованый (МСТ І, 362) та ін.; 

2) не дотримано послідовності у фіксації термінологічних АСС, які є в 

поданих до вокабул цитатах-ілюстраціях, але не виокремлені як стійкі назви: 

наприклад, у цитаті-ілюстрації до вокабули разрѣшалный є АСС листъ 

разрѣшалный (МСТ ІІ, 265), якого не виділено; у цитаті-ілюстрації до слова 
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продажный є АСС листъ продажный (МСТ ІІ, 245); також відсутні АСС 

листъ елекцыйный (МСТ І, 245), листъ заручный (МСТ І, 286), листъ 

отвористый, листъ отвертый (МСТ ІІ, 62), грамота отпустная (МСТ ІІ, 69), 

листъ приповѣдный та листъ припоминальный (МСТ ІІ, 231), листъ 

причинный (МСТ, ІІ, 240–241), листъ увяжчій (МСТ ІІ, 414) та ін.; 

3) не виокремлено АСС під різними вокабулами, хоча такі АСС мають 

термінологічний характер: наприклад, АСС заразливоє повѣтре ʻпошесть, 

епідемія‘ – в цитаті до заразливый (МСТ І, 285); АСС листъ заручный та 

писмо заручноє в цитатах до заручный (МСТ І, 286); АСС море межиземскоє 

– в цитаті до межиземский або АСС море медитеранскоє – в цитаті до 

медитеранский (МСТ І, 425); 

4) не дотримано послідовності щодо виділених АСС, які функціювали 

як прислівникові назви, наприклад: виокремлено АСС жалоснымъ серцемъ 

―со скорбью, с горестью‖ (МСТ І, 247), але не виокремлено АСС крокомъ 

желвовимъ [ити] ʻдуже повільно‘ (ib.); 

5) не подано значень до виділених АСС, зокрема не має значення АСС 

парохияльный священикъ (МСТ ІІ, 85); 

6) значення до АСС різні за обсягом та ступенем деталізації; деякі 

групи АСС мають не цілком ясні тлумачення, які не розкривають 

користувачеві суті понять, позначуваних цими АСС; це, зокрема, стосується 

групи АСС під вокабулою право: право Божественное ―право божеское‖, 

право дѣдичное ―наследственное право‖, право копное ―совокупность 

народных юридических обычаев‖, право людское ―право человеческое‖, 

право набытое ―приобретенное право‖, право посполитое ―законы, 

изложенные в Статуте Литовском‖, право цесарское ―царское право‖ (МСТ 

ІІ, 206); 

7) АСС із одним стрижневим словом мають значення чіткі, але 

викладені урізнобій, як, наприклад, у системі юридичних назв, де виявлено 

тлумачення різного типу: листъ отвористый ―открытое письмо‖, листъ 

позовный ―повестка ответчику‖, листъ розрѣшальный ―разрешительная 
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грамота для покойника‖, листъ судовый ―решение суда‖, листъ 

упоминальный ―увещевательная грамота‖ (МСТ І, 404); 

8) низка АСС зі спільним стрижневим словом подана зі спільним, 

загальним значенням, наприклад: АСС судъ бурмистровскій, судъ 

войтовскій, судъ гайный, судъ лавничій, судъ копный, які під словом судъ 

мають спільне значення ―суд по народным юридическим обычаям‖ (МСТ ІІ, 

376), що абсолютно не розкриває суті позначуваних юридичних понять; 

9) немотивоване виокремлення деяких АСС, наприклад, АСС пушка 

чайна ―чайница‖ під вокабулою пушка ―коробка, сосуд (для хранения чая, 

кофе, табаку и проч.)‖ (МСТ ІІ, 259). 

Зазначені вище недоліки свідчать про складність самого завдання 

лексикографічної інтерпретації АСС. 

 

5.3.3.“Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.”
78

 є словником-

тезаурусом, що дає змогу скласти чітке уявлення про подані в ньому АСС та 

про принципи їх інтерпретації. Завдання має полегшити і специфіка відбору 

джерел словника – джерельну базу сформували пам‘ятки ділового стилю, у 

текстах яких (як правило, з юриспруденції, виробництва тощо) часто 

трапляються стійкі найменування. 

Для СУМ
14-15

 було вироблено чіткі засади, зокрема і щодо способу 

подання АСС, до того ж сама голова редколегії Л. Гумецька заслужено є 

еталоном ученого-лексикографа. Проте, як засвідчує детальний аналіз 

інтерпретації уміщених тут АСС, чіткі засади словника часто є 

суперечливими і подекуди суттєво ускладнюють користування словником. 

                                                 
78

 Словник створили мовознавці-лексикографи, представники Львівської лексикографічної школи [240, с.  

510], які, за висловом В. Німчука, ―з честю продовжують традицію української наукової лексикографії, 

основоположником якої був Є. Тимченко‖ [490, с. 34]. Авторський колектив словника, головою редколегії 

якого була проф. Л. Гумецька, укладав словник на основі 939 джерел, з яких, на жаль, 722 – публікації 

джерел. Проте, як пояснює Л. Гумецька, ―відмовитися від недосконалих у лінгвістичному відношенні 

видань означало б відмовитися взагалі від створення словника цього періоду‖ [555, с. 10]. Тож в основі 

словника – всі пам‘ятки, ―писані староукраїнською мовою, без уваги до їх територіального походження, 

починаючи з суцільних текстів, таких як переклад статуту Казимира ІІІ, описи замків, люстрації земель, 

грамоти, і кінчаючи окремим написами на різноманітних предметах, записами на полях книг тощо‖ [ib.]. 
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Отож у ―Передмові‖ СУМ
14-15

 так визначено підходи до 

словосполучень: 

1. ―Складені з двох і більше членів географічні назви – назви населених 

пунктів, річок, держав, – що становлять одиницю номінації, виносяться 

в реєстр так само, як одночленні власні назви (Новоє Сєло, Малая 

Ивєнка…)‖ [555, с. 11]; 

2. ―Не виносяться як заголовні слова мікротопоніми (типу лѣсъ дєдьовъ) і 

описові назви населених пунктів (типу мѣсто луцкоє ʻЛуцьк‘), що 

подаються в Словнику на рівні стійких словосполучень у статті на 

перший член складеної назви. Якщо перший член складеного 

мікротопоніма не фігурує як заголовне слово словникової статті, то він 

виноситься як заголовне слово словникоовї статті (Трибѣсовскии: 

Трибѣсовскии коурганъ)‖ [ib., с. 12]; 

3. ―Після викладу значень реєстрового слова з абзаца подаються 

фразеологізми за ромбом. Якщо фразеологізм зв‘язаний лише з одним 

значенням багатозначного реєстрового слова, він наводиться після 

цього значення без ромба. Лексикалізовані та стійкі словосполучення 

розміщені відповідно до значень слова. У кінці словникової статті 

подаються словосполучення, що відсилаються до інших заголовних 

слів. Окремі слова, що входять до складу фразеологізмів і стійких 

словосполучень і, отже, викладаються в рамках словосполучення, не 

беруться вже до уваги при викладі значень співвідносних заголовних 

слів‖ [ib., с. 15]; 

4. ―При виділенні фразеологізмів укладачі Словника спиралися на 

критерії лексико-семантичні – цілісність значення, лексичну 

неподільність, еквівалентність слову – і структурні – більший або 

менший ступінь стійкості компонентів, які відтворюються в мовленні 

(контексті) як готові мовні одиниці (крєстъноє цєлованьє – присяга). 

Допоміжним критерієм для виділення ф р а з е о л о г і з м і в  т а  

с т і й к и х  с л о в о с п о л у ч е н ь  служила і їх частотність‖ [ib.]; 
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5. ―Виділені в Словнику фразеологізми відрізняються різним ступенем 

невивідності значення словосполучення із значення окремих його 

компонентів. Найбільший ступінь ідіоматичності характеризує 

фразеологізми, що містять у своїй основі метафорично переосмислений 

образ, який і творить значення фразеологічного звороту (бити чоломъ – 

просити). Плеонастичні фразеологічні звороти, поширені окремими 

словами (по доброй воли, по доброю волею – добровільно), не 

вважаються окремими фразеологічними одиницями. Як фразеологічні 

звороти у Словнику виділяються двочленні лексеми, що в сучасній 

мові можуть мати однослівний відповідник (крывду дѣяти – кривдити). 

До фразеологізмів віднесені двочленні й багаточленні юридичні 

терміни (вина головная), назви установ (вєлїкыє рокы), назви чинів 

(вєликыи вистѧрникъ), титулів (вєликии кнѧзь), церковних свят і 

обрядів (вєликыи постъ)‖ [ib.]. 

Подамо деякі міркування про суперечності щодо способу 

лексикографічної презентації АСС у СУМ
14-15

: 

1) Словник, хоч і декларує, що двочленні власні назви, які 

―с т а н о в л я т ь  о д и н и ц ю  н о м і н а ц і ї , виносяться в реєстр так само, як 

одночленні власні назви‖ (Новоє Сєло, Малая Ивєнка та ін.), проте 

мікротопоніми й описові назви населених пунктів (типу мѣсто луцкоє 

ʻЛуцьк‘) подані ―н а  р і в н і  с т і й к и х  с л о в о с п о л у ч е н ь ‖, а не реєстрових 

назв. 

2) Після викладу значень реєстрового слова з абзаца подаються 

фразеологізми з ромбом. Якщо фразеологізм зв‘язаний лише з одним 

значенням багатозначного реєстрового слова, він наводиться після цього 

значення без ромба. Лексикалізовані та стійкі словосполучення розміщені 

відповідно до значень слова. У кінці словникової статті подано 

словосполучення, що відсилаються до інших заголовних слів. Окремі слова, 

що входять до складу фразеологізмів і стійких словосполучень і, отже, 
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викладаються в рамках словосполучення, не беруться вже до уваги при 

викладі значень співвідносних заголовних слів. 

3) Як фразеологічні звороти у Словнику виділяються двочленні 

лексеми, що в сучасній мові можуть мати однослівний відповідник (крывду 

дѣяти – кривдити). До фразеологізмів віднесені двочленні й багаточленні 

юридичні терміни (вина головная), назви установ (вєлїкыє рокы), назви чинів 

(вєликыи вистѧрникъ), титулів (вєликии кнѧзь), церковних свят і обрядів 

(вєликыи постъ). 

4) Впадає в око тенденція подавати вокабули-прикметники без 

тлумачення. До слова, не тільки ті, які мають при собі АСС, а й ті, які є 

одиничними. Наприклад, Ботинъ (сынъ Ботинъ) (СУМ
14-15

 І, 115). 

Прикметники в реєстрі тоді мають тлумачення, коли є ілюстрація їхнього 

використання поза АСС. Наприклад, боярьскии ʻбоярський‘ (СУМ
14-15

 І, 117). 

Але, як далі виявилося, не послідовно; до прикладу, прикметник брєзєнский 

не має значення (СУМ
14-15

 І, с. 124). 

5) Присвійні прикметники (насамперед відантропонімні та 

відтопонімні) не мають чомусь тлумачення: гавриловъ (І, 236), лисчинъскии 

(І, 549) та ін., тимчасом як присвійні відапелятивні – мають (лисичии 

ʻлисячий, лисичий‘ (І, 547), матєринъ ʻматерин‘ (І, 580). Проте ад‘єктиви, 

пов‘язані з означенням певних територій, тлумачаться по-різному: 

наприклад, поряд на одній сторінці виявляємо прикметники литовижъскии 

(без значення) – войтовство Литовижъскоє і литовскии ʻлитовський‘ (І, 549).  

6) Поряд подано з абзацу різного рівня стійкі вирази, наприклад: 

лихого мыслити ʻзамишляти лихе‘ і Лихїи потокъ ʻназва потоку в 

Молдавському князівстві‘, до того ж, без значка ◊ (І, 551). 

7) Трапляється невідповідність між записом АСС і відсилачем до 

нього, наприклад, під ловныи подано АСС зі значком ◊ зємля ловная з 

відсилачем див. зємля (І, 554), а під реєстровим словом зємля подано той же 

вираз, але без значка ◊ (І, 395). 
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8) Виявлено непослідовність розміщення АСС у реєстрі словника, 

наприклад: реєстровими є АСС Малыи Бахлоуєць ʻназва потоку в 

Молдавському князівстві‘ і Малыи Криховєць ʻназва потоку у Львівській 

землі‘ (І, 573–574), проте АСС Моговищє Малоє ʻназва луки в 

Перемишлянській землі‘ подано зі значком ◊ під реєстровим словом 

моговищє, яке не має значення (І, 605). 

 

5.3.4. “Словник української мови XVI – першої половини 

XVII ст.”
79

 базується на головних засадах ―Словника староукраїнської мови 

XIV–XV ст.‖, це стосується ―граматичної і семантичної характеристики слів, 

способів тлумачень і послідовності розміщення їх значень <…>, виділення 

фразеологізмів, стійких словосполучень‖ [556, с. 4]. 

Проте виявлено такі відмінності у ―Принципах‖ СУМ
16-17

: 

а) не внесено до реєстру словника ―власних особових і географічних 

назв, що зумовлено неоднаковими принципами при створенні картотек 

загальних і власних назв; специфікою власних назв, які у порівнянні із 

загальними вимагають іншого лексикографічного опрацювання; залученням 

до канону джерел значної частини перекладних творів, які містять велику 

кількість іноземних імен та географічних назв, що не мають істотного 

значення для історії лексичного складу української мови‖; 

б) якщо ―прикметники, утворені від топонімів та антропонімів, типу 

литовский, молдавский‖ є складовою частиною стійких і лексикалізованих 

словосполучень, то вони подаються у статті на відповідний іменник 

(прикметник литовский – у статтях монѣта, князство, личба; прикметник 

молдавский – у статті земля; прикметники лунский, московский, муравский, 

ческий – у статті сукно <…>‖; 

в) не подаються ―дієприкметники (активні і пасивні) теперішнього і 

минулого часу при наявності засвідчених у картотеці особових форм дієслова 

(писаный викладається у статті писати; падаючий – у статті падати)‖ [ib., 

                                                 
79

 Словник є ―хронологічним продовженням двотомного Словника староукраїнської мови XIV–XV ст.‖  
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с. 7], проте як окремі реєстрові слова викладено ―активні й пасивні 

дієприкметники, якщо вони втратили зв‘язок із дієсловами і розвинули 

самостійне значення чи ряд значень (вышереченый, вышенаписаный, 

богоспасаємый) або є єдиними формами дієслова (неугасимый, 

неугасаючий)‖, а також ―ад‘єктивовані дієприкметники (литоє серебро, 

оремый волъ)‖ [ib., с. 8]; 

г) як окремі реєстрові слова подано також ―форми вищого і навищого 

ступенів порівняння (ближший, наиближший <…>)‖ [ib.]. 

Особливу увагу, зрозуміло, привертає той фрагмент у ―Принципах‖ 

СУМ
16-17

, який має назву ―Фразеологічні та стійкі словосполучення‖, до яких 

зараховано:  

— ―синтаксично оформлені м о в н і  о д и н и ц і , які складаються з 

двох або кількох слів, що мають цілісне лексичне значення 

незалежно від значень його компонентів (пойти къ богу ʻпомерти‘, 

бити чоломъ ʻпросити‘ <…>‖; 

— ―фразеологічні одиниці, загальне лексичне значення яких 

пов‘язане з компонентами, щ входять до їх складу (мыслью 

блудити ʻмати грішні думки, грішити‘ <…>‖; 

— ―двочленні словосполучення, які мають у сучасній мові однослівні 

відповідники (крестомъ ся знаменати ʻхреститися‘ <…>)‖; 

— ―сполучення іменників з прикметниками, що є назвами чинів, 

титулів, церковних свят, обрядів, складних топонімів та 

мікротопонімів (великий князь, великий бояринъ, пятокъ 

великодный, мясопусная недѣля, Пузовский бродъ <…>), назвами 

данин, мит, грошових одиниць, мір та ін. (дань медовая, дачка 

грошовая, литовская монета, ческая личба)‖ [556, с. 11]. 

Багатство джерельного матеріалу СУМ
16-17

 дало змогу його укладачам 

виокремити значну кількість АСС до стрижневих реєстрових слів, що є 

назвами реалій тогочасного життя та діяльності на українських теренах. 

Часто вражає кількість представлених АСС. Так, зокрема, під реєстровим 
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словом листъ
2
 (до значення ʻписьмовий документ офіційного або 

юридичного характеру, лист‘) подано 84 стійкі АСС: арендовный листъ, 

вечистый листъ, выєждчий листъ, доброволный листъ, квитацийный листъ, 

лист даровный, лист небожчиковский, лист свидецкий та ін. [CУМ
16-17

 16, 48–

56]. Під словом люди подано 20 стійких АСС до значення ʻзалежні або 

звільнені від повинностей особи; люди‘ (люди похожалыє, люди данныє, 

люди замковыє, люди непохожиє, люди огородныє та ін.); 9 стійких АСС – 

до значення ʻособи, котрі належать до певної суспільної групи, середовища; 

люди‘ (люди простїи, люди волныє, люди волочачиє, люди купецкиє та ін.); 8 

стійких АСС до значення ʻозброєні загони; військо‘ (воєнныє люди, люде 

збройныє, люди арматныє, люди конныє та ін.) [ib., 170–176]. 

Подамо деякі зауваги про спосіб лексикографічної репрезентації АСС 

у СУМ
16-17

: 

1) Відсутність значень у стійких АСС, мотивована наявністю 

відсилачів при них, суттєво ускладнюють дослідницьку роботу, 

навіть унеможливлюють її. Наприклад, під реєстровим словом 

ленный подано АСС ◊ ленноє право, право ленноє із відсилачем 

див. право
1
, а АСС ◊ добра ленныє – із відсилачем див. добро

1
 

[СУМ
16-17

 16, 20]; то ж якщо значення АСС ◊ добра ленныє 

користувач знайде в попередньому випуску – ʻленне володіння, 

майно‘ [CУМ
16-17

 8, 51], то, з огляду на тривалий процес підготовки 

словника до друку, користувач може так і не дізнатися значення 

АСС ◊ право ленноє.  

2) Найсуттєвішим недоліком, на нашу думку, є об‘єктивна причина, а 

саме: тривалий час укладання словника і зміна поколінь укладачів-

лексикографів упродовж півстолітньої роботи над ним; із цим 

пов‘язані, відповідно, деякі недогляди, наприклад, під реєстровим 

словом злый подане стійке АСС ◊ злыє люди (до 1-го значення 

ʻсповнений злості, ворожості; злий недобрий‘) із відсилачем див. 

людина [СУМ
16-17

 12, 37], проте АСС злыє люди не вдається 
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виявити під словом людина, оскільки така вокабула взагалі 

відсутня в реєстрі СУМ
16-17

; 

3) Не зрозуміло, чому вираз день лютый ʻсудний день‘ [СУМ
16-17

 16, 

190] має значок ◊, якщо це АСС має радше символічно-образне 

значення, тимчасом як АСС людъ духовный ʻдуховенство‘, люд 

християнскій ʻхристияни‘ та подібні [СУМ
16-17

 16, 185], які легко 

можна замінити одним словом-назвою, такого значка стійкості не 

мають. 

4) Щодо використання значка ◊ на позначення стійкості АСС, то тут 

теж має негативний вплив тривалий період укладання словника, 

наприклад: під словом змирский подано стійке АСС ◊ змирскаѧ 

куница із відсилачем див. куница [СУМ
16-17

 16, 55], проте під 

словом куница усі виділені як стійкі АСС (куница змирскаѧ, 

девочаѧ куница та ін.) не мають значка ◊ [СУМ
16-17

 15, 180–181]. 

5) Проте є недоліки, не пов‘язані із часовим фактором, зокрема такі: 

а) виокремлення стійких АСС без необхідних для цього підстав, 

наприклад: під реєстровим словом злото подано стійке АСС злото 

церковноє ʻцерковні речі, виготовлені із золота або оздоблені ним; 

церковне золото‘, тимчасом як це АСС є вільним 

словосполученням, що ілюструє значення 2 ʻзолоті речі, злото, 

золото‘. Пор. подані в цій же словниковій статті стійкі АСС злото 

подлоє ʻзолото низької якості‘, злото перепущаноє ʻзолото високої 

проби‘ до 1-го значення ʻблагородний метал, злото, золото‘, які 

також є, на нашу думку, вільними АСС, тимчасом як поряд із ними 

АСС злото тягненоє ʻзолотий дріт‘ є стійким словосполученням 

[СУМ
16-17

 12, 24–25]; б) недоліки у формулюванні значень АСС, 

наприклад: стійке АСС куница змирскаѧ має значення ʻвид податку 

на користь князя‘, тимчасом як підзначення, якого стосується це 

АСС, сформульоване як ʻплата князеві у зв‘язку із заміжжям 

дівчини‘ (пор. подане трохи нижче в тій же словниковій статті 
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синонімне АСС куница змирнаѧ, проте з узагальнювальним 

значенням ʻвид податку‘; сюди ж належать наведені синонімні 

АСС девочаѧ куница ʻзаміжня плата дівчини‘, свадебнаѧ куница 

ʻвесільна плата дівчини‘ [СУМ
16-17

 15, 180–181], значення яких є 

дуже загальні і не відтворюють суті термінів; 

6) Під реєстровим словом золотый
1
 у цитаті-ілюстрації до значення 5 

перен. ʻдостойний, благородний‘ виявляємо АСС золотыи оучинки 

як звичайне, тобто вільне, словосполучення, у цитаті-ілюстрації до 

значення 6 перен. ʻдосконалий, високоякісний, золотий‘ виявляємо 

АСС бесѣда золотая теж як вільне словосполучення, проте 

наприкінці тієї ж реєстрової статті подано АСС зі значком ◊ золота 

рука див. рука; слова золотыи див. слова; уста золотыи див. уста 

[СУМ
16-17

 12, 147–148], що є, на нашу думку, такими ж вільними. 

 

5.3.5. “Українські краєвиди XVI–XVIII століть: слово, текст, 

словник” Г. Дидик-Меуш та О. Слободзяник (далі – УК
16-18

) – однотомний 

словник українських географічних апелятивів. Лексикон має кілька переваг, 

зокрема такі:  

1) подає лексикографічну інтерпретацію всієї системи назв природного 

ландшафту, які, хоч і стосуються визначальних для українців понять та 

життєвих пріоритетів (земля, земельна власність, спадщина тощо), не мають, 

проте, системного наукового опису [203, с. 42]. Реєстр словника ―складають 

назви природних об‘єктів ландшафту та довкілля‖, які ―функціюють і як 

загальні географічні назви, і водночас як найменування угідь, їхніх частин та 

меж‖ (входы, островъ, бродъ та ін.); до реєстру не ввійшли назви штучних 

об‘єктів ландшафту, тобто ті, які створила людина (вишнякъ, городъ, гребля, 

пасѣка та ін.) [204, с. 6];  

2) це завершений словник, який репрезентує ―всю абетку‖, інакше 

кажучи, це повний словник слів однієї тематичної групи лексики за матеріалами 

українських писемних пам‘яток XVI–XVIII ст. 
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Невеликий обсяг словника (600 словникових статей) дає змогу скласти 

чітке уявлення про практичну реалізацію його засад, зокрема про підхід до 

АСС. Виділені в межах словникової статті АСС одразу привертають увагу 

користувача. ―Словосполучення, кваліфіковані у згаданому словникові як 

стійкі, є такими тільки ―у форматі‖ цього словника. Вони пов‘язані з діяльністю 

судової системи (зокрема підкоморських судів), із чинністю різних правових 

актів та ін., тобто є важливою частиною життя українців XVI–XVIII ст.‖ [203, 

с. 43]. Такі словосполучення мають високу частотність у мові документів і 

функціюють як терміни чи навіть як вирази-канцеляризми [ib.]. Найбільш 

типові стійкі словосполучення – якраз АСС. 

Найчисельнішою такою групою (51 одиниця) є АСС під реєстровим 

словом ґрунтъ (кгрунтъ) у значенні 3 ʻземельне угіддя, земля; ґрунт‘: кгрунтъ 

воденый ʻводне угіддя‘, кгрунтъ выбитый ʻвідчужене земельне угіддя‘, кгрунтъ 

отчизный ʻземельне угіддя, успадковане по батькові; бáтьківщина‘ та ін. [УК
16-

18
, 84–95]; пор. також: 37 стійких АСС під реєстровим словом имѣнє ʻземельне 

угіддя, землеволодіння; маєток‘: имѣнє бабизноє ʻземельне угіддя, успадковане 

по бабі; бабизна‘, имѣнє детиноє ʻземельне угіддя, яке належить 

неповнолітньому власникові‘, имѣнє дѣдизноє ʻземельне угіддя, успадковане по 

дідові або від предків; дідизна‘, имѣнє пенноє ʻземельне угіддя, що є предметом 

судової справи‘ та ін. [УК
16-18

, 145–154]; 34 АСС під реєстровим словом добра 

ʻземельні угіддя‘: добра материнскиє ʻземельні угіддя, успадковані по матері; 

материзна‘, добра спадлыє ʻземельні угіддя, одержані у спадок; спадщина‘, 

добра прислущающиє ʻземельні угіддя, які належать до маєтку‘ та ін. [УК
16-18

, 

99–107]. 

Другу велику групу стійких АСС, на думку дослідників, не можна 

―кваліфікувати як стійкі у традиційному розумінні, і все ж їх винесено окремо 

як складені назви через те, що в досліджуваних пам‘ятках української мови 

вони мають високу частотність і стійкість уживання, іменуючи важливі 

географічні об‘єкти в Україні і поза нею, а особливо – відображають уявлення 

наших предків про Україну і світ, які знаходимо в переказах, літописах, 



371 

хроніках‖ [203, с. 44]. Ідеться про власні назви водойм, гір, островів, зокрема зі 

стрижневим словом море УК
16-18 

подає 29 стійких АСС: море Аравитскоє, море 

Кгрецкоє, море Дунскоє, море Межиземноє, море Медияланскоє, море 

Сарматскоє, море Червоноє та ін. [УК
16-18

, 198–207]. 

Подамо критичні зауваги про спосіб лексикографічної презентації 

АСС у УК
16-18

. Робота над словником такого типу сама спонукала до 

виокремлення АСС як стійких, хоча у ―неспеціалізованих текстах‖ 

досліджувані АСС є звичайними словосполученнями, і уважний та 

прискіпливий дослідник цілком слушно критикуватиме таку лексикографічну 

практику. Стійкість АСС у цьому випадкові зумовлена матеріалом, 

ексцерпованим із пам‘яток. Словосполучення засвідчують особливості 

мовлення і закони називництва (зокрема сполучуваності слів) в українській мові 

XVI–XVIII ст. 

4.3.6. Словнички-глосарії до опублікованих джерел
80

, що з‘явилися 

задовго до словника УК
16-18

, якнайкраще засвідчують, з одного боку, важливість 

таких АСС у мовленні того часу (насамперед у юриспруденції, виробничій 

сфері, в науці), з іншого – необхідність певним чином оформлювати їх 

лексикографічно, що й намагалися реалізувати мовознавці й історики – автори 

цих словничків-додатків.  

Невеликі за обсягом (відповідно до свого ―жанру‖), словнички-глосарії 

буквально складені з таких стійких АСС (див.: Додаток 1). Подамо деякі 

критичні зауваги про спосіб лексикографічної презентації АСС у таких 

словничках. Наші міркування стосуються: 

1. Позиції у словниковій статті: стійкі АСС у глосаріях розміщені 

переважно після вокабули та її тлумачення. Вони, проте, опиняються 

і на місці реєстрового слова, причому часто без належного 

обґрунтування (наприклад, як реєстрові фігурують АСС випис 

врядовий ʻвипис із судово-адміністративних книг‘, гостинний товар 

                                                 
80

 Ще в перших відомих науці словниках-глосаріях подано таке визначення: ―глоса – це семантизація 

незрозумілого слова чи виразу в безпосередній близькості від нього, що є прототипом сучасної 

семантизації‖ [25, с. 75]. 
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ʻтовар іногородніх та іноземних купців‘ [СлТУ, 358], пани оправна 

ʻпожиттєва власниця маєтку <…>‘, пани Ради коронної ʻсенат 

Польського королівства‘ [СлТУ, 363]; брат стриєчный ʻдвоюрідний 

брат, син стрия‘ [СлДБВ, 1039], свято гркческое ʻправославне свято‘ 

[СлДБВ, 1062] та ін. Або усі без винятку стійкі АСС є вокабулами, 

як-от дев‘ять складених назв у ―Словникові малозрозумілих слів‖ 

наприкінці ―Лохвицької ратушної книги другої половини XVII ст.‖: 

гроші готовыє, жалобливая сторона, малженский стан, ѡтпорная 

сторона, позвання сторона, пѣняжна плата, радецка печать, 

шкодливая рана і шкодливая сторона [СлЛРК, 217–219]. 

2. Способу викладу значень, аналогічного у двох глосаріях: выпис 

врядовый ʻвипис із судово-адміністративних книг‘ [СлККПС, 326] і 

випис врядовый ʻтс.‘ [СлТУ, 358]. Проте тлумачення переважно 

різне:  

а) навіть у межах стійких АСС зі спільним стрижневим словом: люди 

житії ʻкатегорія служилих людей [у Пскові]‘, люди люзні ʻнеосілі 

люди без визначеного заняття, волоцюги‘, люди неясачні 

ʻнеоподатковані люди; люди, які не виконують тяглової повинності‘ 

[СлТУ, 362]; ѡтпорная сторона ʻпозвана до суду сторона, відповідач 

на суді‘ і позванная сторона ʻсторона, позвана до суду‘ [СлЛРК, 218]; 

б) стосовно однотематичних АСС: вепръ десетинныи ʻданина у 

вигляді кожного десятого вепра, яку давали піддані своєму панові‘ 

[СлДБВ, 1040] і дєсєтина пчолинаұ ʻданина з підданих у вигляді 

кожного десятого вулика‘ [ib., 1044]; 

в) у найбільш уживаних АСС, зокрема зі стрижневим словом листъ: у 

межах одного словничка: лист заручныи ʻзобов‘язання‘, лист 

комисарскии ʻдекрет комісарського суду‘, лист компромисныи 

‗документ із викладом умов полюбовної угоди‘, лист отвористыи 

ʻвідкритий лист із розпорядженням‘, лист одрочоныи ʻакт введення 

у землеволодіння‘ [СлККПС, 328], або в межах кількох словничків: 
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лист заручный ʻіз вказанням суми заруки (штрафу), який експонент 

зобов‘язується сплатити на випадок порушення ним певної угоди‘ 

[СлТУ, 361] – лист заручный ʻзобов‘язання‘ [СлККПС, 328]; лист 

увяжьчыи ʻакт уведення в землеволодіння‘ [CлККПС, 328] – лист 

увяжчий ʻдокумент, за яким вводили когось у законне володіння 

маєтком‘ [СлДМВН, 305] – лист увяжчии ʻлист, що фіксує 

офіційне введення у володіння маєтком‘ [СлДБВ, 1050] та ін. 

3. Обсягу тлумачення: а) короткий (консенс королевскии 

ʻдокументально оформлена згода короля‘ [CлДБВ, 1049]); б) 

поширений (справа болшаұ ʻсправа сторони в суді на більшу суму, 

що давало цій стороні право не з‘явитись на розгляд справи на 

меншу суму в іншому суді‘ [СлДБВ, 1063]; кгродский вряд 

ʻсудово-адміністративний уряд, який поширював свої компетенції 

на територію повіту і очолювався старостою‘ [СлДМВН, 305]) і в) 

розгорнутий, енциклопедичний (кгродскии суд ʻстановий суд на 

українських землях, запроваджений Литвою і Польщею, що 

очолювався у воєводствах воєводою, а в повітах – старостою, 

розглядав як цивільні, так і кримінальні справи різних верств 

населення, включаючи і шляхту‘ [СлДМВН, 305]) та ін.; до того ж 

значення АСС часто саме потребує пояснення (дерево посполитоє 

ʻнеелітне, просте дерево‘ [СлДБВ, 1044]; затяги правныє ʻчинності, 

пов‘язані з судовим процесом‘ [СлККПС, 326] та ін.). 

4. Немотиваного виокремлення АСС як стійких словосполучень: 

пѣняжная плата ʻгрошова плата‘ [CлЛРК, 218]. 

Огляд і аналіз словникових матеріалів доводить такі незаперечні 

факти: 1) АСС однозначно привертають пильну увагу укладачів; 2) відсутні 

єдині підходи теоретичного обґрунтування ступеня стійкості АСС і 3) через 

те відсутні єдині засади лексикографічного опису, а тому очевидним є 

різнобій у лексикографічній кодифікації. Більшість лексикографів виходить 
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із ситуації на власний розсуд, базуючись, звичайно, на особливостях 

створюваних словників. 

 

5.4. “Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть”: ідея, 

концепція та принципи 

Як було зазначено вище, КомС поділяються за призначенням на: а) 

системні; б) ортологічні; в) навчальні. 

Нашу увагу привертає перший тип – системний КомС (зокрема 

тезаурус) – лінгвоцентричний словник, адресований спеціалістам-філологам, 

призначення якого – відтворити зв‘язки слова зі всіма наявними в мові 

поширювачами. М. Влавацька слушно зауважує, що ―такого словника поки 

що не створено‖  [94, с. 51]. А це відкриває перспективу для 

лексикографічної роботи. До того ж, неусталеність вимог до комбінаторних 

словників та відсутність таких лексиконів у сучасній лексикографічній 

практиці дає укладачеві словника свободу вибору і щодо об‘єкта та предмета 

опису, і щодо принципів.  

Уведення АСС до тлумачних словників можна пояснити тим, що вони 

максимально наближені до слова згідно зі своєю функцією: АСС уживають 

як номінаційні одиниці. Це зумовлено вже самою граматичною природою 

сполучуваних слів, адже субстантив слугує іменем предметів-субстанцій, 

ад‘єктиви ж називають їхні ознаки (постійні та змінні, зовнішні і внутрішні). 

А ―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII ст.‖ – знаряддя для 

виконання поставленого завдання: максимально повно відтворити базу 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень, виходячи від ад‘єктива, що є 

реєстровим словом КомСУМ
16-18

. Через те визначальним є врахування такого 

поняття, як ―сполучуваність реєстрового ад‘єктива‖ (тобто кількість інших 

елементів – субстантивів, з кожним із яких ад‘єктив може вступати в певні 

відношення, наприклад, бути залежним від нього чи, навпаки, бути ним 

зумовленим, інакше кажучи – активна та пасивна сполучуваність). Для 

пропонованого КомСУМ
16-18

 особливо важливим є визначення статусу АСС 
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(за термінологією І. Мельчука): 1) нестійкі неідіоматичні словосполучення; 

2) стійкі неідіоматичні словосполучення і 3) словосполучення ―малої‖ 

ідіоматичності; 4) ідіоми. Такі словосполучення належать до сфери лексичної 

сполучуваності. 

Пропонований КомСУМ
16-18

 є історичним, комбінаторним, тлумачним 

(частково – перекладним та енциклопедичним), за розміщенням лексичного 

матеріалу – прямим (алфавітним), за характером опису сполучуваності – 

лінгвоцентричним словником. 

Словник відображає лексико-синтаксичий і (частково) лексико-

фразеологічний тип сполучуваності; до того ж лексичні одиниці, описані тут, 

мають різний ступінь стійкості та переосмислення: вільні АСС, АСС 

перехідного (проміжного) типу і фразеологічно зв‘язані АСС. 

Лексикографічна інтерпретація АСС здійснюється на основі лінгвістичного, 

культурологічного і лексикографічного опису: 1) лінгвістичний аспект 

пов‘язаний із внутрішньою структурою мови (у словниковій статті мають 

бути відображені фонетичні, граматичні і семантичні характеристики); 2) 

культурологічний аспект пов‘язаний із відображенням взаємозв‘язку мови й 

культури (уможливлює відображення у словникові вербалізованих концептів, 

які мають / не мають еквівалентів в інших мовах), а також культурно-

національної ментальності); 3) лексикографічний аспект дає змогу 

побудувати словникову статтю за правилами лексикографії, виходячи, 

звичайно, від типу словника. 

Пропонований КомСУМ
16-18

 відображає і таку особливість сучасної 

лексикографії, як синтезувальний (за висловом Ю. Апресяна) характер не 

тільки щодо об‘єднання теоретичних і прикладних аспектів наукових 

досліджень, а й щодо синтезу філології і культури в широкому розумінні 

цього слова: ―Система мови втілена в словниках і становить 

систематизований певним чином корпус лексичних одиниць, через які 

виражений навколишній світ людини‖ [14, с. 27–35]. 
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Концепція КомСУМ
16-18

 реалізована в його макроструктурі 

(передмова; список скорочень; словник; список джерел) і мікроструктурі
81

 

(словникова стаття). Призначення словникової статті КомСУМ
16-18

 – подати 

якомога повнішу характеристику ад‘єктива, зафіксувати різні види його 

оточення, контекстні та синтагматичні зв‘язки, сигналізувати про сильні та 

слабкі зв‘язки та, як зауважила Н. Шведова, ―помістити слово в його 

фразеологічне поле і показати різний ступінь фразеологічної зв‘язності тих 

чи інших значень слова‖ [710, с. 6]. На цьому базується, зокрема, один із 

―парадоксів словникової статті‖: лексикоцентризм словникової статті, 

орієнтований на слово і його індивідуальні зв‘язки, поєднаний із 

класоцентризмом мови, орієнтований на те, що слово підпорядковане 

законам мови як системи, тобто (якщо зважати на сполучуваність) 

особливості сполучуваності слова залежать не тільки від його семантико-

граматичної індивідуальності, а й від його входження до класів мови, 

насамперед частиномовних, а також класів синтаксичних і семантичних 

зв‘язків [ib., с. 6–11]. 

Словникова стаття (особливо в тлумачному словнику) передбачає 

реалізацію низки лексикографічних параметрів: тлумачення слова, наведення 

його синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, граматичних і стилістичних 

характеристик, ілюстрації використання в мові, зокрема у складі 

фразеологічних одиниць та ін. [ЕУМ, 611]. 

Словникова стаття КомСУМ
16-18

 має такі словникові зони:1) реєстрове 

слово; 2) варіанти реєстрового слова (якщо такі виявлені); 3) значення; 4) 

ілюстрація (АСС, реалізоване в мовленні XVI–XVIII ст. завдяки 

сполучувальній здатності субстантива й ад‘єктива); 5) покликання на 

джерело із вказівкою на рік та місце його написання; 6) цитата-ілюстрація. 

                                                 
81

 Словник – як складна самостійна система, формується зі словникових статей, що утворюють т.зв. 

―систему в системі‖. Існують різні підходи до створення словникових статей (мікроструктури) словника. 

Беручи до уваги протиставлення мови і мовлення, словникову статтю поділяють на дві частини: мовну 

(містить формальні та семантичні характеристики) і мовленнєву (власне використання слів). Словникова 

стаття, як стверджує Ю. Апресян, будується на означальних, морфологічних, семантичних, комунікативних і 

синтаксичних особливостях [10, с. 57–60]. 
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Нижче подамо розгорнуту характеристику будови словникової статті 

КомСУМ
16-18

: 

1. Реєстрове слово – ад‘єктив (рідше – ад‘єктивований дієприкметник) 

у найуживанішій фонетико-графічній формі. 

2. Значення – тлумачення одно- чи багатозначного ад‘єктива 

здійснене за допомогою сучасних літературних відповідників, за їх 

відсутності – описовим способом. Наприклад: 

буряковый (бураковый) 

1. буряковий 
• листя бураковоє (ХVIII ст. Лѣк. 55 // КТ) 

• розсолъ бураковый (1667 Акт.кн.П.Т. 218 // КТ) 

• сокъ бураковый (XVIII ст. Млр.Дом.Лѣч. 28 // КТ) 

2. темно-червоний, який має колір буряка 
• луданъ бураковый (XVIII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 

• сподница <бураковая> златоглавная (1744 Арх.Сул. 279 // КТ) 

 

бѣлосрѣбрный (бѣлосребрный, бѣлосрибрный) срібно-

білий, із начищеного срібла 
• кгудзики бѣлосрєбрныє (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 113 // КТ) 

• кадилница бѣлосрѣбрная (Львів, 1637 Інв. 8) 

• лыжечка бѣлосрибрная (Львів, 1637 Інв. 6) 

• лѣхтарѣ бѣлосрѣбрныє (Львів, 1637 Інв. 16). 

3. Основна частина – ексцерповані з текстів пам‘ятки АСС, що є 

ілюстраційним підтвердженням досліджуваної сполучуваності, подані за 

такими принципами: 

3.1. Кожне АСС уведене до словника зі значком • 

3.2. Субстантиви (незалежно від пре- чи постпозиції ад‘єктивів у тексті 

пам‘ятки) подано за абеткою послідовно у препозиції, ад‘єктиви –  

послідовно в постпозиції, що зумовлено: 

а) вимогою КомСУМ
16-18

 (стрункість і чіткість словникової статті); 

б) вимогою потенційного користувача (зручність у користуванні і 

дохідливість у прочитанні); 

в) вимогою автора словника (максимально відобразити історико-

культурну добу XVI–XVIII ст.). Наприклад: 

блакитный (блакитенъ, блакитъный, блакотный, блокитный) 

небесний, лазуровий, блаватний 
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• видѣнїє блакитно (Почаїв, 1618 Зерц. 12 зв.) 

• воздухъ блокитный <китайчаный> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 256) 

• делия блакитъная (Житомир, 1650 ДМВН 194) 

• дно блакитноє [єпетрахели] (Львів, 1637 Інв. 78) 

• доломанъ блакитный <атласовый> (Київ, 1617 ЦДІАЛ 181, 2, 125,2, 1 зв.) 

• єрмякъ блакитный <люнский новый> (1590 АрхЮЗР 1/І, 250 // КТ) 

• жупанъ блакитный <гатласовый> (1669 Ак.Мг.м 105 // КТ) 

• запаска блакитная (1753 Полт.Полк.Канц. ? // КТ) 

• запона блакитная <золотомъ шитая, камчастая> (1638 АЮЗР ІІІ, 20// КТ) 

• камень блакитный <простый> (XVIII ст. Кн.ризн. 1 // КТ) 

• катапетазма блакитная <дуклева> (1757 Дѣл. реп.Ак. 20 // КТ) 

• кітай блакитный: каөтанъ блакитного кітая (XVIII ст. АрхСул. 148 // КТ) 

• коліоръ блакитный (XVІII ст. Разн.марц. 638 // КТ) 

• кунтушъ блакитній <штофовій, разноцвѣтній> (1744 Мат.Ист.ЮР. 81 // 

КТ)  
• курта блакитная <каразѣєвая> (Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/ІІІ, 493) 

• лишътви блакитныє <китайчаныє> (1676 Прот.Полт.С. ІІ, 129 // КТ) 

• луданъ блакитный (XVII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 

• небо блакотноє (XVIII ст. Ал.Тиш. 87 // КТ) 

• однорядокъ блакитный <люньскій> (1562 Кн.Гродск.Луцк. 78 // КТ) 

• покровецъ блакитній <простого сукна> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 117 // КТ) 

• поле блакитноє [герба] (1565 АЗР ІІІ, 297 // КТ) 

• поясъ блакитный <шовковый> (1690 Прот.Полт.С. ІІІ, 116 // КТ) 

• приволоки блакитныє <бакгазиєвыє> (Краків, 1583 АрхЮЗР 8/V, 236) 

• ризи блакитныє <єдамашковыє> (1676 Прот.Полт.С. ІІ, 3 // КТ) 

• сакосъ блакитный <штофовый> (1734 Реєстръ Ризн.Соф. 1
б
 // КТ) 

• стихаръ блакитный (Львів, 1573 ЛСБ 1033) 

• сукно блакитноє (1565 Кн.Гродск.Луцк 25 // КТ) 

• сукнұ блакитнаұ<люнскаұ> (1582 ЖКК ІІ, 130) 

• убранє блакитноє <люнскоє> (Луцьк, 1565 ТУ 112) 

• цвѣтъ блакитный (XVII ст. Гр.Барск. І, 138 // КТ) 

• штофъ блакитный (1723 Дн.Марк. І, 23 // КТ) 

• ярмұкъ блакитный <люнский> (Брацлав, 1590 ЛНБ 5, ІІ 4047, 24) 

3.3. Для повного відтворення означуваної реалії в ілюстрації наведено 

всі виявлені в тексті ад‘єктиви-атрибутиви (<>) при субстантиві:  

битский (бицкий, бѣтцкий) віденський 
• кгермачокъ бѣтцкий <албо муравский> (XVII ст. АЮЗР ІІ, 242 // КТ) 

• материя бицкая (1727 Зб.мат.Лів.Укр. 68 // КТ) 

• полотна битскиє <и тканиє, ткацкиє, швабскиє> (1725 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. 

ІІ, 97 // КТ) 

чи інша додаткова інформація ([]), наприклад: 

безначалный (безначалнїй, безначальный) безначальний, 

споконвічний 
• Богъ безначальный (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 51) 

• отецъ безначальный [Богъ] (к.XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 87) 

• персони безначальнїи [Троицы] (Чернігів, 1646 Перло 11) 

• Сынъ безначалный (1489 Четья 43) 

• Тройца безначальная (Київ, 1646 Мог.Тр. 904) 
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3.4. Особливе призначення КомСУМ
16-18

 – інтерпретувати АСС 

перехідного типу. Ад‘єктив, який входить до складу такого словосполучення, 

має, окрім тлумачення, спеціальну ремарку, яка вказує на особливий статус 

АСС та його зв‘язок із позначуваною галуззю. Наприклад: 

алоєсовый алоевий (у складі ботанічної назви) 

• древо алоєсовоє (XVІII ст. Лѣк. 28 // КТ) 

аметистовъ аметистовий (у складі мінералогічної назви) 

• камень аметистовъ (XVI ст. Травн. 490) 

антимисный антимісний (у складі релігійної назви) 

• губа антимисная (XVIIІ ст. Поуч. о сакр. 21 // КТ) 

антоновъ Антоніїв, пов‘язаний зі св. Антонієм (у складі медичної 

назви) 

• огонь антоновъ [гангрена] (1718–1724 ЛСЛ 143). 

4. Джерело – місце і рік написання пам‘ятки, її скорочена назва, 

сторінка.  

4.1. Скорочення назв пам‘яток, що входять до канону джерел 

―Словника української мови XVI – першої половини XVII ст.‖, подано 

за виданням: ―Словник української мови XVI – першої половини 

XVII ст. Список використаних джерел‖ (уклали: Д. Гринчишин та 

М. Чікало. – Львів, 1994. – 328 с.). 

4.2. Скорочення назв пам‘яток, що входять до канону джерел 

―Історичного словника українського язика‖ за ред. Є. Тимченка, 

подано за виданням: ―Історичний словник українського язика‖ (Т. І 

(А–Ж), уложили: проф. Е. Тимченко, Е. Волошин, К. Лазаревська, 

Г. Петренко; зредаґував проф. Е. Тимченко. – Харків; Київ, 1930. – 

[Скороти. а) Автори й джерела]. – С. IX–XXIII. 

4.3. Скорочення назв опублікованих пам‘яток подано за скороченням 

автора КомСУМ
16-18

. 

4.4. Невідоме чи невстановлене джерело позначене значком [?], як, 

наприклад, на картках із Картотеки ―Словника українського язика‖ за 

ред. Є. Тимченка. 
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5. Цитата-ілюстрація наведена у КомСМ
16-18 

у таких випадках: 

5.1. Затемнене значення реєстрового слова. 

5.2. Потреба підтвердити: 

а) образне значення реєстрового слова; 

б) образність АСС у тексті (Батковъ хлѣбъ не навчитъ – XVIII ст. 

Кл.Рук. 203 // КТ); 

в) оказіональність АСС у тексті (Метрики небесныи: въ Метрики 

небесныи тыи тылко лѣта нашѣ и дни въписаны бываютъ, въ 

которыи добродѣтель яковую сотворихмо, и ѡсвѣдчили любовъ 

противко Богу и ближнему нашому – Київ, 1646 Мог.Тр. 942) 

вживання 

5.3. Наявність цитат біля кожного АСС значно збільшила б обсяг 

створюваного паперового словника КомСУМ
16-18

. Проте це 

цілком можливо і необхідно зробити в його електронній версії. 

6. Деякі стрижневі субстантиви мають нижні індекси – цифра 

відповідає значенню, реалізованому в конкретному АСС. Наприклад: 

аєрный (аирный) повітряний 

• воздухи1 аєрныє (1598 Виш.Кн. 310 зв.) 

• облако аирноє (Чернігів, 1646 Перло 142)  

У цьому випадку користувачеві допоможе ―Словник малозрозумілих 

іменників‖, доданий до паперового варіанта КомСУМ
16-18

. Реєстр такого 

глосарію містить багатозначне слово воздухъ: 1) ʻповітря‘ і 2) ʻвоздух, 

покров, накриття для євхаристійної чаші‘. Проте основне призначення 

―Словника малозрозумілих іменників‖, як свідчить його назва, – подати 

тлумачення тих назв реалій, об‘єктів, явищ, станів, які не закріпилися в 

загальновживаному українському лексиконі: гуфа ʻгурт, зібрання, рать‘, 

дукля ʻгусто виткана китайка‘, нужникъ ʻбідняк‘, орация ʻпромова‘, п‘ята 

ʻмісце, де сходяться межі кількох землеволодінь‘, спудей ʻучень‘, тула 

ʻсагайдак‘, черево ʻлоно‘ та ін. 
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Отож ―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть‖ 

допоможе сучасному читачеві відтворити мовну картину світу українців того 

періоду. Із погляду лексикографії пропонований словник не тільки 

унікальний за ідеєю та формою, а й може продуктивно функціювати і в 

традиційному ―паперовому‖ форматі, і в електронній версії. 

 

Висновки до Розділу 5 

Запропонований ―Комбінаторний словник української мови XVІ–

XVIII століть‖ – перший комбінаторний словник в українській лексикографії 

загалом і в історичній зокрема. Він поєднує особливості лексиконів двох 

типів: історичного словника і комбінаторного словника, тобто словника 

сполучуваності. 

КомСУМ
16-18

 як історичний словник мови українського народу 

виконує подвійну функцію – суто наукову і загальнокультурну – і має такі 

риси історичного словника: 1) відображає мову тільки на основі доступних 

для опису писемних текстів; 2) оперує кожноразовою актуалізацією 

загального поняття, знаком якого є слово, тільки з даним слововживанням, 

отже, часто тільки з оказіональним значенням слова; 3) розглядає значення 

слова тільки в контексті; 4) незначною мірою використовує відомості 

сучасної мови. Отож історичний словник ґрунтується на таких трьох засадах: 

встановлені хронологічні рамки, джерельна база і склад (наповнення) 

словника. Історики-лексикографи, намагаючись зменшити очевидні труднощі 

під час укладання словникових статей, часто зводять його до словника-

довідника, що є додатком до історичних текстів: а) до слова дають 

енциклопедичну довідку, б) якщо ж слово не має специфічного характеру, 

застосовують принцип перекладного словника: ліворуч і праворуч 

співвідносять слова старої та нової епохи, між ними часто встановлюється 

начебто синонімічний зв‘язок. Така практика, однак, створює ілюзію 

смислової тотожності, а насправді приховує те, що ці т.зв. ―синоніми‖ вжиті 

в різних контекстах і мають різну (виходячи з цього) сполучуваність. Тож 
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створена завдяки таким перекладам ―ілюзія смислової тотожності слів ховає 

реальні розходження їх використання: за загальною подібністю значень 

стоять справжні, хоча й не завжди очевидні відмінності в смисловому обсязі 

слова, які можна виявити в сукупності мовленнєвих контекстів‖, ―за цим 

криється й відмінність їх лексичної сполучуваності, різне місце цих т.зв. 

синонімів у синонімічних рядах‖ [598, с. 18]. Пропонований словник 

сполучуваності, укладений на підставі текстів XVI–XVIII ст., допоможе 

виявити таке розходження слів і лексикографічно впорядкувати його. 

З іншого боку, ―Комбінаторний словник української мови XVІ–

XVIII століть‖ – явище комбінаторної лексикографії, що є самостійним 

напрямком у межах загальної теорії лексикографії, а одним із базових понять 

її є поняття ―лінгвістична комбінаторика‖ (виявлення, складання та вивчення 

комбінацій слів, які підпорядковані конкретним комунікативним завданням 

за необхідних умов їх реалізації і які можна скласти з певної кількості слів). 

У cучасній лексикографічній практиці існує особливий тип словників, 

призначення яких – подати найбільш повний (порівняно з іншими 

словниками) обсяг відомостей про словосполучення, об‘єднані асоціаціями 

довкола стрижневих слів. Порівняльний аналіз комбінаторних словників 

засвідчує низку способів фіксації сполучуваності слів, а також те, що вибір 

способу залежить від типу сполучуваності або від типу ілюстраційного 

значення в загальних словниках. Автори КомС демонструють сполучуваність 

відповідно до власного розуміння цього мовного явища і від мети його 

відображення. Через те в лінгвістиці існує різнобій у назвах: комбінаторний 

словник, тлумачно-комбінаторний словник, тлумачний словник 

сполучуваності, словник сполучуваності, словник валентності та 

дистрибуції, словник словосполучень, словник колокацій та ін.  

КомС поділяються за призначенням на: а) системні; б) ортологічні; в) 

навчальні. Нашу увагу привертає перший тип – системний КомС (зокрема 

тезаурус) – лінгвоцентричний словник, адресований спеціалістам-філологам, 

призначення якого – відтворити зв‘язки слова зі всіма наявними в мові 
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поширювачами. М. Влавацька слушно зауважує, що ―такого словника поки 

що не створено‖  [94, с. 51]. А це відкриває перспективу для 

лексикографічної роботи. До того ж, неусталеність вимог до КомС та 

відсутність таких лексиконів дає укладачеві свободу вибору і щодо об‘єкта та 

предмета опису, і щодо принципів.  

Особливості пропонованого КомСУМ
16-18

 встановлено відповідно до 

класифікації КомС за 6 основними принципами: 1) мета і призначення; 2) 

характер відображення сполучуваності; 3) тип сполучуваності; 4) принцип 

опису сполучуваності; 5) характер розташування лексичних одиниць; 6) 

спосіб презентації лексичних значень слова. Учені залишали поза своєю 

увагою не менш важливий принцип – джерельна база словника; яким у 

пропонованому дослідженні доповнено згадану вище класифікацію КомС. 

Класифікація за 7 принципами сприяє найбільш повному й точному 

визначенню критеріїв КомС. 

Для підтвердження засад створюваного КомСУМ
16-18

 проаналізовано 

спосіб інтерпретації сполучуваності: а) в історичних словниках та б) у 

словничках-глосаріях до опублікованих текстів пам‘яток XVI–XVIII ст. 

Відсутність критеріїв розмежування словосполучень у межах одного класу 

(вільне – невільне, відтворюване – невідтворюване, стійке – нестійке та ін.) 

відповідно спричинила відсутність єдиних принципів, прийомів та способів 

презентації у словниках будь-яких АСС. Останні становлять особливий 

об‘єкт лексикографії, який потребує чітких принципів лексикографічного 

опису (вільне АСС – невільне АСС – АСС перехідного (проміжного) типу) і, 

зокрема, розмежування ―лексичної‖ та ―фразеологічної‖ частин словника, 

вивчення т.зв. ―зони стійкості‖ словникової статті. Огляд і аналіз 

словникових матеріалів доводить таке: 1) АСС привертають пильну увагу 

укладачів; 2) відсутні єдині підходи теоретичного обґрунтування ступеня 

стійкості АСС і 3) через те відсутні єдині засади лексикографічного опису, а 

тому очевидним є різнобій у лексикографічній кодифікації. Більшість 

лексикографів виходить із ситуації на власний розсуд. 
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Уведення АСС до тлумачних словників можна пояснити тим, що вони 

максимально наближені до слова згідно зі своєю функцією: АСС уживають 

як номінаційні одиниці. Це зумовлено вже самою граматичною природою 

сполучуваних слів, адже субстантив слугує іменем предметів-субстанцій, 

ад‘єктиви ж називають їхні ознаки (постійні та змінні, зовнішні і внутрішні). 

А ―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII ст.‖ – знаряддя для 

виконання поставленого завдання: максимально повно відтворити базу 

ад‘єктивно-субстантивних словосполучень, виходячи від ад‘єктива, що є 

реєстровим словом КомСУМ
16-18

. Через те визначальним є врахування такого 

поняття, як ―сполучуваність реєстрового ад‘єктива‖ (тобто кількість інших 

елементів – субстантивів, з кожним із яких ад‘єктив може вступати в певні 

відношення, наприклад, бути залежним від нього чи, навпаки, бути ним 

зумовленим, інакше кажучи – активна та пасивна сполучуваність). Для 

пропонованого КомСУМ
16-18

 особливо важливим є визначення статусу АСС 

(за термінологією І. Мельчука): 1) нестійкі неідіоматичні словосполучення; 

2) стійкі неідіоматичні словосполучення і 3) словосполучення ―малої‖ 

ідіоматичності; 4) ідіоми. Такі словосполучення належать до сфери лексичної 

сполучуваності. 

Пропонований КомСУМ
16-18

 є історичним, комбінаторним, тлумачним 

(частково – перекладним та енциклопедичним), за розміщенням лексичного 

матеріалу – прямим (алфавітним), за характером опису сполучуваності – 

лінгвоцентричним словником. Словник відображає лексико-синтаксичий і 

(частково) лексико-фразеологічний тип сполучуваності; до того ж лексичні 

одиниці, описані тут, мають різний ступінь стійкості та переосмислення: 

вільні АСС, АСС перехідного (проміжного) типу і фразеологічно зв‘язані 

АСС. Лексикографічна інтерпретація АСС здійснюється на основі 

лінгвістичного, культурологічного і лексикографічного опису. 

Концепція КомСУМ
16-18

 реалізована в його макроструктурі 

(передмова; список скорочень; словник; список джерел) і мікроструктурі 

(словникова стаття). Призначення словникової статті КомСУМ
16-18

 – подати 
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якомога повнішу характеристику ад‘єктива, зафіксувати різні види його 

оточення, контекстні та синтагматичні зв‘язки, сигналізувати про сильні та 

слабкі зв‘язки та, як зауважила Н. Шведова, ―помістити слово в його 

фразеологічне поле і показати різний ступінь фразеологічної зв‘язності тих 

чи інших значень слова‖ [710, с. 6]. 

Словникова стаття КомСУМ
16-18

 має такі зони: 1) реєстрове слово; 2) 

варіанти реєстрового слова (якщо такі виявлені); 3) значення; 4) ілюстрація 

(АСС, реалізоване в мовленні XVI–XVIII ст. завдяки сполучувальній 

здатності субстантива й ад‘єктива); 5) джерело, рік та місце його написання; 

6) цитата-ілюстрація. 

Нижче подамо розгорнуту характеристику будови словникової статті 

КомСУМ
16-18

: 1) реєстрове слово – ад‘єктив (рідше – ад‘єктивований 

дієприкметник) у найуживанішій фонетико-графічній формі; 2) значення – 

тлумачення одно- чи багатозначного ад‘єктива здійснене за допомогою 

сучасних літературних відповідників, за їх відсутності – описовим способом;  

3) основна частина – ексцерповані з текстів пам‘ятки АСС, що є 

ілюстраційним підтвердженням досліджуваної сполучуваності; особливе 

призначення КомСУМ
16-18

 – інтерпретувати АСС перехідного типу; ад‘єктив, 

який входить до складу такого АСС, має, окрім тлумачення, спеціальну 

ремарку, яка вказує на особливий статус АСС та його зв‘язок із 

позначуваною галуззю: алоєсовый ʻалоевий‘ (у складі ботанічної назви) […]; 

аметистовъ ʻаметистовий‘ (у складі мінералогічної назви) […]; антимисный 

ʻантимісний‘ (у складі релігійної назви) […] та ін.; ґ) джерело – місце і рік 

написання пам‘ятки, її скорочена назва, сторінка; д) цитата-ілюстрація 

наведена у КомСУМ
16-18 

у двох випадках: затемнене реєстрове слово і 

образне значення реєстрового слова чи образність і оказіональність цілого 

АСС у тексті (наявність цитат до кожного АСС значно збільшила б обсяг 

створюваного паперового словника КомСУМ
16-18

, проте це цілком можливо і 

необхідно зробити в його електронній версії); е) деякі стрижневі субстантиви 

мають нижні індекси – цифра відповідає значенню, реалізованому в 
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конкретному АСС; у цьому випадку користувачеві допоможе ―Словник 

малозрозумілих іменників‖, доданий до паперового варіанта КомСУМ
16-18

.  

Отож ―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть‖ 

відтворює мовну картину світу українців того періоду. Із погляду 

лексикографії пропонований словник не тільки унікальний за ідеєю та 

формою, а й може продуктивно функціювати і в традиційному ―паперовому‖ 

форматі, і в електронній версії. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Писемні пам‘ятки – перша й необхідна умова для студій з історичного 

мовознавства, найнадійніший матеріал аналізу будь-яких мовних явищ. 

Питання вибору джерел тісно пов‘язане з питанням часових меж 

дослідження. Межі пропонованої праці – XVI–XVIII ст. – стосуються не 

якогось конкретного періоду тієї чи іншої відомої сьогодні періодизації, а 

свідчать про широке хронологічне тло і про численні писемні джерела, на 

матеріалі яких досліджено деякі аспекти сполучуваності слів тогочасної 

української мови. Стосовно мови пам‘яток XVI–XVIII ст. доцільно 

використовувати лінгвономен українська мова як найбільш загальний і 

позбавлений будь-яких конотацій; окрім цього, таким є усталений термін-

назва в історичній лексикографії, зокрема у фундаментальному ―Словнику 

української мови XVI – першої половини XVII століть‖. 

Українську мову XVI–XVIII ст. описано на багатій джерельній базі. 

Дослідження з комбінаторики виконане на основі 2000 текстів різного обсягу 

та жанру, що дало змогу всебічно охарактеризувати українську мову того 

часу та особливості лексико-семантичної сполучуваності. Найбільше 

проаналізовано текстів ділового стилю: 1) актові книги (600 записів); 2) 

документи Львівського ставропігійського братства (511 записів); 3) офіційно-

ділові документи Брацлавського воєводства (496 записів). 

Робота зосереджена загалом на двох аспектах – комбінаторній 

лексикології і комбінаторній лексикографії – і базована на таких основних 
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поняттях комбінаторної лінгвістики: синтагматика, комбінаторика, 

валентність, сполучуваність, контекст і дистрибуція. Синтагматика 

об‘єднує валентність (рівень мови; мовна синтагматика) і сполучуваність 

(рівень мовлення; мовленнєва синтагматика); контекст і дистрибуція 

пов‘язані зі сполучуваністю і формують привативну опозицію. 

Комбінаторика – cполучуваність у широкому розумінні – пов‘язана зі 

складанням та вивченням комбінацій мовних одиниць, які підпорядковані 

встановленим комунікативним завданням за наявних умов їх реалізації і які 

можна утворити від визначеної кількості мовних одиниць.  

Комбінаторику в українській мові XVI–XVIII ст. можна вивчати тільки 

за наявності доступних текстів (свідчень тогочасного мовлення українців), 

через те у пропонованому дослідженні домінантним є поняття 

сполучуваність – зв‘язок одиниць мови на рівні мовлення і взагалі здатність 

слів сполучатися між собою. Іншими словами, сполучуваність – це 

реалізована валентність на мовленнєвому рівні. Визначальним став поділ 

сполучуваності на активну і пасивну (відповідно до активної та пасивної 

валентності). При активній сполучуваності вираз ―заповнює‖ валентність 

слова, синтаксично залежний від самого валентного слова, а слово здатне 

приєднувати залежний елемент; при пасивній валентності вираз ―заповнює‖ 

валентність слова, не підпорядковується йому, а навпаки, підпорядковує його 

собі. Пасивна сполучуваність характерна, зокрема, для ад‘єктива-атрибутива, 

що важливо з огляду на викладені нижче міркування. 

Аналіз лексико-синтаксичної сполучуваності виконано на прикладі 

одних із найбільш регулярних і продуктивних конструкцій – ад‘єктивно-

субстантивних словосполучень зі стрижневим субстантивом та залежним 

ад‘єктивом в атрибутивній функції, що пов‘язаний із субстантивом зв‘язком 

узгодження. У роботі основну увагу звернено на ад‘єктив-атрибутив. 

Вивчення особливостей ад‘єктивів-атрибутивів дало змогу виявити їхню 

поведінку в тексті (дискурсі). Установлені текстові характеристики (на 

основі 550 різножанрових фрагментів обсягом переважно від 100 до 200 слів 
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кожний) сприяють описові ад‘єктивів у складі АСС (і в текстах загалом) у 

трьох аспектах: 1) основні функції (первинна чи вторинна) ад‘єктива; 2) 

здатність ад‘єктива наповнювати текст; 3) сполучуваність та послідовність в 

атрибутивному ланцюжкові. 

Ад‘єктив детально описано з огляду на його функціювання в АСС. 

Високу частотність АСС (зокрема в мові XVI–XVIII ст.) можна пояснити 

тим, що вони – точні, лаконічні та ―економні‖, а це відповідає вимогам 

мовців до одиниць номінації: субстантив – опорне слово АСС, граматичний і 

смисловий центр відповідного АСС, вказує на родову належність 

позначуваного об‘єкта (згідно зі своєю сигніфікативною співвіднесеністю 

відповідає різним уявленням людини про світ) або до певного класу, а 

залежний ад‘єктив пов‘язаний із субстантивом у межах конкретної одиничної 

назви і вказує на його істотну та характерну ознаку, що свідчить про 

нероздільність понять ―предмет‖ та ―ознака‖. Окрім цього, такі АСС, з 

одного боку, вимагають чіткості і зрозумілості в номінуванні, з іншого – 

допускають значну довільність мовця у формулюванні думки. 

Зацікавлення обраними АСС і бажання детальніше їх описати з позицій 

комбінаторної лінгвістики зумовлене кількома причинами: 1) такі 

словосполучення становлять одну з найбільш регулярних, продуктивних і 

частотних груп у більшості мов флективного типу; 2) лексичну 

сполучуваність вивчають переважно на основі комбінацій дієслова з іншими 

частинами мови, очевидно, з огляду на зручність опису синтагматики 

дієслова з позицій структуралізму; 3) попри те, що коротких студій про АСС 

доволі багато, останні спеціальні монографічні дослідження таких 

словосполучень датовані 50-60-ми рр. XX ст.; і, найголовніше, усе ще не 

представлено цілісного погляду на АСС; 4) більшість сучасних мовознавчих 

праць про сполучуваність виконана на підставі відомостей різних мов, 

важливі наукові розвідки стосуються власне української мови, проте з-поміж 

них немає спеціальних досліджень з історії української мови; 5) як відомо, 

атрибутивний зв‘язок – найбільш тісний вид зв‘язку, коли два компоненти: а) 
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максимально зливаються, тобто формують цілісну одиницю в реченні й 

допускають членування лише всередині того комплексу, який утворюють і б) 

оформлюють не речення загалом, а відомий комплекс у його межах‖. 

Основну увагу звернено на ад‘єктивно-субстантивні словосполучення 

перехідного типу, які відповідно до побудованої шкали комбінаторної 

(композиційної) семантики розташовані між вільними та невільними 

(фразеологічно зв‘язаними) словосполученнями, що підтверджує основне 

припущення: в системі АСС різні опозиційні типи словосполучень не 

ізольовані, між ними існує зона перехідності (синкретизму).  

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення перехідного типу мають такі 

диференційні ознаки: 

1) у ментальному лексиконі мовця функціюють переважно як цілісні 

одиниці із притаманною їм комбінаторною (композиційною) єдністю; 

2) як мовні одиниці поєднують ознаки вільних словосполучень та 

фразеологізмів: а) із вільними словосполученнями мають такі спільні 

характеристики: наявність двох повнозначних слів-компонентів; граматична 

роздільність в оформленні; номінаційність, непредикативність, підрядний 

зв‘язок між компонентами; аналітичність семантики, тимчасом як вільна 

побудова і невідтворюваність, що є диференційними ознаками вільного 

словосполучення, їм не притаманні (на відміну від вільних словосполучень, 

де ад‘єктив-атрибутив функціює як означення, яке встановлює певну ―межу‖ 

і яке наділяє об‘єкт якоюсь ознакою, АСС перехідного типу слугують не 

стільки для опису об‘єкта, скільки для виокремлення його із подібних 

об‘єктів); б) від фразеологізмів АСС перехідного типу перебрали часткову 

стійкість, часткову відтворюваність і деякі зрушення в семантиці лексичних 

компонентів; 

3) на шкалі комбінаторної (композиційної) семантики розташовані в 

центрі й об‘єднують дві групи АСС – композиційні і декомпозиційні; у 

межах композиційних АСС виокремлено композиційно вільні vs мовно 

невільні словосполучення і композиційно невільні vs мовно вільні 
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словосполучення (номінаційні, етикетні, клішовані, традиційно-епітетні, 

стереотипні); у межах декомпозиційних АСС виокремлено такі 

словосполучення: модифікації, імітації, оксюморони, анулювання, 

фальсифікації, перифрази; 

4) відповідно до композиційної семантики не є звичайною сумою 

компонентів, а мотивовані і частково ―передбачувані‖ для носіїв мови; 

5) окрім основного семантичного наповнення, більшість містить ще й 

культурологічний і національний компонент; лінгвокультурологічний 

чинник можна вивести з фонових, часто національно забарвлених знань 

індивіда; 

6) мають високу когнітивну насиченість, інформативність, деяку 

складність, пов‘язану з імпліцитним смисловим нарощенням; 

7) підлягають доволі вільному їх інтерпретуванню, проте не 

підлягають точному підрахункові ані на рівні мови, ані в системі знань 

конкретного мовця; 

8) відображають широкі можливості ад‘єктива створювати нові 

категорійні одиниці, а тому можуть набувати статусу субкатегоризаторів; 

9) презентують найменування, які виникли завдяки новим знанням 

носія мови певного періоду. 

АСС є цінним матеріалом для лексикографічної інтерпретації, про що 

свідчить ―Комбінаторний словник української мови XVI–XVIII століть‖ – 

перша спроба у слов‘янській лексикографії загалом і в українській 

лексикографії зокрема кодифікувати лексико-синтаксичну сполучуваність на 

матеріалі писемних текстів. ―Комбінаторний словник української мови XVІ–

XVIII століть‖ поєднує особливості лексиконів двох типів (є історичним 

словником і водночас комбінаторним, тобто словником сполучуваності) і 

посідає, з одного боку, належне йому місце в системі комбінаторної 

лексикографії, з іншого – має окремішню позицію, оскільки всі відомі 

сьогодні комбінаторні словники створені переважно з дидактичною метою на 

сучасному лексичному матеріалі і є переважно двомовними. 
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Кр.оп.Млр.(рк.) — Лѣтописецъ собраній и сокращенный что было и что 

дѣлалось XIV–XVIII вв. Диканський Архів Репніних, папка ғ 76, справа 

ғ 96. Рукопис знаходиться у Полтавському Архіві. Один зі списків 

тексту, що надрукований у додатку до ―Лѣтопись Самовидца‖: ―Краткое 

описаніе Малороссіи‖, але по мові більш архаїчний // КТ. 

Крон. — Кройника то єсть исторїа свѣта на шєсть вѣковъ, а чтыри монархіи 

роздѣлєна. З розмаитых гисториков жидовских, и поганскихъ. – Львів, 

поч. XVII ст. / Пам‘ятка поміщена в збірнику, який зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 77, ғ 59, арк. 1–45. 

Крон.Боб.; Крон.Боб.(др.) — Лѣтописецъ си єстъ кроника зъ роз̾ныхъ 

Авторовъ и гисторыковъ многихъ диалектом рускимъ єстъ написана в̾ 

монастыру Сто-Троєцкомъ Илинскомъ Чернѣговском Ієромонахомъ 

Леонтиємъ Боболинскимъ, законникомъ монастыра Выдубицкого 

Кіевского. Року от Р.Хр. 1699. Картки 1–390. Переховується в 

Черніговському архіві за ғ 97. Від 390 картки материял вибрано з 

уривку надрукованого в додаткові до літоп. Грабянки, зазначено 

(др.) // КТ. 
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Крон.Лит. — Кроника о початку и назвиску Литвы, и о князехъ Литовскихъ, 

о дѣдахъ ихъ, з істориковъ Полскихъ и Руских собраная // КТ. 

Крон.Полск. — Кроника о земли Полской, отколь Поляки Лехами и 

Поляками названы суть о перших и о далших князех и королех Полских, 

зъ историковъ Полскихъ въкоротце собранная и рускимъ языком 

списаная року отъ Рождества Христова 1682 // КТ. 

Крон.Соө. — Кроника [з лѣтописцов стародавных, зъ святого Нестора 

Печерского и инших, также с кроник полских о Русіи… собранная 

працою] иєромонаха Ѳеодосия Соөоновича игумена монастыря 

Михайловского Золотоверхого Києвского, року 1672 новодрук. 

Переховується в бібл. Київо-Софієвськ. за ғ 525 (Петр. ғ 310) // КТ. 

Кр.Стр. — Кройника которая прєдтымъ николи свѣта нє видала с полско(г) 

на роускии дїалєктъ прєложона прєзъ Матфєя Стриковъского. – 1582 / 

Зберігається у НБУВ, шифр VIII 106м/Лаз 52. 

КСУМ
16-17

 — Картотека ―Словника української мови XVI – першої половини 

XVII ст.‖ / Зберігається у відділі української мови Інституту 

українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України (м. Львів). 

КТ — Картотека ―Історичного словника українського язика‖ Є. Тимченка / 

Зберігається у відділі української мови Інституту українознавства 

ім. І. Крип‘якевича НАН України (м. Львів).  

Кул.Мат. — П.А. Кулишъ. Матеріалы для исторіи возсоединенія Руси. Т. І. 

1578–1630 г. // КТ. 

ЛБ — Памво Беринда. Лексикон словенороський. – Київ, 1627 (Надрук. із 

київського вид. 1627 р. фотомех. способом) / Підгот. тексту і вступ. ст. 

В.В. Німчука. – Київ, 1961. 

ЛЗК — Луцька замкова книга 1560–1561 рр. / Підгот. до вид. В.М. Мойсієнко 

і В.В. Поліщук. – Луцьк, 2013. 

Листи Конт. — Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського 1765–

1767 рр. Відбитка: ―Кіевская Старина‖, 1882 р., ғ 7. Сторінок 28 // КТ. 
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Літ.Вел. — Лѣтопись Самоила Величка, т. І. 1848 г.; т. ІІ, 1851 г.; т. ІІІ, 1855; 

т. IV, 1864 г. Кіевъ // КТ. 

Літ.Гр. — Лѣтопись Григорія Грабянки. Издана Временною Коммиссіею для 

разбора древнихъ актовъ. Кіевъ, 1854 г. // КТ. 

Літ.Гр.(рк.) — Дѣйствія презѣлной и от начала Поляковъ кровавѣйшой 

небывалой брани Богдана Хмелницкаго… зъ разных лѣтописцовъ и изъ 

діяриуша на той войнѣ писаннаго въ градѣ Гадячу трудомъ Григорія 

Грабянки собранная и самобитних старожиловъ свидѣтельствы 

утвержденная. Року 1710. Рукопис з Університетського відділу ВВУ, 

ғ 49 (Масл. ғ 149) // КТ. 

Літ.Густ. — Густынская лѣтопись. Полное собраніе русскихъ лѣтописей, т. ІІ, 

СПБ. 1843 г. // КТ. 

Літ.Рук. — Лѣтописецъ, то єстъ кройника з розных многих и досвѣдчоных 

авторов и историковъ діалектом Руским єсть зложена. Рукопис. 

Переховується в бібліот Київ. Ун. за ғ 45 (Масл. ғ 41). Спочатку йдуть 

Хронольогічні таблиці. Скоропис // КТ. 

Літ.Сам. — Лѣтопись Самовидца. Издана Кіевскою Временною Коммиссіею 

для разбора древнихъ актовъ. Кіевъ, 1878 г., ст. 3–207 // КТ. 

ЛЛ — Львівський літопис 1498–1649 / Рукописна копія зберігається в НБУВ, 

шифр VII 206 м/37, арк. 162–182. 

ЛНМ — Національний музей у Львові ім. А. Шептицького. 

ЛННБ — Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника. 

ЛОИИ — Санкт-Петербургское (Ленинградское) отделение Института 

истории Академии наук. 

Л.Пот. — Лист Іпатія Потія до князя Костянтина Острозького. – Рожанка, 

1598 // РИБ. – Т. ХІХ: Памятники полемической литературы в Западной 

Руси. – Кн. 3. – Пг., 1903. – С. 983–1033. 

ЛРК — Лохвицька ратушна книга другої половини XVII ст. (збірник актових 

документів) / Відп. ред. І.П. Чепіга. – Київ, 1986. 
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ЛС — Є. Славинецький. Лексикон латинський // ―Лексикон латинський‖ 

Є. Славинецького. ―Лексикон словено-латинський‖ Є. Славинецького та 

А. Корецького-Сатановського / Підгот. до вид. В.В. Німчук. – Київ, 1973. 

ЛСБ — Документи Львівського ставропігійського братства: Рукопис к. XVI – 

серед. XVII ст. / Зберігаються у ЦДІАЛ, ф. 129, оп. І. 

ЛСЛ — І. Максимович. Лексикон латинсько-слов‘янський (1718–1724). – 

Рим: Вид-во УКУ ім. св. Климентія Папи (фотопередрук О. Горбача), 

1991. – Ч. І (A – Philosophia); Ч. ІІ (Philosоphia – Zythu). 

Луц. — Луцидарій. – Б.м.н., серед. XVII ст. // Е.Ф. Карский. Труды по 

белорусскому и другим славянским языкам. – Москва, 1962. – С. 523–

547. 

Лѣк. — Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчій а особливє на 

затвєрдѣлыє срдца людскіє завєдєныє свѣтомъ альбо якими грѣхами 

бжствєннаго іωанна златоустаго до θєωдора мниха… – Острог, 1607 / 

Зберігається у фондах Львівського державного історичного музею, 

шифр Сд. 176. 

Лѣств. — Иже въ ст҃ых отца нашего Іоанна лѣствичьника: Собраніе от 

главизнъ его. Рукопис з бібл. кол. Духовної Академії ғ 0.4
0
.86. 

Збірник // КТ. 

Люб. — Г.А. Милорадовичъ. Любечъ, Черниговской губ. Городницкого 

Уѣзда. Москва, 1871 г. // КТ. 

Лютк.В. — Люткович Павло. Вірш ―Для крєста прєдъ тым завшє вѣрныхъ 

забивано‖ // Събранїє Въкратцє Словєсъ ωт Божєствєннаго писанїя... – 

Угорці, 1618. – Арк. тит. зв. 

Лям.К. — Лѧмєнтъ у свѣта оубогихъ, На Жалосноє преставлєнїє 

Свѧтобливого: а в обои Добродѣтели богатого Мужа , в Б s҃ѣ Вєлєбного , 

Гсд҃на ωтца Лєонтіа Карповича , архімандріта ωбщіа обитєли, при Цр҃кви 

сошєствїѧ Ст ҃го Дх ҃а, Братства цр к҃овного Вілєнского Прав. Грєч. – 

Вільна, 1620 / Зберігається в Одеській державній науковій бібліотеці 

ім. М. Горького. 
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Лям. о приг. — Ляментъ о пригодѣ нєщаснои, о зєлживости и мо(р)дєрствѣ 

мєщан остро(з)ки(х). – 1636 / Зберігається у Відділі рукописів ЛННБ, 

ф. І, оп. 1, ғ 85. 

Лям.Остр. — Лѧмєнтъ домоу кнѧжатъ Ѡстр ω(з)кихъ: на(д) зєшлы(м) с того 

свѣта яснє ωсвєцонымъ кн҃жатєм̾  алєксандрєм̾ ... Ѡстро(з)ским воєводою 

волынъски(м). – Дермань або Острог, 1603 / Зберігається у Народній 

бібліотеці ім. Кирила і Мефодія, конволот ғ 209 (м. Софія). 

Мат. и зам. — ―Матеріалы и Замѣтки‖ почерпнуты изъ архива 

П.Я. Дорошенка, архива Черн. Депут. Собранія и Румянц. Генеральн. 

Описи Малороссіи. ―Труды Черн. Арх. Коммиссіи‖ в. Х. Черниговъ, 

1913 г. // КТ. 

Мат.Ист.ЮР. — Матеріалы для исторіи Южной Руси. ―Черниговскія 

Губернскія Вѣдомости‖ 1858 г. ғ 10–12, 14–24 // КТ. 

Мат.поз.зем. — [?] // КТ. 

МЭФ — Молдавия в эпоху феодализма. – Т. 1: Славяно-молдавские грамоты 

(XV в. – первая четверть XVII в.) / Под ред. проф. Л.В. Черепнина. – 

Кишинев, 1961. 

МІКСВ — Проф. Хв. Тітов. Матеріяли для історії книжної справи на Вкраїні 

в XVI–XVII вв.: Всезбірка передмов до українських стародруків. – Київ, 

1924. 

Млр.дом.лѣч. — Малорусскіе домашніе лѣчебники XVIII в. ―Кіевская 

Старина‖ 1890 г., т. XXVIII. Додатки // КТ. 

Млр.Посп.Кр. — Малороссійскіе посполитые крестьяне 1648–1783 гг. 

Историко-юридическій очеркъ по архивнымъ источникамъ 

А. Лазаревского. Черниговъ, 1866 г. 

Млр.Род. — Модзалевскій В. Малороссійскій родословникъ. – Кіевъ, 1908–

1914. – Т. І–IV // КТ. 

Мог.Кн. — Книга дш҃и нарыцаєма злото… трүдолюбіємъ Пєтра Могилы… – 

Київ, 1623 / Зберігається у Відділі рукописів ЛННБ, ф. 3. 
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Мог.Тр. — Єvхологіωн албо молитвословъ, или трєбникъ... повєлєнієм... 

Ѡтца Пєтра Могилы… – Київ, 1646 / Зберігається у Відділі рідкісної 

книги ЛННБ, шифрIV Ст.-49243. 

На  г.П.Мог. — На старожитный и прєславный гєрбъ и(х) Мл(с)тєй Панѡвъ 

Могилѡвъ // Єѵхологіѡн албо молитвословъ, или трєбникъ… 

повєлєнїєм… Ѡ(т)ца Пєтра Могилы… – Київ, 1646. – Арк. 1 тит.зв. 

НБУВ — Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. 

НЄ — Поучения на євангелие по Няговскому списку 1758 г. // Материалы 

для истории Угорской Руси. Памятники церковно-религиозной жизни 

угро-русов XVI–XVIII вв., изд. А. Петровым. – СПб., 1914. – Вып. VII. 

НЗУжг. — Наукові записки Ужгородського університету.  – Т. XIV. – 221–

225. 

НН — Небо новоє, з новыми звѣздами сотворенноє. То єстъ, 

Преблагословенная Дѣва Маріа Богородица з чудами своими, за 

старанємъ найменшого слуги своєго недостойного ієромон. Іѡанїкїа 

Ґалѧтовского. Року 1665. Въ Лвовѣ свѣту поданыи. Въ Тѵп. Міхаила 

Сліозки / Підгот. до вид. І.П. Чепіга. – Київ, 1985. 

ОБрац.З — Опис Брацлавського замку. – Брацлав, 1552. / Зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 142–145. 

ОВін.З — Опис Вінницького замку. – Вінниця, 1552 / Рукопис зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 129 зв.–

141 зв. 

ОВол.З — Опис Володимирського замку. – Володимир, 1552 / Рукопис 

зберігається у ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, 

арк. 191 зв.–202 зв. 

ОГ — Попис границъ и шкодъ мєжи вєликого князства Литовского и корүны 

Польскоє. – 1546 // Зберігається у ЦБ АН Литви, ф. 16, спр. 119, арк. 1–

89 зв. 

ОЖЗ — Опис Житомирського замку. – Житомир, 1552 / Зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 117 зв.–129. 
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ОКан.З — Опис Канівського замку. – Канів, 1552 / Зберігається у ЦДАДА 

Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 18 зв.–32 зв. 

ОКЗ — Опис Київського замку. – Київ, 1552 / Зберігається у ЦДАДА Росії, 

ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 32 зв.–46 зв. 

ОКр.З — Опис Кременецького замку. – Кременець, 1552 / Зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 145 зв.–157. 

ОЛ — Описание Киево-Печерсокй лавры с присовокуплением разных грамот 

и выписок. – Киев, 1826. 

ОЛЗ — Опис Луцького замку. – Луцьк, 1552 / Зберігається у ЦДАДА Росії, 

ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 157 зв.–192. 

О обр. — Ѡ образѣхъ. Ижъ якъ в старомъ законѣ з росказанѧ бж ҃го были, так 

и в новомъ ωт самого Ха҃ Бг҃а початокъ маютъ // Ієромонах Азаріас. Вѣра 

Єдинои Ст о҃и каθоличєскои Апстлскои Цр к҃вє на Всходѣ. – Київ, 

бл. 1619. – Арк. 1–599. 

ООвр.З — Опис Овруцького замку. – Овруч, 1552 / Зберігається у ЦДАДА 

Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 96 зв.–116 зв. 

ООЗ-1 — Опис Остерського замку. – Остер, 1552 / Зберігається у ЦДАДА 

Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 47–53 зв. 

ООЗ-2 — Опис Остерського замку. – Варшава, 1616 / Зберігається у фондах 

ЛНМ, шифр Рк 2637. 

Оп.Док. — Опис документів, що здебільшого належать до Межигірського 

манастиря XVIII в. 8
0
. Тектурна оправа обклеєна шкірою, 82 карті. 

Переховується в бібліотеці Київо-Софійській // КТ. 

Оп.им. — Опись краткая имѣній монастира Золотоверхого Михайловского 

Кієвского собранная 1701–1736 года. Бібліотека Київо-Софійська, 

ғ 372 // КТ. 

Оп.им.Дан.Апост. — Описаніе имѣній, принадлежавшихъ Гетману Даніилу 

Апостолу. Матеріалы для отечественной исторіи. Изд. М. Судіенко. Т. І. 

Кіевъ, 1853 г. отд. 3 // КТ. 
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Оп.ст.Млр. — А. Лазаревскій. Описаніе старой Малороссіи. Т. І. 

Стародубскій полкъ. Кіевъ, 1888 г. Т. ІІ. Нѣжинскій полкъ. Кіевъ, 1893 г. 

Т. ІІІ. Прилуцкій полкъ. Кіевъ, 1901. 

Остр.літ. — Острозький літопис. – Острог, 1509–1633 рр. / Зберігається у 

Москві в Державному історичному музеї, ғ 4007. 

О тайн. — Наүка о сєдми тайнахъ цєрковныхъ. Прєзвитєромъ до 

прыстойного шафованѧ тайнами свѧтыми барзо потрєбнаѧ. – Львів, 

1645 / Зберігається у Відділі рідкісної книги ЛННБ, шифр І Ст.-3618. 

Отп.КО — Ѡтпись на листъ въ бозѣ вєлєбного тца ипатїа володимєрского і 

бєрєстєиского єпспа До яснє ωсвєцоного кнѧжати костєнтина 

ωстрозского, воєводы києвского. – Острог, 1598 / Зберігається у Відділі 

рідкісної книги ЛННБ, шифр І Ст.-3976. – Арк. 1–32 зв. 

Охт. — Ѡхтаикъ Сирѣчъ ωсмогласникъ. Творєнїє ωтчасти прєподобнаго 

ωтца нашєго Іωанна Дамаскина. – Дермань, 1603 / Зберігається у Відділі 

рідкісної книги ЛННБ, шифр ІV Ст.-862. 

ОЧерк.З — Опис Черкаського замку. – Черкаси, 1552 / Зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 3–17 зв. 

ОЧорн.З — Опис Чорнобильського замку. – Чорнобиль, 1552 / Зберігається у 

ЦДАДА Росії, ф. 389 (Литовська метрика), од. зб. 563, арк. 54–58. 

Пал.Изб. — Палеографическій Изборникъ. Матеріалы по истории 

южнорусскаго письма въ XV–XVIII вв., издан. ―Кіевской Комм. для 

разб. др. актов‖. Вип. І. Кіевъ, 1899 г. // КТ. 

Пам.К.К. — Памятники, изданные Кіевскою Коммиссіею для разбора 

древнихъ актовъ, т. І, ІІ и ІІІ, изд. 2. Кіевъ, 1898 г., т. IV, Кіевъ, 

1859 г. // КТ. 

Паньк. — І. Панькевич. Покрайні записи на закарпатсько-українських 

церковних книгах з додатком 4-х монастирських грамот. – Прага, 1947. 

ПВКРДА — Памятники, изданные Временной комиссией для разбора 

древних актов, высочайше учреждѐнной при Киевском военном, 
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Подольском и Волынском генерал-губернаторе. – Кіевъ, 1846–1848. – 

Т. І–ІІІ.  

Перест. — І. Борецький. Пересторога зѣло потребная на потомныє часы 

православнымъ христіаном. – Львів, 1605–1606 // М. Возняк. 

Письменницька діяльність Івана Борецького на Волині і у Львові. – 

Львів, 1954. 

Перло — Сіа книга названнаѧ Пєрло Многѡцѣнноє. Съставлєнна 

Трүдолюбїємъ: прєзъ Киріла: Транквѣліона. — Чернігів, 1646 / 

Зберігається у Відділі рідкісної книги ЛННБ, шифр ІІ Ст.-2555. 

Пер.Мат. — В.Н. Перетцъ. Историко-литературныя изслѣдованія и 

матеріалы. Т. І. Изъ исторіи русской пѣсни. Ч. І. Начало искусственной 

поэзіи въ Россіи. Изслѣдованія о вліяніи малорусской виршевой и 

народной поэзіи XI–XVIII в. на великорусскую. Къ исторіи 

Богогласника. СПБ. 1900 г. Ч. ІІ. Приложенія. Описанія сборниковъ 

псальм, кантов и пѣсенъ. Вирши изъ старопечатныхъ изданій. 

Малорусскія пѣсни изъ рукописей XVIII в. СПБ. 1900 г. // КТ. 

Песн.п. — Старинный южнорусский перевод Песни песней с послесловиями 

о любви // Основа. – 1861, ноябрь-декабрь. – С. 49–57. 

ПЄ — Пересопницьке Євангеліє 1556–1561 рр. / Зберігається в НБУВ, 

ғ 15512. 

ПИ — Палеографический изборник. Материалы по истории южнорусского 

письма в XV–XVIII вв., изданные Киевской комиссией для разбора 

древних актов. – Кіевъ, 1899. – Вып. 1. 

Пис.пр.лют. — Писання проти лютеран. – Супральський монастир, 1580 // 

РИБ. – Т. XIX: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – 

СПб., 1903. – Кн. 3. – С. 53–182. 

Пит. — Питання і відповіді православного папістові. – 1603 // РИБ. – Т. VII: 

Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб., 1882. – 

Кн. 2. – С. 1–110. 



412 

ПІФ — Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI – І 

пол. XVII ст.) / Збірник документів. – Київ, 1975. 

ПККДА — Памятники, изданные Киевской комиссией для разбора древних 

актов. – Кіевъ, 1897. – Т. ІІ, изд. 2. 

ПЛ — Приватні листи XVIII ст. / Підгот. до вид. В.А. Передрієнко. – Київ, 

1987. 

Позд.бр. — Поздровлїнїє братїамъ инокүмъ, котороємъ чынилъ въ скитѣ у 

старца Ієзєкїила за сєлом Марковом. – Марків, 1619 / Зберігається у 

Відділі рукописів ЛННБ, ф. 5, оп. 1, спр. 827, арк. 213–214. 

Посл. до лат. — Послання до латинян. – Б.м.н., 1582. – РИБ. – Т. ХІХ: 

Памятники полемической литературы в Западной Руси. – Пг., 1903. – 

Кн. 3. – С. 1123–1148. 

Поуч.Няг. — Поученія на евангеліе по Няговскому списку 1758 г. ―Сборникъ 

Отд. Русск. Яз. и Сл. РАН‖. Т. XCVII, ғ 2. СПБ. 1921 г. // КТ. 

Права — Права по которимъ судитсѧ малороссійскій народъ. В градѣ 

Глуховѣ 1743. Рукопис ВБУ. ғ 235 // КТ. 

Пр.Госп. — Український господарчий порадник з 1788 р. ―Зап. Наук. Т-ва 

ім. Ш-ка‖, т. СХХІІ // КТ. 

Прив.Феод. — Привитанїє чєстнаго ω(т)ца Ѳєодосїа, игумєна скїтского, коли 

с Кієва до Скиту приїхав. – Манява, 1619 / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 5, оп. 827, спр. 1, арк. 287 зв. –288 зв. 

Прич. отех. — Марка Антонїѧ архієп(с)копа Спалѧтєнского. Причины 

ω(т)єханьѧ єго зє Влωхъ. – Єв‘є або Вільна, п. 1616 / Зберігається у 

Відділі рідкісної книги ЛННБ, шифр Унікат, Ст.-4442. 

Проп.Д. — Проповіді Данила (Смотрицького). – Смотрич, ІІ пол. XVI ст. / 

Зберігається в Державній публічній бібліотеці ім. Салтикова-Щедріна, 

ф. Погодіна, ғ 840. 

Проп.р. — Різні проповіді. – поч. XVII ст. / Зберігається у НБУВ, шифр 

283 ІІ/73. 
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Просф. — Просфонима. – Львів, 1591 // Русская историческая библиотека. – 

Т. XIX: Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб., 

1903.– Кн. 3 (приложения). – С. 61–75. 

Прот.Полт.С. — Протоколы Полтавскаго полкового суда в рукописах: т. І. 

(1673–1740); т. ІІ. (1673–1740); т. ІІІ (1747–1750); т. IV (1755–1757). 

Томи ІІІ і IV переховуються в ВБУ, т. ІІІ за ғ 922; т. IV за ғ 924. Т. І і 

ІІ переховуються в бібл. Ун. Відділ О. Лазаревського, ғ 39 (ІІ) і 

ғ 39 (І). Рукописи in folio // КТ. 

Путн.Ієр. — Путныкъ до ст҃аго града Ієросалима иєромонаху Макарію и 

Силвестру, идущимъ з великого монастира всемилостиваго Спса 

Новгородка Сѣверскаго поклонитисѧ Гробу Хву року 1704. Рукопис 4
0
 

переховується в бібліотеці Київо-Софійській під ғ 704 

(Петр. ғ 182) // КТ. 

Пчела — Пчела: Збірник повчань поч. XVII ст. / Зберігається у фондах ЛНМ, 

шифр Рк 889. 

Рад.Він. — Вѣнецъ Христовъ з проповѣдій неделныхъ аки з цвѣтов рожаных 

на оукрашеніє православно Каөолической восточной церкви 

всплетенный… През… Антоніѧ Радивиловского (прибл. 1676–1683). 

Рукопис // КТ. 

Рад.Ог. — Огородок Маріи Бцы розмаитыми цвѣтами словесъ на праздники 

Господскїѧ, Богородичны и проч. свѧтыхъ… през Антоніѧ 

Радивиловского… Року 1676. Стародрук ВБУ // КТ. 

РЕА — Русско-еврейский архив: Документы и материалы для истории евреев 

России / Собрал и издал С.А.Бершадский. – СПб., 1882. – Т. І. 

РДВ — Реєстр доходів і видатків. – Львів, 1607–1645 / Зберігається у фондах 

ЛНМ, шифр Рк 147. 

РИБ — Русская историческая библиотека. Литовска метрика. – Пг., 1878. – 

Т. IV; 1882. – Т. VII; 1903. – Т. ХІХ; Юрьев, 1914. – Т. ХХХ–ХХХІ. 

Розм.пап. — Розмова папіста з православним. – 1598 / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 77, ғ 291. 
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Рук.К.У. ғ 21 — Збірник духовних та свіцьких пісень українською та 

польською мовами XVIII в. Рукопис Київського університету ғ 21 

(Мас. ғ 210) // КТ. 

Рук.Хрон. — Рукописный хронографъ: Кроніка си єстъ лѣтописецъ изъ 

розныхъ многихъ кроникаровъ діалектомъ рускимъ написана до 1665 

лѣта чрезъ много лѣтъ дописана 1771. Рукопис належав Редакції 

ж. ―Кіевская Старина‖. Тепер. ВБУ. ғ 165 // КТ. 

Сак.В. — Вѣршѣ на жалосный погрєбъ Зацного Рыцера Пєтра Конашевича 

Сагайдачного... Зложоныи Прєзъ… Касїана Саковича. – Київ, 1622 / 

Зберігається у фондах ЛНМ. 

С. і Р. — Судъ і росправа в̾ правахъ малороссійскихъ обширно на разныхъ 

мѣстахъ показаннаѧ а зде въ еденъ краткий и ясный ексцерптъ в̾ 

прекращеніе горкой в судах волокіти собранная в полезное же 

употребленіе малороссіанамъ пущеннаѧ. Року от рождества Христова 

1750, 18 октоврія. Рукопис ВБУ. ғ 207 // КТ. 

Сб.лѣт. — Сборникъ лѣтописей, относящихся къ исторіи Южной и Западной 

Руси, изд. Комм. для разб. древн. актовъ. Кіевъ, 1888 г. // КТ. 

Сб.мат.Лѣв.Укр. — И. Лучицкій. Сборникъ матеріаловъ для исторіи общины 

и ощественныхъ земель в Лѣвобережной Украинѣ XVIII в. Кіевъ, 

1884 г. // КТ. 

Сб.мат.отд. ІІІ — Сборникъ матеріалов для исторической топографіи Кіева и 

его окрестностей. Изд. Комм. для разб. др. акт. Отд. ІІІ. Извѣстія, 

грамоты и документы. Кіевъ, 1874 г. // КТ. 

Сб.стат. — Сборникъ статей и матеріалов по исторіи Юго-Западной Россіи 

изд. Кіевск. Ком. для разбра др. актовъ. В. І. Кіевъ, 1911 г.; В. ІІ. Кіевъ, 

1916 г. // КТ. 

Син.Тр. — Синаксаръ прєждє минєи... // Тріодіон си єстъ Трипѣснєцъ свѧтои 

Вєликои Пѧтдєсѧтницы. – Київ, 1631. – С. 812–816. 

Сковор. — Сочиненія Григорія Саввича Сковороды, собранныя и 

редактированныя проф. Д.И.Багалѣемъ. Харьковъ, 1894 г. // КТ. 
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Сл. о зб. — Слово о збурєню пєкла... – І пол. XVII ст. (за списком XVIII ст.) // 

ЗНТШ. – Львів, 1908. – Т. LXXXI. – С. 5–50. 

Сл. о см. — Слово о смерті як прийде до чоловіка. – XVI ст. (за списком 

XVIII ст.) // Русский филологический вестник. – 1910. – ғ 3–4. 

См.Кл. — Смотрицкій Герасим. Ключъ цр(с)тва нєбєсного и нашєє 

христіанскоє духовноє власти нєрішімый узєлъ. – Острог, 1587 / 

Зберігається у НБУВ. 

Собр. — Събрáнїє Короткой Наүки Ѡ артикүлах̾  вѣры Православн ω-

каѳоличєской хрїстїянской… – Київ, 1645 / Зберігається у Відділі 

рідкісної книги ЛННБ, шифр І Ст.-3748. 

Собр.Прип. — Собраніє припадковъ краткоє и Дховнимъ Особомъ 

потребноє… Тѵпомъ же Общежителнаго Монастыря Супраслскаго, чину 

Стаго Василія Великаго. Року афкв (1722). Мсца генваря дня ні (18) 

изданноє. Бібл. Київо-Соф. // КТ. 

Стат. — Книга статутъ и прочіє права Малороссійскїє и другиє служащіє в 

тому переписаны Трудовъ и собранія Василея Петрова сина 

Кондратьєва. 2 нумерації: 1-ша позначається Стат. 2-а Стат. (ІІ). Рукопис 

ВБУ. ғ 217 // КТ. 

Сур.Сл. — Слово албω Наоука свѧтогω отца нашєгω Єфрєма Сѵріна на 

Прєωбражєнїє господа бога и спаса нашєгω Ісуса Христа... – Київ, 

1623 // Свѧтогω Отца Нашогω Андрєа архієпископа Кєсаріа 

Каппадокійскіа. Тлъкованіє на Апокаліпсіи... Свѧтогω... Іωанна 

Богослова... – Київ, 1925. – Арк. 123–126 зв. 

Сѣмя Сл.Б. — Сѣмя слова божія на нивѣ сердецъ человѣческих сѣяного. Въ 

Тѵпографіи Почаєвской афов (1772) та 1782 р. Стародруки // КТ. 

Тест. — Тєстамєнтъ в христѣ поб óжного и сл áвного монáрхи свѣта Вас úлїѧ 

цєсара кгрєцкого до сн а҃ своєго южъ коронованого Льва филозóфа 

дѣдича и цєсара тогожъ цєсáрства. – Острог, 1614 / Зберігається у 

Львівському державному історичному музеї, шифр Сд.568. 
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Тест.Ст. — Тєстамент війта владичинського Стєфана. – Холм, 1646 // Slavia 

orientalis. Ročnik XII. – 1963. – ғ 3. – S. 470–471. 

Тр. — Тріѡдіон Си єстъ Тріпѣснєць. – Київ, 1627 / Зберігається у Відділі 

рідкісної книги ЛННБ, шифр ІV Ст.-388. 

Травн. — Травник — лікарський порадник. – XVI ст. / Зберігається в 

Науковій бібліотеці Харківського державного університету 

ім. М. Горького, шифр 1-2, 121 156/с. 

Траг.п. — Вірші з трагодіи Христос пасхон Григорія Богослова. – Львів, 

1630 // ЗНТШ. – Львів, 1914. – Т. CXVII–CXVIII. – С. 161–178. 

Тр.постн. — Тріодь постная. Изд. Кіево-печ. лавры 1627 г. // КТ. 

ТУ — Торгівля на Україні. XIV – середина XVII століття: Волинь і 

Наддніпрянщина. – Київ, 1990. 

УЄ ғ 5 — Учительне Євангеліє. – Львів, 1585 / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 77, ғ 5. 

УЄ ғ 31 — Учительне Євангеліє. – З території Бойківщини, к. XVI ст. / 

Зберігається у Відділі рукописів ЛННБ, ф. 72, ғ 31. 

УЄ ғ 32 — Учительне Євангеліє. – 1645 / Зберігається у Відділі рукописів 

ЛННБ, ф. 77, ғ 32. 

УЄ ғ 62 — Учительне Євангеліє. – Височани, 1635 / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 2, ғ 62. 

УЄ ғ 77 — Учительне Євангеліє. – Кінець XVI ст. / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 77, ғ 77. 

УЄ ғ 91 — Учительне Євангеліє. – поч. XVII cт. / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 77, ғ 91. 

УЄ ғ 236 — Учительне Євангеліє. – 1640 (покрайній запис) / Зберігається у 

Відділі рукописів ЛННБ, ф. 1, ғ 236. 

УЄ ғ 256 — Учтельне Євангеліє. – Початок XVII ст. / Зберігається у Відділі 

рукописів ЛННБ, ф. 1, ғ 256. 

УЄ ғ 552 — Учительне Євангеліє (Передмова). – Заблудів, 1568 / 

Зберігається у фондах ЛНМ, шифр СдК 552 (569). 
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УЄ ғ 29515 — Учительне Євангеліє. – Устрики, І пол. XVII ст. / Зберігається 

у фондах ЛНМ, шифр Рк 29515 (429). 

УЄ ғ 29519 — Учительне Євангеліє. – З території Бойківщини, XVI ст. / 

Зберігається у фондах ЛНМ, шифр Рк 29519 (4231). 

УЄ Вол. — Волинське рукописне учительне Євангеліє. – Володимир, 1571 // 

Волинский историко-археографический сборник. – Житомир, 1900. – 

Вып. 2. 

УЄ Кал. — Євангєлїє учитєльноє албо Казанѧ на кождую Ндлю и Свѧта 

оурочистыѣ. Прєз Ст . Ѡтца нашєго Калліста ... по грєцку написаноє , а 

тєпє(р) повторє ново з̾  ґрє цкого и словєнского языка на рускїй 

пєрєложєноє... повєлєнїєм... Пєтра Могилы… – Київ, 1637 / Зберігається 

у фондах Львівського державного історичного музею, шифр Сд 296. 

УЄ Літк. – Літківське Євангеліє. – Б.м.н., XVI ст. // Чтения в историческом 

обществе Нестора Летописца. – Київ, 1912. – Кн. ХХІІІ. – С. 1–48. 

УЄ Ст. — Транквілліон Ставровецкій Кирилл. Єѵгєлїє үчитєлноє 

(Передмова). – Рохманів, 1619 // Зберігається у Відділі рідкісної книги 

ЛННБ, шифр IV Ст.-691. 

УЄ Трос. — Тростянецьке учительне Євангеліє (Уривки). – З території 

Лемківщини, XVI ст. // Prace filologiczne. – Warszawa, 1931. – Т. XV, 

cz. 2. 

УІМ — Універсали Івана Мазепи 1687–1709 / Упорядк. І. Бутич. – Київ; 

Львів, 2002. – Кн. 1. 

УИ — Университетские известия. – Киев, 1911. – ғ 2. 

Укр.-Р.Арх. — Українсько-Руський Архив. Т. ІХ і Х: Матеріяли до исторіи 

української пісні і вірші. Тексти і замітки. Вид. М. Возняк, Львів, 1913–

1914 рр. // КТ. 

Укр.п. — Українська поезія. Кінець XVI — початок XVII ст. / Упоряд.: 

В.П. Колосова, В.І. Крекотень. – Київ, 1978. 



418 

Ун.гр. — Унія греків з костьолом римським. – Вільна, 1595 // РИБ. – Т. VII: 

Памятники полемической литературы в Западной Руси. – СПб., 1882. – 

Кн. 2. – С. 111–168. 

Унів.Маз. — Хлопикъ П. Вновъ найденный универсалъ гетмана І. Мазепы 

1708 года. ―Сб. Ист. Фил. О-ва при И-тѣ кн. Безбородько въ Нѣжинѣ‖, 

т. VIII. Нѣжинъ, 1912 г. // КТ. 

Ун.Пал. — Къ характеристикѣ личности и дѣятельности Семена Палѣя. Пять 

универсаловъ / Труды Черн. Губ. Уч. Арх. Комиссіи. Черниговъ, 1915 г. 

Кн. ХІ. ст. 158–161 // КТ 

УТ — Український травник. – XVI ст. // Romanoslavica. – Bucureşti, 1967. – 

Vol. XIV. (фотокопія між стор. 384–385). 

ХЛ — Хмільницький літопис. – Хмільник, 1636–1650 рр. // Лѣтопись 

Самовидца. – Кіевъ, 1878. – С. 77–81. 

Хрон. — Книга глаголємаѧ кроникъ, сирєчь собранїє ωт многихъ лѣтописєцъ 

(―Хронограф‖). – серед. XVII ст. / Зберігається в Російській державній 

бібліотеці (м. Москва), ф. 236, ғ 4. 

ЦДАДА — Центральний державний архів давніх актів у Москві. 

ЦДІАК — Центральний державний історичний архів у Києві. 

ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів у Львові. 

ЦДІА Лен. — Центральний державний історичний архів у Санкт-Петербурзі. 

Чет. — Четья 1489 р. / Рукопис зберігається у НБУВ, шифр ДА / 415 л. 

ЧИОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора Летописца. – Кіевъ, 

1890. – Кн. IV; 1891. – Кн. V; 1892. – Кн. VI; 1893. – Кн. VII; 1894. – 

Кн. VIII; 1898. – Кн. ХІІ; 1899. – Кн. ХІІІ; 1900. – Кн. XIV; 1901. – 

Кн. XV; 1903. – Кн. XVII; 1904. – Кн. XVIII; 1906. – Кн. ХІХ; 1911. – 

Кн. ХХІІ; 1912. – Кн. ХХІІІ. 

Шумл.Зерц. — Зерцало до прейзренѧ и латвѣйшаго зрозуменѧ Вѣри стой… 

през Іосифа Шумлянского… новоспорѧженноє. З̾ Тѵпографіи стои 

обители Уневскои, ахп (1680) // КТ. 



419 

Юр. — Юридика монастиря св. Юрія. – Львів, XVI ст. / Зберігається у 

фондах ЛНМ, шифр Рк 146. 

 

Словники та довідники 

Ахманова Ғ Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – Москва, 

2004. 

Баранов Ғ Баранов О.С. Идеографический словарь русского языка. – 

Москва : Изд-во ЭТС, 1995. 

Бенсон Ғ Бенсон М., Бенсон Э. Русско-английский словарь глагольных 

словосочетаний. –  Москва, 1995. 

БЭС Ғ Языкознание : Большой энциклопедический словарь / под ред. 

В.Н. Ярцевой. – Москва : Советская энциклопедия, 1998. 

Біл.-Нос. – Білецький-Носенко П.П. Словник української мови / підгот. до 

вид. В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1966. 

Борисова Ғ Борисова Е.Г. Слово в тексте. Словарь коллокаций (устойчивых 

словосочетаний) русского языка с англо-русским словарем ключевых 

слов. – Москва, 1995. 

Бутенко — Бутенко Н. Словник асоціативних означень іменників в 

українській мові. – Львів, 1989. 

ВТСУМ Ғ Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і 

гол. ред. В.Т. Бусел. – Київ ; Ірпінь : ВТФ ―Перун‖, 2007. – 1736 с. 

Гр. — Словарь української мови : у 4-х т. / зібр. ред. ж. ―Кіевская старина‖; 

упоряд. із дод. власного матеріалу Б. Грінченко. – Київ, 1958.  

ГС – Гуцульські світи. Лексикон / укл.: Н. Хобзей, Т. Ястремська, 

О. Сімович, Г. Дидик-Меуш. – Львів : Вид-во НУ ―Львівська 

політехніка‖, 2015. 

ГСБМ Ғ Гістарычны слоўнік беларускай мовы / гал. рэд. А.І. Жураўскі. – 

Мінск : Навука і тэхніка, 1982–2010. – Вып. 1–30. 

Даль Ғ Даль В. Толковий словарь живого великорусского языка : в 4-х т. – 

Москва, 1978–1980. 



420 

ЕУМ Ғ Українська мова. Енциклопедія / редкол. : В.М. Русанівський, 

О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – Київ : Українська 

енциклопедія ім. М. Бажана, 2000. 

Жел. Ғ Малоруско-нїмецкий словар. у 2 т. / уложили Є. Желеховский і 

С. Недільский.  –  Львів : Друк. НТШ.  – Львів, 1885–1886. 

Золотова Ғ Золотова Г.А. Синтаксический словарь : репертуар 

элементарных единиц русского синтаксиса. – Москва : Наука, 1988. 

Ізюмов Ғ Ізюмов О. Українсько-російський словник. – Київ, 1930. 

Карав. — Караванський С. Практичний словник синонімів української 

мови. – Київ, 1993. 

Кв.-О. Ғ Словник мови творів Г. Квітки-Основ‘яненка: у 3-х т. / відпов. ред. 

М.А. Жовтобрюх. – Харків, 1978–1979. 

КЛС – Влавацкая М. Комбинаторная лингвистика : словарь терминов. – 

Новосибирск, 2013.  

ЛЛ — Хобзей Н., Сімович К., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон 

львівський : поважно і на жарт. – Львів : Вид-во НУ ―Львівська 

політехніка‖, 2009. 

Лук. — Фразеологія перекладів Миколи Лукаша. Словник-довідник / укл. : 

О. Скопенко, Т. Цимбалюк. – Київ, 2002. 

МСТ — Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної 

української мови XV–XVIII ст. : у 2-х кн. / підгот. до друку : 

В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – Київ ; Нью-Йорк, 2002. 

Огієнко
1
 Ғ Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Етимологічно-семантичний 

словник української мови : у 4-х т. – Вінніпег : Волинь, 1979–1995. 

Огієнко
2
 Ғ Огієнко І. Український стилістичний словник : підручна книжка 

для вивчення української літературної мови. – Львів : Друк. НТШ, 

1924. 

ПС Ғ Пояснення слів // О. Барвінський. Спомини з мого життя / упор. : 

А. Шацька і О. Федорук, ред. : Л. Винар і І. Гирич. – Київ, 2004. – 

Ч. І– ІІ. –  С. 465–472. 



421 

ПУС — Польсько-український словник : у 2-х т. / гол. ред. Л.Л. Гумецька. – 

Київ, 1958–1960. 

РУС — С. Іваницький, Ф. Шумлянський. Російсько-український словник. – 

Катеринослав ; Ляйпціґ, 1923. 

РУСКр. Ғ Російсько-український словник / гол. ред. А. Кримський. – Київ, 

1924. 

РУФС – Російсько-український фразеологічний словник. Фразеологія ділової 

мови / уклад. : В. Підмогильний, Є. Плужник. – [б. м. в.], 1927. 

Саяхова Ғ Саяхова Л.Г. Тематический словарь русского языка. – Москва : 

Русский язык, 2000. 

СДЯ — Словарь древнерусского языка (ХІ–ХІV) / гл. ред. И.С. Улуханов. – 

Москва, 2000–2008. – Т. І–VІІІ (видання не завершене).  

СЗРС Ғ Словник застарілих та рідковживаних слів // Є. Карпіловська, 

Л. Тарновецька. Українська література XI–XVIII століть. Хрестоматія 

з коментарями. – Чернівці, 1997. – С. 346–357. 

СлДБВ Ғ Словник застарілих слів, значень і юридичних термінів // 

Документи Брацлавсько (1566–1606) / упор. : М. Крикун і 

О. Піддубняк. – Львів, 2008. – С. 1039–1067. 

СлДМВН Ғ Словник // Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. : 

Збірник актових документів / відпов. ред. В.В. Німчук. – Київ : 

Наукова думка, 1981. – C. 303–309. 

СлККПС Ғ Словник застарілих слів і юридичних термінів // Книга 

Київського підкоморського суду (1584–1644) / відпов. ред. 

В.В. Німчук. – Київ, 1991. – С. 325–331.  

СлЛЛ Ғ Словник застарілих, маловживаних та актових слів і виразів // 

О.А. Бевзо. Львівський літопис і Острозький літописець. 

Джерелознавче дослідження. – Київ: Наукова думка, 1971. – C.165–

169. 



422 

СлЛРК Ғ Словник малозрозумілих слів // Лохвицька ратушна книга другої 

половини XVII ст. : Збірник актових документів / відпов. ред. 

І.П. Чепіга. – Київ, 1986. – С. 217–219. 

СлЛС Ғ Словник застарілих та маловживаних слів // Літопис Самовидця / 

підгот. до вид. Я.І. Дзира. – Київ : Наукова думка, 1971. – С. 182–187. 

СлСоч Ғ Словарь сочетаемости слов русского языка / под ред. 

П.Н. Денисова. – Москва, 2002. 

СлТУ Ғ Словник застарілих слів і юридичних термінів // Торгівля на Україні 

(XIV – середина XVII ст.) : Волинь і Наддніпрянщина / відпов. ред. 

М.Ф. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1990. – С.357–368. 

СМР — Словарь обиходного русского языка Московской Руси XVI–

XVII вв. / под. ред. О.С. Мжельской. – Санкт-Петербург, 2004. – 

Вып. 1 (А–Бязь). 

СМСЛ Ғ Словарь малорусской старины, составленный В.Ломиковскимъ , съ 

предисловиемъ А. Лазаревского // Киевская старина, 1894. – ғ 7–8. 

СРУ — Уманець М., Спілка А. Словарь російсько-український. – Київ, 1925. 

CРЯ
11-17

 Ғ Словарь русского языка XI–XVII вв. / отв. ред. Ф.П. Филин. – 

Москва, 1975–1981. – Вып. 1–8. 

СРЯ
18

 Ғ Словарь русскаго языка ХVІІІ века / гл. ред. Ю.С. Сорокин; ред. 

Е.Э. Биржакова. – Санкт-Петербург, 1998. – Вып. 1–15. 

СССРЯ Ғ Васильев Л.М. Системный семантический словарь русского языка. 

Предикатная лексика. – Уфа : Башкирский гос. ун-т, 2000. – Вып. 2. 

CУМ Ғ Словник української мови: в 11-ти т. / гол. редкол. І. Білодід. – Київ, 

1970–1980. 

СУМ
14-15

 Ғ Словник староукраїнської мови ХІV–ХV ст.: у 2-х т. / гол. 

редкол. Л.Л. Гумецька. – Київ, 1977–1978. 

СУМ
16-17

 Ғ Словник української мови ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / 

відпов. ред. : Д. Гринчишин, М. Чікало. – Львів, 1994–2013. – Вип. 1–16 

(видання не завершене). 



423 

Тимч. Ғ Тимченко Є. Історичний словник українського язика. – Харків ; 

Київ, 1930–1932. – Зош.  1–2 (А–Ж). 

ТКСРЯ Ғ Мельчук И.А., Жолковский А.К. Толково-комбинаторный словарь 

русского языка. Опыты семантико-синтаксического описания русской 

лексической системы.. – Вена : Wiener Slavistischer Almanach, 1984. 

УК
16-18

 Ғ Дидик-Меуш Г., Слободзяник О. Українські краєвиди XVI–XVIII 

століть : слово, текст, словник. – Львів : Коло, 2015. 

Фоломкина Ғ Фоломкина С.К. Англо-русский словарь сочетаемости. – 

Москва : Русский язык, 1998. 

ЦСС — Дьяченко Гр. Полный церковно-славянскій словарь (со внесеніемъ въ 

него важнѣйшихъ древнерусскихъ словъ и выраженій) : в 2-х т. – 

Москва, 1899. 

Яворницький — Яворницький Д.І. Словник української мови . – 

Катеринослав, 1919. – Т. І (А–К). 

BBI-CDE — Бенсон М., Бенсон Е, Ілсон Р. The BBI Combinatory Dictionary of 

English. – Москва, 1990. 

CODL Ғ Matthews P. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. – Oxford, 

2014. 

DSC Ғ LTP Dictionary of Selected Collocations by M. Lewis and J. Hill. – 

Режим доступу : http: // pdfrog.com/download/ltp_ 

dictionary_of_selected_collocations_mifou.pdf (1998). 

Linde Ғ Linde S. Słownik języka polskego. – Lwów, 1854–1860. – T.1–6. 

MCD Ғ Macmillan Collocations Dictionary. –  Macmillan, 2010. 

Matthews – Matthews P.H. Oxford Concise Dictionary of Linguistics. – Oxford, 

2005. 

MSZP — Mały słownik zaginionej polszczyzny / Opracowali E. Deptuchowa, 

M. Frodyna, L. Szelachowska-Winiarzowa, F. Wysocka. – Kraków, 2003. 

OCD Ғ McIntosh C., Francis B., Poole R. Oxford Collocations Dictionary for 

Students of English. – Oxford, 2009. 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Michael+Lewis&search-alias=books-uk&field-author=Michael+Lewis&sort=relevancerank
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Jimmie+Hill&search-alias=books-uk&field-author=Jimmie+Hill&sort=relevancerank


424 

SJK — Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego / рod red. prof. M. Kucały. – 

Kraków, 1994–2008. – T. I–IV. 

Sinclair – Sinclair J. Collins COBUILD English collocations on CD-ROM : Harper 

Collins, 1995. 

SP
16

 Ғ Słownik polszczyzny XVI wieku / komitet red. : S. Bąk, S. Hrabec, 

W. Kuraszkiewicz etc. – Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk, 1966–

1998. – T. I–XXVІ. 

WVDA Ғ Schreiber K.-E., Sommerfeldt H. Wörterbuch zur Valenz und 

Distribution deutschesr Adjektive. – Leipzig : VEB Bibliographisches 

Institut, 1977. 

WVDV Ғ Helbig W., G. Schenkel. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Verben. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1975. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Агрикола Э. Микро-, медио- и макроструктуры как содержательная 

основа словаря / Агрикола Э. // Вопросы языкознания. – 1984. – ғ 2. – 

С. 72–82. 

2. Айдынов И.М. Синтаксическая сочетаемость имен прилагательных в 

современном русском языке (семантическая избирательность имен 

прилагательных) : дис. … канд. филол. наук / И.М. Айдынов. – Баку, 

1969. 

3. Амосова Н.Н. Слово и контекст / Н.Н. Амосова // Ученые записки 

Ленинградского государственного университета : Серия филологических 

наук. – Ленинград, 1958. – ғ 243. – Вып. 42. 

4. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии / Н.Н. Амосова. – 

Ленинград, 1963. 

5. Андриевская В.В. Особенности словесных ассоциаций как фактор 

построения предложения / В.В. Андриевская // Исследования языка и 

речи. – Москва, 1971. 



425 

6. Андрусь А. Особливості концептуалізації зовнішніх характеристик 

живих істот прикметником big  / А. Андрусь // Наукові записки. Серія : 

―Філологічні науки (мовознавство)‖ / відп. ред. О. Семенюк. – 

Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1). – 

С. 29–31. 

7.  Апресян Ю.Д. Дистрибутивный анализ значений и структурные 

семантические поля / Ю.Д. Апресян // Лексикографический сборник. – 

1962. – ғ 5. 

8.  Апресян Ю.Д. Экспериментальное исследование семантики русского 

глагола / Ю.Д. Апресян. – Москва, 1967. – 251 с. 

9. Апресян Ю.Д.. Синонимы и синонимия / Ю.Д. Апресян // Вопросы 

языкознания. – 1969. – ғ 4. 

10.  Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и толковый словарь / 

Ю.Д. Апресян // Известия АН СССР : Серия литературы и языка. – 

Москва, 1986. – ғ 2. – С. 57–70. 

11. Апресян Ю.Д. Образ человека по данным языка : попытка системного 

описания / Ю.Д. Апресян // Вопросы языкознания. – 1995а. – ғ 1. – 

С. 37–67. 

12. Апресян Ю.Д. Избранные труды / Ю.Д. Апресян. – Москва, 1995б. – 

Том I : Лексическая семантика. – 472 с. 

13. Апресян Ю.Д. Значение и употребление / Ю.Д. Апресян // Вопросы 

языкознания. – 2004. – ғ 1. – С. 3–22. 

14. Апресян Ю.Д., Апресян В.Ю. Метафора в лексикографическом 

представлении эмоций / Ю.Д. Апресян, В.Ю. Апресян // Вопросы 

языкознания. – 1993. – ғ 3. – С. 27–35. 

15. Апресян Т.Ю., Апресян Ю.Д. О форме представления смысловых 

связей слова / Т.Ю. Апресян, Ю.Д. Апресян // Иностранные языки в 

школе. – 1970. – ғ 4. – С. 15. 

16.  Аракин В.Д. Лексическая сочетаемость как один из компонентов 

словарной статьи / В.Д. Аракин // Актуальные проблемы учебной 



426 

лексикографии / сост. В.А. Редькин. – Москва : Русский язык, 1977. – 

С. 245–252. 

17. Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення / І. Аріджанова // 

Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. 

А.К. Мойсієнко. – 2009. – ғ 39. – С. 53–61. 

18.  Арібжанова І. Уточнення як синтаксичне поняття / І. Арібжанова // 

Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. 

А.К. Мойсієнко. – 2011. – ғ 42. 

19. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике : Учебное 

пособие / И.В. Арнольд. – Москва : Высшая школа, 1991. 

20.  Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык / 

И.В. Арнольд. – Москва, 2009. 

21.  Арутюнова Н.Д. Коммуникативная функция и значение слова / 

Н.Д. Арутюнова // Филологические науки. – 1973. – ғ 3. – С. 42–54. 

22.  Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл : логико-семантические 

проблемы / Н.Д. Арутюнова. – Москва : Наука, 1976. 

23.  Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – Москва : 

Языки русской культуры, 1999. 

24. Архипова Е.И. Механизмы образования безэквивалентных 

словосочетаний / Е.И. Архипова // Филологические науки : Вопросы 

теории и практики. – 2015. – ғ 3 / 1 (45). – С. 27–30. 

25.  Архипова Е.И. Этнокультурные коллокации в лексикографическом 

аспекте (на русском и англо-американском языковом материале) : 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Е.И. Архипова. – Новосибирск, 

2016. – 250 c. 

26.  Архипова Н.Г. Сочетаемость слова в лексикографическом описании / 

Н.Г. Архипова. – Москва, 2000. 

27. Архипова Н.Г. О роли сочетаемости в разграничении лексических 

антонимов / Н.Г. Архипова // Вестник Амурского государственного 

университета : Гуманитарные науки. – Благовещенск, 2001. – Вып. 12.  



427 

28.  Афанасьева О.В. Лексическая сочетаемость прилагательных, 

обозначающих большой размер (big/large, vast, enormous, immense, 

extensive, ample, expansive) в современном английском языке : дис. … 

канд. филол. наук / О.В. Афанасьева. – Москва, 1977. – 174 с. 

29.  Афанасьева О.В. Имена прилагательные в системе кардинальных 

частей речи английского язика / О.В. Афанасьева. – Москва, 1992. – 

96 с. 

30.  Афанасьева О.В. Позиция прилагательного в атрибутивном комплексе, 

или почему мигрирует прилагательное little? / О.В. Афанасьева // 

Вопросы лингвистической типологии, истории языка и 

лингводидактики. Межвузовский сборник научных трудов. – Москва : 

ВЛАДОС, 1994а. – С. 78–91. 

31.  Афанасьева О.В. Адьективный класс лексики в современном 

английском языке и формы его языковой репрезентации : автореф. 

дис. … докт. филол. наук / О.В. Афанасьева. – Москва, 1994б. – 42 с. 

32.  Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии / 

О.С. Ахманова. – Москва : Гос. уч.-пед. изд-во министерства 

просвещения РСФСР, 1957. 

33.  Ахманова О.С. Современные синтаксические теории / О.С. Ахманова, 

Г.Б. Микаэлян; 2-е изд., стереотип. – Москва, 2003. 

34.  Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции, 

сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных 

именных) предложений / В.В. Бабайцева. – Воронеж : Центр. Чернозем. 

кн. изд., 1967. – 391 с. 

35.  Бабайцева В.В. Лингвистические основы преподавания синтаксиса в 

школе и вузе / В.В. Бабайцева // Лингвистические основы 

преподавания язика. – Москва : Наука, 1983. – С. 200–214. 

36. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка : 

монография / В.В. Бабайцева. – Москва : Дрофа, 2000. – 640 с. 



428 

37.  Баган М.П. Категорія заперечення в українській мові: функціонально-

семантичні та етнолінгвістичні вияви : монографія / М.П. Баган. – 

Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 376 с. 

38.  Балко М. Семантико-синтаксичні відношення в системі цілісних 

словосполучень сучасної української мови / М. Балко // Мовознавчі 

дослідження : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонДУ, 2000. – С. 30–36. 

39.  Балко М.В. Основні підходи до виділення типів словосполучень за 

семантико-синтаксичними відношеннями / М.В. Балко. – Режим 

доступу : http:// www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/ 

visnyk_936/ content/balko.pdf 

40. Балко М.В. Словосполучення як одиниця динамічного синтаксису / 

М.В. Балко. – Режим доступу : http:// www.Nchnpu_10_2011_8_20.pdf 

41. Балко М.В. Семантико-синтаксичні і структурні аспекти цілісних 

словосполучень сучасної української мови : автореф. дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.01 / М.В. Балко. – Донецьк, 2004. – 20 с.  

42. Балко М.В. Чи була в зарубіжному мовознавстві теорія 

словосполучення? / М.В. Балко // Лінгвістика. – Донецьк, 2011. – ғ 1 

(22). – С. 102–109. 

43. Балли Ш. Общая лингвистика и история французского языка / 

Ш. Балли; пер. с фр. Е.В.  и Т.В. Вентцель. – Москва : Изд-во иностр. л-

ры, 1955. – 416 с. 

44. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли, пер. с фр. – Москва : 

Изд-во иностр. л-ры, 1961. – 394 с. 

45.  Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику / А.Н. Баранов. – 

Москва, 2001. 

46. Баранов А.Н. Когнитивная теория метафоры : почти двадцать пять лет 

спустя / А.Н. Баранов // Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, 

которыми мы живем / пер. с англ.; под ред. и с предисл. 

А.Н. Баранова. – Москва: Едиториал, 2004. – С. 7–21. 



429 

47.  Барлас Л.Г. Проблема сочетаемости слов в стилистическом аспекте / 

Л.Г. Барлас // Синтаксические связи и отношения. – Ростов-на-Дону, 

1972. – С. 38–39. 

48.  Батюк Л.І. Спостереження над мовою Хмільницького літопису / 

Л.І. Батюк // Дослідження з мови та літератури / відп. ред. 

І.П. Крип‘якевич. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – С. 61–67. 

49.  Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. Бацевич. – Київ : 

Академія, 2004. – 344 с. 

50.  Бейтс Э. Интенции, конвенции и символы / Э. Бейтс // 

Психолингвистика : сб. статей. – Москва : Прогресс, 1984. – С. 50–102. 

51.  Белецкий А.А. Система и несистема в естественном языке / 

А.А. Белецкий // Структурная и математическая лингвистика. – Киев : 

Изд-во КГУ 1974. – ғ 2. – С. 20–31. 

52. Белецкий А.А. Язык – динамическая знаковая система / 

А.А. Белецкий // Білецький А.О. Вибрані праці / упор. : Н.Ф. Клименко, 

Є.А. Карпіловська, А.О. Савенко. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 

С. 529–535. 

53.Бельчиков Ю.А. Выбор слова и лексическая сочетаемость / 

Ю.А. Бельчиков // Русский язык за рубежом. – 1971. – ғ 3. – С. 27–31; 

ғ 4. – С. 32–35. 

54.Березович Е.Л. Язык и традиционная культура : Этнолингвистическое 

исследование / Е.Л. Березович. – Москва, 2007. 

55.Беценко Т.П. Структура і поетичні функції атрибутивних 

словосполучень у поезіях шістдесятників : автореф. дис. ... канд. філол. 

наук : 10.02.01 / Т.П. Беценко. – Харків, 1999. 

56.Бичкова Т.С. Фонетичні і словозмінні особливості рукописних 

апокрифічних збірників XVII–XVIII ст. у контексті становлення 

української літературної мови : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.02.01 / Т.С. Бичкова. – Чернівці, 2005. – 20 с. 



430 

57. Бібла С.В. Склад, структура і шляхи формування української церковної 

термінології (назви церковних чинів і посад) : дис. … канд. філол. 

наук : 10.02.01 / С.В. Бібла. – Київ, 1997. – 215 с. 

58. Білан Н.І. Структурно-стильові та лексико-семнтичні особливості 

заповітної документації (на матеріалі духівниць кінця XVI–XVIII ст.) : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Н.І. Білан. – Київ, 2003. – 

20 с. 

59. Білецький А.О. Синтаксема – інваріант синтаксичної системи / 

А.О. Білецький // Мовознавство. – 1971. – ғ 5. – С. 15–16. 

60.  Білодід І.К. Українська літературна мова другої половини XVI, XVII і 

XVIII ст. / І.К. Білодід // Курс історії української літературної мови / за 

ред. І.К. Білодіда. – Київ, 1958. – Т. І. – С. 68–137.  

61. Білодід І.К. Надфразні єдності як елемент тексту в функціональних 

стилях літературної мови / І.К. Білодід // Мовознавство. – 1979. – 

ғ 2. – С. 14–23. 

62. Бирюков С.Е. Переразложение слова и другие формы комбинаторики в 

русском поэтическом авангарде / С.Е. Бирюков // Slavische 

Wortbilbung : Semantik und Kombanatorik / Hrsg. S. Mengel. – Münster ; 

London ; Hamburg. – 2002. 

63.  Бобкова Т.В. Концепція колокації: корпусний підхід / Т.В. Бобкова // 

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : 

―Філологія‖. – Київ, 2014. – ғ 10. – Т. 2. – С. 42–45. 

64.  Богуславская О.Ю. Интеллектуальные способности и деятельность 

человека в зеркале прилагательных / О.Ю. Богуславская // Языковая 

картина мира и системная лексикография. – Москва : Языки 

славянских культур, 2006. – С. 471–516. 

65.  Богуславский И.М. Сфера действия лексических единиц / 

И.М. Богуславский. – Москва, 1996. 

66.  Бойчук М.К. Періодизація історії української літературної мови / 

М.К. Бойчук // Питання історичного розвитку української мови : праці 



431 

міжвуз. наук. конференції / відп. ред. І.К. Білодід. – Харків, 1962. – С. 57–

64. 

67.  Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика : курс лекций / 

Н.Н. Болдырев. – Тамбов : Изд-во Тамб.ГУ, 2001. – 123 с. 

68.  Борисова Е.Г. Коллокации. Что это такое и как их изучать / 

Е.Г. Борисова. – Москва, 1995. – 49 с. 

69.  Борисова Е.Г. Какое слово подойдет : пособие по несвободной 

сочетаемости / Е.Г. Борисова. – Москва : Филология, 1995. 

70. Брагина Н.Г. Метаязыковая функция сочетаемости русского слова в 

общелингвистическом и прикладном аспекте : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Н.Г. Брагина. – Москва, 1991. 

71.  Булахаў М.Г. Гісторыя прыкмектнікаў беларускай мовы / 

М.Г. Булахаў. – Мінск, 1973. 

72.  Булынина М.М. Семантические и словообразовательные факторы 

лексической сочетаемости русских глаголов (на материале глаголов 

совместного перемещения в пространстве) : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / М.М. Булынина. – Воронеж, 1995. – 23 с. 

73.  Ващенко О.І. Валентна і невалентна сполучуваність 

відприкметникових іменників у сучасній українській мові : автореф. 

дис. … канд. філол. наук / О.І. Ващенко. – Харків, 2005. – 20 с. 

74.  Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского 

языка / Т.И. Вендина. – Москва : Индрик, 2002. – 332 с. 

75.  Вендлер З. О слове good / З. Вендлер // Новое в лингвистике. – 

Вып. Х : Лингвистическая семантика. – Москва, 1981. – С. 531–555. 

76. Видайчук Т. Варіативність орфографічних та фонетичних норм 

староукраїнської мови ІІ половини XVII ст. / Т. Видайчук // Матеріали 

IV Міжнародного конґресу україністів. Мовознавство : зб. наук. 

статей. – Київ : [б. в.], 2007. – Кн. 5. – С. 248–261. 



432 

77.  Виноградов В.В. Понятие синтагмы в синтаксисе русского язика / 

В.В. Виноградов // Вопросы синтаксиса современного русского 

языка. – Москва : Учпедгиз, 1950. – С.183–256. 

78.  Виноградов В.В. Исследования по русской грамматике / 

В.В. Виноградов. – Москва : Наука, 1975. – 559 с. 

79.  Виноградов В.В. Русский язык (грамматическое учение о слове) / 

В.В. Виноградов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 640 с. 

80.  Висоцький А.В. Склад та структура лексико-сематичних груп якісних 

прикметників в українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.02.01 / А.В. Висоцький. – Київ, 1998. – 18 с. 

81.  Вихованець І.Р. Система відмінків української мови / 

І.Р. Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1987а. – 231 с. 

82.  Вихованець І.Р. У світі граматики / І.Р. Вихованець. – Київ : Радянська 

школа, 1987б. – 191 с. 

83.  Вихованець І.Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті / 

І.Р. Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1988. – С. 153–185. 

84.  Вихованець І.Р. Нариси з функціонального синтаксису української 

мови / І.Р. Вихованець. – Київ : Наукова думка, 1992. – 224 с. 

85.  Вихованець І.Р. Граматика української мови : Синтаксис / 

І.Р. Вихованець. – Київ : Либідь, 1993. – 368 с. 

86.  Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української 

мови. Академічна граматика української мови / І.Р. Вихованець, 

К.Г. Городенська. – Київ : Пульсари, 2004. – 400 с. 

87.  Вихованець І.Р., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Семантико-

синтаксична структура речення / І.Р. Вихованець, К.Г. Городенська, 

В.М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 1983. – 220 с. 

88.  Вишницька Я. Колір та кольороніми як об‘єкт лінгвістичних 

досліджень / Я. Вишницька. – Електрон. аналог друк. вид. : Режим 

доступу : http://www. zgia.zp.ua/gazeta/InternetKonf_2016_267.pdf. 



433 

89.  Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській 

поетичній мові XVII–XVIII століття / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : 

Джура, 2008. – 424 с. 

90.  Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної 

історіографії. Про історичне мислення / В. Вжосек; пер. з пол. – Київ : 

Ніка-Центр, 2012. –296 c. 

91.  Влавацкая М.В. Лексикографическая интерпретация сочетаемости 

слов (модель построения русско-английского учебного 

комбинаторного словаря) : дис. … канд. филол. наук / 

М.В. Влавацкая. – Новосибирск, 2004. 

92.  Влавацкая М.В. Комбинаторная семасиология (семантика и 

сочетаемость слов) / М.В. Влавацкая // Мир науки, культуры, 

образования. Научный журнал. – 2009. – ғ 7. – С. 29–34. 

93.  Влавацкая М.В. Сочетаемость как фактор актуализации лексического 

значения слова / М.В. Влавацкая // Известия Волгоградского 

государственного пед. университета. Серия : ―Филологические 

науки‖. – Волгоград, 2011. – Т. 59. – ғ 5. – С. 67–71. 

94.  Влавацкая М.В. Теоретические проблемы комбинаторной 

лингвистики. Лексикология. Лексикография / М.В. Влавацкая. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. – 508 с. 

95.  Влавацкая М.В. Понятия коллокации и коллигации в диахроническом 

рассмотрении / М.В. Влавацкая // Актуальные проблемы филологии и 

методики преподавания иностранных языков. – Новосибирск : НГТУ, 

2011. – С. 19–26. 

96.  Влавацкая М.В. Теоретические основы комбинаторной лингвистики: 

лексикологический и лексикографический аспекты (на материале 

русского и английского языков) : дис. … докт. филол. наук / 

М.В. Влавацкая. – Новосибирск, 2013а. – 470 с. 



434 

97.  Влавацкая М.В. ―User‘s needs‖ как требования к составлению англо-

русского  учебного комбинаторного словаря / М.В. Влавацкая // 

Вопросы лексикографии. – 2013б. – ғ 2 (4). – С. 32–40. 

98.  Влавацкая М.В. Коннотативно-синтагматический анализ как метод 

лингвистического исследования / М.В. Влавацкая // Известия Южного 

федерального университета. Филологические науки. – 2014. – ғ 2. – 

С. 70–79. 

99.  Влавацкая М.В. Комбинаторная лингвистика : аспекты изучения 

сочетаемости слов / М.В. Влавацкая. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 

2016. – 244 с. 

100. Влавацкая М.В. Синтагматика vs комбинаторика : основы 

комбинаторной лингвистики / М.В. Влавацкая // Научный диалог. – 

2017. – Вып. 1. – С. 35–45. 

101. Войтів Г. Назви одягу в пам‘ятках української мови XIV–

XVIII ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Г. Войтів. – 

Львів, 1995. – 24 с. 

102. Войтів Г. Українські назви одягу XIV–XVIII ст. / Г. Войтів // 

Записки Наукового товариства імені Шевченка / за ред. 

О. Купчинського. – Львів, 1997. – Т. ССХХХIV. – С. 210–260. 

103. Войтів Г. Назви реалій в історичному словнику (особливості 

тлумачення) // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. 

праць / ред. : Г. Войтів, О. Кровицька. – Вип. 4. – Львів, 2003. – С. 25–

32. 

104. Войтів Г. Назви одягу духівництва в Картотеці ―Словника 

української мови XVI – першої половини XVII ст.‖ // Слово і доля : 

Збірник на пошану У. Єдлінської / Україна : культурна спадщина, 

національна свідомість, державність. 14. – Львів, 2005. – С. 123–134. 

105. Войтів Г., Кровицька О. Геральдична поезія XVI – XVII ст. як 

джерело історичних словників / Г. Войтів, О. Кровицька // Писемні 

пам‘ятки : від картотеки до словника / відп. ред. Г. Дидик-Меуш. – 



435 

Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 2013. – 

С. 187–209. (Серія ―Історія мови‖). 

106. Волох О.Т., Чемерисов М.Т., Чернов Є.І. Сучасна українська 

літературна мова : Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох, 

М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов; 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища 

школа, 1989. – 334 с. 

107. Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного (на 

материале иберо-романских языков) / Е.М. Вольф. – Москва : Наука, 

1978. 

108. Вольф Е.М. Семантика существительных в атрибутивных 

сочетаниях / Е.М. Вольф // Сборник научных трудов МГПИИЯ 

им. М. Тореза. – Москва, 1979. – Вып. 145. – С. 76–85. 

109. Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки / Е.М. Вольф. – 

Москва, 1985. 

110. Вольф Е.М. Прилагательное / Е.М. Вольф // Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Сов. 

энциклопедия, 1990. – С. 397–399. 

111. Воронич Г. Дослідження мови пам‘ятки як надійний спосіб її 

локалізації / Г. Воронич // Cучасні проблеми мовознавства та 

літературознавства : зб. наук. праць. – Ужгород : Вид-во УжНУ 

―Говерла‖, 2008. – Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об‘єкт 

словникарства та лінгвогеографії. – С. 101–103. 

112. Всеволодова М.В. Некоторые закономерности сочетаемости слов 

и словоформ в предложении / М.В. Всеволодова. – Москва, 1984. 

113. Гак В.Г. Семантическая структура слова как компонент 

семантической структуры высказывания / В.Г. Гак // Семантическая 

структура слова. Психолингвистические исследования. – Москва : 

Наука, 1971. – С. 78–96. 



436 

114. Гак В.Г. К проблеме семантической синтагматики / В.Г. Гак // 

Проблемы структурной лингвистики. – Москва : Наука, 1972. – С. 367–

395. 

115. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка / 

В.Г. Гак. – Москва : Высшая школа, 1986. – 311 с. 

116. Гак В.Г. Валентность / В.Г. Гак // Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Сов. 

энциклопедия, 1990. – С. 79–80. 

117. Гак В.Г. Сочетаемость / В.Г. Гак // Лингвистический 

энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Сов. 

энциклопедия, 1990. – С. 483. 

118. Гак В.Г. Языковые преобразования / В.Г. Гак. – Москва : Studia 

philologica, 1998. – 768 с. 

119. Гараева Л.А. Устойчивые словесные комплексы воинских 

повестей XII–XVII вв. (структурный и идеографический аспекты) : 

дис. … канд. филол. наук / Л.А. Гараева. – Магнитогорск, 1997. 

120. Генсьорський А. Галицько-Волинський літопис : лексичні, 

фразеологічні та стилістичні оосбливості / А. Генсьорський. – Київ : 

Вид-во АН УРСР, 1961. – 284 с. 

121. Генсьорський А.І. Термін ―Русь‖ (та похідні) в Древній Русі і в 

період формування східнослов‘янських народностей і націй / 

А.І. Генсьорський // Дослідження і матеріали з української мови. – 

Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – Т. V. – С. 16–30. 

122. Гладка В.А. Структурно-синтаксичний підхід у вивченні 

колокацій (на матеріалі французької мови) / В.А. Гладка // Наукові 

записки НУ ―Острозька академія‖ : Серія ―Філологічна‖. – Острог, 

2013. – Вип. 39. – С. 16–20. 

123. Глисон Г. Введение в дескриптивную лингвистику / Г. Глисон; 

пер. с англ. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1959. – 339 с. 



437 

124. Гнатюк Л. П. Староукраїнська мовна свідомість другої половини 

XVI – першої половини XVIII ст. : генеза та визначальні риси / 

Л.П. Гнатюк // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і 

практика. – Київ : ВПЦ ―Київський університет‖, 2009. – Вип. 19. – 

С. 101–110. 

125. Гнатюк Л.П. Мовний феномен Григорія Сковороди в контексті 

староукраїнської книжної традиції / Л.П. Гнатюк. – Київ : ВПЦ 

―Київський університет‖, 2010. – 446 с. 

126. Голик Р. Війна і Русь : Еволюція уявлень про збройні конфлікти у 

середньовічній та ранньомодерній культурі та їх рецепція в модерній 

Галичині / Р. Голик // Україна : культурна спадщина, національна 

свідомість, державність. – Львів, 2011. – Вип. 20. – С. 212–236. 

127. Голик Р. ―Тоземльцы и иноплємєнникы‖ : ―руський патріотизм‖, 

―образ світу‖ та етнічні стереотипи середньовічної Галичини й Волині / 

Р. Голик // Княжа доба : історія і культура. – Львів, 2011. – Вип. 4. – 

С. 100–118. 

128. Голик Р. Культурна пам‘ять і Східна Європа : писемна культура 

та формування суспільних уявлень у Галичині / Роман Голик. – Львів, 

2015. – 424 с. 

129. Головин В.А. Семантические особенности и сочетамость 

прилагательных, выражающих понятие материального состояния в 

английском, немецком и шведском языках : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / В.А. Головин. – Москва, 1983. – 16 с. 

130. Голод В.И., Шахнарович А.М. Коммуникативные и когнитивные 

аспекты текста как единицы речевой деятельности / В.И. Голод, 

А.М. Шахнарович // Сборник научных трудов Московского ГПИИЯ 

им. М. Тореза. – Вып. 252 : Коммуникативные единицы языка. – 

Москва, 1985. – С. 138–151. 

131. Голянич М. Внутрішня форма слова і художній текст / 

М. Голянич. – Коломия : Вік; Івано-Франківськ : Плай, 1997. – 178 с. 



438 

132. Гонтар Т.Ф. До проблеми валентності мовних одиниць / 

Т.Ф. Гонтар // Мовознавство. – 1995. – ғ 2–3. – С. 17–21. 

133. Горелик Ц.С. Адъективные словосочетания в современном 

английском языке / Ц.С. Горелик. – Москва : Просвещение, 1967. – 

301 с. 

134. Горбач О. До видання Максимовичевго ―Лексикону‖ / 

О. Горбач // Зібрані статті. ІІІ. Історія української мови. – Мюнхен, 

1993а. – С. 190–192. 

135. Горбач О. Засади періодизації української ліературної мови й 

етапи її розвитку / О. Горбач // ІІ Міжнародний конгрес україністів; 

Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення : Мовознавство. – 

Львів, 1993б. – С. 7–12. 

136. Горбач О. Ґенеза української мови та її становище серед інших 

слов‘янських / О. Горбач // Історія української мови : хрестоматія / 

упоряд. : С. Я. Єрмоленко, А. К. Мойсієнко. – Київ : Либідь, 1996. – 

С. 206–225. 

137. Горобець В.Й. Лексика історично-мемуарної прози першої 

половини ХVІІІ ст. : на матеріалі українських діаріушів / 

В.Й. Горобець. – Київ : Наукова думка, 1979 – 127 с. 

138. Горобець В.Й. Варіантність і мовна норма в актовій писемності 

XVIІІ ст. / В.Й. Горобець // Пам‘ятки писемності східнослов‘янськими 

мовами XІ–XVIІІ століть : матеріали наукової конференції пам‘яті 

Л.П. Жуковської / гол. редкол. С. Заремба. – Київ : Хрещатик, 1995. – 

Вип. 2. – С. 172–178. 

139. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць / 

К.Г. Городенська ; відпов. ред. І.Р. Вихованець. – Київ : Наукова думка, 

1991. – 192 с.  

140. Городенська К.Г. Керовані другорядні члени речення і 

валентність предиката / К.Г. Городенська // Матеріали V Конгресу 



439 

Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство : зб. наук. статей. – 

Чернівці : Рута, 2003. – С. 260–263. 

141. Гошко Т. Нариси з історії маґдебурзького права в Україні. XI – 

початок XVII ст. / Т. Гошко. – Львів, 2002. – 256 с. 

142. Григораш А. Когнітивна метафора серед інших типів мовних 

метафор / А. Григораш // Провідні лінгвістичні концепції кінця 

ХХ століття. – Львів, 1996. 

143. Гринчишин Д.Г. Спостереження над діалектними особливостями 

українських пам‘яток XIV–XVIII ст. / Д.Г. Гринчишин // Cтруктура і 

розвиток українських говорів на сучасному етапі / відп. ред. 

М.В. Никончук. – Житомир : [б. в.], 1983. – С. 14–15. 

144. Гринчишин Д. З історії створення історичного словника 

української мови / Д. Гринчишин // Українська лексика в історичному 

та ареальному аспектах / відпов. ред. Р. Керста. – Київ : Наукова думка, 

1991. – С. 5–18. 

145. Гринчишин Д.Г. Четья 1489 року – видатна конфесійна пам‘ятка 

української мови / Д. Гринчишин // Записки Наукового товариства 

імені Шевченка. – Львів, 1995. – Т. ССХХІХ : Праці філологічної 

секції. – С. 251–275. 

146. Гринчишин Д. Давні писемні пам‘ятки з Рогатинщини / 

Д. Гринчишин // Рогатинська земля : історія та сучасність / відпов. ред. 

В. Горинь. – Львів : ВЦ ЛНУ, 2001а. – С. 36–43. 

147. Гринчишин Д. Писемні пам‘ятки XVI – першої половини XVII ст. 

як джерело вивчення українських діалектів / Д. Гринчишин // 

Українське і слов‘янське мовознавство / відп. ред. М.І. Сюсько. – 

Ужгород : Вид-во УжНУ, 2001б. – Вип. 4. – С. 175–181. 

148. Гринчишин Д. Особливості ступенювання прикметників в 

українських пам‘ятках XVI – першої половини XVII ст. // Українська 

історична та діалектна лексика : зб. наук. праць / ред. : Г. Войтів, 

О. Кровицька. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 200–214. 



440 

149. Гринчишин Д. Давні писемні пам‘ятки з Рогатинщини // 

Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць / ред. : 

Г. Войтів, О. Кровицька. – Вип. 5. – Львів, 2007. – С. 3–10. 

150. Гриценко П.Ю. Лінгвістична географія і дослідження історії 

східнослов‘янських мов / П.Ю Гриценко // Пам‘ятки писемності 

східнослов‘янськими мовами. – Київ : [б. в.], 1995. – С. 357–369. 

151. Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови ХVІ–

ХVІІ ст. / С.П. Гриценко. – Київ : ТОВ ―КММ‖, 2017а. – 934 с. 

152. Гриценко С.П. Позамовні фактори розвитку лексики XVI–

XVII ст. // Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови ХVІ–

ХVІІ ст. – Київ : ТОВ ―КММ‖, 2017б. – С. 47–68. 

153. Гриценко С.П. Динаміка лексикону української мови XVI–

XVII ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / 

С.П. Гриценко. – Київ, 2018. – 33 с. 

154. Грицина С.В. Барокові інновації у староукраїнській мові 

XVII ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / С.В. Грицина. – 

Київ, 2015. – 19 с. 

155. Гришанина Е.Б. Роль синтаксической сочетаемости в реализации 

лексических значений / Е.Б. Гришанина // Сочетаемость 

синтаксических единиц. – Ростов-на-Дону, 1984. – С. 20–27. 

156. Грищенко А. Прикметник в українській мові / А. Грищенко. – 

Київ : Наукова думка, 1978. 

157. Грунський М. О.О. Потебня і сучасна синтакса / М. Грунський // 

Записки історико-філологічного відділу ВУАН. – Київ, 1929. – 

Кн. ХХІ–ХХІІ. – С. 161–172. 

158. Грушевський М.С. Культурно-національний рух на Україні в 

XVI–XVII віці / М.С. Грушевський // Духовна Україна : зб. творів. – 

Київ : Либідь, 1994. – С. 136–255. 

159. Гудавичюс А. О синтагматическом подходе к анализу значений / 

А. Гудавичюс // KALBOTYRA XXXVIII (2) : Языкознание. Проблемы 



441 

русского и восточнославянского языкознания. – Vilnius, 1987. – С. 5–

13. 

160. Гудавичюс А. Tertium comparationis в сопоставительной 

семасиологии / А. Гудавичюс // Проблеми зіставної семантики. – Київ ; 

Черкаси, 1992. – С. 14–15. 

161. Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі 

синтаксичних одиниць / Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Рута, 1999. – 

336 с. 

162. Гуйванюк Н.В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних 

явищ (на матеріалі авторизованих конструкцій сучасної української 

мови) : навч. посібник / Н.В. Гуйванюк, А.М. Агафонова. – Чернівці : 

Рута, 2001. – 56 с. 

163. Гуйванюк Н.В. Слово – речення – текст. Вибрані праці / 

Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : ЧернівНУ, 2009. – 664 с. 

164. Гумецька Л.Л. Принципи створення історичного словника 

української мови / Л.Л. Гумецька // IV Міжнародний з‘їзд славістів : 

повідомлення. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1958. 

165. Гумецька Л.Л. Уваги до українсько-білоруських мовних зв‘язків 

періоду XIV–XVII ст. / Л.Л. Гумецька // Дослідження з української та 

російської мов. – Київ : Наукова думка, 1964. – С. 252–258. 

166. Гумецька Л.Л. Деякі питання укладання ―Словника 

староукраїнської мови XIV–XV ст.‖ / Л.Л. Гумецька // Дослідження з 

лексикології та лексикографії / гол. ред. Л.С. Паламарчук. – Київ : 

Наукова думка, 1965. – С. 16–28. 

167. Гумецька Л.Л. Історичний словник української мови (деякі 

аспекти теорії і практики укладання словника) / Л.Л. Гумецька // 

Мовознавство. – 1967. – ғ 1. – С. 44–49. 

168. Гумецька Л.Л. Чи впливала старочеська мова на мову 

українських грамот XIV–XV ст.? / Л.Л. Гумецька // Мовознавство. – 

1967. – ғ 4. – С. 92–95. 



442 

169. Гумецкая Л.Л. К вопросу об определении значения слова в 

―Словаре староукраинского языка XIV–XV вв.‖ / Л.Л. Гумецкая // 

Вопросы исторической лексикографии и лексикологии 

восточнославянских языков / отв. ред. Ф.П. Филин. – Москва : Наука, 

1974. – С. 54–60. 

170. Гумецька Л.Л. Способи адаптації запозиченої лексики в 

староукраїнській мові / Л.Л. Гумецька // Мовознавство. – 1976. – ғ 4. – 

С. 71–73. 

171. Гуц Л.М. Синтаксична синоніміка як один із засобів мовної 

експресії / Л.М. Гуц // Українська мова і література в школі. – 1973. – 

ғ 6. – С. 35–41. 

172. Гуцуляк І. Перифраз як засіб емоційно-образного світобачення 

поетів доби бароко / І. Гуцуляк // Українська історична та діалектна 

лексика : зб. наук. праць / ред. : Г. Войтів, О. Кровицька. – Львів, 

2007. – Вип. 5. – С. 299–307. 

173. Ґофф Ж.Л. Середньовічна уява / Ж.Л. Ґофф; пер. з фр. 

Я. Кравець. – Львів : Літопис, 2007. – 348 с. 

174. Ґрещук В.В. Український відприкметниковий словотвір / 

В.В. Ґрещук. – Івано-Франківськ : Плай, 1995. – 208 с. 

175. Давидова Л.П. Із спостережень над структурою і функціями 

субстантивних словосполучень / Л.П. Давидова // Українська мова і 

література в школі. – 1971. – ғ 11. – С. 20–24. 

176. Данилюк І.Г. Синкретизм у системі частин мови : дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.01 / І.Г. Данилюк. – Донецьк, 2006. 

177. Дарчук Н., Лангенбах М. Електронний словник мови Тараса 

Шевченка : методика і технології укладання / Н. Дарчук, М. Лагенбах // 

Українське мовознавство. – 2014. – ғ 1 (44). – С. 106–114. 

178. Дашкевич Я. Адміністративні, судові й фінансові книги на 

Україні в XIII–XVIII ст. (проблематика, стан і методика досліджень) / 



443 

Я. Дашкевич // Історичні джерела та їх використання. – Київ : Наукова 

думка, 1969. – Вип. 4. – С. 129–171. 

179. Дашкевич Я. Типологія актів з історії щоденного життя Львова 

(вірменська колонія кінця XVI – початку XVII ст.) / Я. Дашкевич // 

Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 1999. – 

Вип. 3–4. – С. 169–199. 

180. Дем‘яненко О.Ф. Про методи дослідження словосполучень / 

О.Ф. Дем‘яненко // Мовознавство. – 1968. – ғ 1. – С. 14–18. 

181. Демьянков В.З. Когнитивизм, когниция, язык и лингвистическая 

теория / В.З. Демьянков // Язык и структуры представления знаний. – 

Москва, 1992. – С. 39–77. 

182. Демьянков В.З. Когнитивная лингвистика как разновидность 

интерпретирующего подхода / В.З. Демьянков // Вопросы 

языкознания. – 1994. – ғ 4. – С. 17–33. 

183. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце 

XX века / В.З. Демьянков // Язык и наука конца ХХ века. – Москва : 

Ин-т языкознания РАН, 1995. – С. 239–320. 

184. Демьянков В.З. Когниция и понимание текста / В.З. Демьянков // 

Вопросы когнитивной лингвистики. – Москва : Ин-т языкознания ; 

Тамбов : ТамбГУ им. Г.Р. Державина, 2005. – ғ 3. – С. 5–10. 

185. Денисенко З.М. Семантичне узгодження між компонентами 

словосполучення в українській мові : автореф. дис. … канд. філол. 

наук : 10.02.01 / З.М. Денисенко. – Черкаси, 2005. – 20 с. 

186. Денисова С.П. Лексична синтагматика : основні поняття та 

терміни / С.П. Денисова // Мова. Людина. Світ. – Київ : ВЦ КНЛУ, 

2006. – С. 87–96. 

187. Денисов П.Н. О сочетаемости слов / П.Н. Денисов // Русский 

язык за рубежом. – 1974. – ғ 1. – С. 73–76. 

188. Джонсон-Лерд Ф. Процедурная семантика и психология 

значения / Ф. Джонсон-Лерд // Новое в зарубежной лингвистике. – 



444 

Москва, 1988. – Вып. XXIII : Когнитивные аспекты языка. – С. 234–

258. 

189. Дидик-Меуш Г. До питання про вживання слів літургійчний та 

літургічний / Г. Дидик-Меуш // Єдиними устами. Вісник Інституту 

богословської термінології та перекладів / гол. ред. М. Петрович. – 

Львів, 2000. – ғ 4. – С. 72–80. 

190. Дидик-Меуш Г. Українська медицина. Історія назв / Г. Дидик-

Меуш. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАНУ, 2008. – 

398 с. 

191. Дидик-Меуш Г. Закарпатські говіркові риси в мовній тканині 

неканонічного євангельського тексту XVI ст. / Г. Дидик-Меуш // 

Cучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. 

праць. – Ужгород : Вид-во УжНУ ―Говерла‖, 2008. – Вип. 12 : 

Українська діалектна лексика як об‘єкт словникарства та 

лінгвогеографії. – С. 131–133. 

192. Дидик-Меуш Г. Бойківські риси в мовній тканині неканонічного 

євангельського тексту XVI ст. / Г. Дидик-Меуш // Діалектологічні 

студії. 8 / відп. ред. : П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів, 2009. – С. 7–13. 

193. Дидик-Меуш Г. Інтерпретація частин мови у ―Словнику 

української мови XVI – І половини XVII ст.‖ / Г. Дидик-Меуш // 

Badania histоrycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy / рod red. 

B. Dunaja i M. Raka. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2011. – T. 14 : 

Biblioteka ―LingVariów‖. – S. 209–216. 

194. Дидик-Меуш Г. Вільний атрибутив чи термінологічно зв‘язаний 

елемент словосполучення в українському тексті XVI–XVIII cт. / 

Г. Дидик-Меуш // Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – Ужгород, 2011. – Вип. 24. – 

C. 114–117. 

195. Дидик-Меуш Г. Лемківські говіркові риси в мовній тканині 

староукраїнського неканонічного євангельського тексту / Г. Дидик-



445 

Меуш // Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов‘янський 

контекст / за заг. ред. П.Ю. Гриценка. – Київ : КММ, 2014. – С. 172–

175. 

196. Дидик-Меуш Г. Скрушене серце, чиста душа і побожный 

умиселъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 1 / 

Г. Дидик-Меуш // Писемні пам‘ятки : сучасне прочитання / відп. ред. 

Г. Дидик-Меуш. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН 

України, 2011. – С. 40–68. (Серія ―Історія мови‖). 

197. Дидик-Меуш Г. Жива вѣра, досконала надѣя і любовъ взаємна. 

Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 2 / Г. Дидик-Меуш // 

Писемні пам‘ятки : від картотеки до словника / відп. ред. Г. Дидик-

Меуш. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН України, 

2013. – С. 7–28. (Серія ―Історія мови‖). 

198. Дидик-Меуш Г. Жіночі образи в документах Львівського 

ставропігійського братства (із циклу ―Мова львівських пам‘яток‖) / 

Г. Дидик-Меуш // Мовні обрії : Збірник пам‘яті Л. Полюги / відп. ред. 

О. Сімович. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАНУ , 

2013. – С. 49–59. (Серія ―Історія мови‖). 

199. Дидик-Меуш Г. Староукраїнська номінація : усталена 

структура – нова семантика / Г. Дидик-Меуш // Нові дослідження 

пам‘яток козацької доби в Україні : зб. наук. статей / відп. ред. 

О.М. Титова. – Київ : Центр пам‘яткознавства НАН України і УТОПІК, 

2014. – Вип. 23. – С. 476–482. 

200. Дидик-Меуш Г. Львівські пам‘ятки ділового стилю XVI–XVII ст. 

як джерело вивчення історії граматичних класів слів / Г. Дидик-

Меуш // Нові дослідження пам‘яток козацької доби в Україні : зб. наук. 

статей / відп. ред. О.М. Титова. – Київ : Центр пам‘яткознавства НАН 

України і УТОПІК, 2015. – Вип. 24. – С. 471–481. 

201. Дидик-Меуш Г. Всемогучий Богъ, доброчинный чоловѣкъ і жива 

церковъ. Атрибутивна панорама староукраїнського тексту. 3. / 



446 

Г. Дидик-Меуш // Писемні пам‘ятки : текст і контекст / відп. ред. 

Г. Дидик-Меуш. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН 

України, 2015. – С. 41–70. (Серія ―Історія мови‖). 

202. Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр (за текстом львівської 

пам‘ятки 1631 р.) / Г. Дидик-Меуш // Проблеми гуманітарних наук: зб. 

наук. праць Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія : 

―Філологія‖ / гол. ред. Н. Скотна. – Дрогобич : ВВ ДДПУ, 2015. – 

Вип. 36. – С. 173–180. 

203. Дидик-Меуш Г. Українські складені найменування XVI–

XVIII ст. : особливості лексикографічної кодифікації /  Г. Дидик-

Меуш // Українське мовознавство : Міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. 

А.К. Мойсієнко. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – C. 42–49. 

204. Дидик-Меуш Г. Про словник / Г. Дидик-Меуш // Г. Дидик-Меуш, 

О. Слободзяник. Українські краєвиди XVI–XVIII ст. Слово. Текст. 

Словник. – Львів, 2015. – 383 с. 

205.  Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 2 (за львівськими пам‘ятками 

І половини XVII ст. / Г. Дидик-Меуш // У координатах мови : зб. наук. 

праць на пошану проф. Л. Коць-Григорчук / відп. ред. Костів О.М. – 

Львів : ПАІС, 2016. – С. 171–180. 

206. Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 3 (за текстом львівської 

пам‘ятки ІІ половини XVII ст.) / Г. Дидик-Меуш // Лінгвістика : зб. 

наук. праць / гол. ред. К.Д. Глуховцева. – Старобільськ : ДЗ ―ЛНУ імені 

Тараса Шевченка‖, 2016. – ғ 2 (35). – С. 5–15. 

207. Дидик-Меуш Г. Топоапелятиви XVI–XVIII ст. як відображення 

культури і традиції українців / Г. Дидик-Меуш // Értékek és kihívások. A 

2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális 

sokszínűség Kelet-Közép-Európában : érték és kihívások című konferencián 

elhangzott előadások anyagai / Szerkesztette : Gazdag Vilmos, Karmacsi 

Zoltán, Tóth Enikő. – Autdor-Shark, Ungvar, 2016. – I. kötet : 

Nyelvtudomány. – S. 25–32.  



447 

208. Дидик-Меуш Г.М. Український текст XVI–XVII ст. : 

прикметникові атрибутиви-композити / Г. Дидик-Меуш // Studia 

Russica XXV. – Budapest, 2016. – Р. 47–52. 

209. Дидик-Меуш Г. Образ – слово – фраза в пам‘ятці української 

мови із Галичини / Г. Дидик-Меуш // Słowo u słowian. Wpływ języków 

sąsiadujących na rozwój języka ukraińskiego. Studia leksykalne / рod red. : 

A. Budizak і W. Hojsak. – Kraków, 2016. – T. 11 : Studia ruthenica 

cracoviensia. – S. 181–194.  

210. Дидик-Меуш Г. Писемні пам‘ятки в оцінці І. Франка : 

прикметник-означення і мандрівний євангельський сюжет / Г. Дидик-

Меуш // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького 

держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Серія : ―Філологія‖ / гол. ред. 

Н. Скотна. – Дрогобич : ВВ ДДПУ, 2016. – Вип. 38. – С. 92–100. 

211. Дидик-Меуш Г. Атрибутиви в українській мові XVI–XVII 

століть : ад‘єктивна маркованість виразу і ад‘єктивна насиченість 

тексту / Г. Дидик-Меуш // Język w regionie – region w języku. 2 / pod 

red. : B. Osowskiego, J. Kobus, P. Michalskiej-Góeckiej i A. Piotrowskiej-

Wojaczyk. – Poznań 2017. – S. 85–102. 

212. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVII століть : атрибутивно-субстантивний комплекс і метонімія / 

Г. Дидик-Меуш // Gwary dziś : Rocznik poświęcony dialektologii 

słowiańskiej / red. naczelny J. Sierociuk. – Poznań, 2016. – Z. 8. – S. 159–

166. 

213. Дидик-Меуш Г. Прикметник-атрибутив в українській мові XVI–

XVII ст. як
 

когнітивно-дискурсивне явище / Г. Дидик-Меуш // Рідне 

слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / гол. рел. 

М. Федурко. – Дрогобич : Пóсвіт, 2016. – С. 80–89. 

214. Дидик-Меуш Г. Українська мова XVI–XVIII ст. у сфері 

комбінаторної лінгвістики : ад‘єктивно-субстантивні словосполучення і 

їх лексикографічна інтерпретація / Г. Дидик-Меуш // Лінгвістичні 



448 

дослідження: зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту імені 

Г.С. Сковороди / гол. ред. К.Ю. Голобородько. – Харків, 2017. – 

Вип. 46. – С. 199–205. 

215. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVІII ст. Спроба лексикографічного опису / Г. Дидик-Меуш // Studia 

Slavica Hung. / ed. I. Nyomárkay. – Budapest, 2017. – V. 62. – ғ 2. – 

S. 401–418. 

216. Дидик-Меуш Г. Сполучуваність слів в українській мові XVI–

XVІII ст. Спроба лексикографічного опису. 2 / Г. Дидик-Меуш // 

Вісник Львівського університету : Серія : філологічна / гол. ред. 

Т. Салига. – Львів, 2017. – Вип. 64. – Ч. І. – С. 369–377. 

217. Дидик-Меуш Г. Староукраїнська номінація: усталена структура – 

нова семантика. 2 // Українська мова на осі часу. Василеві Васильовичу 

Німчукові / упор. : Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва. – Київ : КММ, 2017. – 

С. 167–174. 

218. Дидик-Меуш Г. Атрибутивно-субстантивний комплекс в 

українській мові XVI–XVII cт. : первинна чи вторинна функція 

ад‘єктива в тексті / Г. Дидик-Меуш // Волинь – Житомирщина. 

Історико-філологічний збірник з регіональних проблем / гол. ред. : 

В. Єршов, В. Мойсієнко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2017. – Вип. 28. – С. 139–145. 

219. Дидик-Меуш Г. Комбінаторика в українській мові XVI–

XVIII ст. : ад‘єктивно-субстантивні словосполучення і шкала 

композиційної семантики / Г. Дидик-Меуш // Лінгвістичні 

дослідження : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту імені 

Г.С. Сковороди / гол. ред. К.Ю. Голобородько. – Харків, 2018. – 

Вип. 48. – С. 68–75. 

220. Дидковская В.Г. Синтагматика в лексикографии. – Санкт-

Петербург, 2003. 



449 

221. Дидковская В.Г. Синтагматика слова в словаре и словарь 

фразеологических сочетаний / В.Г. Дидковская // Слово. Словарь. 

Словесность : Материалы науч. конференции к 80-летию проф. 

С.Г. Ильенко / отв. ред. В.Д. Черняк. – Санкт-Петербург : САГА, 

2004. – С.259–266. 

222. Ділова і народно-розмовна мова ХVІІІ ст.: Матеріали сотенних 

канцелярій і ратуш Лівобережної України / підгот. до вид. 

В.А. Передрієнко. – Київ : Наукова думка, 1976. 

223. Добосевич У. Учительні Євангелія XVI–XVII ст. та їх роль у 

процесі національного самоусвідомлення українців / У. Добосевич // 

Мова і соціальні процеси : Вісник Львівського ун-ту ім. Івана Франка. 

Серія філологічна. – Львів, 1997. – Вип. 26. – С. 39–43. 

224. Добосевич У. Учительні Євангелія як джерело вивчення 

української мови XVI – першої половини XVII ст. / У. Добосевич // 

Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 

1998. – Вип. 6. – С. 81–96. 

225. Добосевич У. Суспільний статус і престиж української мови на 

зламі XVI–XVII ст. / У. Добосевич // Матеріали VI Міжнародного 

конгресу україністів. Мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародна 

асоціація україністів, НАН України. – Київ, 2007. – Кн. 5. – С. 278–288. 

226. Долгов Ю.С. Словосочетание как грамматическая категория-тип 

валентности / Ю.С. Долгов. – Могилев : Могилев. ГПИ, 1993. 

227. Долинська М. Львів : простір на тлі мешканців (ХІІІ–ХІХ ст.) / 

М. Долинська. – Львів : Вид-во УКУ, 2015. – 166 с. 

228. Дорофеева Т.М. Синтаксическая сочетаемость русского глагола / 

Т.М. Дорофеева. – Москва : Русский язык, 1986. 

229. Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / 

С.І. Дорошенко. – Київ : Радянська школа, 1985. – 200 с. 

230. Дронов П.С. Ввод адъективного определения в структуру 

идиомы : о семантической обусловленности лексико-синтаксических 



450 

модификаций идиом : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

П.С. Дронов. – Москва, 2010. 

231. Дядечко Л. ―Адамів слід‖ в українській фразеології / Л. Дядечко // 

Українське мовознавство : міжвідомчий наук. зб. / відп. ред. 

А.К. Мойсієнко. – Київ, 2011. – ғ 41. – С. 18–23. 

232. Евстифеева Р.А. Порядок слов в атрибутивных словосочетаниях 

Новгородской первой летописи / Р.А. Евстифеева // Русский язык в 

научном освещении. – Москва, 2008. – ғ 2 (16). – С. 162–202. 

233. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів / У. Еко; 

пер. з англ. – Львів : Літопис, 2004. – 652 с. 

234. Економічні привілеї міста Львова (XIV–XVIII cт.) / упор. 

М. Капраль. – Львів, 2007. – 816 с. 

235. Есперсен О. Философия грамматики / О. Есперсен ; пер. с англ. 

В.В. Пассека и С.П. Сафроновой ; под ред. проф. Б.А. Ильиша. – 

Москва : КомКнига, 2006. – 408 с. 

236. Єдлінська У.Я. До питання про взаємодію книжних і народних 

елементів в українській літературній мові XVII ст. / У.Я Єдлінська // 

Дослідження і матеріали з української мови. – Київ : Вид-во АН УРСР, 

1961. – Т. IV. – С. 52–65. 

237. Єдлінська У.Я. Значення слова і контекст у ―Словнику 

староукраїнської мови‖ / У.Я Єдлінська // Мовознавство. – 1968. – 

ғ 1. – С. 29–35. 

238. Єдлінська У.Я. Ділова мова XIV–XV ст. в українському 

мовотворчому процесі / У.Я. Єдлінська // ІІ Міжнародний конгрес 

україністів, Львів, 22–28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення : 

Мовознавство. – Львів, 1993. – C. 17–22. 

239. Єдлінська У. Деякі аспекти дослідження ролі територіального 

фактора в історії української мови (за фактами лексикографії XIV–

XV ст.) / У. Єдлінська // Записки Наукового товариства імені 



451 

Шевченка / за ред. О. Купчинського. – Львів, 1997. – Т. ССХХХIV. – 

С. 169–185. 

240. Єдлінська У. З історії Львівської лексикографічної школи / 

У. Єдлінська // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, 

державність. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 510–505. 

241. Ермакова О.П. Контекстно обусловленная сочетаемость 

идентифицирующих существительных с прилагательными / 

О.П. Ермакова // Синтаксис текста / отв. ред. Г.А. Золотова. – Москва : 

Наука, 1979. – С. 53–61. 

242. Ермоленко С.Я. Стилистический компонент в семантике 

синтаксических единиц : автореф. дис. … докт. филол. наук / 

С.Я. Ермоленко. – Киев, 1983. 

243. Ерофеева И.В. Функциональные оосбенности образований с 

корневым мир- в древнерусском языке / И.В. Ерофеева // Вестник 

Волгоградского гос. ун-та. Серия 2 : Языкознание. – 2013. – ғ 2 (18). – 

С. 15–21. 

244. Жанри і стилі в історії української літературної мови / 

В.В. Німчук, В.М. Русанівський, І.П. Чепіга та ін.; АН УРСР, Ін-т 

мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1989. – 288 с. 

245. Житецький П. Нарис літературної історії української мови в 

XVII ст. / П. Житецький // Вибрані праці. Філологія. – Київ, 1987. – 

С. 19–138. 

246. Жуков A.B. Переходные фразеологические явления в русском 

языке / А.В. Жуков. – Новгород : НовГУ им. Ярослава Мудрого, 1996. – 

132 с.  

247. Журинский А.Н. О семантической структуре пространственных 

прилагательных / А.Н. Журинский // Семантическая структура слова. 

Психолингвистические исследования. – Москва : Наука, 1971. – С. 96–

124. 



452 

248. Заболотна Н. Розвиток синонімії в українській мові ІІ половини 

XVII – ІI половини XVIII століття (на матеріалі староукраїнської поезії, 

прози та драматургії) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / 

Н. Заболотна. – Київ, 2005. – 20 с. 

249. Заболотна Н. Маргіналії у Почаївських кириличних стародруках / 

Н. Заболотна // Українська історична та діалектна лексика: зб. наук. 

праць / ред.: Г. Войтів, О. Кровицька. – Львів, 2007. – Вип. 5. – С. 100–

110. 

250. Загнітко А.П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова / 

А.П. Загнітко. – Київ : НМК ВО, 1990а. – 63 с. 

251. Загнітко А.П. Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці / 

А.П. Загнітко. – Київ : НМК ВО, 1990б. – 132 с. 

252. Загнітко А.П. Система і структура морфологічних категорій 

сучасної української мови (Проблеми теорії) : автореф. дис. … докт. 

філол. наук : 10.02.01 / А.П. Загнітко. – Київ, 1992. – 38 с. 

253. Загнітко А.П. Український синтаксис (науково-теоретичний і 

навчально-практичний комплекс) : навч. посібник у 2-х ч. / 

А.П. Загнітко. – Київ : ІЗМН, 1996. – Ч. 1. – 202 с.; Ч. 2. – 240 с. 

254. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови : 

Морфологія : монографія / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 1996. – 

662 с. 

255. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови : 

Синтаксис : монографія / А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 

662 с. 

256. Загнітко А.П. Синтаксична синоніміка і синтаксична деривація / 

А.П. Загнітко. – Донецьк, 2003. 

257. Загнітко А.П. Теорія сучасного синтаксису / А.П. Загнітко. – 

Донецьк : Вид-во ДонНУ, 2007. – 294 с. 

258. Загнітко А. Український синтаксис : теоретико-прикладний 

аспект / А. Зігнітко. – Донецьк, 2009. – 137 с. 



453 

259. Задорожнева Е.В. Сочетаемость компонентов антонимо-

синонимических блоков (на материале существительных, 

прилагательных, наречий русского языка) / Е.В. Задорожнева. – 

Волгоград, 2007. – 187 с. 

260. Задорожний В. Передмова / В. Задорожний // Волинські грамоти 

XVI ст. / упор.: В. Задорожний, А. Матвієнко. – Київ : Наукова думка, 

1995. – С. 5–20. 

261. Залевская А. Введение в психолингвистику / А. Залевская. – 

Москва, 2000. – 382 с. 

262. Зализняк А.А. Семантическая деривация в синхронии и 

диахронии : проект ―Каталога‖ семантических переходов / 

А.А. Зализняк // Вопросы языкознания. – 2001. – ғ 2. – С. 13–25. 

263. Заневич О. Українська мова XVI–XVII ст. : дієслово. Семантика, 

перехідність, об‘єкт : монографія / О. Заневич. – Львів : Ін-т 

українознавства ім. І. Крип‘якевича НАНУ, 2015. – 308 с. (Серія 

―Історія мови‖). 

264. Засорина Л., Берков В. Понятие валентности в языке / Л. Засорина, 

В. Берков // Вестник Ленинградского университета : Серия истории, лит-

ры и языка. – 1961. – Вып. 2. – ғ 8. – С. 133–139. 

265. Захаров В.П., Хохлова М.В. Анализ эффективности 

статистических методов выявления коллокаций в текстах на русском 

языке / В.П. Захаров, М.В. Хохлова // Материалы конференции по 

компьютерной лингвистике ―Диалог 2010‖. – Москва, 2010. – Вып. 9 

(16). – С. 137–143. 

266. Захарова Е.З., Русанова С.В. Слова с корнем благ-/ блаж- как 

зона пересечения языков и культур / Е.З. Захарова, С.В. Русанова // 

Межкультурная коммуникация : лингвистические аспекты : сб. 

материалов VII Международной научно-практической конференции 

29–30 марта 2017 г. / ред. : Кротова А.Г., Мандрикова Г.М. – 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2017. – С. 153–158. 



454 

267. Зацеркляний М.М. Об‘єктно-орієнтований тезаурус і словник 

колокацій для бази знань криміналістичних інформаційних систем / 

М.М. Зацеркляний, Д.Ю. Узлов // Системи обробки інформації. – 

2013. – Вип 2. – С. 183–186. 

268. Заяць О. Громадяни Львова XIV–XVIII ст. : правовий статус, 

склад, походження / О. Заяць. – Київ ; Львів, 2013. – 558 с. 

269. Зверковская Н.П. Суффиксальное словообразование русских 

прилагательных ХI–XVII вв. / Н.П. Зверковская. – Москва : Наука, 

1986. – 112 с. 

270. Зелінська О.Ю. Українська барокова проповідь : мовний світ і 

культурні витоки / О.Ю. Зелінська. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2013. – 

407 с. 

271. Землякова К.В. Валентность и сочетаемость : разграничение 

понятий и их функций (на примере анализа качественно-

обстоятельственных фразеологизмов квалитативной семантики 

русскогои английского языков) / К.В. Землякова. – Режим доступу : 

http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Philologia/63912.doc.htm 

272. Земская Е.А. О семантике и синтаксических свойствах 

отсубстантивных прилагательных в современном русском языке / 

Е.А. Земская // Историко-филологические исследования. – Москва : 

Наука, 1967. – С. 92–103. 

273. Земская Е.А. Специфика семантики и комбинаторики 

производства слов-гибридов / Е.А. Земская // Slavische Wortbilbung : 

Semantik und Kombanatorik / Hrsg. S. Mengel. – Münster ; London ; 

Hamburg. – 2002. – S. 157–169. 

274. Зінченко С.В. Історія ступенів порівняння в українській мові : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / С.В. Зінченко. – Київ, 

2000. – 20 с. 

275. Змудяк Г.А. Роль логико-семантической валентности в 

организации структуры предложения на материале группы глаголов 



455 

независимого направленного движения : автореф. дис. … канд. филол. 

наук / Г.А. Змудяк. – Минск, 1980. – 21 с. 

276. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского 

языка / Г.А. Золотова. – Москва, 1973. 

277. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / 

Г.А. Золотова. – Москва : Изд-во МГУ, 1982. 

278. Золтан А. Interslavica. Исследования по межславянским 

языковым и культурным контактам / А. Золтан. – Москва : Индрик, 

2014. – 224 c. 

279. Зубець Н.О. Українська лексикографія другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. : навчальний посібник / Н.О. Зубець. – Запоріжжя : 

Запорізький нац. ун-т, 2008. – 124 с. 

280. Зубрицький Д. Хроніка міста Львова / Д. Зубрицький; наук. ред. : 

Я. Дашкевич, Р. Шуст; пер. з польс. І. Сварника; коментарі 

М. Капраля. – Львів : Центр Європи, 2002. – 602 с. 

281. Зубрицький Д. Хроніка Ставропігійського братства / 

Д. Зубрицький; пер. І. Сварник; упор. В. Александрович. – Львів : 

Апріорі, 2011. – 404 с. 

282. Иванов В. К семантической типологии производных от 

числительного ―два‖ / В. Иванов // Сокровенные смыслы : Слово. 

Текст. Культура : сб. статей в честь Н.Д. Арутюновой. – Москва, 

2004. – С. 101–111. 

283. Иванова М.Ю. Именные словосочетания в научно-техническом 

тексте (на материале русского и английского языков) : автореф. дис. … 

канд. филол. наук / М.Ю. Иванова. – Калининград, 2003. – 26 с. 

284. Інкін В. Сільське господарство Галицького Прикарпаття у XVI–

XVIII ст. : історичні нариси / упор. та наук. ред. М. Крикун. – Львів, 

2004. – 420 с. 



456 

285. Иорданская Л.Н., Мельчук И.А. Смысл и сочетаемость в 

словаре / Л.Н. Иорданская, И.А. Мельчук. – Москва : Языки славянской 

культуры, 2007. – 672 с. 

286. Исаевич Я. Круг читательских интересов городского населения 

Украины в XVI–XVII вв. / Я. Исаевич // Федоровские чтения. – 1976. – 

С. 65–76. 

287.  Ісаєвич Я. Братства та їх роль в розвитку української культури 

XVI–XVIII ст. / Я. Ісаєвич. – Київ : Наукова думка, 1966. – 252 с. 

288. Ісаєвич Я. Архів Львівського братства / Я. Ісаєвич // Архіви 

України. Науково-інформаційний бюлетень архівного управління при 

Раді міністрів УРСР. – 1968. – ғ 1. – С. 88–93. 

289. Ісаєвич Я. Джерела з історії української культури доби 

феодалізму (XVI–XVIII) / Я. Ісаєвич. – Київ, 1972. – 144 с. 

290. Ісаєвич Я. Львівське Успенське братство, його школа і друкарня / 

Я. Ісаєвич // Львів : Історичні нариси. – Львів, 1996. – С. 82–89. 

291. Ісаєвич Я. Освітній рух в Україні XVII ст. : східна традиція і 

західні впливи / Я. Ісаєвич // Україна XVII ст. між Заходом і Сходом 

Європи : матеріали І Українсько-італійського симпозіуму 13–16 

вересня 1994 р. – Київ ; Венеція, 1996. – С. 14–132. 

292. Ісаєвич Я. Українське книговидання : витоки, розвиток, 

проблеми / Я. Ісаєвич. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип‘якевича 

НАНУ, 2002. – 520 с. 

293. Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / 

І. Ісіченко // Дивослово. – 2010. – ғ 10. – С. 27–34. 

294. Ісіченко І. Аскетична література Київської Руси / І. Ісіченко. – 

Харків : Акта, 2014. – 386 с. 

295. Ісіченко Ю. Києво-Печерський патерик у літературному процесі 

кінця XVI –поч. XVII cт. на Україні / Ю. Ісіченко. – Київ : Наукова 

думка, 1990.  



457 

296. Історія європейської ментальности / за ред. П. Дінцельбахера; 

пер. з нім. В. Кам‘янець. – Львів : Літопис, 2004. – 720 с. 

297. Історія української мови. Морфологія / С.П. Бевзенко, 

А.П. Грищенко, Т.Б. Лукінова та ін. / відп. ред. В.В. Німчук. – Київ : 

Наукова думка, 1978. – 539 с. 

298. Історія української мови: лексика і фразеологія / відпов. ред. 

В.М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 1983. – 743 с. 

299. Казарян Л.Г. Предложения с элиминированной формой 

выражения предикативного отношения : Синтактика, семантика, 

прагматика : автореф. дис. … докт. филол. наук / Л.Г. Казарян. – 

Иваново, 2010. – 39 с. 

300. Какорина Е.В. Трансформации лексической семантики и 

сочетаемости / Е.В. Какорина // Русский язык конца ХХ ст. (1985–

1995). – Москва, 2000. 

301. Каламбет Е.В. Проявления антропоцентризма в современной 

отечественной лексикографии (на материале лингвистических 

словарей) : автореф. дис. ... канд. филол. наук. / Е.В. Каламбет. – 

Краснодар : Изд-во КубГУ, 2007. 

302. Караулов Ю.Н. Словарь как компонент описания языков / 

Ю.Н. Караулов // Принципы описания языков мира. – Москва, 1976. – 

С. 36–68. 

303. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / 

Ю.Н. Караулов. – Москва : Наука, 1987. – 263 с. 

304. Караулов Ю.Н. Русский ассоциативниый словарь как новый 

лингвистический источник и инструмент анализа языковой 

способности / Ю.Н. Караулов // Русский ассоциативный словарь. – 

Москва, 1994. – Кн. 1 : Прямой словарь : от стимула к реакции. 

305. Карпіловська Є. ―Сполучені посудини‖ українського лексикону : 

зміни у функціональних спектрах номінацій / Є. Карпіловська // 



458 

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : 

―Лінгвістика‖. – Херсон, 2005. – Вип. 1. – С. 140–146. 

306. Карпіловська Є. Вторинна номінація у сучасній українській мові : 

тенденції розвитку / Є. Карпіловська // Лінгвістичні студії. – 2010. – 

Вип. 20. 

307. Карпіловська Є.А. Вступ до прикладної лінгвістики : 

комп‘ютерна лінгвістика : підручник / Є.А. Карпіловська. – Донецьк : 

ТОВ ―Юговосток Лтд‖, 2006. – 188 с. 

308. Карпова О.М. Новые тенденции в современной лексикографии / 

О.М. Карпова // Лексика и лексикография. – Москва, 2000. – Вып. 11. – 

C. 63–72. 

309. Касевич В.Б. Семантика. Синтаксис. Морфология / 

В.Б. Касевич. – Москва, 1988. 

310. Касымова О.П. Позиционные свойства языковых единиц : 

монография / О.П. Касымова. – Москва, 2007. 

311. Касымова О.П. Позиционные свойства языковых единиц : автореф. 

дис. … докт. филол. наук / О.П. Касымова. – Москва, 2009.  

312. Катанская А.Р. О порядке нескольких препозитивных 

прилагательных-определений в современном английском языке / 

А.Р. Катанская // Ученые записки Московского ГПИИЯ 

им. М. Тореза. – Москва, 1959. –Т. XXII. – С. 103–140. 

313. Катехизм Католицької Церкви. – Режим доступу : 

http://www.cathechismus.ord.ua 

314. Кац Л.В. Составные номинации типа ʻцветовое прилагательное 

плюс существительное‘ в ономасиологическом аспекте : автореф. 

дис. … канд. филол. наук / Л.В. Кац. – Ташкент, 1987. – 28 с. 

315. Кацнельсон С.Д. Порождающая грамматика и принцип 

деривации / С.Д. Кацнельсон // Проблемы языкознания. – Москва : 

Наука, 1967. – С. 10–23. 



459 

316. Кацнельсон С.Д. Общее и типологическое языкознание / 

С.Д. Кацнельсон. – Ленинград : Наука, 1986. – 298 с. 

317. Кацнельсон С.Д. К понятию валентности / С.Д. Кацнельсон // 

Русский язык. – 1987. – ғ 3. – С. 20–31. 

318. Кириличні рукописні джерела у фондах Львівської наукової 

бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України. Каталог. – Львів : Оріяна-

Нова, 2007. – Т. І : XI–XVI ст. – 520 с. 

319. Кизюкевич А.А. Структурно-семантические и 

ономасиологические аспекты транспозиции как особого способа 

наименования явлений действительности : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / А.А. Кизюкевич. – Москва, 1989. – 19 с. 

320. Киклевич А. Притяжение языка / А. Киклевич. – Olsztyn : Instytut 

Dziennikarstwa i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego, 2008. – Т. 2 : Функциональная лингвистика. – 392 s. 

321. Клаус Г. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ 

языка / Г. Клаус ; пер. с нем. – Москва : Прогресс, 1967. – 214 c. 

322. Клименко Н.Ф. Основи морфеміки сучасної української мови / 

Н.Ф. Клименко. – Київ, 1998. 

323. Клименко Н.Ф. Як народжується слово / Н.Ф. Клименко. – Київ : 

Радянська школа, 1991. – 288 с. 

324. Клименко Н.Ф. Синтаксичний потенціал частин мови та його 

вплив на реалізацію словотвірних категоріальних значень / 

Н.Ф. Клименко // Лінгвістичні студії. – Донецьк, 2001. – Вип. 7. – 

С. 167–172. 

325. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А. Словотвірна морфеміка 

сучасної української літературної мови / Н.Ф. Клименко, 

Є.А. Карпіловська. – Київ : Наукова думка, 1988. 

326. Клименко Н.Ф., Карпіловська Є.А., Кислюк Л.П. Динамічні 

процеси в сучасному українському лексиконі / Н.Ф. Клименко, 



460 

Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2008. – 

336 с. 

327. Клімаў І. Старажытная беларуская літаратура XI–XVI стст. : 

эпохі і постаці / І. Клімаў. – Мінск : [б. в.], 2010. – 212 с. 

328. Кобозева И. Лингвистическая семантика / И. Кобозева. – Москва, 

2000. 

329. Коваленко Ю.В. Основные типы сочетаемости речевых единиц в 

современном русском языке / Ю.В. Коваленко // Сочетаемость 

языковых единиц. – Ростов, 1968.  

330. Ковалик І.І. Логіко-лінгвальна природа категоріальних значень 

частин мови // І. Ковалик. Питання українського і слов‘янського 

мовознавства: вибрані праці / упор. З. Терлак. – Львів ; Івано-

Франківськ, 2008. – Ч. ІІ. – С. 127–137. 

331. Ковалів П. Лексичний фонд літературної мови київського періоду 

X–XIV ст. / П. Ковалів. – Нью-Йорк, 1962. – Т. І : Основний фонд. – 

385 с. 

332. Козачук Г.О. Підмети, виражені словосполученнями / 

Г.О. Козачук // Українська мова і література в школі. – 1982. – ғ 1. – 

С. 36–39. 

333. Козеллек P. Минуле майбутнє. Про семантику історичного часу / 

P. Козеллек ; пер. з нім. – Київ, 2005. – 380 с. 

334. Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография : пособие для 

вузов / В.А. Козырев, В.Д. Черняк. – Москва : Дрофа, 2004. – 288 с. 

335. Колесса О. Погляд на історію української мови. Інавґураційний 

виклад, виголошений в Українському В. Університеті в Празі дня 23 

жовтня 1921 / О. Колесса. – Прага, 1921. 

336. Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / 

Р. Дж. Коллингвуд ; перев. с англ. Ю. Асеева. – Москва, 1980. – 485 с. 



461 

337. Колесник І. Українська культура та історіографія : історія 

ментальностей / І. Колесник // Український історичний журнал. – 

2002. – ғ 1. – С. 26–37.  

338. Колшанский Г.В. О природе контекста / Г.В. Колшанский // 

Вопросы языкознания. – 1969. – ғ 1. – С. 48–52. 

339. Колшанский Г.В. Контекстная семантика / Г.В. Колшанский. – 

Москва : Наука, 1980. – 149 с. 

340. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка / 

Г.В. Колшанский. – Москва : Наука, 1984. – 175 с. 

341. Комкова О.В. Атрибутивная сочетаемость маскулинных и 

феминных номинаций лица / О.В. Комкова. – Режим доступу : 

http://www.dissercat.com/content/atributivnaya-sochetaemost-

maskulinnykh-i-feminnykh-nominatsii-litsa#ixzz4RsyKiGX2 

342. Koннертон П. Як суспільства пам‘ятають / П. Коннертон. – Київ : 

Ніка-центр, 2004. – 184 с. 

343. Кононенко І. Семантико-синтаксичний потенціал українського 

прикметника / І. Кононенко І. // Мовознавство : доповіді та 

повідомлення на IV Міжнародному конгресі україністів / відп. ред. 

В.В. Німчук. – Київ, 2002. – С. 60–63. 

344. Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке / 

М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1978. – 119 с. 

345. Косериу Э. Лексические солидарности / Э. Косериу // Вопросы 

учебной лексикографии. – Москва : Изд-во МГУ, 1969. – С. 93–104. 

346. Костич Л.М. Прикметники з невизначеними межами 

темпоральності в історії української мови // Українське мовознавство. – 

Київ, 2006. – Вип. 36. – С. 45–51. 

347. Костич Л. Репрезентація часу в діахронії (ад‘єктивні деривати) // 

У силовому полі мови. Пам‘яті Інни Петрівни Чепіги / упор. та відп. 

ред. Г.В. Воронич. – Київ : КММ, 2011. – С. 113–118. 

http://www.dissercat.com/content/atributivnaya-sochetaemost-maskulinnykh-i-feminnykh-nominatsii-litsa#ixzz4RsyKiGX2
http://www.dissercat.com/content/atributivnaya-sochetaemost-maskulinnykh-i-feminnykh-nominatsii-litsa#ixzz4RsyKiGX2


462 

348. Котелова Н.З. Сочетание слов как минимальный контекст 

лексического значения слова / Н.З. Котелова // Языковые единицы и 

контест. – Ленинград, 1973. – С. 33–47. 

349. Котелова Н.З. Значение слова и его сочетаемость (к 

формализации в языкознании) / Н.З. Котелова. – Ленинград : Наука, 

1975. – 164 с. 

350. Котелова Н.З. Лексическая сочетаемость слова в словаре / 

Н.З. Котелова // Современная русская лексикография – 1976. – 

Ленинград : Наука, 1977. – С. 36–52. 

351. Котелова Н.З. Лексическая сочетаемость слова в русском языке : 

дис. … докт. филол. наук / Н.З. Котелова. – Ленинград, 1976. – 400 с. 

352. Котелова Н.З. Типология лексической и синтаксической 

сочетаемости слова и систематизация приемов ее характеристики в 

толковом словаре / Н.З. Котелова // Современность и словари. – 

Ленинград : Наука, 1978. – С. 72–98. 

353. Коца Р. Похідні прикметники на про- в українській мові ХІХ–

ХХ cт. // У силовому полі мови. Пам‘яті Інни Петрівни Чепіги / упор. 

та відп. ред. Г.В. Воронич. – Київ : КММ, 2011. – С. 119–121. 

354. Коць-Григорчук Л. Дипінті українських середньовічних ікон / 

Л. Коць-Григорчук. – Львів : Літопис, 2011. – 400 с. 

355. Коч Н. Концепт как объект исторической лексикографии / 

Н. Коч // Наукові записки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / 

відпов. ред. О. Семенюк. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 

2011. – Вип. 95 (1). – С. 60–65. 

356. Кочерган М.П. Слово і контекст. Лексична сполучуваність і 

значення слова / М.П. Кочерган. – Львів : Вид-во ЛДУ, 1980. – 183 с. 

357. Кочерган М.П. Загальне мовознавство / М.П. Кочерган. – Київ : 

Академія, 2006. – 464 с. 

358. Кочеркевич Я. Заповіти львівських міщан XVII ст. / 

Я. Кочеркевич // Архіви України. – 2009. – ғ 5. – C. 55–58. 



463 

359. Кравець Л.В. Семантико-граматична структура метафори : 

автореф. дис. … канд. філол. наук / Л.В. Кравець. – Київ, 1997. 

360. Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной 

философии языка / А.В. Кравченко. – Иркутск, 2001. 

361. Кравченко А.В. Что такое ―когнитивная структура‖, или об одном 

распространенном заблуждении / А.В. Кравченко // Когнитивные 

исследования языка. – Москва ; Тамбов, 2011. – Вып. 9 : 

Взаимодействие когнитивных и языковых структур. – С. 96–104. 

362. Крайчинська Г. Фразеологізми з компонентами – історичними 

назвами грошових одиниць (на матеріалі польської та української 

мов) / Г. Крайчинська // Українська історична та діалектна лексика : зб. 

наук. праць / ред. : Г. Войтів, О. Кровицька. – Львів, 2003. – Вип. 4. – 

С. 293–308. 

363. Крехно Т.І. Історія лексико-семантичної групи ―плати – 

податки – повинності‖ в українській мові XV–XVIII століть (на 

матеріалі українських пам‘яток) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.02.01 / Т.І. Крехно. – Харків, 2005. – 19 с. 

364. Крехно Т.І. Історія лексико-семантичної групи ―плати – 

податки – повинності‖ в українській мові XV–XVIII століть (на 

матеріалі українських пам‘яток) : дис. … канд. філол. наук / 

Т.І. Крехно. – Харків, 2005. – 264 с. 

365. Кривовая Е.В. Пассивные преобразования в глагольных 

коллокациях : автореф. дис. … канд. филол. наук / Е.В. Кривовая. – 

Москва, 2003. – 21 с. 

366. Крикун М. Брацлавське воєводство впродовж своїх перших 

сорока років. Вступ / М. Крикун // Документи Брацлавського 

воєводства (1566–1606) / упоряд. : М. Крикун, О. Піддубняк. – Львів : 

[б. в.], 2008. – [НТШ. Серія ―Історичні джерела‖. Т. 8]. – С. 5–132. 



464 

367. Кримський А. Деякі непевні критерії для діялєктольоґічної 

клясифікації старо-руських рукописів / А. Кримський. – Львів : 

Друкарня Тов. імені Шевченка, 1906. 

368. Кримський А., Шахматов О. Нарис з історії української мови та 

хрестоматія з пам‘ятників письменської старо-українщини ХІ–

ХVIII вв. / А. Кримський, О. Шахматов. – Київ, 1922. 

369. Крип‘якевич І. Русини властителі у Львові в першій половині 

XVI ст. / І. Крип‘якевич // Науковий збірник, присьвячений проф. 

Михайлові Грушевському. – Львів, 1906. – С. 219–236. 

370. Крип‘якевич І. Львів. Його минувшина й теперішність / 

І. Крип‘якевич. – Львів, 1910. – 64 с. 

371. Крип‘якевич І.П. Історичні проходи по Львові / 

І.П. Крип‘якевич. – Львів : Каменяр, 1991. – 167 с. 

372. Крип‘якевич І. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму 

(до 1772 р.). Огляд публікацій / І. Крип‘якевич. – Київ, 1962. – 82 с. 

373. Крип‘якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст. : 

Дослідження і матеріали [= Львівські історичні праці. Джерела. – 

Вип. 2]. – Львів, 1994. – 394 с. 

374. Кpиса Б. Пересотворення cвіту. Українська поезія XVII–XVIII 

століть / Б. Кpиса. – Львів : Свічадо, 1997. – 214 с.  

375. Критенко А.П. Семантична структура назв кольорів в українській 

мові / А.П. Критенко // Стилістичний збірник. – Київ, 1963. – С. 97–111. 

376. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая 

лингвистика / Б. Кроче. – Москва, 2000. – 160 с. 

377. Кубрякова Е.С. Имя прилагательное / Е.С. Кубрякова // 

Историко-типологическая морфология германских языков. – Москва : 

Наука, 1974. – С. 286–352. 

378. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении / 

Е.С. Кубрякова. – Москва, 1978. – 115 с. 



465 

379. Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности / 

Е.С. Кубрякова. – Москва : Наука, 1986. –156 с. 

380. Кубрякова Е.С. Морфология в теоретических и типологических 

исследованиях последнего времени / Е.С. Кубрякова. – Москва, 1987. – 

84 с. 

381. Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в современной 

науке и роль лингвистики в решении этих проблем / Е.С. Кубрякова // 

Язык и структуры представления знаний. – Москва, 1992. – С. 4–38. 

382. Кубрякова Е.С. Проблемы представления знаний в языке / 

Е.С. Кубрякова // Структура представления знаний в языке. – Москва, 

1993. – С. 5–31. 

383. Кубрякова Е.С. Композиционная семантика и ее особенности в 

сфере словообразования / Е.С. Кубрякова // Проблемы семантического 

анализа лексики. – Москва, 2002. 

384. Кубрякова Е.С. О нетривиальной семантике в сочетаемости 

прилагательных с существительными / Е.С. Кубрякова // Сокровенные 

смыслы : Слово. Текст. Культура / отв. ред. Ю.Д. Апресян. – Москва : 

Языки славянской культуры, 2004. – С. 148–153. 

385. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. К проблеме ментальных 

репрезентаций // Вопросы когнитивной лингвистики / Е.С. Кубрякова, 

В.З. Демьянков. – Москва : Ин-т языкознания ; Тамбов : ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2007. – ғ 4. – С. 8–16. 

386. Кубрякова Е.С, Шахнарович A.M., Сахарный Л.В. Человеческий 

фактор в языке. Язык и порождение речи / Е.С. Кубрякова, 

А.М. Шахнарович, Л.В. Сахарный. – Москва, 1991. 

387. Кудрявцева О.Д. Кількісні і якісні характеристики 

сполучуваності прийменників із лексико-семантичними підкласами 

іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі публіцистичного 

стилю). – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/2511/1/08kodsnm.pdf 



466 

388. Кузина И.Ю. Особенности семантической сочетаемости 

параметрических прилагательных / И.Ю. Кузина // Вестник 

Московского государственного лингвистического университета. – 

2008. – ғ 544. – С. 98–108. 

389. Куликова Е.В. Словосочетание в функционально-

коммуникативной лингводидактической модели языка (на материале 

словосочетаний с родительным приименным) : автореф. дис. … канд. 

филол. наук / Е.В. Куликова. – Москва, 2011. – 23 с. 

390. Куликова И.С. К проблеме семантической сочетаемости 

(некоторые свойства именных атрибутивных словосочетаний) / 

И.С. Куликова // Ученые записки Ленинградского государственного 

педагогического института. – 1965. – Т. 258. – С. 117–138. 

391. Куликова И.С. Сочетание слов как минимальный контекст 

лексического значения слова / И.С. Куликова // Языковые единицы и 

контекст. – Ленинград, 1973. – С. 33–47. 

392. Купчинська З. Відносні апелятивні прикметники як твірні оснви 

давніх типів географічних назв / З. Купчинська // Купчинська З. 

Стратиграфія архаїчної ойконімії України / відп. ред. В.В. Німчук. – 

Львів : Наукове товариство ім. Шевченка, 2016. – С. 33–46. 

393. Купчинський О.А. Про підготовку каталога судово-

адміністративних фондів XV–XVIII ст. / О.А. Купчинський // Архів 

України. – 1976. – ғ 5. – С. 5. 

394. Курилович Е. Лексическая деривация и деривация 

синтаксическая. К теории частей речи / Е. Курилович // Очерки по 

лингвистике : сб. статей. – Москва, 1962. – С. 57–70. 

395. Курціус Е. Європейська література і латинське Середньовіччя / 

Е. Курціус ; пер. з нім. А. Онишка. – Львів : Літопис, 2007. – 749 с. 

396. Кучеренко І.К. Фразеологізм як об‘єкт синтаксису / 

І.К. Кучеренко // Українське мовознавство. – 1982. – ғ 10. – С. 9–15. 



467 

397. Кучма М. Особливості зіставлення словосполучень із однаковим 

семантичним компонентом в англійській та українській мовах / 

М. Кучма // Східнослов‘янська філологія : здобутки та перспективи. – 

Кривий Ріг : Вид-во КДПУ, 2001. – С. 132–134. 

398. Кущ Н. Еквівалентність як лінгвістичне явище / Н. Кущ // 

Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк, 

2010. – Вип. 20. – С. 33–36. 

399. Лабенский Ф. Русские церкви и братства на преграднях 

Львовских. Материалы по истории города Львова / Ф. Лабенский. – 

Львов, 1911. – 37 с. + ІІ с. 

400. Лаврова С.Ю. Формулы в текстовой парадигме / С.Ю. Лаврова. – 

Москва, 1998. 

401. Лагутіна А.В. Синонімія слова і словосполучення / 

А.В. Лагутіна // Мовознавство. – 1973. – ғ 3. – С. 34–41. 

402. Лаенко Л.В. Перцептивный признак как объект номинации / 

Л.В. Лаенко. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2005. 

403. Лазаревский А. Дневникъ Николая Ханенка / А. Лазаревский // 

Кіевская Старина. Приложеніе къ журналу. – Кіевъ, 1884. – С. ІІІ–XV. 

404. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / 

Дж. Лакофф, М. Джонсон ; пер. с англ. ; под ред. и с предисл. 

А.Н. Баранова. – Москва, 2004. 

405. Лангенбах М.О. Специфіка семантико-синтаксичної 

сполучуваності в безприйменникових та прийменникових 

субстантивних словосполученнях (порівняльний аналіз) / 

М.О. Лангенбах. – Режим доступу : http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/ 

123456789/12379/1/Lanhenbakh.pdf 

406. Лангенбах М. Електронна база моделей семантико-синтаксичної 

сполучуваності іменників української мови / М. Лангенбах // Науковий 

вісник Волинського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 

2008. – С. 249–252. 

http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/


468 

407. Лангенбах М. Електронний словник сполучуваності іменників 

української мови : основні засади та методика укладання // Українське 

мовознавство. – Київ : ВПЦ ―Київський університет‖, 2008. – Вип. 38. – 

С. 95–97. 

408. Лангенбах М. Специфіка семантико-синтаксичної сполучуваності 

в безприйменникових та прийменникових субстантивних 

словосполученнях (порівняльний аналіз) / М. Лангенбах // Науковий 

часопис Національного педагогічного ун-ту імені М.П. Драгоманова. 

Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. 

наук. праць / відп. ред. М.Я. Плющ. – Київ : НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2009. – Вип. 5. – С. 224–226. 

409. Лангенбах М. Фреймова методика як спосіб моделювання 

сполучуваності слів в українській мові / М. Лангенбах // UCRAINICA 

III. SOUCASNA UKRAJINISTIKA. Problemy jazyka, literatury a kultury : 

IV Olomoucke sympozium ukrajinistu, 28–30 srpna 2008. – Olomouc, 

2008. – S. 101–105. 

410. Лангенбах М.О. Сполучуваність іменників української мови: 

(глибинний семантико-синтаксичний аналіз) : автореф. дис. … канд. 

філол. наук : 10.02.01 / М.О. Лангенбах. – Київ, 2012. – 18 с. 

411. Лапаева Т.А. Проблема интерпретации устойчивых 

субстантивно-адъективных словосочетаний в толковых словарях : дис. 

… канд. филол. наук / Т.А. Лапаева. – Великий Новгород, 2011. – 

249 с. – Режим доступа : http://www.dissercat.com/content/problemy-

interpretatsii-ustoichivykh-substantivno-adektivnykh-slovosochetanii-v-

tolkovykh-sl#ixzz4Sdl1Az1S 

412. Лахно Н. Визначення поняття валентності у сучасній лінгвістиці / 

Н. Лахно. – Режим доступу : http://elibrary.kubg.edu.ua/ 

6138/1/N_Lakhno_KDMSL_6_GI.pdf 

http://www.dissercat.com/content/problemy-interpretatsii-ustoichivykh-substantivno-adektivnykh-slovosochetanii-v-tolkovykh-sl#ixzz4Sdl1Az1S
http://www.dissercat.com/content/problemy-interpretatsii-ustoichivykh-substantivno-adektivnykh-slovosochetanii-v-tolkovykh-sl#ixzz4Sdl1Az1S
http://www.dissercat.com/content/problemy-interpretatsii-ustoichivykh-substantivno-adektivnykh-slovosochetanii-v-tolkovykh-sl#ixzz4Sdl1Az1S
http://elibrary.kubg.edu.ua/


469 

413. Лашкевич А.И. Именные словосочетания со значением 

метафорического количества / А.И. Лашкнвич. – Минск : Вышейша 

школа, 1985. 

414. Левин Ю.И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика / 

Ю.И. Левин. – Москва, 1998. – С. 457–463. 

415. Левицький В.В. Експериментальне вивчення лексичної 

синонімії / В.В. Левицький // Мовознавство. – 1975. – ғ. 3. – С. 49–58. 

416. Лендау С. Словники : мистецтво і ремесло лексикографії / 

С. Лендау ; з англ. пер. О. Кочерга ; вид. 2-е. – Київ : Вид-во ―К.І.С.‖, 

2012. – 478 с. 

417. Леонтьев А.А. Высказывание как предмет лингвистики, 

психолингвистики и теории коммуникации / А.А. Леонтьев // 

Синтаксис текста. – Москва : Наука, 1979. – С. 18–36. 

418. Лесів М. Українська літературна мова XVII–XVIII ст. Зібрані 

праці / М. Лесів; зібрав і до друку підгот. В. Пилипович. – Перемишль, 

2016. – 537 с. 

419. Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах 

Закарпатья. Венгерско-украинские межъязыковые связи / 

П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. 

420. Линдсей П. Переработка информации у человека / П. Линдсей, 

Д. Норман; пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 550 с. 

421. Лихошерстова Н.Є. Зв‘язок субстантивації дієприкметників з 

категоріями перехідності / неперехідності та валентності мотивуючих 

дієслів / Н.Є. Лихошерствова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. 

праць. – Харків : ХДПУ, 2000. – Вип.4. – С. 8–14. 

422. Лихошерстова Н.Є. Валентні особливості субстантивованих 

дієприкметників / Н.Є. Лихошерстова // Філологічні студії : Науковий 

часопис Волинського держ. ун-ту. – Луцьк : Планета, 2000. – ғ 1. – 

С. 106–110. 



470 

423. Ломтев Т.П. Конструктивное построение смыслов имен с 

помощью комбинаторной методики (термины родства в русском 

языке) / Т.П. Ломтев // Научные доклады высшей школы : 

Филологические науки, 1964. – ғ 2.  

424. Лосев А.Ф. О бесконечной смысловой валентности языкового знака / 

А.Ф. Лосев // Известия АН СССР. Серия л-ры и языка. – Москва, 1977. – 

Т. 36. – ғ 1. – С. 3–8. 

425. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – 

семиосфера – история / Ю. Лотман. – Москва : Языки русской 

культуры, 1999. – 464 с. 

426. Лурия А.Р. Язык и сознание / под ред. Е.Д. Хомской. – Москва : 

Изд-во МГУ, 1979. – 320 с. 

427. Макарова Е.А. Лексико-синтаксическая координация : 

когнитивный и структурно-семантический аспекты (на материале 

атрибутивного сочетания) / Е.А. Макарова. – Режим доступу : 

https://cyberleninka.ru/article/v/leksiko-sintaksicheskaya-koordinatsiya-

kognitivnyy-i-strukturno-semanticheskiy-aspekty-na-materiale-

atributivnogo-slovosochetaniya 

428. Маковский М.М. Лингвистическая комбинаторика : опыт 

типологической стратификации языковых структур / 

М.М. Маковский. – Москва : КомКнига, 2006. – 232 с. 

429. Маловичко С. История как строгая наука vs соціально 

ориентированное историо-писание : монографія / С. Маловичко, 

М. Румянцева. – Орехово-Зуево : Изд-во МГОГИ, 2013. – 252 с. 

430. Мангуель А. История чтения / А. Мангуель; пер. с исп. – Москва : 

У-фактория, 2008. – 384 с. 

431. Мандрикова Г.М. Учебное компьютерное лексикографирование в 

теоретическом и прикладном рассмотрении : дис. … канд. филол. 

наук / Г.М. Мандрикова. – Москва, 1994. – 220 с. 



471 

432. Мандрикова Г.М. Таронимия как лингвистический объект : 

монография / Г.М. Мандрикова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2011. 

433. Малкова О.В. О семантических связях прилагательных твердый 

и кръпкий в древнерусском языке / О.В. Малкова // Вопросы 

исторической лексикографии и лексикологии восточнославянских 

языков / отв. ред. Ф.П. Филин. – Москва : Наука, 1974. – С. 244–250. 

434. Марцинківська О.Є. Переносне значення та образне вживання / 

О.Є. Марцинківська // Мовознавство. – 1973. – ғ 3. – С. 24–33. 

435. Масицька Т.Є. Семантико-синтаксична валентність дієслова : 

автореф. дис. … канд. філол. наук / Т.Є. Масицька ; Ін-т української 

мови НАНУ. – Київ, 1995. 

436. Маслов С.І. Українська друкована книга XVI–XVIII ст. / 

С.І. Маслов. – Київ : Держ. вид-во України, 1925. – 76 с. 

437. Матвіяс І.Г. Українська літературна мова і територіальні діалекти 

в їх взаємодії на різних історичних етапах / І.Г. Матвіяс // Українська 

літературна мова в її взаємодії з територіальними діалектами. – Київ : 

Наукова думка, 1977. – С. 5–31. 

438. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика 

української мови : підручник / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, 

О.М. Мацько; за ред. Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 462 с. 

439. Медведєв А. Про один спосіб встановлення сигніфікативних 

ознак лексем на основі їх сполучуваності / А. Медведєв // Питання 

структурної лексикології / відп. ред. : В.С. Перебийніс, 

М.П. Муравицька. – Київ : Наукова думка, 1970. – С. 92–102. 

440. Межжеріна Г.В. Людина в мовній картині світу часів Київської 

Русі : монографія / Г.В. Межжеріна. – Київ : ВПЦ ―Київський 

університет‖, 2006. – 446 с. 

441. Мельничук О.С. Розвиток структури слов‘янського речення / 

О.С. Мельничук. – Київ: Наукова думка, 1966. – 324 с. 



472 

442. Мельничук О.С. Про два синтаксичні рівні формування й опису 

словосполучень / О.С. Мельничук // Мовознавство. – 1970. – ғ 6. – 

С. 10. 

443. Мельчук И.А. О терминах ―устойчивость‖ и ―идиоматичность‖ / 

И.М. Мельчук // Вопросы языкознания. – 1960. – ғ 4. – С. 73–80. 

444. Мельчук И.А. Опыт теории лингвистических моделей «смысл –

 текст». Семантика, синтаксис / И.А. Мельчук. – Москва : Наука, 

1974. – С. 314–144. 

445. Мельчук И.А. К принципам описания означаемых (о 

лингвистической семантике) / И.А. Мельчук // Принципы и методы 

семантических исследований. – Москва : Наука, 1976. – С. 201–217. 

446. Меншиков І.І., Попова І.С. Структура словосполучення в 

сучасній українській літературній мові / І.І. Меншиков, І.С. Попова. – 

Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2000. – 36 с. 

447. Минлос Ф.Р. Позиция атрибута внутри именной группы в языке 

Псковской летописи / Ф.Р. Минлос // Русский язык в научном 

освещении. – 2008. – ғ 2 (16). – С. 203–216. 

448. Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский. – 

Москва : Энергия, 1979. – 152 с. 

449. Мисак Р. Комп‘ютерні словники: класифікація та укладання / 

Р. Мисак // Проблеми наукової термінології: зб. наук. праць. – Львів, 

2008. – С. 52–55.  

450. Михайлова Л.Ю. Номинативный потенциал немецких 

прилагательных dick, dunn, fein, французских прилагательных gros, fin 

и их функции в составе именного атрибутивного словосочетания : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / Л.Ю. Михайлова. – Саратов, 

2004. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/nominativnyi-

potentsial-nemetskikh-prilagatelnykh-dick-dunn-fein-frantsuzskikh-

prilagatelnyk#ixzz4Sdor4RjK 

http://www.dissercat.com/content/nominativnyi-potentsial-nemetskikh-prilagatelnykh-dick-dunn-fein-frantsuzskikh-prilagatelnyk#ixzz4Sdor4RjK
http://www.dissercat.com/content/nominativnyi-potentsial-nemetskikh-prilagatelnykh-dick-dunn-fein-frantsuzskikh-prilagatelnyk#ixzz4Sdor4RjK
http://www.dissercat.com/content/nominativnyi-potentsial-nemetskikh-prilagatelnykh-dick-dunn-fein-frantsuzskikh-prilagatelnyk#ixzz4Sdor4RjK


473 

451. Михайловская Н.Г. Заменяемость слов как признак 

синонимичности (на материале древнерусских памятников) / 

Н.Г. Михайловская // Лексикология и лексикография / АН СССР 

ОЛЯ. – Москва : Наука, 1972. – С. 127–148. 

452. Михеева И.В. Компонентный состав значений и сочетаемостные 

характеристики современных английских прилагательных и 

адъективированных причастий с общим значением занятости и 

незанятости : дис. … канд. филол. наук / И.В. Михеева. – Москва, 

1988. – 212 с. 

453. Мишланов В.А. Синтаксическая деривация в концепции 

Л.Н. Мурзина и актуальные проблемы русского синтаксиса / 

В.А. Мишланов // Вестник Пермского университета. Серия : 

―Российская и зарубежная филология‖. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – 

С. 122–127. 

454. Мірченко М.В. Структура синтаксичних категорій / 

М.В. Мірченко. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖, 2004. – 393 с. 

455. Мозер М. Огляд історії української мови середньої доби / 

М. Мозер // Причинки до історії української мови / за заг. ред. 

С. Вакуленка. – Харків : ХІФТ, 2008а. – C. 40–54. 

456. Мозер М. Руська (білоруська та українська) мова середньої доби : 

загальна перспектива / М. Мозер // Причинки до історії української 

мови / за заг. ред. С. Вакуленка. – Харків : ХІФТ, 2008б. – C. 55–74. 

457. Мозер М. Що таке ―проста мова‖? / М. Мозер // Причинки до 

історії української мови / за заг. ред. С. Вакуленка. – Харків : ХІФТ, 

2008в. – C. 75–111. 

458. Мозер М. Зразкова ―проста‖ мова та її синтакса / М. Мозер // 

Причинки до історії української мови / за заг. ред. С. Вакуленка. – 

Харків : ХІФТ, 2008г. – C. 112–131. 



474 

459. Мозер М. Мова східноукраїнських грамот і ділових паперів 

XVIII ст. / М. Мозер // Причинки до історії української мови / за заг. 

ред. С. Вакуленка. – Харків : ХІФТ, 2008ґ. – C. 280–302. 

460. Мозер М. Український П‘ємонт? Дещо про значення Галичини 

для формування, розбудови й збереження української мови / 

М. Мозер. – Львів ; Київ, 2011. – 158 с. (Університетські діалоги; 

ғ 14). 

461. Мозер М. Передмова / М. Мозер // Лесів М. Українська 

літературна мова XVII–XVIII ст. Зібрані праці / зібрав і до друку 

підгот. В. Пилипович. – Перемишль, 2016. – С. 11–15. 

462. Мозер М. Історія української літературної мови / М. Мозер. – 

Київ, 2018. – 27 с. 

463. Мойсієнко В.М. Фонетична система українських поліських 

говорів у XVI–XVII ст. / В.М. Мойсієнко. – Житомир, 2006. 

464. Мойсієнко В.М. ―Луцька замкова книга 1560–1561 рр.‖ як 

відображення офіційної ―руської‖ мови ВКЛ середини XVI ст. у її 

північноукраїнському варіанті / В.М. Мойсієнко // Луцька замкова 

книга 1560–1561 рр. / підгот. до вид.: В. Мойсієнко і В. Поліщук. – 

Луцьк, 2013. – С. 64–143. 

465. Мойсієнко В. Кого називали ―людьми руськими‖ на Русі та на 

поструських геополітичних утвореннях? До історії вживання етно- та 

лінгвономена ―руський‖ в україністиці, білорусистиці та русистиці / 

В. Мойсієнко // У координатах мови : зб. наук. праць на пошану проф. 

Л. Коць-Григорчук / відп. ред. Костів О.М. – Львів: ПАЇС, 2016. – 

С. 213–240. 

466. Молчанова И.Д. Усилительные сложные прилагательные в 

современном немецком языке / И.Д. Молчанова // Проблемы изучения 

языков. – Москва, 1957. – С. 85–108. 



475 

467. Москаленко А.А. Нариси з історії мови української народності 

XVI–XVII ст. / А.А. Москаленко // Сборник филологического 

факультета. – Одеса, 1949. – Т. ІІ. – С. 111–129. 

468. Морковкин В.В. Сочетаемостные свойства слова и проблема их 

системной лексикографической интерпритации // Проблемы 

сочетаемости слов : сб. науч. трудов. – Москва : МГИИЯ 

им. М. Тореза, 1979. – Вып. 145. – С. 129–138. 

469. Морковкин В.В. Русско-иноязычный словарь сочетаемости, его 

лингвистические основы и структура / В.В. Морковкин // Проблемы 

учебной лексикографии. – Москва, 1977. 

470. Морковкин В.В. Учебная лексикография как особая 

лингвометодическая дисциплина / В.В. Морковкин // Актуальные 

проблемы учебной лексикографии. – Москва, 1977. – С. 28–37. 

471. Морковкин В.В. О базисном лексикографическом знании / 

В.В. Морковкин // Учебники и словари в системе средств обучения 

русского языка как иностранного. – Москва, 1986. 

472. Морковкин В.В. Основы теории учебной лексикографии : 

автореф. дис. … докт. филол. наук / В.В. Морковкин. – Москва, 1990. – 

71 с. 

473. Муравицька М.П. Про співвідношення інтуїтивних і формальних 

критеріїв у процесі структурного аналізу на лексичному рівні / 

М.П. Муравицька // Мовознавство. – 1969. – ғ 4. – С. 29–38. 

474. Мурзин Л.Н. Синтаксическая деривация / Л.Н. Мурзин. – Пермь : 

Изд-во ПермГУ, 1974. – 169 с. 

475. Мурзин Л.Н., Штерн А.С. Текст и его восприятие / Л.Н. Мурзин, 

А.С. Штерн. – Свердловск : Изд-во УралГУ, 1991. –171 с. 

476. Нагорна С.С. Стилеметричні характеристики дієслова у сучасних 

англомовних наукових текстах : дис. … канд. філол. наук / 

С.С. Нагорна. – Київ, 2004. – 262 с. 



476 

477. Наєнко Г. Науковий текст середньоукраїнського періоду в 

лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-

функціональному висвітленні / Г. Наєнко. – Київ : Освіта України, 

2013. – 398 с. 

478. Невська Ю.В. Дискурсивні слова як стилеутворювальна 

домінанта листів П. Куліша до дружини / Ю.В. Невська // Лінгвістичні 

дослідження : зб. наук. праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 

2015. – Вип. 40. – С. 82–87. 

479. Непийвода Ф.А. Лексика актових книг стародубського міського 

уряду другої половини XVII ст. / Ф.А. Непийвода // Дослідження з 

мовознавства / відпов. ред. Ф.Т. Жилко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 

1962. – С. 57–76. 

480. Ніка О.І. Модус у староукраїнській літературній мові другої 

половини XVI – першої половини XVIII ст. : монографія / О.І. Ніка. – 

Київ : ВЦ КНУ, 2009. – 444 с. 

481. Ніка О.І. Полемічні тексти ХІV–ХVІІ ст. у контексті діахронічної 

діалогічності / О.І. Ніка // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : 

ВД Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 26. – Ч. 2. – С. 337–342. 

482. Ніка О.І. Історія української літературної мови : посібник / 

О.І. Ніка. – Київ, 2013. – 316 с. 

483. Николаева Т.М. Трансформационный анализ словосочетаний с 

прилагательным – управляющим словом / Т.М. Николаева // 

Трансформационный метод в структурной лингвистике. – Москва, 

1968. – С. 142–152. 

484. Німчинов К. Український язик у минулому й тепер : підручна 

книга до усвідомлення фактів українського язика / К. Німчинов. – Київ, 

1925. 

485. Німчук В.В. Українська лексикографія в її зв‘язках з російською 

та білоруською / В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с. 



477 

486. Німчук В.В. Початки літературних мов Київської Русі / 

В.В. Німчук // Мовознавство. – 1982. – ғ 2. – С. 21–31. 

487. Німчук В.В. Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст. / 

В.В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1985. – 224 с. 

488. Німчук В. Українська мова – священна мова // Людина і світ. – 

1992. – ғ 11–12. – С. 28–32; 1993: ғ 1. – С. 35–38; ғ 2–3. – С. 38–44; 

ғ 4–5. – С. 14–18; ғ 6–7. – С. 26–31; ғ 8–9. – С. 20–24; ғ 10–12. – 

С. 26–31. 

489. Німчук В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови / 

В. Німчук. – Київ : Наукова думка, 1992. – 416 с. 

490. Німчук В. Євген Тимченко – основоположник української 

наукової історичної лексикографії / В. Німчук // Українська історична 

та діалектна лексика : зб. наук. праць / відпов. ред. Д.Г. Гринчишин. – 

Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 26–34. 

491. Німчук В. Періодизація як напрямок дослідження генези та 

історії української мови / В.В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – ғ 6. – 

С. 3–14. 

492. Німчук В. Конфесійне питання і українська мова кінця XVI – 

початку XVII ст. / В. Німчук // Берестейська унія і українська культура 

XVII ст. : Матеріали ІІІ ―Берестейських читань‖. – Львів, 1996. – С. 1–

16. 

493. Німчук В.В. Є. Тимченко – основоположник української наукової 

історичної лексикографії // Матеріали до словника писемної та книжної 

української мови XV –XVIII ст. : У 2-х кн. / підгот. до вид. : 

В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – Київ ; Нью-Йорк : ВПЦ ―Літопис-ХХ‖, 

2002. – С. 5–13. 

494. Німчук В.В. До проблеми розмежування українських і 

білоруських пам‘яток / В.В. Німчук // Пам‘ятки України : історія та 

культура. – 2002. – ғ 3–4. – С. 170–188. 



478 

495. Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія в контексті бароко / 

В.В. Німчук // Українське бароко / редкол.: Д. Горбачов та ін. – Харків, 

2004. – Т. І. – С. 489–522. 

496. Німчук В. Наддністрянські діалектні риси в ―Євсевієвому 

Євангелії 1283 року‖ / В. Німчук // Вісник Прикарпатського 

університету : Філологія (мовознавство). – Івано-Франківськ, 2008. – 

Вип. ХІХ–ХХ. – С. 3–17. 

497. Німчук В.В. Лексема раб та слуга в українських перекладах 

богослужбових текстів / В.В. Німчук // У силовому полі мови. Пам‘яті 

Інни Петрівни Чепіги / упор. та відп. ред. Г.В. Воронич. – Київ : КММ, 

2011. – С. 154–161. 

498. Німчук В.В. Четья 1489 року в контексті сучасної україністики / 

В.В. Німчук // Українська мова. – 2014. – ғ 4. – С. 12–31. 

499. Німчук В.В., Яковенко Н.М. Підкоморські книги Правобережної 

України кінця XVI – першої половини XVII ст. / В.В. Німчук, 

Н.М. Яковенко // Книга Київського підкоморського суду (1584–1644) / 

відпов. ред. В.В. Німчук. – Київ, 1991. – С. 5–56. 

500. Новицкая В.В. Внутричастеречная деривация имен 

прилагательных и лексико-грамматическая характеристика 

производных : автореф. дис. … канд. филол. наук / В.В. Новицкая. – 

Москва, 1983. – 20 с. 

501. Ноуэлл-Смит П.Х. Логика прилагательных / П.Х. Ноуэлл-Смит // 

Новое в зарубежной лингвистике : лингвистическая прагматика. – 

Москва : Прогресс, 1985. – Вып. XVI. – С. 155–182. 

502. Овсянникова В.И. Лексическая сочетаемость и семантическая 

структура группы английских прилагательных со значением 

умственных способностей (clever, intelligent, wise, reasonable, sensible, 

shrewd, witty) : автореф. дис. … канд. филол. наук / В.И. Овсянникова. – 

Москва, 1984. 



479 

503. Овчиннікова І.І. Лексико-граматична класифікація дієслів 

конкретної фізичної дії з семантикою створення об‘єкта в українській 

мові : дис. … канд. філол. наук / І.І. Овчиннікова. – Київ, 1993. – 212 с. 

504. Овчінніков В. Історія книги : еволюція книжкової структури / 

В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – 419 с.  

505. Огієнко І. Чистота й правильність української мови. Підручник 

для вивчення української літературної мови : популярний курс з 

історичним освітленням / І. Огієнко. – Львів, 1925. 

506. Огієнко І. Українська літературна мова XVI ст. і український 

Крехівський Апостол / І. Огієнко. – Варшава, 1930. – Т. 1–2.  

507. Огієнко І. Розмежування пам‘яток українських від білоруських / 

І. Огієнко // Пам‘яткий України : історія та культура. – 2002. – ғ 2. – 

С. 170–188. 

508. Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної 

мови / І. Огієнко (Митрополит Іларіон) ; упор. М.С. Тимошик. – Київ : 

Либідь, 1995. – 293 с. (Літературні пам‘ятки України). 

509. Одохівська І.О. Віра, Надія, Любов у філософсько-релігійній та 

етичній думці України та світова культурна традиція / 

І.О. Одохівська // Універсальні виміри української культури. – Одеса : 

Свет, 2000. – С. 68–76. 

510. Ольшанский И.Г. Сочетаемость слов как проблема лексикологии 

и лексикографии / И.Г. Ольшанский // Вопросы учебной 

лексикографии. – Москва, 1969. – С. 53–71. 

511. Орендарчук О.Л. Категорія валентності в аспекті лексичної та 

синтаксичної комбінаторики / О.Л. Орендарчук // Науковий часопис 

Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. 

Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку науки. – Київ, 2009. – С. 235–240. 

512. Орендарчук О.Л. Валентнісні відношення дієслів тематичної 

групи ―чуттєвої сфери‖ в контрастивному аспекті (на матеріалі 



480 

англійської та української мов) : дис. … канд. філол. наук / 

О.Л. Орендарчук. – Київ, 2010. 

513. Орендарчук О. Теоретико-методологічні засади вивчення 

сполучуваності та валентності в аспекті лексичної та синтаксичної 

комбінаторики / О. Орендарчук // Наукові записки : Серія 

―Філологічна‖. – Київ, 2012. – Вип. 26. – С. 258–260. 

514. Орлова P.A. Синтаксически нечленимые словосочетания в 

русском языке (на материале субстантивных словосочетаний) : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / P.A. Орлова. – Москва, 1975. 

515. Орлова Е.В. Английская коллокация в условиях интерференции : 

автореф. дис. … канд. филол. наук / Е.В. Орлова. – Иваново, 2011. – 20 с. 

516. Осінчук Ю. Історія української богослужбово-обрядової 

лексики / Ю. Осінчук. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 175 с. 

517. Островська Л.С. Атрибутивна конструкція в комунікативному 

аспекті / Л.С. Островська // Філологічні науки. – 2010. – ғ 1. – С. 242–

251. 

518. Павленко С. Передмова // Доба гетьмана Івана Мазепи в 

документах / С. Павленко; упор. С. Павленко. – Київ : ВД КМА, 2007. – 

С. 5–12. 

519. Падучева Е.В. Динамические модели в семантике лексики / 

Е.В. Падучева. – Москва : Языки славянской культуры, 2004. 

520. Падучева Е.В. О семантике синтаксиса / Е.В. Падучева. – 

Москва : Наука, 1974. – 292 с. 

521. Панашенко В. Палеографія українського скоропису другої 

половини XVII ст. : на матеріалах Лівобережної України / 

В. Панашенко. – Київ, 1974. – 111 с. 

522. Панов М.В. Позиционная морфология русского языка / 

М.В. Панов. – Москва : Языки русской культуры, 1999. – 275 с. 



481 

523. Пасічник І.А. Семантико-синтаксична валентність предикативних 

прикметників : автореф. дис. … канд. філол. наук / І. Пасічник. – Київ, 

1998. 

524. Пасічник І.А. Категорія валентності предикативних 

прикметників / І.А. Пасічник. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖, 2006. – 183 с. 

525. Пауль Г. Принципы истории языка / Г. Пауль. – Москва : Изд-во 

иностр. лит-ры, 1960. – 501 с. 

526. Перебийніс В., Сорокін В. Традиційна та комп‘ютерна 

лексикографія / В. Перебийніс, В. Сорокін. – Київ : ВЦ КНЛУ, 2009. – 

218 с. 

527. Передрієнко В.А. Передмова / В.А. Передрієнко // Приватні листи 

XVIII ст. / підгот. до вид. В.А. Передрієнко. – Київ : Наукова думка, 

1987. – С. 5–16. 

528. Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 

XVIII ст. на народній основі / В.А. Передрієнко. – Київ : Наукова 

думка, 1979. – 143 с. 

529. Передрієнко В.А. Стильові різновиди староукраїнської мови / 

В.А. Передрієнко // Українська мова : енциклопедія / редкол. : 

В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови) та ін. – Київ, 2000. – 

С. 604–605. 

530. Передрієнко В.А. Теоретичні проблеми вивчення системи живої 

української мови другої половини XVII–XVIII ст. / В.А. Передрієнко // 

Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика : зб. 

наук. праць. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 46–55. 

531. Передрієнко В.А. Бароко в контексті стильового розвитку 

староукраїнської літературної мови другої половини XVI–XVIII ст. / 

В.А. Передрієнко // Матеріали VI Міжнародного конгресу україністів. 

Мовознавство : зб. наук. статей. – Київ ; Донецьк, 2007. – Кн. 5. – 

С. 328–336. 



482 

532. Петришак Б. Буденні та святкові події у житті міського писаря у 

Львові в XIV–XVII ст. / Б. Петришак // Lwów : miasto – społeczeństwo – 

kultura / red. K. Karolczak. – Kraków, 2014. – T. 9 : Życie codzienne 

miasta. – S. 23–33. 

533. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / 

А.М. Пешковский ; изд. 8-е. – Москва : Языки славянской культуры, 

2001. – 544 с. 

534. Пещак М.М. Стиль ділових документів XІV ст. / М.М. Пещак. – 

Київ : Наукова думка, 1979. – 267 с. 

535. Пещак М. М. Історичні писемні пам‘ятки як джерело розвитку 

мовознавчої науки / М.М.Пещак // Мовознавство. – 1987. – ғ 3. – 

С. 49–54. 

536. Пещак М.М. Розвиток давньоукраїнського і староукраїнського 

наукового тексту / М.М. Пещак. – Київ : Українознавство, 1994. – 

270 с. 

537. Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація 

двньоруської мови (історико-фонетичний нарис) / Г.П. Півторак. – 

Київ : Наукова думка, 1988. – 278 с. 

538. Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх 

мов. Міфи і правда про трьох братів слов‘янських зі ―спільної 

колиски‖ / Г.П. Півторак. – Київ : ВЦ ―Академія‖, 2001. – 133 с. 

539. Півторак Г. Давньокиївська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело 

дослідження історії східнослов‘янських мов // Г. Півторак. Історико-

лінгвістична славістика. Вибрані праці / відп. ред. В.Г. Скляренко. – 

Київ : Наукова думка, 2015. – С. 156–161. 

540. Півторак Г. Дві писемно-літературні мови Київської Русі : руська 

і церковнослов‘янська // Г. Півторак. Історико-лінгвістична славістика. 

Вибрані праці / відп. ред. В.Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 

2015. – С. 161–175. 



483 

541. Півторак Г. Мова творів руської писемності // Г. Півторак. 

Історико-лінгвістична славістика. Вибрані праці / відп. ред. 

В.Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 176–197. 

542. Півторак Г. Вплив скорининських традицій на взаємодію 

церковнослов‘янської та української літературної мов у XVI–XVII ст. // 

Г. Півторак. Історико-лінгвістична славістика. Вибрані праці / відп. 

ред. В.Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 308–312. 

543. Півторак Г. Державна мова у Великому Князівстві Литовському і 

проблема розмежування українських та білоруських писемних 

пам‘яток // Г. Півторак. Історико-лінгвістична славістика. Вибрані 

праці / відп. ред. В.Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 2015. – 

С. 329–333. 

544. Півторак Г. Праблема дыялектнай асновы беларуска-ўкраінскай 

пісьмова-літаратурнай мовы эпохы Сярэднявечча // Г. Півторак. 

Історико-лінгвістична славістика. Вибрані праці / відп. ред. 

В.Г. Скляренко. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 431–436. 

545. Плунгян В.А. Корпус как инструмент и как идеология : о 

некоторых уроках современной корпусной лингвистики / 

В.А. Плунгян // Русский язык в научном освещении / гл. ред. 

А.М. Молдован. – Москва, 2008. – ғ 2 (16). – С. 7–20. 

546. Плющ П.П. Історія української літературної мови / П.П. Плющ. – 

Київ : Вища школа, 1971. – 423 с. 

547. Политова И.Н. Подчинительные словосочетания в свете теории 

синхронной переходности : автореф. дис. … докт. филол. наук / 

И.Н. Политова. – Коломна, 2009. 

548. Полюга Л. Роль Берестейської унії у розвитку полемічного стилю 

української літературної мови / Л. Полюга // У силовому полі мови. 

Пам‘яті Інни Петрівни Чепіги / упор. та відп. ред. Г.В. Воронич. – Київ: 

КММ, 2011. – С. 168–170. 



484 

549. Попович М. Нарис історії культури України / М. Попович. – 

Київ : АртЕк, 2001. – 728 с. 

550. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / 

М. Попович. – Київ : Майстерня Білецьких, 2007. – 255 с. 

551. Потебня А.А. Записки по русской грамматике / А.А. Потебня. – 

Харьковъ, 1874. – Т. І–ІІ. 

552. Привілеї міста Львова XIV–XVIII ст. / упор. М. Капраль. – Львів, 

1998. – Т. І. – 640 с. 

553. Привілеї національних громад міста Львова XIV–XVIII / упор. 

М. Капраль. – Львів, 2000. – 576 с. 

554. Принцевський І. Авторські новотвори в українському 

поетичному мовленні / І. Принцевський // Проблемы словообразования 

русского и украинского языков. – Киев ; Донецк, 1976. – С. 150–166. 

555. Принципи побудови ―Словника староукраїнської мови XIV–

XV ст.‖ // Словник староукраїнської мови XIV–XV ст. / гол. редкол. 

Л.Л. Гумецька. – Київ : Наукова думка, 1977. – Т. І. – С. 9–16. 

556. Принципи побудови ―Словника української мови XVI – першої 

половини XVII ст.‖ // Словник української мови XVI – першої 

половини XVII ст. / відп. ред. : Д. Гринчишн, М. Чікало. – Львів, 

1994. – Вип. 1. – С. 4–15. 

557. Прохорова О., Чекулай И. Комбинаторный потенциал лексем, 

репрезентирующих концепт ―воздух‖ в русском и английском языках / 

О. Прохорова, И. Чекулай // Наукові записки. Серія : філологічні науки 

(мовознавство); у 2-х ч. / відп. ред. О. Семенюк. – Кіровоград : РВВ 

КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 95 (1).  

558. Пуряєва Н.В. Українська церковна титулатура / Н.В. Пуряєва // 

Мовознавство. – 2000. – ғ 3. – С. 45–54. 

559. Пуряєва Н.В. Формування української церковно-обрядової 

термінології (назви богослужбових предметів) : дис. … канд. філол. 

наук / Пуряєва Н.В. – Київ, 2001. – 224 с. 



485 

560. Пуряєва Н.В. Історія української літургійної мови : спроба 

періодизації : доповідь, виголошена на Наукових читаннях 

―Український простір родини Горбачів‖ до 100-річчя від дня 

народження проф. О. Горбача; Львів, 22 лютого 2018 року / 

Н.В. Пуряєва [аудіозапис]. 

561. Рахилина Е.В. Когнитивный анализ предметных имен : семантика 

и сочетаемость / Е.В. Рахилина. – Москва : Русские словари, 2008. – 

416 с. 

562. Різник С.М. Об‘єктна сполучуваність іменних девербативів у 

сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук / 

С. М. Різник. – Київ, 2009. – 17 с. 

563. Різник С.М. Семантико-синтаксична валентність віддієслівних 

дериватів / С.М. Різник. – Режим доступу : 

//http://www.mova.info/lingj/4g.zip 

564. Рогаль М.С. Польська мова як джерело чеських лексичних 

запозичень в українських літописах кінця XVII – першої половини 

XVIII ст. / М.С. Рогаль // Мовознавство. – 1968. – ғ 3. – С. 34–40. 

565. Романова В.М. Лінгвометодичний концепт дієслівної 

сполучуваності в аспекті навчання української мови як іноземної / 

В.М. Романова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського держ. 

лінгвіст. ун-ту. – Київ : ВЦ КДЛУ, 2001. – Вип. 4. – С. 407–413. 

566. Романюк А. Розпізнавання багатослівних конструкцій / 

А. Романюк // Вісник НУ ―Львівська Політехніка‖ : комп‘ютерні 

системи проектування. Теорія і практика. – Львів, 2011. – ғ 711. – 

С. 158–165. 

567. Рудович І. Коротка исторія львовскои архіепархіи та монастиря и 

церкви св. Юра у Львовѣ / І. Рудович // Шематизм всего клира гр.-кат. 

митр. архіепархіи львовскои на р. 1910. – Жовква, 1910. – С. 46–69. 



486 

568. Русанівський В.М. Передмова / В.М. Русанівський // Українські 

грамоти XV ст. / підгот. тексту, вступ. слово і ком. 

В.М. Русанівського. – Київ : Наукова думка, 1965. – С. 5–23. 

569. Русанівський В.М. Джерела розвитку східнослов‘янських 

літературних мов / В.М. Русанівський. – Київ : Наукова думка, 1985. – 

230 с. 

570. Русанівський В.М. Єдиний мовно-образний простір української 

ментальності / В.М. Русанівський // Мовознавство. – 1993. – ғ 6. – 

С. 3–13. 

571. Русанівський В.М. Історія української літературної мови / 

В.М. Русанівський. – Київ : АртЕк, 2002. – 424 с. 

572. Русанівський В.М. Староукраїнська літературна мова / 

В. М. Русанівський // Українська мова : енциклопедія. – Київ : 

Українська енциклопедія, 2007. – С. 664–667. 

573. Рябцева Н.К. Ментальная лексика, когнитивная лингвистика и 

антропоцентричность языка / Н.К. Рябцева. – Режим доступу : 

http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue 2000-1/268.htm 

574. Рябцева Н.К. Научная речь на английском языке : Словарь 

оборотов и сочетаемости общенаучной лексики / Н.К. Рябцева. – 

Москва, 2000. 

575. Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / 

І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. 

576. Саввина Е.Н. О трансформациях клишированных выражений в 

речи // Паремиологические исследования : сб. статей / Е.Н. Саввина; 

отв. ред. Г.Л. Пермякова. – Москва, 1984. – С. 200–222. 

577. Савицкий В.М. Основы общей теории идиоматики : монография / 

В. Савицкий. – Москва : Гнозис, 2006. – 208 с. 

578. Сакулин П. Филология и культурология / П. Сакулин. – Москва : 

Высшая школа, 1990. – 240 с. 

http://www.dialog-21.ru/Archive/2000/Dialogue%202000-1/268.htm


487 

579. Свашенко А. Рукописна ―Кролевецька ратушна книга‖ XVII–

XVIII ст. / А. Свашенко // До джерел. Збірник наукових праць до 70-

річчя О. Купчинського / редкол. : І. Гирич, Я. Грицак та ін. – Київ ; 

Львів, 2004. – Т. І. – С. 379–393. 

580. Свєнціцький І. Нариси з історії украінської мови / 

І. Свєнціцький. – Львів : Друкарня ―Діла‖, 1920. – 99 с. 

581. Свєнціцький І. Елементи живої народної мови в пам‘ятках 

української літературної мови у XIV–XVII ст. / І. Свєнціцький // 

Питання українського мовознавства. – Львів, 1958. – Кн. 3. – С. 5–13. 

582. Селіванова О.О. Проблема семантичної валентності та 

сполучуваності. Семантичне узгодження // Селіванова О.О. Сучасна 

лінгвістика : напрями та проблеми. – Довкілля-К, 2008. – С. 94–96. 

583. Семашко Т.Ф. Мовні стереотипи із сенсорним компонентом в 

українській лінгвокультурі / Т.Ф. Семашко; за ред. Н.В. Слухай. – 

Київ : АртЕкономі, 2011. – 478 с. 

584. Сивокінь Г.М. Одвічний діалог (українська література і її читач 

від давнини до сьогодні) / Г.М. Сивокінь. – Київ : Дніпро, 1984. – 

С. 23–75. 

585. Сильницкий Г.Г. Глагольная валентность и залог. Типология 

пассивных конструкций. Диатезы и залоги / Г.Г. Сильницкий. – 

Ленинград : Наука, 1974. – 157 с. 

586. Скаб М.В. Жанрово-стилістичний аспект функціонування 

семантичного простору лексеми душа в українській мові ХІV–ХVІ ст. / 

М.В. Скаб // Науковий вісник Чернівецького університету. – Слов‘янська 

філологія : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2001. – Вип. 117–118. – 

С. 224–230. 

587. Скаб М. Лексеми душа і серце як виразники української 

ментальності / М. Скаб // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації 

україністів. Мовознавство : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2003. – 

С. 378–381. 



488 

588. Скаб М. Концепт ДУША у свідомості українців ХVІ–ХVІІ ст. / 

М. Скаб // Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. 

праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип‘якевича НАН 

України, 2007. – Вип. 5. – С. 11–19. 

589. Скаб М. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації 

сакральної сфери / М. Скаб. – Чернівці : Рута, 2008. – 560 с. 

590. Слобода Н. Синтаксична і смислова структура атрибутивних 

метафоричних словосполучень у поезії шістдесятників / Н. Слобода // 

Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / наук. ред. А. Загнітко. – Донецьк, 

2009. – Вип. 18. – С. 190–193. 

591. Смеречинський С. Нариси з української синтакси (у зв‘язку з 

фразеологією та стилістикою) / С. Смеречинський. – Харків : Радянська 

школа, 1932. – 278 с. 

592. Смирницкий А.И. Синтаксис английского языка / 

А.И. Смирницкий. – Москва : Изд-во иностр. л-ры, 1957. 

593. Соколов О.М. О построении словаря префиксальной 

валентности / О.М. Соколов // Вопросы русского языка и его говоров. – 

Томск, 1976. – Вып. 2. – С. 84–92. 

594. Соколовская Ж.П. Использование элементов комбинаторики при 

анализе синонимических отношений / Ж.П. Соколовская // 

Филологические науки. – 1975. – ғ 2. – С. 82–89. 

595. Соколовская Ж.П. Система в лексической семантике (анализ 

семантической структуры слова) / Ж.П. Соколовская. – Киев : Вища 

школа, 1979. – 188 с. 

596. Соколовская Ж.П. Опыт системного описания семантических 

отношений в лексике (На материале русских имен прилагательных) : 

автореф. дис. … докт. филол. наук / Ж.П. Соколовская. – Киев : ИЯ АН 

УССР, 1981. – 28 с. 

597. Солганик Г.Я. Валентность как лингвистическая категория / 

Г.Я. Солганик // Русский язык за рубежом. – 1994. – ғ 4. – С. 49–55. 



489 

598. Сорокин Ю. Что такое исторический словарь? / Ю. Сорокин // 

Проблемы исторической лексикографии. – Ленинград, 1977. – С. 4–27. 

599. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр ; редакт. 

пер. Н.А. Слюсаревой. – Москва : Логос, 1998. 

600. Срібний Ф. Студії над організацією львівської Ставропігії від 

кінця XVI до половини XVII ст. / Ф. Срібний // Записки НТШ. – Львів, 

1911. – Т. 106. – С. 25–40; 1912. – Т. 108. – С. 5–38; 1912. – Т. 111. – 

С. 5–24; 1912. – Т. 112. – С. 59–73; 1913. – Т. 114. – С. 25–56; 1913. – 

Т. 115. – С. 29–76. 

601. Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському 

середовищі Волині (друга половина XVI – початок XVII ст.) / 

Н. Старченко. – Київ : Laurus, 2014. 

602. Степаненко М.І. Взаємодія формально-граматичної і семантичної 

валентності в структурі словосполучення та речення / 

М.І. Степаненко. – Київ : Укр. мовно-інформац. фонд, 1997. – 216 с. 

603. Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения 

(семиологическая грамматика) / Ю.С. Степанов ; под ред. 

Ю.Н. Караулова. – Москва : Едиториал, 2004. 

604. Степанов Ю.С. Концепты. Тонкая пленка цивилизации / 

Ю.С. Степанов. – Москва : Языки славянских культур, 2007. – 248 с. 

605. Степанова М.Д. О внешней и внутренней валентности слова / 

Ю.С. Степанов // Иностранные языки в школе. – 1967. – ғ 3. – С. 13–19. 

606. Степанова М.Д. Теория валентности и валентный анализ / 

М.Д. Степанова. – Москва : Изд-во МПИИЯ, 1973. – 110 с. 

607. Степанова М.Д., Хельбиг Г. Части речи и проблема валентности в 

современном немецком языке / М.Д. Степанова, Г. Хельбиг. – Москва : 

Высшая школа, 1978.  

608. Стернин И.А. Проблемы анализа структуры значения слова / 

И.А. Стернин. – Воронеж, 1979. 



490 

609. Стрельчук Г. Локалізація варіантних особливостей української 

мови в пам‘ятках XVII–XVIII ст. / Г. Стрельчук // Мова та історія : 

період. зб. наук. праць. – Київ, 1999. – Вип.  55–56. – С. 56–67. 

610. Структура і семантика словосполучень // Питання структурної 

лексикології / відп. ред. : В.С. Перебийніс, М.П. Муравицька. – Київ : 

Наукова думка, 1970. – С. 133–167. 

611. Суворина Е.В. Лингвокогнитивные характеристики слов 

―emotion(s)‖ и ―feeling(s)‖ и их коллокаций в современном английском 

языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / Е.В. Суворина. – Москва, 

2012. – 25 с. 

612. Сумцов Н.Ф. Иоанникий Галятовский (к истории южнорусской 

литературы XVII в.) / Н.Ф. Сумцов. – Киевъ, 1884. – 85 с. 

613. Сурикова О.Д. Лексические единицы с приставкой и предлогом 

без- в русских народных говорах и фольклоре : семантико-

мотивационный и этнолингвистический аспекты / О.Д. Сурикова. – 

Екатеринбург, 2016. – 604 с. 

614. Сусов И.П. Язык и дискурс. Когнитивные и коммуникативные 

аспекты / И.П. Сусов. – Тверь : Изд-во ТверГУ, 1997. – 84 с. 

615. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис / за ред. 

І.К. Білодіда. – Київ : Наукова думка, 1972. – 516 с. 

616. Сушко О. Причинки до студій над текстом ―Палінодії‖ / 

О. Сушко // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Львів, 

1903. – Кн. IV. – Т. LIV. – С. 1–40. 

617. Табанакова В.Д., Сивакова Н.А. Еще раз к вопросу о типологии 

словарей / В.Д. Табанакова, Н.А. Сивакова. – Режим доступу : 

www.stu.tmn.ru/frgf/ғ7/text6. 

618. Табанакова В.Д., Чепуркова А.Ю. Коллокация как тип 

сочетаемости / В.Д. Табанакова, А.Ю. Чепуркова // Основы 

интегративных и прикладных исследований языка. – Тюмень, 2009. – 

С. 120–123. 



491 

619. Табанакова В.Д., Чепуркова А.Ю. Глагольно-именные 

словосочетания коллокационного типа в параллельных корпусах: 

английском и русском / В.Д. Табанакова, А.Ю. Чепуркова // Текст и 

дискурс : проблемы анализа и интерпретации. – Тюмень, 2010. – 

С. 110–117. 

620. Таукчі О.Ф. Теоретичні аспекти вивчення іменної дієслівної 

лексичної сполучуваності в англійській, українській і російській 

мовах : автореф. дис. … канд. філол. наук / О.Ф. Таукчі. – Донецьк, 

2006. – 19 с. 

621. Твардовский К. Из логики прилагательных / К. Твардовский ; 

пер. с польск. Б.Т. Домбровского. – Москва : Рос. полит. энциклопедия, 

1997. 

622. Творогов О.В. Традиционные устойчивые словосочетания в 

―Повести временных лет‖ / О.В. Творогов // Труды отдела 

древнерусской литературы. – Москва ; Ленинград, 1962. – Т. 18. – 

С. 271–284. 

623. Телия В.Н. Семантический аспект сочетаемости слов и 

фразеологическая сочетаемость / В.Н. Телия // Принципы и методы 

семантических исследований. – Москва : Наука, 1976. – С. 244–267. 

624. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер ; перев. с 

фр. – Москва : Прогресс, 1988. – 656 с. 

625. Терлак З.М. Залежний від прикметника додаток і способи його 

вираження / З.М. Терлак // Українська мова і література в школі. – 

1982. – ғ. 8. – С. 70–72. 

626. Терлак З.М. Варіантні зв‘язки якісних прикметників / 

З.М. Терлак. – Режим доступу : http:// 

www.kulturamovy.org.ua/KM/pdfs/Magazine24-9.pdf 

627. Тер-Минасова С.Г. Синтагматика речи: онтология и эвристика / 

С.Г. Тер-Минасова. – Москва, 1980. – 199 с. 



492 

628. Тер-Минасова С.Г. Словосочетание в научно-лингвистическом и 

дидактическом аспектах / С.Г. Тер-Минасова. – Москва, 1981. – 144 с. 

629. Тер-Минасова С.Г. Синтагматика функциональных стилей : 

автореф. дис. … докт. филол. наук / C.Г. Тер-Минасова. – Москва, 

1982. – 54 с. 

630. Тимофеева Г.Е. Типы атрибутивных конструкций в структуре 

простого предложения : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

Г.Е. Тимофеева. – Москва, 1971. 

631. Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на 

початку ХХ століття / Л. Ткач. – Чернівці : Книги–ХХІ, 2007. – Ч. 3 : 

Буковинська фразеологія у міжмовних зв‘язках та в 

загальноукраїнському контексті. – 252 с. 

632. Ткач Л.О. Мовна ситуація на Буковині в кінці ХІХ – на початку 

ХХ ст. і розвиток української літературної мови : дис. ... докт. філол. 

наук / Л.О. Ткач. – Київ, 2007. – 531 с.; дод. – 144 с. 

633. Ткаченко О. Староукраїнська мова як цілісна традиція і причини 

її занепаду. Передісторія проблеми та її висвітлення на тлі 

особливостей формування слов‘янських літературних мов / 

О. Ткаченко // Життя – у слові : зб. наук. праць на пошану акад. 

В.М. Русанівського / відпов. ред. В.Г. Скляренко. – Київ : ВД Дмитра 

Бураго, 2011. – С. 119–139. 

634. Толстая С.М. Пространство слова. Лексическая семантика в 

общеславянской перспективе / С.М. Толстая. – Москва, 2008. 

635. Толстой Н.И. Взаимоотношение локальных типов 

древнерусского литературного языка позднего периода (вторая 

половина XVI–XVII вв.) / Н.И. Толстой // История и структура 

славянских литературных языков / Н.И. Толстой; отв. ред. 

В.Н. Ярцева. – Москва, 1988. – С. 52–87. 

636. Трубицына О.И. Использование речевых клише в устной речи / 

О.И. Трубицына // Актуальные проблемы лингвистики и 



493 

лингводидактики / отв. ред. Т.Н. Федуленкова. – Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 1997. – С. 129–133. 

637. Тулина Т.А. Изучение словосочетаний в функционально-

семантическом аспекте / Т.А. Тулина. – Одесса, 1974. 

638. Тулина Т.А. Функциональная типология словосочетаний / 

Т.А. Тулина. – Киев ; Одесса : Вища школа, 1976. 

639. Тышлер И. О столкновении омонимов (на материале ʻlight – 

легкий‘ и ʻlight – светлый‘ современного английского языка / 

И. Тышлер // Вопросы романо-германского языкознания. – Саратов, 

1969. – Вып. 2. – С. 21–29. 

640. Тымченко Е. Предисловие автора // Матеріали до ―Словника 

писемної та книжної української мови XV–XVIII ст.‖ : у 2-х кн. / 

підгот. до вид. : В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – Київ ; Нью-Йорк, 2005. – 

Кн. І. – С. 15–16. 

641. Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ХІХ 

века / Х. Уайт ; пер. с англ. – Екатеринбург, 2002. – 528 c. 

642. Убийко В.И. Лексическая сочетаемость абстрактных 

существительных в современном русском языке : дис. … канд. филол. 

наук / В.И. Убийко. – Воронеж, 1975. – 228 с. 

643. Удовиченко Г.М. Словосполучення в сучасній українській 

літературній мові : монографія / Г.М. Удовиченко. – Київ : Наукова 

думка, 1968. – 288 с. 

644. Улуханов И.С. Исчисление и комбинаторика в 

словообразовании / И.С. Улуханов // Slavische Wortbilbung : Semantik 

und Kombanatorik / Hrsg. S. Mengel. – Münster ; London ; Hamburg. – 

2002. – C. 21–34. 

645. Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного 

языка (XI–ХІХ вв.) / Б.А. Успенский. – Москва : Гнозис, 1994. – 239 с. 

646. Уфимцева А.А. Лексическое значение / А.А. Уфимцева. – 

Москва : Наука, 1986. – 240 с. 



494 

647. Ушкалов Л. З історії української літератури XVI–XVIIІ століть / 

Л. Ушкалов. – Харків : Акта, 1999. – 216 с. 

648. Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури / 

Л. Ушкалов // Есеї про українське бароко. – Київ : Факт – Наш час, 

2006. – С. 121–132. 

649. Ушкалов Л. Українська філологічна думка XVII–XVIII століть як 

ancilla theologiae / Л. Ушкалов // Незгасимий словосвіт : зб. наук. праць 

на пошану проф. В.С. Калашника / укл. : М. Фідон, Т. Ларіна. – Харків: 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 60–71. 

650. Фаріон І. Термін ―слов‘янська мова‖ як вияв мовної свідомості 

(кінець XVI – перша чверть XVII ст.) / І. Фаріон // У силовому полі 

мови. Пам‘яті Інни Петрівни Чепіги / упоряд. та відп. ред. 

Г.В. Воронич. – Київ : КММ, 2011. – С. 189–194. 

651. Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у 

XIV–XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна 

перспектива: монографія / І. Фаріон. – Львів : Вид-во Львівської 

політехніки, 2015. – 654 с. 

652. Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису / 

Н Федорак. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 262 с. 

653. Федосов В.А. Слово и его сочетаемость : (синтагматика и 

парадигматика слов) / В.А. Федосов. – Волгоград : ВГПИ, 1980. – 71 с. 

654. Федосов В.А. О возможном подходе к лексикографированию 

сочетаемости слов // Учебники и словари в системе средств обучения 

РКИ. – Москва, 1986. 

655. Ферс Дж. Р. Техника семантики / Дж. Р. Ферс // Новое в 

зарубежной лингвистике. – Москва: Прогресс, 1962. – Вып. 2. – С. 72–

86. 

656. Филатова Е.В. Делимитация речи и еѐ отражение еѐ структуры и 

исходных единиц / Е.В. Филатова. – Донецк : ДонНУ, 2016а. – 178 с. 



495 

657. Филатова Е.В. Смысловая связь как основа построения речи / 

Е.В. Филатова // Известия Южного федерального ун-та. 

Филологические науки. – 2016б. – ғ 3. – С. 142–153. 

658. Филатова Е.В. Сопоставительное исследование объѐма синтагм в 

русской, украинской и английской речи / Е.В. Филатова // STUDIA 

GERMANICA, ROMANICA ET COMPARATISTICA. – 2016в. – ғ 1. – 

С. 104–112. 

659. Филкова П.Д. Об усвоении церковнославянизмов лексической 

системой русского литературного языка // Вопросы исторической 

лексикографии и лексикологии восточнославянских языков / отв. ред. 

Ф.П. Филин. – Москва : Наука, 1974. – С. 121–129. 

660. Филлмор Ч. Дело о падеже / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной 

лингвистике. – Москва : Прогресс, 1981. – Вып. 10 : Лингвистическая 

семантика. – С. 369–495. 

661. Филлмор Ч. Об организации семантической информации в 

словаре / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике / сост. 

Т.С. Зевахина. – Москва : Прогресс, 1983. – Вып. XIV : Проблемы и 

методы лексикографии. – С. 23–61. 

662. Филлмор Ч. Фреймы и семантика понимания / Ч. Филлмор; пер. с 

англ. и вступ. ст. В.В. Петрова и В.И. Герасимова // Новое в 

зарубежной лингвистике. – Москва : Прогресс, 1988. – Вып. XXIII : 

Когнитивные аспекты языка. – С. 52–92. 

663. Фоменко Ю.В. Человек, слово и контекст / Ю.В. Фоменко // 

Концепция человека в современной философской и психологической 

мысли. – Новосибирск, 2001. – С. 164–168. 

664. Фрай Н. Великий код. Біблія і література / Н. Фрай ; пер. з англ. 

І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 362 с.  

665. Франко І. Передмова // І. Франко. Апокріфи і лєґенди з 

українських рукописів / Видає Археоґрафічна комісія НТШ. – Львів, 

1896. – Т. І : Апокріфи старозавітні. – С. I–LXVI.  



496 

666. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. / 

І. Франко. – Львів, 1910. – 460 с. 

667. Франко І. Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв. // 

І. Франко. Зібрання творів у 50-ти т. – Київ : Наукова думка, 1981. – 

Т. 32 : Літературно-критичні праці (1899–1901). – С. 207–229. 

668. Франчук В. Структурно-семантичні особливості деяких складних 

прикметників / В. Франчук // Граматичні та стилістичні студії з 

української та російської мов. – Київ, 1965. – С. 108–121. 

669. Фрис В. Історія кириличної рукописної книги в Україні Х–

XVIII ст. / В. Фрис. – Львів : Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 

188 с. 

670. Фролова В.А. Теория валентности в исследовании валентностных 

особенностей глаголов-фаунонимов / В.А. Фролова // Классическое 

лингвистическое образование – в современном мультикультурном 

пространстве. – Режим доступу : http://pn.pglu.ru/index.php?module. 

671. Фуко М. Археология знания / М. Фуко ; пер. с фр. – Киев : Ника-

центр, 1996. – 208 с. 

672. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / 

М. Фуко ; пер. с фр. – Санкт-Петербург, 1994. – 407 с. 

673. Фурашов В.И. О сочетаемости субстантивных слов с 

прилагательными и причастиями / В.И. Фурашов // Русский язык в 

школе. – 1973. – ғ 2. – С. 82–85. 

674. Харитончик З.А. Прилагательные : значения, слововобразование, 

функции : автореф. дис. … докт. филол. наук / З.А. Харитончик. – 

Москва, 1986. 

675. Харитончик З.А. Имя прилагательное : проблемы 

классификации / З.А. Харитончик // Теория грамматики : Лексико-

грамматические классы и разряды слов. Сб. научно-аналитических 

обзоров. – Москва : ИНИОН, 1990. – С. 94–119. 

http://pn.pglu.ru/index.php?module


497 

676. Хохлова М.В. Экспериментальная проверка методов выделения 

коллокаций / М.В. Хохлова // Slavica Helsingiensia 34. Инструментарий 

руссистики : корпусные подходы. – 2008. – ғ 34. – С. 343–357. 

677. Хохлова М.В. Исследование лексико-синтаксичесокй 

сочетаемости в русском языке с помощью статистических методов (на 

базе корпуса текстов) : автореф. дис. … канд. филол. наук / 

М.В. Хохлова. – Санкт-Петербург, 2010. – 26 с. 

678. Худаш М. Лексика українських ділових документів кінця XVI – 

початку XVII ст. (на матеріалах Львівського Ставропігійського 

братства) / М.Худаш. – Київ, Наукова думка, 1961. – 162 с. 

679. Худицький В. Лариса Крушельницька. Творець історії / 

В. Худицький. – Режим доступу : https://dt.ua/personalities/larisa-

krushelnicka-tvorec-istoriyi-.html 

680. Цой А.А. Лексико-грамматическая и лексикосемантическая 

сочетаемость слов в современном русском языке : текст лекций / 

А.А. Цой. – Самарканд : Изд-во СамГУ, 1978. 

681. Цоневая М. Сочетаемость наречий с именами существительными 

в русском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук / М. Цоневая. – 

Москва, 1992. – 20 с. 

682. Чапленко В. Українська літературна мова (XVII ст. – 1917 р.) / 

В. Чапленко. – Нью-Йорк : [б. в.], 1955. – 328 с. 

683. Части речи. Теория и типология / отв. ред. В. Алпатов. – Москва : 

Наука, 1990. – 267 с. 

684. Чепіга І.П., Колосова В.П. Визначна пам‘ятка українського 

письменства // Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті / 

І.П. Чепіга, В.П. Колосова ; підгот. тексту І.П. Чепіги. – Київ : Наукова 

думка, 1971. – С. 5–30. 

685. Чепіга І.П. ―Ключ розуміння‖ Іоаникія Галятовського – видатна 

пам‘ятка української мови XVII ст. / І.П. Чепіга // Іоаникій 

https://dt.ua/personalities/larisa-krushelnicka-tvorec-istoriyi-.html
https://dt.ua/personalities/larisa-krushelnicka-tvorec-istoriyi-.html


498 

Галятовський. Ключ розуміння / підгот. до вид. І.П. Чепіга. – Київ : 

Наукова думка, 1985. – С. 5–51. 

686. Чепіга І.П. Передмова та післямова до українських стародруків як 

джерело вивчення історії літературної мови / І.П. Чепіга // 

Мовознавство. – 1988. – ғ 5. – С. 16–25. 

687. Чепіга І.П. Концепція літературної мови староукраїнських 

книжників XVI – першої половини XVII ст / І. Чепіга // Жанри і стилі в 

історії української літературної мови / Німчук В.В., Русанівський В.М., 

І.П. Чепіга та ін. – Київ : Наукова думка, 1989. – С. 79–93. 

688. Чепіга І.П. Народнорозмовні елементи у мові українських 

ділових текстів XVI – I половини XVII ст. / І.П. Чепіга // 

Мовознавство. – 1992. – ғ 6. – С. 3–11. 

689. Чепіга І. Взаємодія української і церковнослов‘янської мов 

XVI ст. (на матеріалі перекладів Євангелія) / І. Чепіга // Записки 

Наукового товариства імені Шевченка : Праці філологічної секції. – 

Львів, 1995. – Т. ССХХІХ. – С. 277–287. 

690. Чепіга І.П. Початки барокового проповідництва в українському 

письменстві / І.П. Чепіга // Мовознавство. – 1996. – ғ 6. – С. 25–30. 

691. Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам‘ятка 

української мови / І.П. Чепіга // Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. 

Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. – Київ : 

Друкарня НБУ ім. В.І. Вернадського, 2001. – С. 13–54. 

692. Чепіга І. Лексика полтавських актів XVII – першої половини 

XVIII століть / І. Чепіга // Слово і доля : Збірник на пошану 

У. Єдлінської / відп. ред. Я. Ісаєвич. – Львів : [б. в.], 2005. – С. 59–64. 

693. Чепіга І.П. Мовний світогляд українських книжників XVI–

XVII ст. / І.П. Чепіга // Нові дослідження пам‘яток козацької доби в 

Україні : зб. наук. студій. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 267–271. 



499 

694. Чернобров Ю. Історичний паспорт синтаксичного терміна : 

джерела формування в XVI – І половині ХХ ст. / Ю. Чернобров // 

Українська мова. – 2017. – ғ 1. – С. 102–113. 

695. Чесноков П.В. Зависимость сочетаемости синтаксических единиц 

от семантических форм мышления / П.В. Чесноков // Сочетаемость 

синтаксических единиц. – Ростов-на-Дону, 1984. – С. 3–10. 

696. Чеснокова Л.Д. Грамматическая сочетаемость слов в простом 

предложении и факторы, обусловливающие ее / Л.Д. Чеснокова // 

Сочетаемость языковых единиц. – Ростов, 1968. – 151 с. 

697. Чеснокова Л.Д. Связи слов в современном русском языке / 

Л.Д. Чеснокова. – Москва : Просвещение, 1980. 

698. Чечулина Л.С. Креативный потенциал имени прилагательного // 

Уральский филологический вестник. Язык. Система. Личность. 

Лингвистика креатива. – Екатеринбург, 2012. – ғ 2. – С. 210–213. 

699. Чижевський Д. Українське літературне бароко : вибрані праці з 

давньої літератури / Д. Чижевський. – Київ : Обереги, 2003. – 576 с. 

700. Чикина Л.К. Синтаксические связи между компонентами 

словосочетаний в современном русском языке: уч. пособие. – Саранск : 

МордГУ, 1978. 

701. Чікало М. Назви кольорів у пам‘ятках української мови XIV–

XVIII ст. : дис. … канд. філол. наук / М. Чікало. – Львів, 1994. – 210 с. 

702. Чікало М. З історії назв кольорів в українській мові (XVI–

XVIII століття) / М. Чікало // Записки Наукового товариства імені 

Шевченка / ред. О. Купчинський. – Львів, 1997. – Т. ССХХХIV. – 

С. 186–200. 

703. Чуба Г. Структурно-стилістичні особливості Учительних 

Євангелій другої половини ХVІ–ХVІІ ст. / Г. Чуба // Волинь – 

Житомирщина : Історико-філологічний збірник з реґіональних 

проблем. – Житомир, 2003. – Вип. 10. – С. 141–149. 



500 

704. Чуба Г. Зі студій над українськими учительними Євангеліями ІІ 

половини XVI–XVІІ ст. (генеза та особливості стилістичної організації 

текстів проповіді) / Галина Чуба // До джерел : Збірник наук. праць до 

70-річчя О. Купчинського / редкол. : І. Гирич, Я. Грицак та ін. – Київ ; 

Львів, 2004. – Т. І. – С. 59–79. 

705. Чуба Г. Рукописні учительні Євангелія в історії українського 

проповідицтва / Г. Чуба // Українські рукописні учительні Євангелія. 

Дослідження, каталог, описи / наук. ред. В. Фрис. – Київ ; Львів : 

Свічадо, 2011а. – С. 5–28. 

706. Чуба Г. Перелік джерел / Г. Чуба // Українські рукописні 

учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи / наук. ред. 

В. Фрис. – Київ ; Львів : Свічадо, 2011б. – С. 31–36. 

707. Чуба Г. Описи / Г. Чуба // Українські рукописні учительні 

Євангелія. Дослідження, каталог, описи / наук. ред. В. Фрис. – Київ ; 

Львів : Свічадо, 2011в.– С. 49–177. 

708. Шахматов А. Отчетъ о присужденіи преміи Н.И. Костомарова за 

лучшій малорусскій словарь. – Режим доступу : http:// iht.univ. 

kiev.ua/library/ks/1906/pdf/kievskaya-starina-1906-5-6-F-(6490-6529).pdf 

709. Шаховский В.И. Значение и эмотивная валентность единиц языка и 

речи / В.И. Шаховский // Вопросы языкознания. – 1984. – ғ 6. – С. 97–103. 

710. Шведова Н.Ю. Парадоксы словарной статьи / Н.Ю. Шведова // 

Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном 

словаре. – Москва, 1988. – С. 6–11. 

711. Шевельов Ю. До питання періодизації історії української мови / 

Ю. Шевельов // ПРОƩФΩNHMA : історичні та філологічні розвідки, 

присвячені 60-річчю акад. Я. Ісаєвича. – Львів, 1998. – Вип. 5 : 

Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність: зб. 

наук. праць. – С. 689–692. 



501 

712. Шевельов Ю. Історична фонологія української мови / 

Ю. Шевельов; пер. : С. Вакуленко, А. Даниленко . – Харків : Акта, 

2002. – 1054 с. + дод. 1–4. 

713. Шевельов Ю. Невіддільна спадщина (кілька слів про українські 

церковнослов‘янізми) / Ю. Шевельов // Нарис сучасної української 

літературної мови та інші лінгвістичні студії (1947–1953 рр.). – Київ : 

Темпора, 2013. – С. 456–467. 

714. Шевченко І. Релігійна полемічна література в українсько-

білоруських землях у XVI–XVII ст. / І. Шевченко // І. Шевченко. 

Україна між Сходом і Заходом / авториз. пер. з англ. М. Габлевич. – 

Львів, 2001. – С. 159–174. 

715. Шевченко І. Багатоликий світ Петра Могили / І. Шевченко // 

І. Шевченко. Україна між Сходом і Заходом / авториз. пер. з англ. 

М. Габлевич. – Львів, 2001. – С. 175–198. 

716. Шевченко І. Формування національної самосвідомості перед 1700 

роком / І. Шевченко // І. Шевченко. Україна між Сходом і Заходом / 

авториз. пер. з англ. М. Габлевич. – Львів, 2001. – С. 199–208. 

717. Шевчук С.В. Відіменникові прикметники з суфіксами -ов-, -ев- (-

ів) / С.В. Шевчук // Українська мова в школі. – 1957. – ғ 6. – С. 13–18. 

718. Шелихова Н.Т. Атрибутивные словосочетания со значением 

количественной характеристики имен действия в старорусских 

памятниках / Н.Т. Шелихова // Восточные славяне. Языки. История. 

Культура / отв. ред. Ю.Н. Караулов. – Москва : Наука, 1985. – С. 108–

114. 

719. Шиловський О. Застосування комбінаторної методики в 

дослідженні семантики (на матеріалі давньоруської суспільно-

політичної термінології XIV–XVI ст.) / О. Шиловський // Питання 

структурної лексикології / відп. ред. : В.С. Перебийніс, 

М.П. Муравицька. – Київ : Наукова думка, 1970. – С. 92–102. 



502 

720. Шипнівська О. Стилетворчі засоби (риторичні фігури) в листах 

князя К.-В. Острозького до Львівського братства / О. Шипнівська // 

Українська історична та діалектна лексика : зб. наук. праць / ред. : 

Г. Войтів, О. Кровицька. – Львів, 2003. – Вип. 4. – С. 106–109. 

721. Шкурко В.В. Лексикографічний агент екстракції колокацій у 

природномовному тексті / В.В. Шкурко // Вісник Київського нац. ун-ту 

імені Тараса Шевченка. Серія : Літературознавство. Мовознавство. 

Фольклористика. – 2012. – ғ 28. – С. 31–35. 

722. Шрамм А.Н. Очерки по семантике качественных прилагательных 

(на материале русского языка) / А.Н. Шрамм. – Ленинград, 1979. – 

134 с. 

723. Шрамм А.Н. Аспекты семасиологического исследования 

качественных прилагательных (на материале русского языка) : автореф. 

дис. … докт. филол. наук / А.Н. Шрамм. – Ленинград, 1980. – 27 с. 

724. Штанденко У. ―Акти Полтавського суду 1648–1740 рр.‖ як 

джерело вивчення української мови часів Гетьманщини / 

У. Штанденко // Акти Полтавського полкового суду 1668–1740 рр. / 

підгот.: І. Чепіга, У. Штанденко. – Київ : Наукова думка, 2017. – Ч. 1. – 

С. 5–28. 

725. Штонь О.П. Полісемія відносних прикметників (на матеріалі 

сучасної української прози 50–80-х років ХХ століття) : автореф. дис. 

… канд. філол. наук / О.П. Штонь. – Тернопіль, 1997. – 16 с. 

726. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови : підручник / 

К.Ф. Шульжук. – Київ : Академія, 2004. – 408 с. 

727. Шчэрбін В.К. Тэарэтычныя праблемы беларуской лексікаграфіі: 

манаграфія / В.К. Шчэрбін. – Мінск : Беларускі кнігазбор, 1996 – 142 с. 

728. Щерба Л.В. Избранные труды по языкознанию / Л.В. Щерба. – 

Москва, 1958. 

729. Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность / 

Л.В. Щерба, 2-е изд. – Москва: Едиториал, 2004. 



503 

730. Юдина Н.В. Атрибутивная валентность релятивных 

существительных (на материале терминов родства) / Н.В. Юдина. – 

Владимир: Посад, 2000. 

731. Юдина Н.В. Лексическая сочетаемость как предмет когнитивной 

лингвистики / Н.В. Юдина // Русистика на пороге XXI века : проблемы 

и перспективы. – Москва, 2003. – С. 151–154. 

732. Юдина Н.В. Когнитивная ―русистика‖ (о сочетаемости 

субстантива и атрибута с когнитивных позиций) / Н.В. Юдина // 

Обработка текста и когнитивные технологии. – Москва ; Варна, 2004. – 

С. 146–149. 

733. Юдина Н.В. Что в ―имени‖ тебе моем? (О сочетаемости имен 

существительных и прилагательных в когнитивном аспекте) / 

Н.В. Юдина // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2005. – ғ 1. – 

С. 71–78. 

734. Юдина Н.В. О возможной связи когнитивных стилей и 

некоторых языковых процессов / Н.В. Юдина // Вопросы когнитивной 

лингвистики. – 2006а. – ғ 1. – С. 61–69. 

735. Юдина Н.В. Сочетания ―прилагательное + существительное‖ в 

лингвокогнитивном аспекте : монография / Н.В. Юдина. – Москва ; 

Владимир : ИЯ РАН, ВГПУ, 2006б. – 427 с. 

736. Юдина Н.В. Из истории изучения сочетаний ―прилагательное + 

существительное‖ / Н.В. Юдина // Вопросы филологии. – 2006в. – ғ 3 

(24). – С. 13–20. 

737. Юдина Н.В. О терминах ʻвалентность‘ и ʻсочетаемость‘ в 

лингвистике / Н.В. Юдина // Вестник Московского государственного 

областного университета. Научный журнал. Серия : ―Русская 

филология‖. – 2006г. – ғ 2. – С. 177–182. 

738. Юдина Н.В. О фразеологизации сочетаний ―прилагательное + 

существительное‖ / Н.В. Юдина // Вестник Новгородского 



504 

государственного университета им. Ярослава Мудрого. Серия : 

―Гуманитарные науки‖. – 2006ґ. – ғ 36. – C. 68–70.  

739. Юдина Н.В. К вопросу о причинах ограничения сочетаемости 

слов (на материале атрибутивно-субстантивных комплексов) / 

Н.В. Юдина // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. – 2006д. – ғ 2. – 

С. 199–206. 

740. Ягунова Е.В. От коллокаций к конструкциям / Е.В. Ягунова, 

Л.М. Пивоварова // Acta linguistica petropolitana. Труды Института 

лингвистических исследований РАН. – Санкт-Петербург, 2011. 

741. Яковенко Н. ―Чоловік добрий‖ і ―чоловік злий‖ : З історії 

ментальних установок в Україні-Русі кінця XVI – середини XVII ст. / 

Н. Яковенко // Mediaevalia ucrainica : ментальність та історія ідей. – 

Київ, 1992. – ғ 1. – С. 47–91. 

742. Яковенко Н. Паралельний світ: Дослідження з історії уявлень та 

ідей в Україні XVI–XVII cт. / H. Яковенко. – Київ : Критика, 2002. – 

416 c.  

743. Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії 

уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII ст. / Н. Яковенко. – 

Київ : Laurus, 2012. – 472 с. 

744. Яковенко Н. Лише наївний історик сліпо вірить джерелу, 

натомість фахово зрілий – ніколи / Н. Яковенко. – Режим доступу : 

http://science.platfor.ma/natalya-yakovenko / Про факти й домисли. – 

Назва з екрана. 

745. Alter R. The Literary Guide to the Bible / R. Alter, F. Kermode. – 

Cambridge (Mass) : Belknap Press, 1987. – 696 p. 

746. Austin J.L. How to do things with words / J.L. Austin. – Oxford, 

1962. 

747. Boas H. Transpositional and Semantic Adjectives Revisited / 

H. Boas // Perspektiven der Wortbildungsforschung. – Bonn : Bouvier 

Verlag Herbert Grundmann, 1977. – P. 20–31. 

http://science.platfor.ma/natalya-yakovenko�/


505 

748. Bolinger D. Adjectives in English: Attribution and Predication / 

D. Bolinger // Lingua. – 1967. – V. 18. – P. 1–34. 

749. Bolinger D. Language – the Loaded Weapon : the Use of Abus of 

Language Today / D. Bolinger. – London ; New York : Longman, 1980. 

750. Bondzio W. Die Valenz zwieter Stufe als Grundlage der 

Adverbialsyntax / W. Bondzio // Wissenschaftlich Zeitchrift der Humboldt-

Universitat zu Berlin. Gesellschafts und Sprachwissenschaftliche Reihe, 

1974. – ғ 3/4. 

751. Bourdieu P. Language and Symbolic Power / P. Bourdieux ; tr. by 

G. Raymond and M. Adamson. – Cambridge (Mass) : Harvard University 

Press, 1999. – 303 p. 

752. Bozsѐahin C. Combinatory Linguistics / C. Bozsѐahin. – Berlin ; 

Boston : Walter de Gruyter Mouton GmbH, 2012. – 284 p. 

753. Buzássyová K. Kombinatorika významových konštituentov v 

kompozitách / K. Buzássyová // Slavische Wortbilbung : Semantik und 

Kombanatorik / Hrsg. S. Mengel. – Münster ; London ; Hamburg. – 2002. – 

S. 181–192. 

754. Charewiczowa L. Klęski zaraz w dawnym Lwowie / 

L. Charewiczowa. – Lwów, 1930. – T. 28. – 90 s. 

755. Charewiczowa L. Historiografia i miłośnictwo Lwowa / 

L. Charewiczowa. – Warszawa, 1990. – 291 s. 

756. Charłampowicz K. Polski wpływ na szkolnictwo ruskie w XVI i XVII 

stuleciu /K. Charłampowicz. – Lwów, 1924. – 47 s. 

757. Chatman S. Pre-adjectivals in the English Nominal Phrase / 

S. Chatman //American Speech. – 1960. – V. 35. 

758. Chodyniecki I. Historja stołecznego Królestw Galicyi i Lodomeryi 

miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów terazniejszych w r. 1829 

wydana / I. Chodyniecki. – Lwów, 1865. – XV+466 s. 

759. Chomsky N. Knowledge of Language : its Nature, Origin and Use / 

N. Chomsky. – New York, 1986. – 311 p. 



506 

760. Chomsky N. Language and Problems of Knowledge. The Managua 

Lectures / N. Chomsky. – New York, 1988. – 425 p. 

761. Coates J. Denominal Adjectives : A Study in Syntactic Relationship 

between Modifier and Head / J. Coates // Lingua. – 1971. 

762. Cornis-Pope M. Towards a History of the Literary Culture of East-

Central Europe : Theoretical Reflections / M. Cornis-Pope // ACLS 

Occasional Paper. – New York, 2002. –No 52. – 58 p. 

763. Crepieux-Jamin J. Handwriting and Expression / J. Crepieux-Jamin. – 

London, 1892. – 242 p. 

764. Cymbalistyj P. Ukrainian Linguistic Elements in the Russian 

Language 1680–1760 / P. Cymbalistyj. – London, 1991. – 436 p. 

765. Dirven R., Radden G. Kognitywne podstawy języka : język i myśl / 

R. Dirven, G. Radden ; tłum. E. Tabakowska // Kognitywne podstawy 

języka і językoznawstwa / red. E. Tabakowska. – Kraków, 2001. 

766. Dixon R.M.W. Where Have All the Adjectives Gone? / R.M.W. 

Dixon // Studies in Language. – 1977. – ғ 1. – P. 19–80. 

767. Doherty P., Scwartz A. The Syntax of the Compared Adjective in 

English / P. Doherty, A. Scwartz // Language. – 1967. – V. 45. – ғ 4. – 

P. 903–936. 

768. Durrant Ph. Are High-frequency Collocations Psychologically Real? / 

Ph. Durant, A. Doherty // Corpus Linguistics and Linguistic Theory. – 

Berlin ; New York : De Gruyter, 2010. – Vol. 6. – No 2. – P. 125–155.  

769. Dziubiński I. Okolice i dobra miasta Lwowa. Szkic historyczno-

etnograficzny / I. Dziubiński // Miasto Lwów w okresie samorządu. – 

Lwów, 1896. – S. XXIII–LXXXIV. 

770. Fontenelle Th. What on Earth are Collocations? // English today : the 

International Review of the English Language. – Cambridge : Cambridge 

Universery Press, 1994. – Vol. 10 (40). – ғ. 4. – Р. 42–48.  

771. Gibson E.J. The Psychology of Reading / E.J. Gibson, H. Levin ; 2 

ed. – Cambridge (Mass) ; London : The MIT Press, 1979. – 630 p. 



507 

772. Givön T. Notes on the Semantic structure of English Adjectives / 

T. Givön // Language. – 1970. – Vol. 4. – ғ 4. – P. 816–837. 

773. Gramatyka wspólczesnego języka polskiego. Skladnia / red. 

Z. Topolinska. – Warszawa : Wyd-wo naukowe PWN, 1984. – 678 s. 

774. Greenberg J.H. Rethinking Linguistics Diachronically / 

J.H. Greenberd // Language. – 1979. – ғ 55. – P. 275–290. 

775. Gzegorczykowa R. Jak rozumieć kreatywny charakter języka? / 

R. Gregorczykowa // Kreowanie świata w tekstach / red. : 

R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska. – Lublin, 1995. 

776. Hall E.T. Kontekst i znaczenie / E.T. Hall // Antropologia słowa. 

Zagadnienia i wybór tekstów / red. G. Godlewski. – Warszawa, 2003. 

777. Halliday M.A.K. The Semiotics of Culture and Language / 

M.A.K. Halliday. – London : Pinter, 1984. – 256 p. 

778. Harris Z.S. Methods in Structural Linguistics / Z.S. Harris. – Chicago 

: University of Chicago Press, 1951. – 384 p. 

779. Hartmann R. Theoretical and Practical Aspects of Lexicography / 

R. Hartmann // Теоретические и практические аспекты лексикографии. – 

Иваново : Изд-во ИвГУ, 1997. – С. 5–17. 

780. Horbatsch O. Ivan Maksymovyč, ein verkannter ukrainiscer 

Lexicograph des 18. Jahrhunderts und sein Wörterbuch / O. Horbatsch // 

Горбач О. Зібрані статті. Історія української мови. – Мюнхен, 1993. – 

С. 170–189. 

781. Kiefer F. Adjectives and Presuppositions / F. Kiefer // Theoretical 

Linguistics. – 1978. – V. 5. – ғ 2–3. – P. 135–173. 

782. Klymenko N., Karpilovs‘ka E. Computer Morpheme-Word-Formative 

Database of the Ukrainian Language and Its Applications / N. Klymenko, 

E. Karpilovs‘ka // Journal of Quantitative Linguistics. – 1994. –Vol. 1. – 

ғ 2. – P. 113–131. 

783. Kravchenko A.V. The semantics vs pragmatics debate in the context 

of the orientational function of language / A.V. Kravchenko // Język poza 



508 

granicami języka. II. Semantyka a pragmatyka : spór o pierwszeństwo / red. 

A. Kikliewicz. – Оlsztyn, 2011. – S. 11–23. 

784. Kugel J. The Bible as It Was / J. Kugel. – Cаmbridge (Mass.) : 

Belknap Press, 2000. – 680 p. 

785. Kultura Welkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy / 

opracowanie : V. Ališauskas, L. Jovaiša, M. Paknys; przekład : 

P. Bukowiec, B. Kalęba, B. Piasecka. – Kraków : UNIVERSITAS, 2006. – 

934 s. 

786. Kuraszkiewicz W. Nazwy maści końkich dziś i w 1539 r. / 

W. Kuraszkiewicz // Język polski. – T. XXIX. – S. 145–155. 

787. Kuryłowicz J. Metaphor and metonymy in Linguistics / 

J. Kuryłowicz // Zagadnienie rodzajów literackich. – Łódź, 1967. – Т. 9. – 

Z. 2. 

788. Lakoff G. Metaphor and war : The metaphor system used to justify 

War in the Galf / G. Lakoff // D.Yallet (ed.). Engulfed in War : Just War and 

the Persian Gulf. Honolulu, 1991. 

789. Landau S. Dictionaries : The Art and Craft of Lexicography / 

S. Landau. – Cambridge : Cambridge University Press, 1989. 

790. Le Bone G. The Psychology of Peoples / G. Le Bone. – New York : 

The Macmillan Co., 1998. – 236 p. 

791. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics / J. Lyons. – London : 

Cambridge University Press, 1972. 

792. Łoziński W. Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w 

pierwszej połowie XVII wieku / W. Łoziński. – Lwów, 1904. – Т. 1–2. 

793. Magocsi P.R. Galicia : A Historical Survey and Bibliographic Guide / 

P.R. Magocsi. – Toronto : University of Toronto Press, 1983. – 300 p. 

794. Makkai A. Idiom Structure in English / A. Makkai. – The Hague, 

1987. – 365 p. 



509 

795. Marcinkevičienĕ R. Lietuvių kalbos kolokacijos / 

R. Marcinkevičienĕ. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 

2010. – 212 p. 

796. Markowski A. Antonimy przymiotnikowe we współczesnej 

polszczyźnie na tle innych typów przeciwstawień leksykalnych / 

A. Markowski. – Wrocław, 1986. 

797. Marrou H.-I. Historia wychowania w starożytnośći / H.-I. Marrou ; 

tłum. z fr. S. Loś / Marrou H.-I. – Warszawa, 1969. – 660 s. 

798. Mc Dougall W. The Group Mind / W.Mc Dougall; 2 ed.– London : 

Cambridge University Press, 1927. – 304 р. 

799. Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. 

– Warszawa, 1992. – 408 s. 

800. Minikowska T. Wyrazy ukraińskie w polszczyźnie literackiej 

XVI w. / T. Minikowska. – Warszawa ; Poznań ; Toruń : PWN, 1980. – 

172 s. 

801. Moser M. Ukrainian in Contact : The Early Modern Period // 

Мoser M. New Contributions to the History of the Ukraininan Language. – 

Edmonton ; Toronto, 2016a. – P. 37–138. 

802. Moser M. Too Close to ―the West‖? The Ruthenian Language of the 

Instruction of 1609 // Мoser M. New Contributions to the History of the 

Ukraininan Language. – Edmonton ; Toronto, 2016b. – P. 64–76. 

803. Moser M. A Linguistic Analysis of Ivan Mazepa‘s Universals and 

Letters / M. Moser // Мoser M. New Contributions to the History of the 

Ukraininan Language. – Edmonton ; Toronto, 2016с. – P. 121–137. 

804. Moser M. A How It All Began : Ukrainian-Russian ―Surzhyk‖ in 

Eighteenth-Century Sources from the Hetmanate // Мoser M. New 

Contributions to the History of the Ukraininan Language. – Edmonton ; 

Toronto, 2016d. – P. 138–168. 

805. Moskalskaya O. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / 

O. Moskalskaya. – Mосква, 1971. – 352 с. 



510 

806. Nowak A. Priesthood in the Teaching fot the Clergy / A. Nowak. – 

Kraków, 2017. 

807. Nowak F. Poglądy na temat pisowni polskiej od XIII do 1939 r. / 

F. Nowak // Mazowickie studia humanistyczne. – 2008. – ғ 1–2. – S. 149–

160. 

808. Ohijenko I. Wpływ języka polskiego na ukraiński w XIV–XVI w. / 

I. Ohijenko // Pamiętnik Zjazdu naukowego im. Jana Kochanowskiego. – 

Kraków, 1931. – S. 131–141. 

809. Orzechowska J. Słownik asocjacyjny jako narzędzie 

przygotowywania komentarza lingwokulturowego / J. Orzechowska // Acta 

Polono-Ruthenica. – 2015. – T. 20. – S. 229–236. 

810. Osowski B. Kategoria prymiotnika w języku mieszkańców wsi 

północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski / B. Osowski ; 

pod red. J. Sierociuka. – Poznań : Wyd-wo PTPN, 2018. – 204 s. 

811. Ostrowska E. Z historii przymiotników złożonych typu biało-

czerwony i jasnoniebieski / E. Ostrowska // Język Polski. – T. XXVIII. – 

S. 6–14. 

812. Palmer F.R. Semantics. A new outline / F.R. Palmer ; предисл. и ком. 

М.В. Никитина. – Москва : Высшая школа, 1982. – 111 с. 

813. Pêcheux M. Language, Semantics and Ideology / M. Pêcheux ; tr. 

from Fr. – New York : St Martin‘s Press, 1982. – 244 p. 

814. Piotrowski T. Zrozumieć leksykografię / T. Piotrowksi. – Warszawa, 

2001. 

815. Pitt D., Katz J.J. Compositional Idioms / D. Pitt, J.J. Katz // 

Language. – 2000. – Vol. 76. – ғ 2. – P. 409–432. 

816. Popular Culture. A Reader / ed. by R. Guins and O.Z. Cruz. – 

London ; Thousand Oaks; New Delhi : SAGE publication, 2005. – 550 p. 

817. Potter J. Representing Reality. Discourse, Rhetoric and Social 

Construction / J. Potter. – London ; Thousand Oaks; New Delhi : SAGE 

Publication, 1996. – 254 p. 



511 

818. Poulet G. Phenomenology of Reading / G. Poulet // New Literary 

History. – 1969. – Vol. 1. – No. 1. – P. 53–68. 

819. Putz M., Driven R. The Construal of Space in Language and 

Thought / M. Putz, R. Driven. – Berlin ; N.Y. : Mouton de Gruyter, 1996. 

820. Puzynina J. Język wartości / J. Puzynina. – Warszawa, 1992. 

821. Rak M. Kulturemy podhalańskie / M. Rak. – Kraków, 2015. – 430 s. 

822. Rokeach H. The Nature of Human Values / H. Rokeach. – New York ; 

London. – 1973. 

823. Said E.W. The World, the Text and the Critic / E.W. Said.– 

Cambridge (Mass) : Harvard University Press, 1983. – 327 s. 

824. Seretan V. Syntax-Based Collocation Extraction / V. Seretan. – 

Berlin : Springer Science & Business Media, 2011. – 232 p. 

825. Siekierska K. Barwy staropolskiej przyrody / K. Siekierska // Studia 

historycznojęzykowe i dialektologiczne. – Kraków, 1992. – S. 19–42. 

826. Sinclair J. Corpus, Concordance, Collocation (describing English 

Language) / J. Sinclair. – Oxford : Oxford University Press, 1991. – 200 p. 

827. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H.. Das Wesen der Valenz // K.-

E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Adjektive. – Lejpzig : VEB Bibliographisches Institut, 1977. – 

P. 14–20. 

828. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. Valenz und Wortart // K.-

E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Adjektive. – Lejpzig : VEB Bibliographisches Institut, 1977. – 

P. 20–22. 

829. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. Die Valenz des Adjektivs // K.-

E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Adjektive. – Lejpzig : VEB Bibliographisches Institut, 1977. – 

P. 27–32. 

830. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. Die Hierarchie der 

Valenzbeziehungen (Konnexionen) innerhalb des Satzes // K.-



512 

E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und Distribution 

deutscher Adjektive. – Lejpzig : VEB Bibliographisches Institut, 1977. – 

P. 34–35. 

831. Sommerfeldt K.-E., Schreiber H. Die Beschriebung der Valenz des 

Adjektivs // K.-E. Sommerfeldt, H. Schreiber. Wörterbuch zur Valenz und 

Distribution deutscher Adjektive. – Lejpzig : VEB Bibliographisches 

Institut, 1977. – P. 36–39. 

832. Stereotypes and Stereotyping / еd. by C.N. Macrae, Ch. Stangor, 

M. Hewstone. – New York ; London : Guilford Press, 1996. – 462 p. 

833. Stieber Zd. O typach polszczyzny regionalnej XVII wieku // Prace 

Polonistyczne. – Seria XI. – Wrocław : Wyd-wo PAN, 1953. – S. 29–34. 

834. Stock B. Listening for the Text : on the Uses of the Past / B. Stock. – 

Philadelphia, 1990. – 198 p. 

835. Stonham J.T. Combinatorial Morphology / J.T. Stonham. – 

Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1994. – 206 p. 

836. Storey J. Cultural Theory and Popular Culture / J. Storey; 5 ed. – 

Harlow (England) ; London ; New York : Pearson Longman, 2009. – 266 p. 

837. Sumner W.H. Folkways. A Study Of Sociological Importance of 

Usages, Manners, Customes Mores and Morals / W.H. Sumner. – New 

York ; Toronto, 1940. – 610 p. 

838. Susse R. The Deep Structure of Adjectives in Noun Phrases / 

R. Susse // Journal of Linguistics. – 1974. – V. 10. – ғ 1. – Р. 111–131. 

839. Szumska D. O przymiotach przymiotnika / D. Szumska // Słowianie 

wschodni. Między językiem a kulturą / red. : A. Bolek, A. Fałowski, 

B. Zinkiewicz-Tomanek. – Kraków : Wyd-wo Bohdan Grell i córka, 1997. – 

S. 271–277. 

840. Szumska D. Atrybucja a predykacja / D. Szumska // Tekst. Problemy 

teoretyczne / red. : J. Bartmiński, B. Boniecka. – Lublin : UMCS, 1998. – 

S. 99–108. 



513 

841. Szumska D. Niebezpieczne związki, czyli meandry adiektywizacji / 

D. Szumska // Паланiстыка. Полонистыка. Polonistyka 1999 / red. 

A. Kiklewicz. – T. 2. – Mińsk, 2000. – S. 4–28. 

842. Szumska D. Na tropach tropu : rozważania o metaforze poetyckiej / 

D. Szumska // Językowy obraz świata a kultura. Seria : Język a kultura / 

red. : A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. – Wrocław, 2000. – T. XIII : Acta 

Universitatis Wratislaviensis. – Nr. 2228. – S. 161–168. 

843. Szumska D. O emocjach bez emocji / D. Szumska // Uczucia w języku 

i tekście. Seria: Język a kultura / red. : I. Nowakowska-Kempna, 

A. Dąbrowska, J. Anusiewicz. – Wrocław, 2000. – T. XIV : Acta 

Universitatis Wratislaviensis. – Nr. 2229. – S. 199–208. 

844. Szumska D. Rzecz o orzeczniku, czyli meandry adiektywizacji II // 

Паланiстыка. Полонистыка. Polonistyka 2000 / red. A. Kiklewicz. – 

Mińsk, 2001. – T. 3 .– S. 6–21. 

845. Szumska D. Od ignorancji do relewancji: tropem nierozwiązanych 

problemów semantyki leksykalnej / D. Szumska // Biuletyn Polskiego 

Towarzystwa Językoznawczego. – T. LXIV (2008). – S. 37–47. 

846. Szumska D. Inspekcja introspekcji. Obiektywnie (?) o subiektywizmie 

w badaniach lingwistycznych / D. Szumska // Movo ridna, slovo ridne. 

Prace naukowe ofiarowane doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek : Studia 

Ruthenica Cracoviensia / red. : O. Baraniwska, A. Fałowski. – Kraków : 

Wyd-wo UJ, 2009. – T. III. – S. 47–52. 

847. Tabakowska E. Kognitywizm jako szansa dla językoznawstwa z 

ludzką twarzą / E. Tabakowska // O humanizację nauki, kultury i 

cywilizacji / red. J. Białkiewicz. – Kraków, 2000. 

848. Tabakowska E. Nowe myślenie paradygmatyczne w 

językoznawstwie: znaczenie jest konterstem // Konteksty kulturowe w 

dyskursie edukacyjnym / red. J. Ożdżyński, T. Rittel. – Kraków, 2001. 

849. Taylor J.R. Old Problems : Аdjectives in Cognitive Grammar / 

J.R. Taylor // Cognitive Linguistics. – 1992. – Vol. 3. – ғ 1. 



514 

850. Tokarski R. Funkcja morfemu ―nie-‖ w przymiotnikach 

zaprzeczonych / R. Tokarski // Semantyka tekstu i języka / red. 

M. Mayenowa. – Wrocław, 1976. 

851. Tokarski R. Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej / 

R. Tokarski. – Lublin, 2013. – 172 s. 

852. Tošović B. Der verbale Kategorial / B. Tošović. – Opole ; Grac, 1988. 

853. Tošović B. Адъективно-вербальная комбинаторика / В. Tošović // 

Slavische Wortbilbung : Semantik und Kombanatorik / Hrsg. S. Mengel. – 

Münster ; London ; Hamburg. – 2002. – S. 227–245. 

854. The Cultural Memory Reader / еd. by J.K. Olick, V. Vinitzky-

Seroussi, D. Levy. – New York : Oxford University Press, 2011. – 

XVIII+497 p. 

855. The Postmodern Bible. The Bible and Culture Collective / ed. by 

George Aischele et al. – New Haven ; London : Yale University Press, 

1995. – 398 p. 

856. Urbańczyk S. Uwagi o polszczyźnie Melecjusza Smotryckiego / 

S. Urbańczyk // Studien zu Literatur und Kultur in Osteuropa. – Köln, 

1983. – S. 372–379. 

857. Urbańczyk S. Jaką polszczyzną mówił Jan Kochanowski / 

S. Urbańczyk // O języku poetyckim Jana Kochanowskiego (wybór 

artykułów z ―Języka Polskiego‖). – Kraków, 1984. – S. 5–15. 

858. Visible Lamguage. Inventions of Writing in the Ancient Middle Est 

and beyond / еd. by Ch. Woods, G. Emberling, E. Teeter. – Chicago, 2010. – 

243 p. 

859. Witkowski W. Język utworów Ioannicjusza Galatowskiego na tle 

języka piśmennictwa ukraińskiego XVII wieku / W. Witkowski. – Kraków, 

1969. 

860. Whorf B. Język, myśl i rzeczywistość / B. Whorf ; tłum. T. Hołówka, 

wstęp A. Schaff. – Warszawa, 1982. 



515 

861. Wierzbicka A. What‘s in a Noun? (or: How do nouns differ in 

meaning from adjectives?) / A. Wierzbicka // Studies in Language. – 1986. – 

ғ 10. – P. 353–389. 

862. Wierzbicka A. Duša (~soul), toska (~yearning), sud‘ba (~fate): three 

key concepts in Russian language and Russian culture / A. Wierzbicka // 

Metody formalne w opisie języków słowiańskich / red. Z. Saloni. – 

Białystok, 1990. – S. 13–36. 

863. Wierzbicka A. Uniwersalne pojęcia ludzkie i ich konfiguracje w 

różnych kulturach / A. Wierzbicka // Etnolingwistyka. – Lublin, 1991. – 

Nr. 4. – S. 7–40. 

864. Wierzbicka A. Understanading Cultures Through Theirs Key Words. 

English, Russian, Polish, German and Japanese / A. Wierzbicka. – New 

York : Oxford University Press, 1997. – 317 p. 

865. Witkowski W. Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle 

języka piśmiennictwa ukraińskiego XVII wieku / W. Witkowski. – 1969. 

866. Wonner G. The Attributive and the Functioning / G. Wonner. – 

Cambridge, 2003. 

867. Wolf F., Gibson E. Coherence in Natural Language : Data Structures 

and Applications. – Cambridge (Mass.) : Harvard University Press ; 

London : Cambr. University Press, 2006. 

868. Yates F. Sztuka pamięci / F. Yates ; tłum. z ang. – Warszawa, 1977. – 

472 s. 

869. Zaręba A. Nazwy barw w dialektach і hіstorii języka polskiego / 

A. Zaręba. – Wrocław, 1954. – 204 s. 

870. Zgusta L. Manual of Lexicography / L. Zgusta. – Praha, 1971. 

871. Zubyk R. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624–1635 / 

R. Zubyk. – Lwów, 1930. – 495 s. 

872. Żmigrodzka B. Językowy obraz zaświatów w testamentach polskich 

XVII–XVIII wieku / B. Żmigrodzka // Człowiek – dzieło – sacrum / red. : 

S. Gajda, H. Sobeczko. – Opole, 1998. 



516 

ДОДАТОК І 

Інтерпретація сполучуваності в українській історичній лексикографії 
 

Таблиця 1 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення у МСТ 

(―Материалы для словаря письменной и книжной южнорусской речи XV–XVIII вв.‖ 

за ред. Є. Тимченка) 

 

ғ Реєстрове слово АСС Тлумачення Примітки 

1. арештовный 

ʻзапретительный‘ 

листъ арештовный 

(І, 34) 

ʻарестный лист‘  

2. армата 

ʻпушка; 

артиллерия‘ 

армата морская 

(І, 35) 

ʻфлот‘  

3. арматка 

ʻум. от армата‘ 

арматка водная 

(І, 35) 

ʻвоенное судно‘  

4. арматный  

ʻпушечный‘ 

куля арматная 

(І, 35) 

ʻядро‘  

5.  безмытный 

ʻбеспошлиный‘ 

безмытный лист 

(І, 48) 

ʻграмота на беспошлинную 

торговлю‘ 

 

6. березовый 

ʻберезовий‘ 

березовымъ пѣромъ 

[выписовать] 

(І, 53) 

ʻсечь, пороть‘  

7.  благовѣсный 

ʻблаговещенский‘ 

благовѣсне яйце  

(І, 55) 

ʻяйцо, снесенное на 

Благовещенье‘ 

 

8. бояринъ 

ʻчеловек среднего 

сословия между 

шляхтой и 

крестьянством‘ 

1. бояринъ путный  

 

 

2. бояринъ 

панцерный 

(І, 66) 

1. ʻбоярин, обязанностью 

которого было ездить с 

письмами старост‘ 

2. ʻбоярин на военной службе‘ 

 

9. бунчуковый 

ʻимеющий бунчук как 

знак власти‘ 

бунчуковый 

товаришъ 

(І, 74) 

ʻчин в малороссийском 

войске,соответствующий чину 

штаб-офицера‘ 

 

10. встыдливый  

ʻстыдливый; 

срамный‘ 

встыдливая заплата 

(І, 123) 

ʻпосрамление‘  

11. въѣханіє  

ʻвъезд‘ 

Въѣханіє Господнє 

[в Иерусалимъ] 

(І, 128) 

ʻВход Господен в Иерусалим‘  

12. вызволеный 

ʻзвільнений‘ 

науки вызволеныи 

(І, 137) 

ʻсвободные науки‘  

13. вызнаный 

ʻпризнанный, 

исповеданный‘  

 

вызнаный листъ 

(І, 138) 

ʻвкладная грамота‘  

14. выкладъ 

ʻтолкование, 

истолкование‘ 

выклады правные 

(І, 139) 

ʻсудебные издержки‘  

15. высокій 

ʻвысокий, 

возвышенный‘ 

высокій станъ  

(І, 154) 

ʻвысшее сословие‘  

16. вѣрячий 

ʻверящий‘ 

вѣрячий листъ 

(І, 166) 

ʻверительная грамота‘  

17.  галка ʻшарик‘ мушкатная галка 

(І, 169) 

ʻмускатный орех‘  

18. гетманъ 

ʻпредводитель, 

военачальник, вождь‘ 

гетманъ коронный 

(І, 174)  

ʻглавнокомандующий‘  

19. гнѣв 

ʻгнев‘ 

гнѣвъ застарѣлый  

(І, 177) 

ʻзлопамятство‘  
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20. голова 

ʻголова, лицо‘ 

бѣлая голова  

(І, 179) 

ʻженщина‘  

21. головня 

[немає значення] 

головня ручничная 

(І, 179) 

ʻдуло, ствол‘  

22. горловый 

1. ʻгорловий‘ 

2. ʻуголовный‘ 

горлове карание 

(І, 184)  

ʻсмертная казнь‘ Не виділено АСС 

до 2 знач.  

справа горлова 

ʻкримінальна 

справа‘ (І, 184) 

23. гостинный 

ʻчужой, 

чужестранный‘ 

1. гостиннымъ 

дѣломъ  

2. домъ гостинный  

(І, 187) 

1. ʻв качестве гостя‘ 

 

2. ʻгостиница‘ 

 

24. кглейтовный 

[немає значення] 

кглейтовный листъ 

(І, 196)  

ʻохранная грамота‘  

25. дмуханє 

ʻдуновение‘ 

гордое дмухане 

(І, 210) 

ʻнадменность‘  

26. добрый  

ʻблагой, благ; 

добрый‘ 

1. добрая воля  

2. добрая вѣсть  

3. добрая мысль 

(І, 212) 

1. ʻблаговоление‘ 

2. ʻблаговестие‘ 

3. ʻблагодушие‘ 

 

27. долина 

ʻдолина‘ 

долина свѣтова  

(І, 220) 

ʻмирская юдоль‘  

28. домовый 

ʻдомовый; домашний‘ 

1. домовая война  

 

2. домовый рядъ  

(І, 222) 

1. ʻмеждоусобие, 

междоусобнай война‘ 

2. ʻдомострой‘ 

 

29. домъ 

ʻдом‘ 

домъ нерядный  

(І, 222) 

ʻдом терпимости‘  

30. душный ʻдушевный‘ непріятель душный  

(І, 237) 

ʻдьявол‘  

31. едналный 

ʻдоговорный‘ 

едналный листъ  

(І, 243) 

ʻполюбовный‘  

32. елекцыйный 

ʻизбирательный‘  

— — Не виділено АСС 

листъ елекцыйный 

(І, 245) 

33. жалосный 

ʻжалобный, 

жалостный, 

печальный‘ 

жалоснымъ серцемъ  

(І, 247) 

ʻсо скорбью, с горестью‘  

34. желвовый 

ʻчерепаший‘ 

— — Не виділено АСС 

крокомъ 

желвовимъ [ити] 

ʻдуже повільно‘ 
(І, 249) 

35. желѣзо 

ʻжелезо‘ 

желѣзо бѣлое 

(І, 249) 

ʻжесть‘  

36. жена 

ʻжена, женщина‘ 

жена шлюбная  

(І, 250) 

ʻсупруга‘  

37.  животный 

ʻжизненный, дающий 

жизнь‘ 

1. древо животное  

 

2. книги животныє 

(І, 251) 

1. ʻдрево жизни‘ 

 

2. ʻкниги жизни‘ 

 

38. жоночій 

ʻженский‘ 

жоночій обычай 

[наслѣдую] (І, 254) 

ʻпоступаю по-женски‘  

39. завтрій 

ʻзавтрашний‘ 

на завтрій день  

(І, 263) 

ʻна следующий день‘  

40. запахъ 

ʻзапах‘ 

1. вдячный запахъ  

2. шпетный запахъ 

(І, 280) 

1. ʻблагоухание‘ 

2. ʻзловоние‘ 

 

41. записный ʻзаписной‘ листъ записный 

(І, 281) 

1. ʻдуховное завещание‘ 

2.ʻ обязательство‘ 

Виділено 

багатозначність 
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АСС 

42. запусты 

ʻзаговины‘ 

запусты сирніе 

 (І, 284) 

 

ʻсыропуст‘  

43. заразливый 

ʻзаразительный , 

заразный‘ 

— — Не виділено АСС 

заразливоє повѣтре 

ʻпошесть, епідемія‘ 

(І, 285) 

44. заручный 

ʻпоручительный, 

рекомендатель-ный‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ заручный, 

писмо заручное 

ʻрекомендаційний 

лист‘ (І, 286) 

45. згодливый 

ʻсогласный‘ 

згодливымъ 

обычаемъ(І, 312) 

ʻсогласно, миролюбиво‘  

46. земянинъ 

ʻземлевладелец‘ 

1. земяне 

господарскіе  

 

 

2. земяне корунные 

(І, 320) 

 

1. ʻлица, получившие во 

владение королевские земли с 

обязанностью исполнять 

военную повинность‘ 

2. ʻпольская шляхта, 

владевшая землями на правах 

полной собственности‘ 

 

47. злый 

ʻдурной, 

нехороший, плохой‘ 

злого ложа дѣти 

(І, 325) 

ʻнезаконнорожденныє дети‘  

48. каране 

ʻнаказание‘ 

каране смертельное  

(І, 358) 

ʻсмертная казнь‘  

49. кварцяный 

[немає значення] 

войско кварцяное 

(І, 361) 

ʻвойско, содержавшееся на 

четвертую часть доходов с 

королевских имений‘ 

 

50. квитованый 

ʻпредставляющий 

полный расчет‘ 

— — Не виділено АСС 

писмо квитованое 

ʻлист про сплату 

боржником боргу‘ 

(І, 362) 

51. комора 

ʻкладовая, амбар; 

лавка, склад, магазин‘ 

1. комора 

восковая,солевая  

2. комора мытная  

(І, 374) 

1. ʻсклад воску, соли‘ 

 

2. ʻтаможня‘ 

 

52. корѣнь 

ʻкорень‘ 

на сыромъ корени 

[збудовати] 

(І, 380) 

ʻзаново построить‘  

53. куръ 

ʻпетух‘ 

индійскій куръ (І, 

393) 

ʻиндюк‘  

54. лайно ʻиспражнения, 

экскременты, кал, 

помет‘ 

чортово лайно 

(І, 396) 

ʻсгущенный сок из растения 

ferula asa foetida, весьма 

неприятного запаха‘ 

 

55. ласка 

ʻмилость; благодать‘ 

1. зъ ласки Божей  

2. до першой ласки 

[приняти] 

 (І, 397–398) 

1. ʻБожией милостью‘ 

2. ʻвозвратить расположение‘ 

 

56. ледный 

ʻледяной‘ 

ростокъ ледный 

(І, 400) 

ʻвесенне половодье‘  

57. листъ  

ʻлист, грамота, 

письмо, послание‘ 

1. листъ отвористый  

2. листъ позовный  

3. листъ 

розрѣшальный  

4. листъ судовый 

5. листъ 

упоминальный  

(І, 404)  

1. ʻоткрытое письмо‘ 

 

2. ʻповестка ответчику‘ 

 

3.ʻразрешительнаяграмота для 

покойника‘ 

4. ʻрешение суда‘ 

5. ʻувещевательная грамота‘ 

Пор. тлумачення 

АСС зі стрижневим 

словом листъ у 

СлККПС, СлДБВ, 

СлДМВН, СлТУ. 

58. ложе недоброго ложа ʻнезаконнорожденный сынъ‘ Див. вище 



519 

ʻложе‘ сынъ  

(І, 407) 

злый 

59. межиземский 

ʻСредиземный‘ 

— — Не виділено АСС 

море Межиземское 

 (І, 425) 

60. медитеранский 

ʻСредиземский‘ 

— — Не виділено АСС 

море 

Медитеранское (І, 

425) 

61. мисливный охота мисливная ( 

І, 429) 

ʻохота с собаками‘  

62. можный 

ʻмогущественный, 

сильный‘ 

можный человѣкъ  

(І, 434) 

ʻвельможа‘  

63. мысль 

ʻмысль‘ 

1. высокой мысли 

чловекъ   

2. добрая мысль 

 (І, 442) 

1. ʻвеликодушный человек‘ 

 

2. ʻблагодушие, хорошее 

настроение‘ 

 

64. нарожный 

ʻугольный,  

краеугольный‘ 

нарожный копецъ 

(І, 467) 

ʻугольный холм, означающий 

границу‘ 

 

65. овторковый [немає 

значення] 

овторковый день  

(ІІ, 26) 

‗вторник‘  

66. око 

ʻглаз‘ 

пилноє око [имѣти 

на] 

(ІІ, 38) 

‗внимательно следить, не 

выпускать из виду‘ 

 

67. отводный ‗отводный‘ одтводная сторона 

(ІІ, 61) 

‗обвиняемый, ответчик‘  

68. отвористый 

‗открытый‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ отвористый 

(ІІ, 62) 

69. отвортый ‗открытый‘ — — Не виділено АСС 

листъ отвортый (ІІ, 

62) 

70. отпустный 

‗отпустительный, 

простительный‘ 

— — не виділено АСС 

отпустная грамота 

(ІІ, 69) 

71. паленый 

‗сожженный‘ 

офѣра паленая 

 (ІІ, 81) 

‗жертва всесожжения‘  

72. парохияльный 

‗приходской‘ 

парохияльный 

священикъ 

(ІІ, 85) 

[немає значення] Не подано 

значення АСС  

73. печать  

‗печать‘ 

печать завѣсистая, 

привѣсистая 

(ІІ, 105) 

‗печать, прикрепленная на 

шнурках к документу‘ 

Подано 2 АСС з 

одним стрижневим 

іменником печать 

74. писмо  

‗писание, сочинение‘ 

Писмо Святое  

 (ІІ, 107) 

‗Священное Писание‘  

75. плоть 

ʻплоть‘ 

бѣлая плоть, 

женская плоть 

 (ІІ, 111) 

ʻженскй пол, женщины‘ Подано 2 АСС з 

одним стрижневим 

іменником плоть 

76. поводовый 

‗истцовый‘ 

поводовая сторона 

(ІІ, 120) 

‗истец‘  

77. повшедный 

‗вседневный, 

ежедневный‘ 

1. дни повшедныи  

2. повшедный грѣхъ 

(ІІ, 123) 

1. ‗будничные дни‘ 

 

2. ‗простительный, легкий 

грехъ‘ 

 

78.  подводный 

‗относящийся к 

подводе‘ 

подводный листъ 

(ІІ, 131) 

‗открытое письмо на право 

требовать подвод‘ 

 

79. позовный 

‗относящийся к 

вызову в суд‘ 

листъ позовный (ІІ, 

150) 

‗вызов в суд, повестка‘  
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80. потребуючий  

[немає значення] 

потребуючая 

сторона (ІІ, 194) 

‗истец, проситель‘  

81.  право 

‗право, закон‘ 

1. право 

Божественное  

2. право дѣдичное  

3. право копное  

 

4. право людское 

 5. право набытое  

6. право посполитоє 

 

7. право цесарское  

(ІІ, 206) 

1. ‗право божеское‘ 

 

2. ‗наследственное право‘ 

3. ‗совокупность народных 

юридических обычаев‘ 

4. ‗право человеческое‘ 

5. ‗приобретенное право‘ 

6. ‗законы, изложенные в 

Статуте Литовском‘ 

7. ‗царское право‘ 

Тлумачення надто 

загальні і не 

розкривають змісту 

поданих АСС 

82. приповѣдный 

‗известительный‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ 

приповѣдный (ІІ, 

231) 

83. припоминальный 

‗напоминатель-ный 

— — Не виділено АСС 

листи 

припоминаль-ныє 

(ІІ, 231) 

84. причинный 

‗рекомендатель-ный‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ причинний 

(ІІ, 240 – 241) 

85. проветовый 

‗доходный‘ 

писаръ провентовый  

(ІІ, 244) 

‗эконом, ведущий счет 

доходов с земли, винокурни и 

проч.‘ 

 

86. проводный ‗бывший 

на Фоминой неделе‘ 

Неделя проводная 

(ІІ, 245) 

‗Фомино воскресенье‘  

87. продажный  

ʻпродажный‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ продажный 

(ІІ, 245) 

88. пушка ‗коробка, 

сосуд  

(для хранения чая, 

кофе, табаку и проч.‘ 

пушка чайная  

(ІІ, 259) 

‗чайница‘ Які підстави 

виділяти АСС 

пушка чаяная?  

89. разрѣшалный 

‗отпустительный, 

разрешающий грехи‘ 

— — Не виділено АСС 

листъ разрѣшалный 

(ІІ, 265)  

90. разъ ‗випадок‘ 1. злый разъ  

 

2. въ тяжкомъ  разѣ  

3. въ трудномъ разѣ 

(ІІ, 265) 

1. ‗несчастье, несчастный 

случай‘ 

2. ‗в тяжелом положении‘ 

3. ‗в трудном положении‘ 

 

91. родинный 

‗относящийся к 

рόдинам‘ 

родинный хлѣбъ 

 (ІІ, 275) 

‗хлеб, посылаемый 

родителями своим близким 

при извещении о рождении у 

них ребенка‘ 

 

92. рокъ 

‗срок‘ 

рокъ завитый 

 (ІІ, 290) 

 

‗определенный, крайний, 

решительный срок‘ 

 

93. роспустный 

‗распущенный, 

своевольный‘ 

листъ роспустный  

(ІІ, 295) 

‗разводная‘  

94. роспустъ 

‗развод‘ 

роспустъ свѣцкій 

(ІІ, 295) 

‗развод помимо духовного 

суда‘ 

 

95. рочный 

‗годовой, годичный‘ 

рочныи дѣи 

(ІІ, 299) 

‗летопись‘  

96. рука 

‗рука‘ 

1. оборонною рукою  

2. сполною рукою 

(ІІ, 299–300) 

1. ‗защищаясь‘ 

 

2. ‗единодушно, все вместе‘ 

 

97. рѣчъ 1. незличоная рѣчъ  1. ‗бесчисленное количество‘  
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‗вещь, дело‘ 2. слушна рѣчъ  

(ІІ, 304) 

2. ‗конечно, справедливо‘ 

98. сакраментъ 

‗таинство‘ 

 

Пренайсвятѣйшій 

сакраментъ 

(ІІ, 306) 

‗Святыє Дары‘  

99. свѣдочный 

‗свидетельству-

ющий, 

удостоверяющий‘ 

— — Не виділено АСС  

 (ІІ, 312) 

100. святый 

‗святой‘ 

святой памяти  

(ІІ, 315) 

‗блаженной памяти‘  

101. сердце  

‗серце, мужество, 

отвага, смелость‘ 

1. быти сердца 

малого 

2. на добре сердце   

(ІІ, 318) 

1. ‗быть малодушным‘ 

 

2. ‗для смелости, бодрости‘ 

 

102. служебный 

‗служащий‘  

дѣвка служебная  

(ІІ, 332) 

‗служанка‘  

103. смертельный 

‗смертний‘ 

на смертельной 

постели (ІІ, 334) 

‗на смертном одре‘  

104. снѣдальный  

[нема значення] 

 

снѣдальная година 

(ІІ, 337) 

‗время завтрака‘  

105. старожитный 

‗древний, старый‘ 

старожитныє люди 

(ІІ, 361) 

‗старожилы‘  

106. стражъ  

‗стража, караул‘ 

передняя стражъ 

 (ІІ, 369) 

‗передовой караул, авангард‘  

107. судъ 

ʻсуд‘ 

судъ 

бурмистровскій, 

судъ войтовскій, 

судъгайный,  

судъ лавничій,  

судъ копный  

(ІІ, 376) 

‗суд по народным 

юридическим обычаям‘  

Подано одне 

тлумачення для 

всіх АСС 

108. увяжчій  

[нема значення] 

увяжчій листъ 

 (ІІ, 414) 

‗вводный лист‘  

109. цѣлопаленый [нема 

значення] 

цѣлопаленная офера 

(ІІ, 473) 

‗жертва всесожжения‘ Див. вище  

паленый 

110. часъ 

 ‗время‘ 

часъ замироный, 

часъ замѣроный  

(ІІ, 475) 

‗предопределенное, 

назначенное время‘ 

 

111. явный  

‗явный, очевидный, 

открыты‘ 

явная баталѣя  

(ІІ, 509) 

‗открытое сражение‘  
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Таблиця 2. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення у СлДБВ 
 

ғ Реєстрове слово АСС Тлумачення Примітки 

1. — арендовноє право 

(с.1039) 

див. право арєндовноє 1. АСС 

реєстрове 

2. Дано відсилач 

до іншого АСС 

2.  — арестованая, 

арештованая справа 

(с.1039) 

див. справа арєстованая, 

арештованая 

1. АСС 

реєстрове 

2. Дано відсилач 

до іншого АСС 

3. — асесорский суд 

(с.1039) 

див. суд асесорскии  1. АСС 

реєстрове 

2. Дано відсилач 

до іншого АСС 

4. — белая голова 

(с. 1039) 

ʻособа жіночої статі‘  

5. — бєлыи пенязь 

(с. 1039) 

див. пєнязь бєлыи 1. АСС 

реєстрове 

2. Дано відсилач 

до іншого АСС 

6. — беспотомъство 

смєртельноє (с. 1039) 

ʻвідсутність потомства у людини до 

її смерті‘ 

 

7.  — болшаұ справа 

(с. 1039) 

див. справа болшаұ 1. АСС 

реєстрове 

2. Дано відсилач 

до іншого АСС 

8.  — брат стрыєчныи 

(с. 1039) 

ʻдвоюрідний брат, син стрия‘  

9. вєновныи 

ʻстосується віна‘  

1. веновная ѡправа  

2. веновнаұ панеұ  

3. вєновныи лист 

(1040) 

1. див. ѡправа вєновнаа; 

2. див. панеұ веновнаұ 

3. див. лист веновныи 

 

10. — вепръ десетинныи 

(с. 1040) 

ʻданина у вигляді кожного десятого 

вепра, яку давали піддані своєму 

панові‘ 

 

11. вечистыи вічний 

 

вєчистыи лист 

(с. 1040) 

див. лист вєчистыи  

12. — волынскоє право 

(с. 1041) 

див. право волынскоє  

13. — выбитыи кгрунт 

(с. 1042) 

див. кгрунт выбитыи  

14. — визнаныи лист  

(с. 1042) 

див. лист визнаныи  

15. — гаковница важка 

(с. 1042) 

ʻфортечна ручна зброя у вигляді 

укріпленого на дерев‘яному ложі 

залізного або мідного ствола з 

гостряком з його нижнього боку, що 

втикався під час стрільби у 

дерев‘яний кілок, підставлений для 

підтримання ствола‘ 

Поширене 

тлумачення 

АСС 

16.  гєтман 

ʻкомандувач 

військом‘ 

1. гєтман великии 

коронныи  

2. гєтман 

навышъшыи великии  

3. гєтман стрелецкии 

(с. 1042) 

1. ʻкомандувач військом на землях 

Польського королівства‘ 

2. ʻкомандувач військом на землях 

Великого князівства Литовського‘ 

3. ʻслуга магната, що очолював 

стрільців його маєтку‘ 

 

17. — година нєшпорнаұ 

(с. 1042) 

див. нєшпор, нєшпорнаұ година  

18. — 1. голоє реченьє 

слова  

1. ʻсловесна заява, не підкріплена 

пред‘явленням документа‘ 
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2. голым словом 

(с. 1042) 

2. ʻусно‘ 

19. — городоваұ давност 

(с. 1043) 

див. давност городоваұ  

20. городовыи 

див. кгродскии 

городовыи суд  

(с. 1043) 

див. суд кгродскии  

21. — губчастаұ ручница 

(с. 1043) 

див. ручница губчастаұ  

22. — давност городоваұ 

(с. 1043) 

ʻстрок у чотири тижні, протягом 

якого слід було подавати гродський 

позов стосовно події, про яку в 

ньому йшлося‘ 

 

23. — давноcт земскаұ 

(1043) 

ʻстрок давності, після якого 

нерухомість або піддані-втікачі 

переходили у повну власність до 

особи, яка досі володіла ними 

умовно; за Другим Литовським 

статутом цей строк становив десять 

років‘ 

 

24. дєдизныи 

ʻспадковий‘  

1. дєдизноє имєнє  

2. дєдизноє право 

(с. 1043) 

1. див. имєнє, имєньє дєдизноє, 

ѡтчизноє 

2. див. право дедизноє, дєдичноє 

 

25. — дєрєво посполитоє 

(с. 1044) 

ʻнеелітне, просте дерево‘  

26.  дєсєтина, 

дєсұтина  

ʻдесята частина 

врожаю з 

панського поля, 

яка перепадала 

підданим за його 

обробіток‘  

дєсєтина пчолинаұ 

(с. 1044) 

ʻданина з підданих у вигляді 

кожного десятого вулика‘ 

 

27. добра  

ʻмаєток, маєтки‘  

1. добра лєжачиє  

2. добра рухомыє  

(с. 1044) 

1. ʻземлеволодіння‘ 

2. ʻрухоме майно‘ 

 

28. — железа плуговыи 

(с. 1045) 

ʻметалеві частини плуга‘  

29. живот ʻжиття‘ до остаточного 

живота (с. 1045) 

 

ʻдо смерті‘  

30. завартыи ʻякий 

містить у собі‘  

завартыи лист 

(с. 1045) 

див. лист завартыи, зашитыи  

31. завитыи 

ʻостаточний‘ 

завитыи рок  

(с. 1045) 

див. рок завитыи  

32. замковыи  

ʻякий стосується 

замку‘ 

1. замковаұ книга 

кгродскаұ 

2. замковыи слуга 

(с. 1046) 

1. див. книга замковаұ 

2. див. слуга замковыи 

 

33. затұг ʻвключення, 

втягання‘ 

затұг правный 

(с. 1046) 

ʻчинність, пов‘язана з судовим 

процесом‘ 

 

34. заховалый 

ʻзбережений, 

залишений‘  

заховалыи рок 

(с. 1046) 

див. рок заховалыи  

35. земскии ʻозначник 

держ. урядника у 

Вел. князівстві 

Литовському та 

урядника в 

системі земської 

ієрархії у Речі 

Посполитій‘  

земскаұ послуга  

(с. 1047) 

див. послуга земскаұ  
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36. золотыи  

ʻпольська грошова 

одиниця (злотий), 

дорівн. 30 

грошам‘  

злотыи червоныи 

(с. 1047) 

ʻзолота монета (дукат, флорин), яка 

дорівнювала кільком звичайним 

злотим, у 1600 р. – двом‘ 

 

37. изба  

ʻкімната‘ 

изба судоваұ 

(с. 1047) 

ʻкімната для судових засідань‘  

38. именє  

ʻземельний 

маєток‘  

именє дедизноє, 

ѡтчизноє 

(с. 1047) 

ʻспадкове землеволодіння‘  

39. канцлереұ 

ʻканцелярія 

Польського 

королівства‘  

канцлереұ короннаұ 

меншаұ (1048) 

ʻканцелярія, очолювана 

підканцлером цього королівства‘ 

 

40. кгродскии 

ʻстосується кгроду 

(кгродъ 

ʻдержавний замок, 

адміністративний 

центр воєводства, 

повіту; судово-

адміністративна 

установа 

воєводства‘) 

 див. суд кгродский  

(с. 1048) 

 

41. кгрунт ʻземля, 

земельний наділ, 

земельна 

маєтність‘  

кгрунт выбитыи 

(с. 1048) 

ʻземля, з володіння якою вибито‘  

42. — книга замковаұ, 

кгродскаұ 

(с. 1048) 

ʻкнига гродського суду‘  

43. — книга земскаұ 

(с. 1048) 

ʻкнига земського суду‘  

44. консенс  

ʻзгода‘  

консенс королевскии 

(с. 1049) 

ʻдокументально оформлена згода 

короля‘ 

 

45. копец ʻмежовий 

насипний 

земельний знак‘  

копец стенныи 

(с. 1049) 

див. стена  

46. куница ʻрізновид 

данин, що 

сплачувалися 

підданими 

землеволодільцям 

первісно хутром, 

згодом грошима‘  

1. куница поємнаұ  

2. куница мирнаұ 

(с. 1049) 

1. ʻвесільна данина‘ 

2. ʻсудова данина‘ 

 

47. лист 

ʻкоролівський 

привілей, 

королівське 

розпорядження‘ 

1. лист веновныи  

 

2. лист вечистыи  

 

3. лист вызнаныи 

 

 

4. лист даровныи 

5. лист делчии 

6. лист завартыи, 

зашитыи 

7. лист записныи 

 

8. лист заставныи 

9. лист купчии, 

продажныи 

10. лист 

1. ʻлист стосовно віновного 

зобов‘язання‘ 

2. ʻлист про даруваняя маєтку у 

вічне володіння‘ 

3. лист з підтвердженням конкретної 

юридичної дії, вчиненої 

експонентом або його 

попередникомʻ‘ 

4. ʻлист про дарування маєтку‘ 

5. ʻлист щодо поділу маєтку‘ 

6. ʻзакритий лист із розпорядженням 

чи повідомленням‘ 

7. ʻлист про дарування чи уступку 

маєту‘ 

8. ʻлист про надання маєтку в 

заставу‘ 

9. ʻлист про купівлю-продаж 

1. Усього 18 

АСС зі 

стрижневим 

словом лист 

 

2. АСС – 

антоніми (лист 

завартыи, 

зашитыи і лист 

отвористыи) 

3. АСС 

синоніми 

(лист купчий, 

продажныи…) 
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навпоминалныи, 

упоминалныи 

11. лист обвесныи 

12. лист ѡтвористыи, 

ѡтвороныи  

13. лист отворотный 

14. лист отказный 

 

15. лист позовныи  

16. лист 

протестацыиныи 

17. лист увяжчии 

 

18. лист умоцованыи 

 

(с. 1050) 

маєтку‘ 

 

10. ʻлист, який нагадує про 

виконання обов‘язку чи 

зобов‘язання‘ 

 

11. ʻлист про сповіщення чогось‘ 

12. ʻвідкритий лист із 

розпорядженням чи повідомленням‘ 

13. ʻвідстрочувальний лист‘ 

14. ʻлист про відмовлення володіти 

маєтком на користь іншої особи‘ 

15. ʻлист, що містить позов‘ 

16. ʻлист, що містить протестацію‘?? 

 

17. ʻлист, що фіксує офіційне 

введення у володіння маєтком‘ 

18. ʻлист про надання 

уповноваження представляти в суді 

інтереси його автора‘ 

48. люди  

ʻпіддані‘  

люди люзныє 

(с. 1050) 

ʻнеосілі люди без визначеного 

заняття, волоцюги‘ 

 

49. нешпор, нешпорна 

година  

 ʻпора перед самим заходом сонця‘ 

(с. 1053) 

АСС винесено в 

реєстр разом із 

одиничною 

назвою 

50. — ѡборона правнаұ 

(с. 1053) 

 

доказ у судовому процесі  

51. — ѡправа веновнаұ 

(с. 1054) 

ʻзапис чоловіка жінці третини 

нерухомої маєтності взамін 

внесеного жінкою приданого‘ 

 

52. — панеұ веновнаұ 

(с. 1055) 

ʻзабезпечена віном жінка‘  

53. пенұзи (пенези) 

ʻгроші, готівка‘  

1. пенұзи 

поголовныє  

 

2. пенұзи подводныє  

 

3. пенұзи кликовыє 

(с. 1056) 

1. ʻнадходження від поголовного 

податку‘ 

2. ʻнадходження від підводної 

повинності‘ 

3. ʻнадходження від кликання, 

кликівщина‘ 

 

54. — поступокъ правныи 

(с. 1058) 

ʻсудовий процес‘  

55. право  1. право арендовноє  

 

2. право волынскоє 

3. право даровизноє 

 

4. право дедизноє, 

дедичноє 

5. право доживотноє 

 

6. право закупноє  

7. право кадуковоє  

8. право купноє  

9. право 

маидоборскоє 

 

10. право посполитоє 

 

 

11. право 

1. право щодо орендування 

землеволодінь 

2. Другий Литовський статут 

3. ʻдарче право, право щодо 

дарування землеволодіння‘ 

4. ʻправо стосовно спадкового 

землеволодіння‘ 

5. ʻправо стосовно пожиттєвого 

землеволодіння‘ 

6. ʻправо стосовно купівлі маєтків‘ 

7. ʻвиморочне право‘ 

8. ʻторгове право‘ 

9. ʻмаґдебурзьке право: система 

міського права, що склалася в 

німецькому місті Маґдебурзі‘ 

10. ʻсукупність 

загальнообов‘язкових норм, 

установлених або санкціонованих 

державою‘ 

1. Реєстрове 

слово без 

значення 

2. Усього 12 

АСС зі 

стрижневим 

словом право 

3. Детально 

пояснено АСС 

право 

маидоборскоє, 

проте для 

сучасного 

користувача 

недостатньо 

пояснено АСС 

право кадуковоє 
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прирожоноє 

12. право продажноє 

(с. 1059) 

11. ʻспадкове право‘ 

12. ʻправо щодо продажу 

землеволодінь‘ 

56.  присяга телеснаұ 

(с. 1060) 

ʻу польському праві присяга, яка 

виконувалася особисто, а не 

уповноваженою особою‘ 

 

57. реч  

ʻріч, справа‘ 

1. реч неможнаұ 

2. реч ѡсужонаұ 

(с. 1060) 

1. ʻнеможливо‘ 

2.ʻ вирішена в суді справа‘ 

 

58. рок  

ʻтермін судових 

засідань, судова 

сесія; термін 

офіційної акції; 

строк, термін в 

офіційному 

документі‘ 

1. рок завитыи  

2. рок заховалыи 

3. рок проползный 

4. рок словный 

(с. 1061) 

1. ʻостаточний судовий термін‘ 

2. ʻпропущене судове засідання‘ 

3. ʻсудове засідання, яке не 

відбулося‘ 

4. ʻтермін судового засідання, 

оголошений не письмовим позовом, 

а усно возним‘ 

 

59. ручница 

ʻполегшена 

гаківниця 

меншого калібру з 

рівним дерев‘яним 

ложем і ґнотовим 

замком‘ 

ручница губчастұ 

(с. 1061) 

ʻрушниця-гаківниця, в якій порох 

запалювався не ґнотом, а тліючою 

губкою, схожою на бороду, через 

що цю рушницю звали ще 

бородатою‘ 

Цілком інший 

тпи тлумачення 

60. — свұто греческоє 

(с. 1062) 

ʻправославне свято‘  

61. — 1. слуга замковыи  

 

 

 

2. слуга путныи  

 

(с. 1062) 

1. ʻбоярин-ленник державного 

замку, зобов‘язаний до виконання 

певних повинностей військового чи 

напіввійськового характеру‘ 

2. ʻпредставник прошарку дрібної 

служилої шляхти, який на ленному 

праві володів землею і за це 

виконував різні доручення свого 

сюзерена‘ 

 

62. справа  

ʻсудовий процес, 

питання, 

розглянуте в 

ньому‘  

справа болшаұ 

(с. 1063) 

ʻсправа сторони в суді на більшу 

суму, що давало цій стороні право 

не з‘явитись на розгляд справи на 

меншу суму в іншому суді‘ 

 

63. — спрұт домовыи 

(с. 1063) 

ʻдомашній скарб‘  

64. — стадло малженскоє 

(с. 1063) 

ʻшлюбний стан‘  

65. сторона 

ʻвідповідач, 

позивач‘  

1. сторона жалобнаұ 

2. сторона 

наповодоваұ, 

поводоваұ  

3. сторона 

нарушонаұ 

4. сторона 

ѡбражонаұ 

5. сторона ѡтпорнаұ 

6. сторона позванаұ 

(с. 1063) 

1. ʻпозивач‘ 

2. ʻпозивач‘ 

 

 

3. ʻпотерпіла сторона‘ 

4. ʻпозивач‘ 

5. ʻвідповідач‘ 

6. ʻвідповідач‘ 

1. АСС-

синоніми 

2. АСС-

антоніми 

 

66. суды 1. суд асесорскии 

 

2. суд головный 

трибуналскии 

 

 

 

1. ʻдержавний суд, який розглядава 

справи стосовно королівських міст‘ 

2. ʻкоронний трибунал, сесії 

(каденції) якого, що навесні і влітку 

відбувалися в Любліні, були 

апеляційною інстанцією стосовно 

рішень ґродських, земських і 

Реєстрове слово 

без значення 
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3. суд задворныи 

 

4. суд земскии 

 

5. суд каптуровыи 

 

 

6. суд кгродскии 

 

7. суд подкоморскии 

 

8. суд релұцыиныи 

 

 

9. суд сеимовыи  

 

(с. 1064) 

підкоморських судів Малої Польщі 

та українських земель у складі Речі 

Посполитої‘ 

3. ʻсуд особистої королівської 

юрисдикції‘ 

4. ʻвиборний шляхетський суд 

воєводств у цивільних справах‘ 

5. ʻсуд, який під час безкоролів‘я 

діяв на території воєводств і заміняв 

суди інших інстанцій‘ 

6. ʻсуд королівських намісників 

(старост) у кримінальних справах‘ 

7. ʻсуд підкоморія, який розглядав 

суперечки щодо маєткових меж‘ 

8. ʻкоролівський суд, який розглядав 

справи за апеляцією і справи, 

передані від асесорського суду‘ 

9. ʻнайвищий королівський суд, що 

діяв під час сейму – у перервах між 

його засіданнями‘ 

67. товар ʻхудоба, 

переважно велика 

рогата‘  

товар косматыи 

(с. 1064) 

ʻхутра‘  

68. — хороба ѡбложонаұ 

(с. 1066) 

ʻтяжка хвороба, що приковує до 

ліжка‘ 

 

69. — цесар турецкии 
(с. 1066) 

ʻтурецький султан‘  
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Таблиця 3. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення у СлДМВН 

ғ Реєстрове 

слово 

АСС Тлумачення Примітки 

1.  — гетман полныи 

(с. 305)  

ʻвоєначальник, який 

заступав гетьмана на полі 

бою‘ 

АСС реєстрове 

2. кгродский 

ʻміський, 

замковий‘ 
 

кгродский вряд  

(с. 305)  

ʻсудово-адміністративний 

уряд, який поширював свої 

компетенції на територію 

повіту і очолювався 

старостою; кгродски(и) суд 

становий суд на українських 

землях, запроваджений 

Литвою і Польщею, що 

очолювався у воєводствах 

воєводою, а в повітах – 

старостою, розглядав як 

цивільні, так і кримінальні 

справи різних верств 

населення, включаючи і 

шляхту‘ 

1. Такі 

словнички 

дають змогу 

подавати 

розширене 

значення. 

2. А тут не 

реєстрове. 

3. Тут на 

першому місці 

стоїть 

прикметник 

3. лист  

ʻюридичний 

документ, 

повідомлення‘ 
 

1.лист 

авизориялный 

2. лист веновный  

3. лист 

отвористый  

4. лист увяжчий  

(с. 305) 

1. ʻлист з повідомленням‘ 

2. ʻдокумент про придане‘ 

3. ʻвідкритий лист‘ 

4. ʻдокумент, за яким 

вводили когось у законне 

володіння маєтком‘ 

1. Короткі 

тлумачення 

юридичних 

паперів. 

Пор. із ТУ 

4. люнский  

див. фалендыш 

(с. 306) 

  1. Реєстрове 

слово подано 

без значення 

2.Використано 

відсилачі 

5. — ѡборона правная 

(с. 306)  

ʻправовий захист‘  

6. ѡтвористый  

див. лист 

(с. 306) 

  1. Реєстрове 

слово подано 

без значення 

2.Використано 

відсилачі 

7. — поводовая 

сторона  (c 307)  

ʻсторона, що вчинила позов 

до суду‘ 

 

8. — подкоморски1 суд 

(c. 307) 

ʻсуд, що займався 

розмежуванням грунтів‘ 

На першому 

місці – 

прикметник 

9. — рукодаиный 

(долг) (с. 307) 

ʻборг на підставі 

зобов‘язання‘ 

1. Прикметник 

на першому 

місці.  

2. Уперше тут 

іменник узято 

в дужки 
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10. — рукодаиный 

(слуга) (с. 307)  
 

ʻвірний слуга, той, хто 

перебуває на службі за 

домовленістю‘ 

1. Прикметник 

на першому 

місці. 

2. Іменник 

узято в дужки 

11. — штихова рана 

колота  

(с. 309) 

ʻрана; рана, нанесена 

списом‘ 

1. Прикметник 

на першому 

місці. 

2. Тут іменник 

без дужок!!! 
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Таблиця 3 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення у CлТУ 
ғ Реєстрове слово АСС Тлумачення Примітки 

1. буда  

‗будівля для 

господарських 

потреб; 

крамниця‘  

буда попільна 

(с. 357) 

‗підприємство для випалювання 

попелу‘ 

 

2. — випис врядовий 

(с. 358)  

‗випис із судово-адміністративних 

книг‘ 

АСС реєстрове 

3.  — вливковий запис, 

вливок 

 (с. 358) 

‗документ на передачу іншій особі 

власного права на юрид. дії, пов‘язані 

з майновими і борговими операціями‘ 

1. АСС 

реєстрове 

2. Подано два 

синоніми 

4. — 1. возний [єнерал] 

(с. 358) 

2. доводъ [правный] 

(с. 359) 

1. ‗дрібний судовий урядник, судовий 

виконавець‘ 

2. ‗сукупність заходів, якими сторона 

підтверджує свою правоту у судовому 

процесі‘ 

Частину АСС 

подано у [] 

5. гетьман 

‗командуючий 

військом‘ 

 

 

1. гетьман великий 

коронний  

 

2. гетьман польний  

(с. 358) 

1. ‗командуючий військом на землях 

Польського королівства‘ 

2. ‗заступник великого коронного 

гетьмана; командуючий військом на 

кордонах держави‘ 

 

6. — голоє речення [слова] 

(с. 358)  

‗словесна заява, не підкріплена 

пред‘явленням документа‘ 

АСС реєстрове 

7. — гостинний товар 

(с. 358) 

‗товар іногородніх та іноземних 

купців‘ 

АСС реєстрове 

8. добра  

‗нерухоме 

майно; 

землеволо-діння‘ 

1. добра нерухоме  

2. добра лежачиє 

(с. 359) 

1. ‗майно, землеволодіння‘ 

2. ‗земельна власність‘ 

 

9. — єнералъ краківський 

(с. 359) 

‗староста земель Малої Польщі, 

історичної області Польсьского 

королівства‘ 

АСС реєстрове 

10. — жупа соляна  

(с. 359) 

‗соляна копальня‘ АСС реєстрове 

11. загаєний 

(с. 359) 

— див. суд гайний 1. Реєстровим є 

одиничний 

прикметник 

2. Використано 

відсилачі 

12. задворний 

(с.359)  

— див. суд дворний 1. Реєстровим є 

одиничний 

прикметник 

2. Використано 

відсилачі 

13. — збоже крупноє 

(с. 360) 

‗крупи‘ АСС реєстрове 

14.  — звѣръ косматый, 

товари косматыє 

(с. 360)  

‗хутро‘ 1. АСС 

реєстрове 

2. АСС 

синоніми 

15. — звонокъ ратушный 

(с. 360) 

‗дзвін на міській ратуші‘ 1. АСС 

реєстрове 

2. незрозумілі 

причини 

виділеного АСС  

16. — здоровая справа 

(с.  360) 

‗судовий процес, відкладений при 

збереженні права позивача на його 

продовження‘ 

АСС реєстрове 

17. — кагальний суд  див. суд кагальний 1. АСС 
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(с. 360) реєстрове 

2. Використано 

відсилачі 

18. — каптуровий суд 

(с. 360) 

див. суд каптуровий 1. АСС 

реєстрове 

2. Використано 

відсилачі 

19. квитъ,  

квитанция 

ʻборгова 

розписка‘ 

1. квитъ отмитный  

2. квитъ поборовый 

(с. 360) 

1. ʻквит про сплату мита‘ 

2. ʻквит про сплату податку‘ 

 

20. — книга злота малярского 

 (с. 361) 

ʻлисти золотої фольги, листове 

золото‘ 

АСС реєстрове 

21. комора  

ʻмитниця‘  

1. комора домовая  

2. комора местская  

(с. 361) 

1. ʻповітка‘ 

2. ʻкрамниця на ринку, належна 

магістрату‘ 

 

22. лист 

ʻюридичний акт‘ 

1. лист безмитний  

 

2. лист завартий  

 

3. лист записний 

 

4. листъ заручний  

 

 

 

5. листъ визнаний 

 

6. лист квитовний 

 

7. листъ отвороний, 

листъ отвористий 

8. листъ позволений 

(с. 361) 

1. ʻлист із офіційним дозволом на 

право безмитної торгівлі‘ 

2. ʻзакритий лист із розпорядженням 

чи повідомленням‘ 

3. ʻлист із оголошенням про 

дарування чи уступку майна‘ 

4.ʻіз вказанням суми заруки (штрафу), 

який експонент зобов‘язується 

сплатити на випадок порушення ним 

певної угоди‘ 

5. ʻіз підтвердженням конкретної 

юридичної дії, вчиненої експонентом‘ 

6. ʻрозписка про оплату експоненту 

грошових сум‘ 

7. ʻвідкритий лист із розпорядженням 

чи повідомленням‘ 

8. ʻіз оголошенням про дозвіл 

ексціпієнту виконати певну юридичну 

дію‘ 

Різний спосіб 

тлумачення 

АСС 

23. — люди житії 

(с. 362) 

ʻкатегорія служилих людей [у Пскові]‘ 1. АСС 

реєстрове 

2. Тлумачення 

не чітке 

24. — люди люзні 

(с. 362)  

ʻнеосілі люди без визначеного заняття, 

волоцюги‘ 

Різний спосіб 

тлумачення; 

пор. вище 

25. — люди неясачні (с.362)  ʻнеоподатковані люди; люди, які не 

виконують тяглової повинності‘ 

1. Різний спосіб 

тлумачення; 

пор. вище 

2. АСС є 

реєстровим. 

Пор. листъ 

26. люнский 

ʻлондонський‘ 

про тканину 

(с. 362) 

ʻтонке англійське сукно‘ Не подано 

самого АСС 

27. маршалок 

ʻрозпорядник 

двору, сейму, 

сеймика тощо‘ 

1. маршалок 

Волинської землі  

 

2. маршалок дворний  

 

 

3. маршалок земський  

(c. 362) 

1. ʻнамісник Волинської землі до 

створення Волинського воєводства 

(1566 р.) 

2. ʻрозпорядник королівського 

[невеликокнязівського] двору, 

управитель двірських служб‘ 

3. ʻсановник у Великому князівстві 

Литовському з функціями міністра 

внутрішніх справ і юстиції‘ 

 

28. маршалок 

ʻрозпорядник 

двору, сейму, 

1. маршалок 

Волинської землі  

 

1. ʻмаршалок дворний розпорядник 

королівського [невеликокнязівського] 

двору, управитель двірських служб‘ 
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сеймика тощо‘ 2. маршалок земський 

(с. 362) 

2. ʻсановник у Великому князівстві 

Литовському з функціями міністра 

внутрішніх справ і юстиції‘ 

29. — містр попельний 

(с. 362) 

ʻмайстер по випалюванню попелу‘ АСС реєстрове 

30.  муравский 

ʻмуравський, 

виготовлений у 

Моравії‘ 

про тканину 

(с. 362) 

ʻгрубе сукно натурального сірого 

кольору‘ 

Не подано 

самого АСС 

31. — оправа міська 

(с. 363) 

ʻміська оборона, сукупність збройних 

припасів міста‘ 

АСС реєстрове 

32. — 1. пан київський  

2. пан троцький  

і т.д.  

(с. 363)  

 

1. ʻкиївський каштелян‘ 

2. ʻтроцький каштелян‘ 

1. АСС 

реєстрове 

2. Цікаве 

тлумачення 

«т.д.» 

33. — пани Ради коронної 

(с. 363) 

ʻсенат Польського королівства‘ АСС реєстрове 

34. — пані оправна 

(с. 363) 

ʻпожиттєва власниця маєтку, 

записаного їй чоловіком на віно, тобто 

на забезпечення посагом‘ 

АСС реєстрове 

35. паробок  

ʻслуга‘ 

паробокъ местський 

(с. 363) 

ʻслуга для доручень при міському 

уряді‘ 

 

36. — попіл смальцьований 

(с. 364) 

див. смальцуга 1. АСС 

реєстрове 

2. Дано 

відсилачі 

37. — поступок правний  

(с. 364) 

ʻсудовий процес‘ АСС реєстрове 

38. — право майдебурскоє 

(с.364) 

ʻмагдебурзьке право: система 

муніципального (міського) права, що 

склалася в німецькому м. Магдебурзі; 

з XIV–XVст. набула значного 

розповсюдження у містах Польського 

королівства і Великого князівства 

Литовського‘ 

1. АСС 

реєстрове 

2. У таких 

словничках є 

змога довільно 

деталізацією 

тлумачити АСС.  

39. — право посполитоє 

(с. 364) 

ʻсукупність загальнообов‘язкових 

норм, встановлених або 

санкціонованих державою‘ 

АСС реєстрове 

40. — присяга тілесна 

(с.364) 

ʻприсяга з колінопреклонінням, що 

поширювалася на непривілейовані 

стани‘ 

АСС реєстрове 

41. разовий про хліб 

(с. 364)  

ʻвипечений з борошна одноразового 

просіювання‘ 

Не подано 

самого АСС 

42. — реч посполитая 

(с.365) 

ʻдержава; міська громада‘ Не подано 

самого АСС 

43. — рокъ завитий 

(с.365) 

ʻостаточний судовий термін, що не 

підлягає відстрочці‘ 

Не подано 

самого АСС 

44. — сенат гданський 

(c.365) 

ʻміська рада в м. Гданську‘ 1. АСС 

реєстрове  

2. Чому не 

подано 

реєстрового 

слова сенатъ 

ʻміська рада‘, 

тоді не було би 

потреба 

виділяти АСС 

45. — слуга замковий 

(с. 365)  

ʻбоярин-ленник державного замку, 

зобов‘язаний до виконання певних 

замкових повинностей військового чи 

напіввійськового характеру‘ 

1. АСС 

реєстрове 

2. Поширене 

тлумачення 
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46. смальцуга, 

попіл 

смальцьова-ний, 

шмельцуга  

— смальцуга (с. 365). 1. АСС у реєстрі 

2. Увага! 

Синоніми в 

реєстрі 

47. — соль толпястая 

(c.365) 

ʻсіль товп‘яста, тобто сформована у 

толпи [топка, грудка солі] 

АСС реєстрове  

48. — стравні речі 

(с. 366) 

ʻпродукти харчування‘ АСС реєстрове  

49. суди 1. суд гайний судъ  

 

 

 

2. судъ головний 

трибунальський  

 

 

3. судъ гостинний 

 

 

 

4. судъ гродський 

 

 

 

5. судъ задворний 

 

 

6. судъ земський 

 

 

7. судъ кагальний 

 

 

 

 

 

 

8. судъ каптуровий  

 

(с. 366) 

1. ʻміський магдебурзький суд, 

скликуваний для розгляду 

невідкладних, переважно 

кримінальних справ‘ 

2. ʻГоловний Люблінський трибунал, 

вища апеляційна інстанція для Малої 

Польщі та українських земель у складі 

Речі Посполитої‘ 

3. ʻнерегулярна судова інстанція на 

базі замкових або міських 

магдебурзьких для розгляду спорів 

іногородніх купців під час ярмарків‘ 

4. ʻсуд королівських намісників у 

кримінальних справах, який діяв на 

території, підпорядкованій їхній 

юрисдикції‘ 

5. ʻсуд особистої королівської 

юрисдикції, вища апеляційна 

інстанція для гродських судів‘ 

6. ʻорган виборного шляхетського 

судочинства на території певних 

повітів, земель чи воєводств‘ 

7. ʻорган виборного єврейського 

судочинства, юрисдикція якого 

поширювалася на територію кагалу, 

звичаєвої територіальноїодиниці що 

охоплює єврейське населення 

конкретного міста з прилеглими 

селами чи містечками‘ 

8. ʻсуд, який під час безкоролів‘я 

заміняв суди інших інстанцій для 

розгляду цивільних справ‘ 

1. До 

реєстрового 

слово не подано 

значення 

2. Різний спосіб 

тлумачення 

3. Переважає 

поширене 

тлумачення  

50. — фура попільна 

 (с. 367) 

ʻ вивезення попелу‘ АСС реєстрове 

51. шафар ʻеконом, 

прикажчик‘ 

шафар будний 

(с. 367) 

ʻеконом на буді попільній‘ Для тлумачення 

одного АСС 

використано 

інше АСС 
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Таблиця 5. 

Ад‘єктивно-субстантивні словосполучення у СлККПС 
ғ Реєстрове 

слово 

АСС Тлумачення Примітки 

1.  возныи, 

возныи єнерал  

(с. 325) 

 ‗дрібний судовий урядник‘  У реєстрі 

одиничний 

іменник і 

АСС 

2. — выпис врядовый 

(с. 326) 

‗випис із судово-

адміністративних книг‘ 

 

3. — голыми слови 

(с. 326) 

‗голослівно‘  

4. — давность земская 

(с. 326) 

‗встановлений законом строк 

давності, після якого 

колишній власник майна, що 

не пред‘являв на нього 

претензій, втрачає права 

власності‘ 

порівняти з 

іншими 

словниками, 

як вони 

тлумачать 

один і той же 

термін 

5. дедизна, 

дедина, 

дедицтво 

(имене 

материстоє, 

именє 

ѡтчизноє) 

(с. 326) 

 ‗спадкове шляхетське 

землеволодіння‘ 

У реєстрі 

а) 

синонімічний 

ряд з 

одиничних 

іменників і 

б) з АСС 

6.  довод листовыи, 

довод листовныи 

(с. 326) 

‗корпус документів, яким 

підтверджується право 

власності на землеволодіння‘ 

 

7.  завод граничный 

(с. 326) 

див. дукт (дукт ‗офіційний 

показ границь маєтку, 

граничний обвід‘) 

 

8.  затяги правныє 

(с. 326) 

‗чинності, пов‘язані з 

судовим процесом‘ 

 

9. лист  

‗юридичний 

акт‘ 

1. лист заручныи, 

лист ручныи 

2. лист 

комисарскии, лист 

комисейныи  

3. лист 

компромисныи  

4. лист 

отвористыи, лист 

отвороныи  

5. лист отрочоныи, 

лист одрочоныи  

 

6. лист уважьчыи 

(с. 328) 

1. ‗зобов‘язання‘ 

 

2. ‗декрет комісарського 

суду‘ 

 

 

3. ‗документ із викладом 

умов полюбовної угоди‘ 

4. ‗відкритий лист із 

розпорядженням‘ 

5. ‗лист на відстрочку 

судових розглядів‘ 

6. ‗акт введення у 

землеволодіння‘ 

 

10.  моц зуполная  

(с. 328) 

‗повноправне доручення‘  
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  моц листованая 

(с. 328) 

лист-доручення  

  ѡбороны правныє  

(с. 328) 

‗докази у судовому процесі‘  

 ѡбрубъ, 

ѡбрубный 

кгрунт, ѡстров  

(с. 328) 

 ‗цілісна земельна ділянка, 

належна одному власнику і 

обмежована довкола‘ 

У реєстрі 

одиничний 

іменник і 

АСС 

  паненскии стан 

(с. 328) 

‗дівоцтво‘  

  перевод правныи 

(с. 328) 

‗судовий вирок на користь 

позивача, виграний процес‘ 

 

 пляц ‗місце‘ на ширшому 

пляцу (с. 328) 

‗у вищій судовій інстанції‘  

  померкованє 

приятелскоє 

(с. 329) 

‗полюбовна угода‘  

  поступокъ 

правный (с. 329) 

‗судовий процес‘  

  1. право 

посполитоє 2. 

право дедичноє 

(с. 329) 

1. ‗сукупність 

загальнообов‘язкових норм, 

встановлених або 

санкціонованих державою‘ 

2. ‗земельне спадкове право‘ 

 

  присега телесная 

(с. 329)  

‗присяга з 

колінопреклонінням, що 

поширювалася на 

непривілейовані стани‘ 

 

 рация; рации 

правныє  
(с. 329) 

 ‗доказ, юридичні докази‘ У реєстрі 

одиничний 

іменник і 

АСС 

  розсудок судовый  

(с. 329) 

‗судове рішення‘  

 рок (рочок, 

термин)  

‗термін 

судових 

засідань, 

судова сесія‘ 

1. рок завитыи  

 

2. рок препелзлыи  

 

3. роки земскиє  

 

 

 

 

 

 

4. роки  

подкоморскиє 

5. рочки кгродскиє 

(с. 329) 

1. ‗остаточний судовий 

термін, що не підлягає 

відстроченню‘ 

2. ‗судове засідання, яке не 

відбулося‘ 

3. ‗судові сесії земського 

суду, які тривали протягом 

двох тижнів у визначений 

строк, а саме: михаиловскиє – 

після 29 вересня, 

светотроицкиє – після Трійці; 

трикролскиє – після 6 січня‘ 

4. ‗судові сесії 

підкоморського суду‘ 

5. ‗судові сесії гродського 

суду‘ 

 

  росправа правная 

(с. 330) 

‗судовий спір‘  
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  справа болшая 

(с. 330) 

‗процес у вищій судовій 

інстанції‘ 

 

  сторона отпорная 

(с. 330) 

‗відповідач‘ Подано як 

окремі 

реєстрові 

АСС; пор. 

листъ 

  сторона поводовая 

(с. 330) 

‗позивач‘  

  судерев, 

судеревная земля 

(с. 330) 

‗ліси та угіддя, що 

перебували в спільному 

землекористуванні кількох 

власників, маєтки яких 

знаходилися поруч‘ 

У реєстрі 

одиничний 

іменник і 

АСС 

  хороба обложная 

(с. 331) 

‗тяжка хвороба, що приковує 

до ліжка‘ 
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ДОДАТОК II 

“Комбінаторний словник  

української мови XVI–XVIII століть” (А–Б) 

 

А 

абшитованный звільнений, відставний 

• осаулъ абшитованный (1752 Мат.Полт.Полк. І, 5 // КТ) 

• сотникъ абшитованный (1764 Мат.Арх. 187 // КТ) 

• товаришъ абшитованный (XVIII ст. Зап.Мовч. 81 // КТ) 

авизоралный повідомний (у складі юридичної назви) 

• листъ (1) авизоралный (Ісаїки, 1643 ДМВН 253) 

авксилѣярный помічний, допоміжний 

• войска авксилѣярныє <малоросийскиє> (XVIII ст. Вел.Сказ. 2 // КТ) 

авонский афонський, пов‘язаний з Афоном 

• печать(1) авонская (1739 [?] КТ) 

авраамовый Авраамів, належний Авраамові 

• пастухъ авраамовый (поч. XVII ст. Проп.р. 182 зв.) 

автентичный (автеньтичъный, авътенътичъный, авътенътычный, 

аутентичный) 1. автентичний, справжній, оригінальний 

• плястеръ аутентичный <норемберский> (XVIII ст. Лѣк. 51 // КТ) 

2. автентичний, дійсний 

• выписъ авътенътичъный [с книгъ(2)] (Київ, 1643 ДМВН 264) 

• листъ (1) автентичный (1689 Ак.Зем. 117 // КТ) 

• позовъ автенътичъний <кгродский, черниговъский> (Чернігів, 1641 ЛНБ 5, ІІ 4063, 

177) 

• привилей автентичный (1635 АрхЮЗР 1/VI, 19 // КТ) 

• уставы автентичныи (XVII ст. Коп.Пал. 583 // КТ) 

• ухвалы автентичныи (XVII ст. Коп.Пал. 583 // КТ) 

3. затверджений, законний 

• граници авътенътычныє (1639 ККПС 261) 

агаронский те саме, що агарянский 1 

• кроль агаронский (XVII ст. [?] КТ) 

агарянский 1. татарський 
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[агарянинъ потомок Агарі: половчанин, татарин, сарацин
82

] 

• языкъ(2) агарянский (1697 Эв.Ист. І, 711 // КТ) 

2. мусульманський, не-християнський 

• обычай(1) агарянский 

обычай агарянский нѣст християнский  

дерзнути ити во слѣдъ мертвого тѣла 

 ко церкви и ко гробу 

(XVII ст. Інд. ғ 527, 249 // КТ) 

агатовъ агатовий (у складі мінералогічної назви) 

• камень агатовъ (XVI ст. Травн. 487) 

агиревъ аїровий 

[агиръ аїр, татарське зілля] 

• корень агиревъ (XVIІ ст. Рук. ғ 362, 274 // КТ) 

аґлицкий 1. англійський 

• сукна аґлицкиє (1719 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. ІІ, 262 // КТ) 

2. англійський (у складі географічної назви) 

• земля аґлицкая (1718–1724 ЛСЛ 128) 

адамантовый 1. твердий, непохитний 

• статечность адамантова [въ вѣрѣ отчистой] (Київ, 1621 Коп.Пал. 1137) 

2. беззаперечний, переконливий 

• доводи(1) адамантовыє [правды] (Київ, 1620–1621 МІКСВ 32) 

адамашковый (адамашъковый, єдамашковый, одамашковый, 

ядамашковый) адамашковий  

[адамашка шовкова тканина, часто ткана золотом або сріблом] 

• апараты адамашъковыє <блаватныє, аксамитныє, атласовыє, табиновыє> 

(Луцьк, 1671 АрхЮЗР 1/VI, 764) 

• взоръ адамашковый (Львів, 1637 Інв. 76) 

• воздухъ(2) ядамашковый <глинястый> (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• делеи адамашковыє (Луцьк, 1563 РЕА ІІ, 127) 

• доломанъ адамашъковый <чирвоный шкарлатъный> (Луцьк, 1631 АрхЮЗР 8/ІІІ, 

585) 

• єпетрахили адамашковыє (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 257) 

• индит адамашковая (1561 AрхЮЗР 8/VІ, 108) 

                                                 
82

 Тимч. І, 7 
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• калытка адамашковая (Львів, 1637 Інв. 23) 

• катанъка адамашковаӕ <кунами подшитаӕ> (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 4060, 104) 

• кофтан ѡдамашковый (Володимир, 1547 AS IV, 564) 

• лиштва адамашковая <красная> (XVIIІ ст. Кн.ризн. 46 // КТ) 

• наракавници ӕдамашковыи (Краків, 1539 AS IV, 184) 

• ораръ адамашковый <дїаконский чирвоный> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 257) 

• петрахиль єдамашковый (Четвертин, 1610 ВИАС І, 10) 

• покровци ӕдамашковыи (Четвертин, 1610 ВИАС І, 10) 

• рызы (1) ядамашковыє <червоныє> (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• саръдакъ адамашковый (1572 [?] КТ) 

• саянъ адамашковый <чирвоный> (Луцьк, 1563 РЕА ІІ, 127) 

• чамара адамашковаӕ <брүнатнаӕ> (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 14 зв.) 

• шата адамашковаѧ <новаѧ, черленаѧ> (Несухоїже, 1550 AS VI, 5) 

• штyки ѡдамашковыє <нє краєныє> (Володимир, 1547 AS IV, 564) 

• шyба ѡдамашковаѧ (Краків, 1539 AS IV, 184) 

• шубка ѡдамашковаѧ (Кременець, 1571  ЛНБ 103, 1921, 6 зв.) 

аджамский (ачамский) перський 

• коберци аджамскиє (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 13 зв.-14) 

• кожухъ ачамский <бараний> (Житомир, 1584 АЖМУ 90) 

адзямеский те саме, що аджамский 

• коберъци адзӕмескиє (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 4060, 105) 

администраторский адміністраторський, урядовий 

• дієцезія администраторская (1694 АЗР V, 269 // КТ) 

адмѣралский (адмиралскїй) адміральський 

• корабль адмиралскїй (1718–1724 ЛСЛ 781) 

• окрентъ адмѣралский (XVIII ст. Вел.Сказ. 243 // КТ) 

адовъ (адовый, адовѣй) адський, пекельний 

[адъ 1. царство мертвих. 2. місце вічних мук, пекло] 

• брамы(1) адови образн. [сили аду, пекла] (1600–1601 Виш.Кр.отв. 184) 

• брони адовы образн. [сили аду, пекла] (Київ, 1621 Коп.Пал. 410) 

• ворота адовы образн. [сили аду, пекла]  

Хс҃ бовѣмъ длѧ нєи оутєрпѣлъ, ворота адовы нє змогүтъ противко нєи, 

латвѣй Нєбү зникнүти и зємли погибнүти,  

анижєли што злоє оутєрпѣти Цр҃кви 
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(Київ, 1625 Злат.Н. 129 зв.) 

• врата адовы образн. [сили аду, пекла] (Вільна, 1608 Гарм. 187) 

• кгмахи адовыє образн. [ад, пекло] (Львів, 1630 Тр.п. 164) 

• дно(1) адовоє (XVI ст. НЄ 74)  

• конци адовыє <послѣдныє> (1599 Виш.Кн. 50) 

• мѣста(1) адова образн. [ад, пекло]  

хс҃ъ бъ҃… пришолъ моцно въ адова мѣста в түю тємность 

(1489 Четья 48) 

• пащеки адови образн. [ад, пекло] (XVII ст. Єв.Реш. 10 // КТ) 

• пропасти адовѣє образн. [ад, пекло] (1599 Виш.Кн. 217) 

• стрѣлы адови образн. [сили аду, пекла] (XVII ст. Яв.Сказ. 29 // КТ) 

• темница адова образн. [ад, пекло]  

Єдины вѡиска [ангелѡвъ] зостали: оу гроба притѣлѣ Гн҃и;  

А дрүгіи… пѡшли; за Дш҃єю Хрс҃товою; в долѣшнюю странү зємлѣ, 

къ адовой тємници; съ Гс҃дємъ, и Цр҃ємъ своим̾ 

(Чернігів, 1646 Перло 95 зв.–96) 

• торгъ адовъ образн. [зла жінка] (XVII ст. Інд. ғ 527, 242 // КТ) 

адский (адъский, адьский) те саме, що адовъ 

• вѧзєнє адъскоє образн. [ад, пекло] (XVII ст. Зерц. // КТ) 

• вѧзни адскиє образн. [душі померлих] (Чернігів, 1646 Перло 64) 

• мученіє адскоє (1718–1724 ЛСЛ 175) 

• мѣста(1) адскиє <подзємныє тємныє> образн. [ад, пекло] 

дүшү Лазарєвү Агг҃лѡвє Бж҃єи взѧли; и нєсли ю до Нб҃а,  

а богача грѣшногѡ; дїѧвѡли нєсли дүшү  

до адских̾ подзємныхъ тємныхъ мѣст̾ 

 (Чернігів, 1646 Перло 128) 

• окно адскоє (1718–1724 ЛСЛ 706) 

• панство(1) адскоє образн. [ад, пекло] (1631 Волк. 24 зв.) 

• пропасть адская образн. [ад, пекло] (Чернігів, 1646 Перло 145 зв.) 

• силы адьския (1489 Четья 333) 

• темность адская 

грѣшныци въскрєснүтъ и виидүтъ из гробѡвъ свѡихъ, 

в̾ тємныхъ тѣлахъ шпєтны; ӕкѡ мүринѡвє…; 

пѡлны тємности адскѡи; и смрадовъ, 

оу своихъ оуломнѡстяхъ станүтъ 

 (Чернігів, 1646 Перло 145 зв.) 
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аєрный (аирный) повітряний 

• воздухи (1) аєрныє (1598 Виш.Кн. 310 зв.) 

• облакъ аирный (Чернігів, 1646 Перло 142) 

аєровымыслный вигаданий, неправдивий 

• книжки аєровымыслныи [Скаргы] (1608–1609 Виш.Зач. 201) 

азбучный азбучний, алфавітний 

• лѣтеры азбүчныи (1627 ЛБ 234) 

• порӕдокъ азбүчный (к. XVI ст. Розм. 5 зв.) 

азийский азійський (у складі географічної назви) 

• страни азийскиє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 7 // КТ) 

азитицкий те саме, що азийский  

• Сармация азитицкая <або татарская> (XVІII ст. Пам.укр.м. IV, 33 // КТ) 

азиятицкий (азіятицкий) те саме, що азийский 

• страни азиятицкиє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 18 // КТ) 

азовский азовський (у складі географічної назви) 

• море азовскоє (1718–1724 ЛСЛ 698) 

академицкий академічний, учений 

• богословцы академицкиє <школныє> (Дермань, 1605 Мел.Л. 10) 

аквавитый оковитий 

[аквавита горілка, букв. вода життя] 

• горилка аквавитая  (Луцьк, 1650 АрхЮЗР 6/І, 569) 

аксамитный (оксамитный) оксамитний, оксамитовий 

• апараты блаватныє <аксамитныє, адамашъковыє, атласовыє, табиновыє> 

(Луцьк, 1671 АрхЮЗР 1/VI, 764) 

• балдахіумъ аксамитноє <чорноє> (XVIII ст. Діар.Хан. 17 // КТ) 

• брама(2) оксамитная (Луцьк, 1598 АрхЮЗР 1/VI, 241) 

• дылѣя оксамитная <чирвоная> (Луцьк, 1563 РЕА ІІ, 127) 

• єпетрахиль аксамитный (Львів, 1579 ЛСБ 1034) 

• жепанъ аксамитный <чирвоный> (1600 Мат.коз.зем. 15 // КТ) 

• колдра аксамитная (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 4060, 104) 

• колпакъ оксамитный (Вільна, 1546 AS IV, 474) 

• кунтушъ аксамитный (XVIII ст. Вел.Cказ IV, 120 // КТ) 

• летникъ аксамитный (Луцьк, 1622 АрхЮЗР 6/І, 430) 

• лиштва аксамитная <червона> (XVII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 
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• окладъ аксамитный (Львів, 1579 ЦДІАЛ 129, 1, 1114) 

• пасаманъ оксамитный (Житомир, 1650 ДМВН 194) 

• петрахиль аксамитный (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• покритя оксамитныє (Луцьк, 1583 АрхЮЗР 1/І, 183) 

• поясъ оксамитный (Луцьк, 1598 АрхЮЗР 1/VI, 242) 

• саянъ оксамитный (Володимир 1573 АрхЮЗР 8/ІІІ, 245) 

• ферезия аксамитная (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 4060, 104, 105) 

• чамара аксамитная (Володимир, 1631 АрхЮЗР 1/VI, 628) 

• шапка оксамитная (Ковель, 1585 ЖКК І, 261) 

• шапочка оксамитная (Київ, 1633 ЛНБ 5, ІІ 4060, 23 зв.) 

• шаты аксамитныє (Житомир, 1647 ЦДІАК 11, 1, 12, 72)  

• шуба оксамитная (Володимир, 1547 AS IV, 364) 

актеоновъ Актеонів, належний Актеонові 

• песъ актеоновъ (1718–1724 ЛСЛ 47) 

акторовый (акторовъ) 1. позивачевий, належний позивачеві 

[акторъ позивач] 

• доводы акторовыє  (Вінниця, 1605 ЛНБ 5, ІІ 4051, 106) 

• маєтность акторовая (Горошки, 1642 ДМВН 220) 

• поступокъ акторовъ <нинешний> (Вінниця, 1605 ЛНБ 5, ІІ 4051, 111) 

• пята акторовая (Київщина, 1639 ККПС 256) 

2. позивачевий, оскаржений, потерпілий (у складі юридичної назви) 

• сторона акторовая (1693 Кн.Мѣск.Полт. 36 // КТ) 

акторский те саме, що акторовый 2 

• сторона акторская (1693 Кн.Полт. 34 // КТ) 

актуалный чинний 

• интенцыя актуалная (1722 Зам. 4 // КТ) 

алабастровый (алябастровый) 1. алебастровий 

• гробъ алябастровый (Київ, 1621 Коп.Пал. 1009) 

• слоикъ алябастровый (1627 ЛБ 174) 

2. алебастровий (у складі мінералогічної назви) 

• камень алабастровый (XVIII ст. Гр.Барск. І, 249 // КТ) 

алавастрный те саме, що алабастровый 1 

• деко алавастрноє <и порфирноє> (XVIII ст. Гр.Барск. І, 129 // КТ) 

албанский албанський 
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• княжата албанскии (1665 Гал.Кл.Раз. 411 // КТ) 

алекторскій алекторський (у складі мінералогічної назви) 

[алекторъ півень] 

• камыкъ алекторскій (1718–1724 ЛСЛ 49) 

алембиковый очищений, дистильований 

• водка(1) алембиковая (XVIII ст. Дн.Марк. ІІ, 261 // КТ) 

алемпардовый леопардовий 

• попона алемпардовая (1744 Мат.ист.ЮР 105 // КТ) 

алендерский голландський 

• кошуля алендерская (1744 Арх.Сул. 219 // КТ) 

александрийский (александрійский) александрійський, пов‘язаний із 

м. Александрія 

• бумага александрійская (1718–1724 ЛСЛ 175) 

• камка александрійская (1552 ОЧерк.З 8 зв.) 

2. александрійський (у складі історичної назви) 

• война Александрийская (поч. XVII ст. Проп.р. 34) 

алкермесовый алкермесовий 

[алкермесъ сироп із дубового черв‘яка] 

• водка(1) алкермесовая (XVIII ст. Дн.Марк. ІІ, 226 // КТ) 

аллеґоричный (аллигорїчный) алегоричний 

• выкладъ аллигорїчный [Моисєєвого закону] (Вільна, 1627 Дух.б. 387) 

• сенсъ аллеґоричный (XVII ст. Гал.Кл.Раз. 167 // КТ) 

алмазный (алмазній) алмазний, діамантовий 

• канакъ алмазній (1734 Реєстр Риз.Соф. 16 // КТ) 

• крестъ алмазный (1743 Ризн.Соф.кн. 133 // КТ) 

• перстень алмазный (1746 Арх.Мот. 110 // КТ) 

алмужный пов‘язаний із милостинею 

• робота(1) алмужная 

ялмужна… вуд грѣху завертаєт чоловѣка, 

бо из роботы алмужной на семъ свѣтѣ 

удѧчную смерть чинитъ  

(XVІII ст. Укр.-Р.Арх. Х, 295 // КТ) 

алоесовый алоевий (у складі ботанічної назви) 
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• древо алоесовоє (XVІII ст. Лѣк. 28 // КТ) 

алтабасовый (алтайбасовый) алтабасовий 

[алтабасъ вид парчі] 

• делиѧ алтабасовая <подшитая кунми> (1558 AS VI, 214) 

• копенякъ алтабасовый (XVII ст. АЮЗР ІІ, 213 // КТ) 

• петрахиль алтабайсовый (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• полица алтабасовая (1596 АЮЗР І, 264 // КТ) 

алтембасовый (алътембасовый) те саме, що алтабасовый 

• єпетрахиль алтембасовый <среброзлотоглавный> (XVIII ст. Кн.ризн. 44 // КТ) 

• копенѧкъ алтембасовый (1596 Виш.Кн. 232 зв.) 

• полица алтембасовая <золотая> (XVIII ст. Кн.ризн. 43 // КТ) 

• сакосъ алтембасовый <парчевый, золотый, царский> (XVIII ст. Кн.ризн. 44 // КТ) 

• шаты алътембасовыє (Житомир, 1611 АрхЮЗР 3/І, 171) 

алхимицкий алхімічний 

• огни алхимицкиє (1646 Діар.Фил. 95 // КТ) 

• робота(2) алхимицкая (Київ, 1631 ПККДА ІІ-1, 408) 

алчебный постовий, пов‘язаний із дотриманням посту 

• даръ алчебный (1489 Четья 311) 

амазский амазський 

[Амасья місто на території сучасної Туреччини] 

• камка амазская <червьчата> (1488 ТУ 32) 

амброзієвъ амброзієвий (у складі ботанічної назви) 

• трава амброзієва (XVI ст. Травн. 28)  

аметистовъ аметистовий (у складі мінералогічної назви) 

• камень аметистовъ (XVI ст. Травн. 490) 

ангеловъ (аггеловъ) те саме, що ангельский
1
 1 

• лицє ангєлово (1489 Четья 106 зв.) 

• намовы аг҃геловы (серед. XVII ст. Хрон. 387 зв.) 

• пришествиє ангелово (1600–1601 Виш.Кр.отв. 170) 

• руки(1) агг҃ловы (Львів, поч. XVII ст. Крон. 99 зв.) 

• слово ангелово (1489 Четья 16) 
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ангельский
1
 (аггелский, аггельский, аггельскій, ангелскїй, 

ангелскый, ангелъский, ангелъскїй, анъделский, аньгелскій, 

аньгельский)  

1. ангельський, належний ангелові (ангелам) чи пов‘язаний із ним 

• везренє агг҃льскоє (Львів, 1614 Кн. о св. 405) 

• воинство ангельскоє (1489 Четья 43 // КТ) 

• войска агг҃елскиє (І пол. XVII ст. Сл. о зб. 26) 

• глота ангелъская (XVI ст. НЄ 68) 

• гуфы агг҃ельскиє 

И на рицыръство сѧ н҃бсноє поздрѣмѡ, 

И гуфам сѧ Агг҃льским пилнє присмотрѣмѡ 

 (Львів, 1616 ЧИОНЛ ХХІІІ./3, 80) 

• духновенїє агг҃лскоє (Київ, 1637 УЄ Кал. 40) 

• животъ агг҃елскїй (Київ, 1637 УЄ Кал. 10) 

• зборъ аньгельский (к. XVI ст. Укр.п. 75) 

• компанїя ангелская (поч. XVII ст. Проп.р. 192 зв.)  

• лег̾кость аггел̾ская (XVI ст. УЄ Трост. 63) 

• ликы ангелскиє (поч. XVII ст. Проп.р. 20) 

• мѣсто(3) аггельскоє (к. XVI ст. УЄ 31, 213 зв.) 

• подобіє ангелскоє (Київ, 1621 Коп.Пал. 1021) 

• позоръ ангелский (1598 Виш.Кн. 124) 

• покармъ ангелский <ст҃ый> образн. [набожныє пѣсни] (Київ, 1634 МІКСВ 313) 

• полки аньгелскіє (к. XVI ст. Укр.п. 71) 

• послуги ангелскиє (Острог, 1607 Лѣк. 79) 

• похвалы ангельскиє (1599–1600 Виш.Кн. 48) 

• радость агг҃ельская (1556-1561 ПЄ 287) 

• ризи(2) ангельскіє (XVIIІ ст. [?] КТ) 

• разумы агг҃лскиє (Чернігів, 1646 Перло 11) 

• розумъ агг҃елскїй (Львів, 1646 Жел.Сл. 5) 

• руки(1) ангелъскїє <ст҃ыє> (Острог, 1607 Лѣк. 85) 

• силы ангельскиє <небесныє> (поч. XVII ст. Проп.р. 192 зв.) 

• свѣтло ангелскоє (Львів, 1630 Тр.п. 174) 

• свѣтлость ангельская (XVII ст. Інд. ғ 527, 1 // КТ) 

• слова агг҃льскиє  

Всєсьмы тамъ вєдлугъ слѡвъ до насъ Агг҃льскихъ знашли. 
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Іѡсифа, Матку, и Дитѧ повитоє 

(Львів, 1616 ЧИОНЛ ХХІІІ/3, 72) 

• служба(4) аггельская (Львів, 1605–1606 Перест. 53) 

• сожитель ангелскій [блаженный Феодосій] (к. XVI ст. Укр.п. 88) 

• староста(2) аг҃гельскій [архангелъ] (1596 ЛЗ 24) 

• трубенє агг҃елскоє (Чернігів, 1646 Перло 131) 

• трубы агг҃лскїи  

тогды трүбы агг҃лскїи въстроубѧт̾ вєлми и нб҃са зовьютсѧ ӕко трүба  

и боудєт н҃бо ново, и зємлѧ нова 

(Львів, 1585 УЄ ғ 5, 21) 

• уста ангельскиє (1599-1600 Виш.Кн. 48) 

• хлѣбъ ангелскый 1. образн. [манна з неба] (Острог, 1599 Кл.Остр. 215). 2. образн. 

[Cвяте Причастя] (Київ, 1646 Тр. 915) 

• хоры ангельскиє (Київ, 1637 УЄ Кал. 9) 

• чини ангельскиє <небесныє> (1608-1609 Виш.Зач. 216) 

• чистость анделская (XVII ст. Єв.Реш. 306 // КТ) 

• языкъ(2) ангелский 

то єсть дѣло ангелского языка, 

и // богодухновенного мужа достойности и розума,  

а языкъ чоловѣчїй не доумѣєтъ того 

(Київ, 1619 Аз.В. 289–290) 

2. ангельський, прекрасний, чудовий, захопливий 

• пѣниє ангелскоє  (XVII ст. Єв.Реш. 330 // КТ) 

3. ангельський (у складі ботанічної назви) 

• транусъ ангелскій [трава] (1718–1724 ЛСЛ 694) 

ангельский
2 
(анґельский, анкгелский) те саме, що англенский 

• король анґельский (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 429 // КТ) 

• кроль ангельский (XVIII ст. Гал.М.Пр. 183 // КТ) 

• сукна анкгелскиє (к. XVI ст. Розм. 70 зв.) 

• флотъ ангельский (XVIII ст. Вел.Сказ. 299 // КТ) 

• цына анкгелская (Володимир, 1578 ЖКК І, 133) 

англенский (англѣнский) англійський 

• король англенский (1719 Дн.Марк. IV, 350 // КТ) 

• кроль англѣнский (1719 Дн.Марк. IV, 353 // КТ) 

анґурский анґорський, виготовлений з ангорської вовни 
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• чамлѣть анкгурский (Львів, 1617 ЛСБ 1043, 26 зв.) 

анисный анісовий, ганусовий 

• водка(1) анисная (1718–1724 ЛСЛ 83) 

аномалный аномальний, незвичний 

• имена аномалныє (Єв‘є, 1619 См.Грам. 4) 

антидорный антидорний (у складі релігійної назви) 

• блюдо антидорноє (Київ, 1646 Мог.Тр. 247) 

антимисный антимісний (у складі релігійної назви) 

• губа антимисная (XVIIІ ст. Поуч. о сакр. 21 // КТ) 

антиохийский антіохійський, пов‘язаний з Антіохією 

• патрїарха антиѡхийский (Львів, 1590 ЛНБ 4, 1136, 2, 30, 2 зв.) 

антихристовъ (анътихристовъ, анътихрістовъ, аньтихрестовъ, 

аньтихристовъ) 1. антихристів, дияволів; належний антихристові чи 

пов‘язаний із ним 

• духъ антихристовъ <хулнолживый и клеветный> (1598 Виш.Кн. 103–104) 

• законъ анътихристовъ (1596 Виш.Кн. 261) 

• образъ аньтихрестовъ (XVI ст. КАЗ 630) 

• окрутеньство антихристово (XVI ст. КАЗ 643) 

• печать(3) анътихрістова [на челѣ єретиковъ] (Супрасльський монастир, 1580 

Пис.пр.лют. 53) 

• поборници антихристовы (1598 Виш.Кн. 125) 

• родъ антихристовъ <и содомский> образн. [грішники] (1596 Виш.Кн. 79) 

• слуга(2) антихристовъ [грішник] (Чернігів, 1646 Перло 141)  

• справа анътихристова (Вільна, 1599 Ант. 649) 

• царство(2) антихристово 

Всѣ писма одностайне свѣтчатъ, 

же велми короткое маетъ быти царство антихристово, 

и выразнѣй вспоминаютъ албо часъ, часы и полъ-часу 

 (Вільна, 1595 Ун.гр. 156) 

2. знев. антихристів, ворожий, небезпечний (перев. стосовно 

католицького віровизнання) 

• Вавилонъ антихристовъ образн. [наслѣдництво Петровоє] (Львів, 1605–1606 

Перест. 51) 

• вѣра антихристова (Львів, 1605–1606 Перест. 56) 
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• гнѣздо(2) антихристово образн. [школы и науки Скарги] (1608–1609 Виш.Зач. 227) 

• голова антихристова образн. [папа] (1598 Виш.Кн. 249) 

• ложе антихристове образн. [католичество] (1598 Виш.Кн. 125) 

• ложь антихристова [латинниковъ] (1600–1601 Виш.Кр.отв. 163) 

• наслѣдиє антихристово образн. [латинници] (1598 Виш.Кн. 125) 

• племѧ антихристово образн. [латинници] (1598 Виш.Кн. 125) 

• предотечи антихристови образн. [незбожніи латинникове] (Київ, 1621 Коп.Пал. 

776) 

• предытечѣ антихристовы образн. [погани, турки] (серед XVII ст. ЛЛ 165) 

• слуга(2) антихристовъ образн. [папа] (1599 Виш.Кн. 55) 

антоновъ Антонієвий, пов‘язаний зі св. Антонієм  

(у складі медичної назви) 

• огонь антоновъ [гангрена] (1718–1724 ЛСЛ 143) 

анѣмушный відважний, відчайдушний 

• кони анѣмушныє (XVII ст. [?] КТ) 

• люди анѣмушныє (XVII ст. [?] КТ) 

анѣмушоватый те саме, що анѣмушный 

• кони анѣмушоватыє (XVII ст. Гал.М.Пр. 118 // КТ) 

аполинарневый пов‘язаний з ученням аполінаристів 

• єресь аполинарневая (поч. XVII ст. Вол.В. 74) 

апостатский відступницький (перев. стосовно католицького 

віровизнання) 

• доводъ (1) апостатский (Київ, 1621 Коп.Пал. 342 // КТ) 

• дымъ апостатский образн. [католицизм] (Київ, 1621 Коп.Пал. 654) 

• дыханиє апостатскоє <унитскоє> образн. [католицизм] (Київ, 1623 КПМП І, 

дод. 266)  

апостолический апостольський; ―православний‖83 

• өронъ апостолический <Константинополский> (Київ, 1634 КМПМ І, дод. 555) 

апостоловъ апостолів, пов‘язаний із Діяннями апостолів 

• мѣсце(2) апостолово (1603 Пит. 102) 

апостольский (апостолский, апостолскый) 1. апостольський, 

пов‘язаний з особою апостола (апостолів) 

                                                 
83

[СУМ
16-17

 1, 117] 
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• глаголъ апостолский (Київ, 1648 МІКСВ 349) 

• ликъ апостольский (Львів, 1605–1606 Перест. 47) 

• плечѣ апостольскиє (1489 Четья 265) 

• постъ апостольский (Київ, 1619 О обр. 157) 

• слова апостолскиє (Вільна, 1595 Ун.гр. 154) 

• руки(1) апостолскиє (ІІ пол. XVI ст. КА 135) 

2. апостольський; пов‘язаний з ученням та діяльністю апостолів 

• бесѣды апостолскиє (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 265) 

• дѣяния апостолскиє (Вільна, 1599 Ант. 801) 

• дѣи апостолскыє (поч. XVII ст. Проп.р. 100 зв.) 

• дѣима апостольская (XVI ст. НЄ 151) 

• книги(1) апостолскиє [Євангеліє] (XVII ст. Інд. ғ 527, 3 // КТ) 

• канонъ апостолский (Львів, 1646 Зобр. 36 зв.) 

• листи (2.4) апостолскиє (поч. XVII ст. Проп.р. 150 зв.) 

• мужъ(1) апостолскій (Київ, 1621 Коп.Пал. 777) 

• наука(2) апостолская (1603 Пит. 41) 

• писаниє апостолскоє (1489 Четья 48) 

• писма апостолскиє [Петра] (Львів, 1605–1606 Перест. 51) 

• правила апостолскиє (XVI – поч. XVII ст. Кн. о лат. 127) 

• преданя апостолскиє (Острог, 1598 Ист.фл.син. 34) 

• проповѣданиє апостольскоє (Перемишль, 1592 ЛСБ 399) 

• проповѣдь апостолская (1608-1609 Виш.Зач. 202) 

• слѣдъ апостолский образн. [учення апостолів] (1600–1601 Виш.Кр.отв. 166) 

• учениє апостолскоє (Львів, 1614 Вил.соб. 2) 

• чуда апостолскиє (поч. XVII ст. Проп.р. 228 зв.) 

3. апостольський, католицький (у складі релігійних назв) 

• вѣра апостолскаѧ <правдиваѧ> (Чернігів, 1646 Перло 12) 

• намѣстникъ апостольский  (Чернігів, 1646 Перло 34) 

• столица апостольская  (поч. XVII ст. Проп.р. 234 зв.) 

• церковъ(2) апостольская (Львів, 1596 ЛСБ 301, 1 зв.) 

апполиновый Аполлонів, пов‘язаний з Аполлоном 

• божница апполиновая (поч. XVII ст. Проп.р. 291 зв.) 

априлевый квітневий, який відбувається у квітні 

• рочки априлевыє <кгродскиє луцкиє> (Луцьк, 1643 КМПМ ІІ, 271) 
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аптекаревъ те саме, що аптекарский 2 

• порохъ аптекаревъ (XVI ст. П.П. 52 // КТ) 

аптекарский (аптикарский) 1. аптекарський, лікарський 

• обычай аптекарский (XVII ст.Літ.Рук. 36 // КТ) 

• робота(2) аптекарская (серед. XVII ст. Хрон. 108 зв.) 

2. аптечний, лікувальний 

• ложка аптекарская (1718–1724 ЛСЛ 198) 

• рурка аптикарская (1718–1724 ЛСЛ 1243) 

• товаръ аптекарский (Володимир, 1616 ТУ 260) 

• художество аптекарскоє (1718–1724 ЛСЛ 1407) 

3. аптекарів, пов‘язаний з аптекарем 

• ученикъ аптекарский (1724 Дн.Марк. І, 173 // КТ) 

арабский (аравский, арапский, арапъский) 1. арабський, пов‘язаний з 

Аравією 

• король арабский (XVII ст. Інд. ғ 527, 280 // КТ) 

• птица аравская [кинамологъ] (1718–1724 ЛСЛ 278) 

• царство арапскоє (1663 Гал.Кл.Каз. 15 // КТ) 

2. арабський (у складі географічної назви) 

• земля арапская [Ефіопія] (1718–1724 ЛСЛ 41) 

• страны арапъскиє (XVI ст. Травн. 129) 

аравитский (аравитскїй, аравицкий) 1. те саме, що арабский 1; 

аравійський 

• звѣръ аравитскїй (1718–1724 ЛСЛ 11) 

• злото аравитскоє (XVII ст. Пам.укр.м. ІІ, 15 // КТ) 

2. аравійський 

(у складі географічних назв) 

• гори аравицкиє (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 413 // КТ) 

• земля аравитская (XVI cт. Пам.укр.м. І, 296 // КТ) 

(у складі мінералогічної назви) 

• камень аравитскїй [желвїй] (1718–1724 ЛСЛ 198) 

араратскый араратський (у складі географічної назви) 

• гори араратскыє (поч. XVII ст. Проп.р. 272 зв.) 

арендаровый орендарів, орендаревий 
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• слуги арендаровыє (1605 АЗР IV, 250 // КТ) 

арендарский орендарський 

• мѣрочки арендарскиє (XVIII ст. Оп.Док. 40 // КТ) 

арендовный (аренъдовный, арендовъный) 1. орендний, пов‘язаний з 

орендою та орендуванням 

• гроши арендовныє (1678 Реєстръ 2 // КТ) 

• державца(2) арендовный (1586 АрхЮЗР 1/І, 230 // КТ) 

• обликгъ арендовный (1607 АрхЮЗР 6/І, 353 // КТ) 

• контрактъ арендовный (XVIII ст. Собр.Прип. 124 // КТ) 

• шафаръ арендовный (1691 Прот.Полт.С. ІІ, 230 // КТ) 

2. орендований, взятий в оренду 

• добра арендовъныє (1649 АрхЮЗР 3/IV, 209 // КТ) 

• шинокъ арендовный (1691 АЗР V, 245 // КТ) 

3. орендний (у складі юридичних назв) 

• листъ арендовний (Горохів, 1593 ПККРДА І-2, 158) 

• право арендовноє (1593 АрхЮЗР 1/І, 373 // КТ) 

арендовый те саме, що арендовный 2 

• шинки арендовыє (1691 АЗР V, 245 // КТ) 

арештовный те саме, що арештовый 

• листъ(2) арештовный (1706 Арх.Мот. 17 // КТ)  

арештовый заборонний, пов‘язаний з арештом (у складі юридичних назв) 

• година арештовая (Київ, 1607 ЛНБ 5, ІІ 4052, 28) 

• реєстръ арештовый (1618 АрхЮЗР 1/VI, 460 // КТ) 

• листъ(2) арештовый (Луцьк, 1627 АрхЮЗР 1/VI, 581) 

аристотелевъ Арістотелів, належний Арістотелю 

• книги(1) аристотелевы (1718–1724 ЛСЛ 64) 

аристотелский арістотельський, пов‘язаний з Арістотелем 

• наука(2) аристотєлскаѧ <философскаѧ> (XVII ст. Проп.р. 123 зв.) 

аритметичний арифметичний, математичний 

• книжка аритметична (1739 РКПЛ 57 // КТ) 

аріанский (арїанский, аръриянский, ориянский) аріанський, пов‘язаний з 

ученням аріанів 

• блюзнѣрство арїанскоє (Київ, 1646 Мог.Тр. 905) 
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• вѣра аріанская (XVII ст. [?] КТ) 

• герезія аріанская (XVII ст. Гал.М.Пр. 173 // КТ) 

• єрєсь арїанская (XVI ст. УЄ ғ 29515, 264) 

• постановенѧ аръриянскиє (Вільна, 1599 Ант. 599) 

• секта ориянская (Володимир, 1648 АрхЮЗР 1/VI, 820) 

аркушовый 1. аркушевий; форматом в аркуш 

• букварь аркушовый (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 417 // КТ) 

• книги(2) аркушовыє <латинскиє> (1734 РКПЛ 63 // КТ) 

• шиби аркушовыє (1724 Дн.Марк. І, 131 // КТ) 

2. аркушевий (у складі метрологічної назви) 

• мѣра аркушовая (1662 АрхЮЗР 1/ХІІ, 354 // КТ) 

арматный (арматний, аръматный, аръматъный, гарматний) 1. 

гарматний
84

 

[армата 1. гармата. 2. зброя. 3. озброєний загін. 4. військо] 

• кули арматная <и ручничниє> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 46 // КТ) 

• пострѣлъ арматный <и инний огненний> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 61 // КТ) 

2. артилерійський
85

 

• асаулъ арматный (1690 Прот.Полт.С. ІІ, 212 // КТ) 

• войска арматныє (XVII ст. Діар.Фил. 106 // КТ) 

• тѧжари арматныє (1686 АЗР V, 194 // КТ) 

3. озброєний 

• дракгания аръматная (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 46 // КТ) 

• люди(2) аръматъныє (Луцьк, 1639 АрхЮЗР 1/VI, 751) 

• людъ(2) аръматный <посполитый> (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 46 // КТ) 

4. військовий 

• окренти арматниє <шведскиє> (XVIII ст. Вел.Сказ. 192 // КТ) 

• писаръ гарматный (1649 РЗВ 1 зв.)  

армениновъ належний вірменинові 

• домъ армениновъ (1552 ОКЗ 40 зв.) 

арменский (арменъскій, армянский) вірменський 

• княжа арменскоє (XVII ст. Пам.укр.м. ІІ, 341 // КТ) 

• края арменскиє (XVII ст. Жит.Св. 182 // КТ)  

                                                 
84

 Тимч. І, 33 
85

 Тимч. І, 33 
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• ксонжа арменъскій (XVIII ст. Ал.Тиш 93 // КТ) 

• монастыръ арменский (1704 Путн.Ієр. 14 // КТ) 

• шапка армянская <баранковая> (1724 Дн.Марк. І, 177 // КТ) 

арнаутский арнаутський 

• языкъ арнаутский 

Въ Солуни… язика якового схочешъ знайдешъ: 

Италѣянского, Французского, Гишпанского, 

Волоского, Руского, Лацинского, Арайского, 

Арнаутского, Болгарского и прочіихь 

(XVII ст. Гр.Барск. І, 262 // КТ) 

ароматный ароматний 

• угль ароматный (1718–1724 ЛСЛ 150) 

арсеналный арсенальний 

[арсеналъ ―місце, де переховуються кораблі‖
86

]  

• врата арсеналныє (XVIII ст. Гр.Барск. ІІІ, 393 // КТ) 

артетичный артритний (у складі медичних назв) 

• болезнь артетичная [артрит] (XVIIІ ст. Лѣк. 60 // КТ) 

• боленїє артетичноє [артрит] (XVIII ст. Лѣк. 7 // КТ) 

артилерійній артилерійський 

• капитанъ артилерійній (1726 Дн.Марк. ІІ, 12 // КТ) 

архангеловъ архангелів, належний архангелові 

• голосъ архангеловъ (1603 Пит. 62) 

• обытель архангелова (Львів, 1621 ЛСБ 483, 1 зв.) 

• слово архангелово (1489 Четья 7 зв.) 

архангельский (архаггелъский) те саме, що архангеловъ; архангелів 

• стояния архангелская (1489 Четья 43 // КТ) 

• рѣчи(2.1) архангельскиє <радостныє> (1489 Четья 52 зв.) 

• чинъ архаггелъский (Почаїв, 1618 Зерц. 5) 

архиєпископский архієпископський 

• добра аръхиєпископъскиє (Володимир, 1598-1599 Відп.ПО 1063) 

• неблагословенє архиєпископъскоє (Гологори, XVI ст. ЛНБ 4, 1136, 35, 1) 

• печать архїєпископская (Київ, 1628 Апол. 4) 

• столица архїєпископъская (Львів, 1591 ЛСБ 155) 

                                                 
86

 Тимч. І, 34 
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архиєрєйский (архиєрейскїй, архіерейский, архїєрейскій) архієрейський 

• голосове архієрейскиє (Володимир, 1571 УЄ Вол. 82) 

• дворъ архиєрейский (поч. XVII ст. Проп.р. 93) 

• митра архиєрейская (1725 Дн.Марк. І, 226 // КТ) 

• молитвы архиєрейскиє (Іркліїв, 1650 ЦДАДА 124, 3, 37) 

• пілат архїєрейскїй (Володимир, 1571 УЄ Вол. 82) 

• поклонъ архиєрейскій (Дермань, 1628 КМПМ І, дод.322) 

• слуга(2) архиєрейский (XVІII ст. Пам. укр.м. ІІ, 229 // КТ) 

• станъ архієрейский (Львів, 1614 Кн. о св. 3 зв.) 

• шапка архієрейская (1718–1724 ЛСЛ 53) 

• өронъ архїєрейскїй (Київ, 1633 Євфон. 308) 

архиєреовъ (архієреовъ, архїєрѣєвъ) архієреїв, належний архієреєві 

• вѣра архїєрѣєва (1489 Четья 26) 

• дворъ(2) архиєрєовъ (XVIІІ ст. Пам. укр.м. ІІ, 229 // КТ) 

• служебникъ архиєрєовъ (1556–1561 ПЄ 317) 

архимандритий те саме, що архимандритовъ (у складі канцеляризму) 

• рука(3) архимандритья (Київ, 1592 АСД І, 186) 

архимандритовъ архимандритів, належний архімандритові 

• врѧдникъ архимандрытовъ (Пісочне, 1541 AS VI, 281) 

• люди аръхимандритовыє (1552 ОКЗ 46) 

• спѣваки архимандритовые (Львів, 1631 ЛСБ 1051, 5 зв.) 

архимандритский архімандритський, пов‘язаний з архімандритом 

• именя архимандритскиє (Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 364) 

• прєложєнство архїмандритскоє (Вільна, 1620 См.Каз. 16 зв.) 

арихмандрический те саме, що архимандритский 

• забава архимандрическая (Львів, 1631 ПВКРДА ІІ-1, 16) 

архимандричий (архимандричій, архимандрычий) те саме, що 

архимандритовъ 

• деспектъ архимандричий (Дубно, 1575 АСД IV, 17) 

• жезлъ архимандричий (XVIII ст. Собр.Прип. 70 // КТ) 

• люди(2) архимандричиє (XVI ст. Мат.каз.зем. 9 // КТ) 

• урѧдъ архимандрычий (Київ, 1631 Тр.П. 8) 

• чинъ архимандричій (1594 АЗР IV, 76 // КТ) 

• чоловекъ(2) архимандричий <печерский> (Київ, 1545 АрхЮЗР 1/VI, 44) 
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архимандрій те саме, що архимандритовъ 

• монастиръ архимандрій (1727 Дн.Марк. ІІ, 122 // КТ) 

архимандрычинъ те саме, що архимандритовъ 

• врядникъ(2) архимандрычинъ (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 1/І, 19) 

архистратиговъ архістратигів, належний архістратигові 

• царство архистратигово <михаилово> (1489 Четья 373 зв.) 

арцибискупій архібіскупський, архієпископський 

[арцибискупъ католицький архієпископ] 

• камяница арцибискупяя (серед. XVII ст. ЛЛ 167) 

арципожитечный дуже корисний 

• рѣчъ(1,2) арципожитечна (XVIII ст. Укр.Госп.Пор. 73 // КТ) 

арцыкнѧжатскїй великокнязівський, великокняжий 

[арцыкнѧжа великий князь Великого князівства Литовського]  

• листы(4) арцыкнѧжатскїє (Єв‘є, 1616 Прич. отех. 3) 

асекурованый гарантійний, страховий (у складі юридичної назви) 

• карьта асекурована (XVIII ст. Оп.ст.кн. 11 // КТ) 

асесорский (асъсесорский) 1. асесорський, судовий 

[ассесория державний суд, який розглядав справи стосовно королівських міст] 

• декретъ(1) асъсесорский (Луцьк, 1648 АрхЮЗР 1/VI, 817) 

2. асесорський (у складі юридичної назви) 

• судъ асесорский (1597 АрхЮЗР 1/VІ, 207 // КТ)  

аспидный
1
 гаспидський, диявольський 

[аспидъ
1
 диявол] 

• адъ аспидный образн. [злоба
87

]  

Нє явна ли рєчъ яким дх҃омъ и якою млс҃тью тоє чинитъ, 

кгдыжъ на початкү якобы оуказүєтъ выводы и притѧгаєтъ до згоды, 

а на остаткү ядү аспидного подъ үстнами задєржаты нє могъ, 

што ср҃дцє з мыслью таино уковало, тоє пєро з рүкою явно үказало 

(Острог, 1587 См.Кл. 6 зв.) 

• злоблениє аспидноє (1489 Четья 274) 

аспидный
2
 яшмовий 

[аспидъ
2
 яшма] 

                                                 
87

 СУМ
16-17

 1, 76 
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• чара аспидна <серебромъ обложена> (1509 АЮЗР ІІ, 124) 

аспидовъ зміїний 

[аспидъ
1
 отруйна змія] 

• ядъ аспидовъ (Київ, 1637 УЄ Кал. 543) 

асписовый (аспѣсовый) 1. яшмовий 

[асписъ яшма] 

• доска аспѣсовая <чорная> (1764 Арх.Люб. 25 // КТ) 

• крестикъ асписовый (1752 Мат.для ист.общ. 86 // КТ) 

2. яшмовий (у складі мінералогічної назви) 

• камень асписовый (XVI ст. КАЗ 605) 

аспрный грошовий 

[аспра дрібна срібна монета] 

• нужди аспрныє (1610 Виш.Посл. до Кн. 235) 

аспурский (ашпурский) габсбурзький; пов‘язаний із періодом правління 

Габсбургів 

• работа(2) ашпурская 

◊ работы ашпурской [штофа на пукляхъ] (XVIII ст. Быт.млр.обст. 343 // КТ) 

◊ роботы аспурской [крушка серебряная] (XVIII ст. Зб.Н.Марк. ғ 960 // КТ) 

ассерїйстїй те саме, що ассирийскый 

• жолнѣрє ассерїйстїи (поч. XVII ст. Проп.р. 274 зв.)  

ассирийскый (асирийскоє, асырыйский) ассирійський 

• войско асирийскоє (1599 Виш.Кн. 55) 

• князь асырыйский (XVII ст. [?] КТ) 

• кроль ассирийскый (XVII ст. [?] КТ) 

астролоґицкий астрологічний 

• забобони астролоґицкиє (XVII ст. Гал.М.Пр. 370 // КТ) 

астроліодзскый те саме, що астролоґицкий (у складі астрологічної назви) 

• наука астроліодзская [астрологія] (XVII ст. Єв.Реш. 246 // КТ) 

астрономский астрономічний (у склалі метрологічної назви) 

• миля астрономская [кроковъ 4000] (1627 ЛБ 112) 

атамановъ (отамановъ) отаманів, належний старості 

[атаманъ голова сільської чи міської громади] 

• домъ отамановъ (Київ, 1590 ЦДІА Лен. 823, 1, 133, 73 зв.) 
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• сынъ атамановъ (Житомир, 1618 АрхЮЗР 3/І, 213) 

атаманский те саме, що атамановъ; отаманський 

• позволенє атаманскоє (1665 Ак.Полт.Гор.Ур. І, 20 // КТ) 

• солодовня атаманская (1722 Мат.Полт.Полк. ІІ, 42 // КТ) 

атестацийный атестаційний (у складі юридичної назви) 

[атестация свідчення] 

• листъ(2) атестацийный (1627 Гол.П.М. І, 298 // КТ) 

атласовый (атъласовый, гатласовый, отласовый) атласовий, атласний 

• аиръ атласовый <червоный, злотомъ гафтованый> (1663 АБМУ 66 // КТ) 

• антіпедъ отласовая <вишневая, бѣлоквѣтчастая> (1739 РКПЛ 17 // КТ) 

• апараты аксамитныє <адамашъковыє, атласовыє, табиновыє, блаватныє> 

(Луцьк, 1671 АрхЮЗР 1/VI, 764) 

• воздухъ гатласовый <черовный > (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 256) 

• жупанъ атласовый (1676 Прот.Полт.С. 129 // КТ) 

• колъдра атласовая (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 4060, 104) 

• материя атласовая <шкарлатная> (1688 Тест.Ад. 169 // КТ) 

• матерацъ атъласовыи (Житомир, 1650 ДМВН 193) 

• омофоръ атласовый (XVIII ст. Кн.ризн. 35 // КТ) 

• пара рызъ атласовыхъ <вишневыхъ> (1739 [?] КТ) 

• подушки атласовыє (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 14) 

• поясъ атласовый (XVIII ст. Быт.млр.обст. 353 // КТ) 

• ризы(1) гатласовыи (Львів, 1579 ЛСБ 1033, 1) 

• сакосъ атласовый (Львів, 1637 Інв. 55) 

• стихаръ гатласовый <чировный дїаконский> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 257) 

• шата(2) отласовая (Тороканів, 1555 ЧИОНЛ V-3, 158) 

атласный те саме, що атласовый 

• стихаръ атласный <бѣлый> (1675 Прот.Полт.С. ІІ, 3 // КТ) 

аулний аульний, який живе в аулі 

• татари аулниє (1725 Дн.Марк. І, 313 // КТ) 

афендровый пов‘язаний із заднім проходом людини 

[афедронъ задній прохід у людини; ―дупельце, відхідник, виходок‖
88

] 

• вѣтръ афендровый <непроходимый> (XVII ст. Рук. ғ 362, 283 // КТ) 

афинійский те саме, що афїнский 

                                                 
88

 [Тимч. І, 41] 
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• ладїя афинійская (1718–1724 ЛСЛ 885) 

афїнский (атенскїй) афінський, атенський, пов‘язаний з Афінською 

державою 

• гєтманъ атенскїй  (поч. XVII ст. Проп.р. 260 зв.) 

• млодєнцы атенскїи (поч. XVII ст. Проп.р. 273) 

• праздник афїнский (1718–1724 ЛСЛ 879) 

• царъ атенскїй (поч. XVII ст. Проп.р. 161 зв.)  

африканский африканський 

• мѣсто(4) африканскоє [Карөагена] (1665 Гал.Кл.Раз. 484 // КТ) 

африцкий 1. те саме, що африканский 

• волъ африцкій (XVII ст. Рук.Хрон. 303) 

2. африканський (у складі географічної назви) 

• земля Африцкая (XVII ст. Рук. ғ 362 // КТ) 

ахтаичьный восьмигласний (у складі релігійної назви) 

[октоихъ октоїх, восьмигласник] 

• канонъ ахтаичьный [въ великий постъ] (XVI ст. АрхЮЗР 1/VII, 6 // КТ) 
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Б 

 

бабизный 1. бабизний, успадкований по бабі 

• добра бабизныє (Городно, 1555 ЛНБ 103, 83 зв.) 

• именє бабизноє (Блудів, 1580 АрхЮЗР 8/ІІІ, 317) 

2. бабизний (у складі юридичної назви) 

• право бабизноє <прирожоноє> (Краків, 1583 МІО ІІ 4044, 121) 

бабий (бабѣй) 1. бабський, жіночий 

• пѣсни бабѣи (Львів, поч. XVII ст. Крон. 161 зв.) 

2. бабський, знахарський 

• ворожки бабѣи (Київ, 1619 О обр. 78) 

• шепты бабѣи (Київ, 1646 Мог.Тр. 907) 

3. бабський (у складі ботанічних назв) 

• зубы бабїи [зелїє] (1718–1724 ЛСЛ 303) 

• соль бабія [зелїє] (1718–1724 ЛСЛ 117) 

• ягода бабія [барвѣнокъ] (1718–1724 ЛСЛ 173) 

бабиковый лавровий, кольору лаврового листя 

[бобки лавровий лист] 

• сподница бабиковая <зеленая> (1744 Мат.Ист.ЮР. 82 // КТ) 

бабинъ бабин, пов‘язаний із бабою 

• сестра бабиная (Київ, 1646 Мог.Тр. 373 // КТ) 

бабский знев. бабський, пустослівний 

• басни бабскиє (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 240) 

• богословъ бабский (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 241) 

бабусинъ те саме, що бабинъ; бабусин 

• редька бабусина (1650 ШКН 179) 

бавелняный те саме, що баволняный 

• моточки бавелняныи (XVІII ст. Ризн.Соф.Кн. 128 // КТ) 

• пояси бавелняныи <пестрыи> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-1, 257) 

• хустка бавелняная <новообразцевая> (XVIII ст. Дн.Марк. ІІ, 230 // КТ) 

• чинкотори бавелняныє <простыє> (Вільна, 1568 ПВКРДА ІІ, 560) 

баволняный бавовняний 

• кафтаникъ баволняный <бакгазиєвый> (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 9 зв.) 
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• колпакъ баволняный (XVIII ст. Дн.Хан. 314 // КТ) 

• хустки баволняныє <и шолковыє> (XVIII ст. Ризн.Соф.Кн. 13
б
 // КТ) 

багнистый багнистий, болотистий 

• болото багнистоє (XVIII ст. Сб.лѣт. 45 // КТ) 

• мѣстца1 багнистыи <лѣсныи, тернистыи> (Вільна, 1627 Дух.б. 26) 

• озера багнистыє (1680 АЗР V, 163 // КТ) 

• положенє багнистоє (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 10) 

• пуща багнистая (XVII ст. Жив.Св. 347
б
 // КТ) 

баграстый багрянистий, багряного відтінку 

• шерсть баграстая (XVIII ст. Угр.Заг. 62 // КТ) 

багровый те саме, що багряный; багровий 

• болячка багровая 

Не допущаю и запечатаю… напрасной напрасницѣ, 

жолтой болячцѣ, зеленой, червеной болячцѣ, 

синюй, болячцѣ багровой  

(XVIIІ ст. Угр.Заг. 62 // КТ) 

• тулы багровыє [слугъ] (XVII ст. Крон.Соө. 256 // КТ) 

• фарба багровая (1627 ЛБ 5) 

багряный (багранный, багрянный, багрянъ, багрѧнъ, багрѧный) 

багряний, густо-червоний, пурпуровий 

• водѣнє багрянноє (Володимир, 1571 УЄ Вол. 94) 

• краска багранная (1718–1724 ЛСЛ 906) 

• одежа багрѧная (1556–1561 ПЄ 429 зв.) 

• одѣнє багрѧноє (1556–1561 ПЄ 429 зв.) 

• риза багрѧная (1489 Четья 49) 

• сливи багрѧны <белы, желты> (XVI ст. Травн. 381) 

• фіалокъ багрянный (1718–1724 ЛСЛ 1015) 

• хламида багряна (1650 ЛК 423) 

• цвѣтъ1 багрѧни [аметистова каменя] (XVI ст. Травн. 490) 

• цвѣтъ2 багрѧнъ (XVI ст. Травн. 477) 

• чаша багранная <дивная, мармуровая, мудрорѣзаная> (XVII ст. Крон.Соө. 285 // КТ) 

• шата2 багряная (XVII ст. Інд. ғ 527 // КТ) 

• шаръ багрянный (1718–1724 ЛСЛ 1059) 

багрѧностенъ те саме, що баграстый 
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• сѣмя багрѧностно (XVI ст. Травн. 250 зв.) 

баґазиєвый багазієвий  

[баґазия бавовняна тканина] 

• кафтаникъ бакгазиєвый <баволняный> (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 9 зв.) 

• приволоки бакгазиєвыє <блакитныє> (Краків, 1583 АрхЮЗР 8/V, 236) 

бадливый допитливий, спостережливий 

• очи бадливыи (Київ, 1621 Коп.Пал. 921 // КТ) 

баєвый баєвий, байковий 

[бая м‘яке сукно, байка] 

• чамара баєвая (Володимир, 1625 АрхЮЗР 6/І, 458) 

базилїйский василіанський, пов‘язаний із чернечим орденом св. Василія 

Великого 

• синодъ базилїйский (Острог, 1598–1599 Апокр. 55) 

базилѣшковъ василісків; ―василісковий, ящірковий‖
89

 

[базилѣшокъ василіск; ―ящурка‖
90

] 

• шарканя базилѣшкове <cтрашныє> (Вавілон, 1635 АрхЮЗР 1/VI, 711) 

байдачный байдачний 

[байдакъ великий річковий човен] 

• дошки байдачныє (1724 Дн.Марк. І, 147 // КТ) 

• круки байдачныє (1767 Арх.Вид.м. 22 // КТ) 

бактрїанскій бактрійський 

[Бактрия край у Центральній Азії] 

• бисеръ бактрїанскій (1718–1724 ЛСЛ 401) 

бакѣнский бакинський, пов‘язаний із м. Баку 

• нафта бакѣнская (XVIII ст. Дн.Марк. І, 294 // КТ) 

баламутный баламутний, неправдивий; ―обурливий‖
91

 

• вымысли баламутныє (XVI ст. КАЗ 631) 

• книжки баламутныє  

Книжкамъ єго баламутнымъ  

иншимъ нижли євангелиям вѣрятъ 

(Вільна, 1608 Гарм. 180) 

                                                 
89

 СУМ
16-17

 2, 11 
90

 Тимч. І, 50 
91

 МСТ І, 41 
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• повести баламутные (Рожанка, 1598 Л.Пот. 1023) 

 

балванский (болванский, болваньский) язичницький, поганський, 

нечестивий 

• безецности балванскиє (XVII ст. Коп.Пал. 836 // КТ) 

• божница болванская (XVIII ст. Пам.укр.м. ІІІ, 77 // КТ) 

• образы2 балванскиє (XVII ст. О обр. 4 // КТ) 

• похвалы болваньскиє (1489 Четья 21 зв.) 

• честь болваньская (1489 Четья 59 зв.) 

• шаленство балванскоє <поганскоє> (Київ, 1621 Коп.Пал. 836) 

балвохвалный те саме, що балванский 

• телецъ балвохвалный (XVII ст. Літ.Рук. 40 // КТ) 

балвохвалский (балвохвальскїй, болвохвалский) те саме, що балванский 

• богъ балвохвалский (XVIII ст. Дн.Хан. 22 // КТ) 

• грѣхи балвохвалскиє <спросныє> (XVII ст. Єв.Реш. 123 // КТ) 

• службы балвохвальскїє (Острог, 1607 Лѣк. 25) 

• церква болвохвалская (XVI ст. Спис.прот.лют. 103 // КТ) 

балвохвалстый те саме, що балванский 

• мужиє балвохвалстыє (1693 Збірн. 34 // КТ) 

балсамовый (балсановый) бальзамний, бальзамічний 

• древо балсамовоє (XVIII ст. Собр.Прип. 16 // КТ) 

• запахъ балсамовый (Львів, 1645 О тайн. 29) 

• кропелки балсамовыє (поч. XVII ст. Проп.р. 175 зв.) 

• лѣторосль балсамовая (1665 Гал.Кл.Раз. 509 // КТ) 

• масти балсановыє (Устрики, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 100) 

балтійский балтійський (у складі географічної назви)  

• море балтійскоє (1718–1724 ЛСЛ 12) 

балтицкий те саме, що балтійский 

• море балтицкоє (1582 Кр.Стр. 82) 

балтический те саме, що балтійский 

• море балтическоє (1719 Дн.Марк. IV, 357 // КТ) 

баницыйный баніційний (у складі юридичних назв) 

[баниция засудження на вигнання, оголошення поза законом] 

• вина1 баницыйная (Варшава, 1614 АрхЮЗР 8/V, 418) 
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• листъ2 баницыйный (1565 Кн.Гродск.Луцк. 24 // КТ) 

банный банний, лазневий 

• врачъ банный (1718–1724 ЛСЛ 543) 

бантайровый бантайровий 

[бантайра ―коругва‖
92

] 

• кгузики бантайровыє <плетеныє> (1689 Кн.вѣч. ғ 1979, 94 // КТ) 

• пузиментъ бантайровый [до ризъ] (XVIII ст. Дн.Хан. 104 // КТ) 

банталѣревый патронташний 

[банталѣръ пантронташ, ладунка, набійниця] 

• строка банталѣревая <бѣлая> (XVIII ст. Ризн.Соф.Кн. 122 // КТ) 

банталѣровый те саме, що банталѣревый 

• сѣтка банталѣровая (XVIII ст. Дѣл.реп.Ак. 15 // КТ) 

бараний (баранїй, баранній, баранный, баранѣй) 

1. баранячий, належний баранові 

• кишки баранѣи (поч. XVII ст. Вол.В. 100) 

• кровъ баранья (1489 Четья 171) 

• нога баранїя (1718–1724 ЛСЛ 91) 

• скуры бараниє (Вільна, 1568 ПККДА ІІ, 559) 

• сліозы баранѣи (XVIII ст. Клим.Прип. 206 // КТ) 

2. баранячий, виготовлений чи приготований із барана 

• кожухъ баранній (XVIII ст. Стат. 76 // КТ) 

• ножки бараньи [на столѣ] (1726 Дн.Марк. ІІ, 39 // КТ) 

• поясъ бараний (Вінниця, 1634 ЛНБ 5, ІІ 4060, 73) 

• росолъ баранный (XVIII ст. Лѣк. 20 // КТ) 

• смушъ баранѣй (XVIII ст. Дн.Хан. 175 // КТ) 

• шлыкъ бараний (1607 Кул.Мат. І, 87 // КТ) 

бараніовый те саме, що бараний 1 

• мясо бараніовоє (1726 Дн.Марк. ІІ, 38 // КТ) 

баранковый 1. те саме, що бараний 2 

• шапка баранковая (1724 Дн.Марк. І, 177 // КТ) 

2. баранцевий, пов‘язаний з офірним баранцем 

• веселє баранково <то єстъ Христово> образн. (1665 Гал.Кл.Роз. 472 // КТ) 
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• кости баранковыи (поч. XVII ст. Проп.р. 108 зв.) 

• кровь баранковая (Вільна, 1596 З.Каз. 46) 

• особа баранковая образн. [Христосъ] (Київ, 1619 О обр. 37) 

барановъ те саме, що бараний 1 

• лой барановъ (серед. XVII ст. Хрон. 216) 

барбарский варварський, дикий 

• вчинокъ барбарский (XVIIІ cт. Сб.Лѣт. 23 // КТ) 

барберский цирульницький 

• ремесло барберскоє (Луцьк, 1583 АрхЮЗР 8/ІІІ, 391) 

барвеновидный те саме, що барвистый 1 

• камень барвеновидный (1718–1724 ЛСЛ 1348) 

барвеный (барвянъ, барвяный) те саме, що барвистый 1 

• cагайдаки барвеныє (Луцьк, 1582 АрхЮЗР 6/І, 122) 

• сукни барвяныи (Луцьк, 1632 АрхЮЗР 1/VI, 122) 

• суконки барвяне (XVII ст. Інд. ғ 527, 234 // КТ) 

барвистый 1. барвистий, кольоровий 

• шолкъ барвистый (Луцьк, 1573 ТУ 154) 

2. різномастий 

• жеребци барвистыи (Рожана, 1571 AS VII, 399) 

барканный паркановий, огорожний 

• граница барканная (XVII ст. Акт.Старод.кн. 33 // КТ) 

• пленици барканыє (1737 Арх.Вид.м. 23 // КТ)  

барнардынъский бернардинський, пов‘язаний із чернечим орденом 

св. Бернардина 

• поєсы барнардынъскиє <сребръныє> (Київ, 1633 ЛНБ 5, ІІ 4060, 24 зв.) 

барсовый барсовий, виготовлений із хутра барса 

• кутасъ барсовый (Вільна, 1555 AS VI, 17) 

• попони барсовыє (1764 Арх.Люб. 25 // КТ) 

бархановый бархановий 

[барханъ бавовняно-лляна тканина] 

• каптанъ бархановый (Бориспіль, 1615 АБМУ 9) 

бархатный бархатний, оксамитовий 

• пудло бархатноє (XVIII ст. Дѣл.реп.Ак. 14 // КТ) 
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бархутовый те саме, що бархатный 

• покровецъ бархутовый (Густин, 1638 АЮЗР ІІІ, 20) 

баршоновый те саме, що бархатный 

[баршонъ оксамит] 

• одежа баршоновая (XVIII ст. Ієр.Мих. 240 // КТ) 

барщевый темно-червоний 

[барщъ борщ] 

• рызи барщевыє <зеленосреброглавныє> (1739 РКПЛ 24 // КТ) 

барщовый те саме, що барщевый 

• кобенякъ барщовый <люнъский> (Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/ІІІ, 493) 

• кунтушъ барщовый (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 119 // КТ) 

• фарба барщовая (XVII ст. Зб.Н.Марк. // КТ) 

баструковый негідний, незаконний 

[байструкъ ―неправоложник‖
93

] 

• поступки баструковыє <нецнотливыє> (1670 Ак.Полт.Гор.Ур. І, 205 // КТ) 

батковский те саме, що батковъ; батьківський 

• плацъ батковский (1673 АБМУ 83 // КТ) 

• хата батковская (1661 АБМУ 60 // КТ) 

батковъ батьків, належний батькові 

• домъ батковъ (Луцьк, 1576 АрхЮЗР 1/І, 56) 

• указъ батковъ (XVII ст. Акт.Старод.кн. 63 // КТ) 

• хлѣбъ батковъ образн. 

Батковъ хлѣбъ не навчитъ 

(XVIII ст. Клим.Прип. 203 // КТ) 

батуринский батуринський, пов‘язаний із м. Батурин 

• сотня батуринская (1678 Реєстръ 4 // КТ) 

бахматоватый бахматуватий 

[бахматъ низький, присадкуватий бойовий кінь] 

• кобила бахматоватая <ясногнѣдая> (1734 Дн.Марк. ІІІ, 374 // КТ) 

бахмацкий бахмацький, пов‘язаний із м. Бахмач 

• сотня бахмацкая (1678 Реєстръ 4 // КТ) 

бачный бачний, розумний, розсудливий 
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• архієрей бачный <и дѣлный> (Львів, 1616 Бер.В. 66) 

• баченє бачноє <и ростропноє> (Стрятин, 1588 ЛСБ 101) 

• казнодѣя бачный <и мудрый> (Єв‘є, 1616 УЄ Єв. 6) 

• лѣта бачныи 

♦ лѣта бачныи мѣти [бути розумний, розсудливим] (XVII ст. Жит.св. 535 // КТ) 

• люди бачныє <и розумныє> (Острог, 1598–1599 Апокр. 48) 

• панъ бачный образн. [Богъ] 

А панъ мудрый и бачный… гамуетъ своволность… 

такихъ злыхъ а непобожныхъ и небачныхъ людей, 

которые… маестатъ Єго Святый ображаютъ 

(Дубно, 1575 АСД IV, 17) 

• поганинъ бачный <и розсудный> (1599 АрхЮЗР 1/VI, 273 // КТ) 

• презвитеръ бачный (Вільна, 1608 Гарм. 197) 

• проповѣдникъ бачный (XVII ст. Жит.св. 388
б
 // КТ) 

• розумъ бачный (Львів, 1642 Час.Слово 277 зв.) 

• хрестиянинъ бачный (Рожанка, 1598 Л.Пот. 983) 

• чительникъ бачный (XVII с. Тест.Вас. 44 // КТ) 

• чоловѣкъ бачный <и розумный> (Київ, 1637 УЄ Кал. 110) 

бачнѣйший вищ.ст. до бачный; бачнійший, розсудливіший 

• люди бачнѣйшии (Луцьк, 1638 АрхЮЗР 8/ІІІ, 597) 

башинъ належний баші 

• сынъ башинъ (XVIII ст. Сб.лѣт. 42 // КТ) 

баштовый баштовий 

• сторожъ баштовый (1683 Арх.Мот. 127 // КТ) 

беднарский бондарський 

• пилка беднарская (Пересопниця, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 298) 

бедренцовый (бедринцовый, бедринцовъ) бедринцевий 

[бедринець бедринець, лікарська рослина] 

• водка бедренцовая <алембиковая> (1725 Арх.Сул. 46 // КТ) 

• корѣнє бедринцове (XVIII ст. Лѣк. 36 // КТ) 

• насѣньє бедринцовоє (XVIII ст. Мал.дом.лѣч. 25 // КТ) 

безбашный розбійницький, грубий, бешкетний 

• орда безбашная (1694–1695 Эварн.Ист. І, 567 // КТ) 

безблагословенний неблагословенний, який не має благословення 
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• мешканьє безблагословенноє (1703 [?] КТ)  

безбожный 1. безбожний, безсоромний, грішний 

• владики безбожныє (1596 Виш.Кн. 264 зв.) 

• выдирци безбожныє <и окрутныє> (поч. XVII ст. Пчела 12) 

• гласъ безбожный (1599 Виш.Кн. 53) 

• душа безбожная (Острог, 1607 Лѣк. 10) 

• збойца безбожный [дияволъ] (поч. XVII ст. Проп.р. 40 зв.) 

• земля безбожная (1596 Виш.Кн. 76) 

• люди1 безбожныє <и злыи> (Володимир, 1601 АрхЮЗР 1/VI, 308) 

• мужи2 безбожныє (XVII ст. Єв.Реш. 25 // КТ) 

• посварки безбожныє <и глупыє> (Київ, 1618 Вѣзер. 15) 

• разумъ безбожный (поч. XVII ст. Проп.р. 141) 

• речь2.1. безбожная (І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 347) 

• рука2 безбожная <тиранская> (1603 Пит. 25) 

• своєволя безбожная (XVIII ст. Вел.Сказ. 202 // КТ) 

• тиранъ безбожный (1598 Розм.пап. 6) 

• учинок безбожный <а злый> (Володимир, 1588 ЖКК І, 303) 

• цесаръ безбожный (Дермань, 1604 Окт. 10) 

• человѣкъ1 безбожный (1603 Вопр. и отв. 55) 

2. безбожний, нечестивий, нехристиянський 

• агарѧни безбожныє <поганыє> (Львів, 1614 Вил.соб. 4) 

• ариѧни безбожныє (Черкаси, 1648 ВУР ІІ, 35) 

• вѣра безбожная <фалшивая, жидовская> (Петрків, 1565 РЕА ІІ, 138 // КТ) 

• єрєтикъ безбожный (Львів, 1591 Гр.Ієр. 2) 

• єреси безбожныє (XVII ст. Зб.Ваган. 147 // КТ) 

• жиды безбожныи (Львів, 1630 Траг.п. 161) 

• сарацини безбожныє (1498 Четья 96) 

• турки безбожныє <и невѣрныє> (1608–1609 Виш.Зач. 219) 

безбрачный неодружений 

• дѣва безбрачная (1627 ЛБ 174) 

безбронный (безъбронъный) неозброєний 

• люди2 безбронныє (Луцьк, 1617 АрхЮЗР 6/І, 384) 

• месчаны безбронныє (Луцьк, 1617 АрхЮЗР 6/І, 384) 

• небожъчикъ безъбронъный (Житомир, 1643 АрхЮЗР 1/VI, 787) 
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безбурный безбурний, спокійний 

• пристань безбурная <тихая> (Київ, 1637 УЄ Кал. 101) 

безведрный непогожий, непогідний; ―негодяний, сльотавий‖
94

 

• время безведрноє (XVIII ст. Клим.В. 143 // КТ) 

безвинный (безвиненъ, безъвинный)  

1. безвинний, безгрішний 

• богъ безвинний 

Вину вскладати на бога безвинного –  грѣхъ єсть 

(XVII ст. Пер.иссл. и мат. 80 // КТ) 

2. безвинний, чесний 

• отвѣтъ безвинный [предъ Богомъ] (XVII ст. Нов.Бок. 301 // КТ) 

• сторожове безвинныє (XVII ст. Коп.Пал. 736 // КТ) 

3. безпідставний, незаконний 

• битє безвинноє (1671 Ак.Полт.Гор.Ур. І, 20 // КТ) 

безвиновный те саме, що безвинный 1 

• отецъ безвиновный образн. [Богъ] (Київ, 1646 Тр.Мог. 119) 

безводный 1. безводний, сухий 

• земля безводная (Київ, 1637 УЄ Кал. 754) 

• мѣста безводныє (1556–1561 ПЄ 59) 

• облако безводноє (Чернігів, 1646 Перло 122) 

• пустиня безводная (1489 Четья 272 зв.) 

2. спраглий 

• дүша бєзводнаѧ образн. 

Всѣ жаждущїи прїйдѣте до водъ. 

Справъ абы душа наша бєзводнаѧ до тєбє тут плаваючи прибѣгла, 

з брєговъ своихъ нє выливаласѧ,  

ѡто брыдкїє и горкїє воды свѣта того потоплѧютъ ю 

(поч. XVII ст. Проп.р. 187 зв.) 

безволокитный невідкладний 

• судъ Божій безволокитный <безмездный, безпоблажный> (XVIII ст. Збірн. ғ 1748, 

11 // КТ) 

безвратный безперешкодний, який не має перепон  
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• приходъ безвратный 

таковый безвратный оных [лжепастыровъ и лжеучителей] приход, 

и николи же от сих не сподѣвайся помысла за спасение крещенных душ 

(1608–1609 Виш.Зач. 200) 

безвременный (безвремененъ) несвоєчасний, невчасний, даремний 

• клопоты безвременныє (Львів, 1599 ЦДІАЛ Лен. 823, 3, 67, 6) 

• питаниє безвременно (1599–1600 Виш.Кн. 151) 

безвстыдный (безвстидный, безвстыденъ, бесвстыдный) безстидний, 

безсоромний, зухвалий 

• блудница безвстидная (XVII ст. Збірн. ғ 1693, 24 // КТ) 

• дворѧни безвстыдныє (1598 Виш.Кн. 284 зв.) 

• куревники безвстыдныє (1598 Виш.Кн. 284 зв.) 

• народъ бесвстыдный <Жидовскїй> (Львів, 1616 Бер.В. 85) 

• неправда безвстыдна <гола, безобразна> (1598 Виш.Кн. 124–125) 

• смѣлость безвстыднаѧ <и роспустнаѧ> (Львів, 1642 Час.Слово 270) 

безвѣстный 1. невідомий, незрозумілий; ―що нема про його вістки‖
95

 

• гласъ(1) безвѣстный (XVI ст. НЄ 3) 

• голосъ(1) безвѣстный (XVI ст. НЄ 165) 

• отъєздъ безвѣстный [Хмелницкого] (XVIII ст. Вел.Сказ. 17 // КТ) 

2. марний, нікчемний
96

 

• жеглованє безвѣстноє образн. [наша жизнь] (XVII ст. Зерц. 29 // КТ) 

3. невідомий, незнаний, небачений 

• ложь безвѣстная (1600–1601 Виш.Кр.отв. 187) 

• премудрость безвѣстная <таиная Божая> (1489 Четья 286 зв.) 

безгадливый нерозумний, нерозважливий 

• люде безгадливыи (XVI ст. НЄ 81) 

безгласный (безгласенъ) безмовний, який не може говорити 

• агнець безгласенъ (XVI ст. УЄ Трос. 73) 

• рыбы безгласныє (XVIII ст. Пам.укр.м. ІІ, 67 // КТ) 

безгодный
1 
негідний, нікчемний

97
 

• конецъ безгодный (XVIII ст. Рук.К.У. ғ 21, 20 // КТ) 
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• пїанство безгодноє (Львів, 1585 УЄ ғ 5, 121) 

безгодный
2
 позачасовий, ―безчасовий, недочасний‖98

 

• плачъ безгодный [нечестивыхъ людей] (XVII ст. Рад.Він. 1054 // КТ) 

безгодный
3 
 непогожий, непогідний 

[безгодиє негода] 

• часъ безгодный (XVIII ст. Рук.К.У. ғ 21, 20 // КТ) 

безголовный безглуздий 

• справа безголовная (1545 Пам.К.К. IV, ІІ, 191 // КТ) 

безгрунтовый безземельний, який не має землі 

• мужики1 безгрунтовыє (XVIII ст. Дн.Марк. ІІІ, 229 // КТ) 

безгрѣховный те саме, що безгрѣшный 

• забава безгрѣховная (Чернігів, 1646 Перло 17) 

безгрѣшный (безгрѣшенъ) безгрішний; ―вільний від гріхів‖
99

 

• агнець безгрѣшный <чистый, справедливый> [Христосъ] (Львів, 1631 Волк. 4) 

• животъ безгрѣшный [Христа] (Київ, 1632 Мог.Тр. 282) 

• житїє безгрѣшноє [Царство Небесноє] (Київ, 1637 УЄ Кал. 798) 

• серце безгрѣшноє <новоє> (Чернігів, 1646 Перло 97 зв.) 

• смерть безгрѣшная [Бога] (Чернігів, 1646 Перло 132 зв.) 

• тѣло безгрѣшноє<пресвѧтоє Христово> (Київ, 1625 Сур.Сл. 125) 

• Христосъ безгрѣшный (Львів, 1605–1606 Перест. 49) 

бездворный бездвірний, який не має двору 

• хата бездворная (XVIII ст. Сб.мат.Лѣв.Укр. 212 // КТ) 

безденный бездонний, без дна, дуже глибокий 

• пропасть безденная  

Годна єстъ тая душа пропасти безденной, 

бо въ злой запалчивости мешкала штоденной 

(XVII ст. Суд.Бож. 305 // КТ) 

• склепъ безденный (XVII ст. Крон.Боб. 373
б
 // КТ) 

бездетинный бездітний, який не має спадкоємців 

• дѣдичъ бездетинный (XVIII cт. Дн.Марк. ІІ, 221 // КТ) 

бездный безодній, невичерпний 

• источницы бездныя (XVII ст. Рад.Ог. 817) 
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бездолный бездольний, безталанний, нещасний 

• отчизна1 бездолная (XVIII ст. Літ.Вел. ІІ, 98 // КТ) 

бездорожный бездорожній, бездоріжний 

• пустыня бездорожная (XVII ст. Рад.Він. 544 // КТ) 

бездушный (бездушенъ, бездушний)  

1. бездушний, позбавлений життя, мертвий 

• тѣло бездушноє [Христово] (Вільна, 1603 Гарм. 201) 

• чоловѣкъ1 бездушный <и мертвый> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 130 // КТ) 

2. бездушний; який не має душі (за християнським ученням) і 

позбавлений почуттів; неживий 

• богъ бездушный [ідол] (Чернігів, 1646 Перло 9зв.) 

• болваны бездушныє <и нѣмыи> (XVIII ст. Жит.Коп. 41 // КТ) 

• земля бездушная (XVIII ст. Вел.Сказ. 8 // КТ) 

• камен бездушний (XVII ст. Пам.укр.м. ІІ, 119 //  КТ) 

• кумиръ бездушенъ (1489 Четья 30 зв.) 

• речи1.1 бездушныє [ногти и власы у чоловѣка] (XVII ст. Інд. ғ 527, 2 // КТ) 

• тварь3 бездушная (1608–1609 Виш.Зач. 213) 

3. бездушний, безсердечний 

• іюда бездушный (XVI ст. УЄ Трос. 46) 

• папежъ бездушный (XVII ст. Ієр.Мих. 268 // КТ) 

бездѣлный 1. неробочий, вільний від роботи 

• день бездѣлный (Київ, 1637 УЄ. Кал. 207) 

2. безрезультатний, безуспішний 

• добуванє бездѣлноє [Бѣлой Церкви] (XVIII ст. Літ.Вел. ІІ, 87 // КТ) 

• сеймъ бездѣлный <Варшавский> (XVIII ст. Вел.Сказ. І, 156 // КТ) 

безецный безчесний, безсоромний, ганебний 

• гєрєтики безецныє (Львів, 1642 Час.Слово 277) 

• жартъ безецный (1690 Прот.спр.пот. 731 // КТ) 

• заздрость безецная (Львів, 1616 Бер.В. 96) 

• иноплеменникове безецныи (XVII ст. Коп.Пал. 836 // КТ) 

• лакомца безецный (XVII ст. Зб. 1693, 155 // КТ) 

• намѣтности безецныє <свинскиє> (Київ, 1637 УЄ Кал. 27) 

• роскошъ безецная (1598 Виш.Кн. 307 зв.) 
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• рука2 безецная (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 258) 

• столпъ безецный (поч. XVII ст. Проп.р.296 зв.)  

• судъ бєзєцный (поч. XVII ст. Проп.р. 93) 

• унѣя безецная (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 35 // КТ) 

• упадокъ безецный (XVII ст. См.Каз. 51 // КТ) 

• чародѣйница безецная (1690 Прот.Полт.С. І, 90
б
 // КТ) 

безженный (безъженный) неодружений; який не має жінки, дружини 

• братъ безженный (1690 Прот.Полт.С. І, 90
б
 // КТ) 

• животъ безженный (XVII ст. Зб. 1693, 155 // КТ) 

• каплани безъженныє (Вільна, 1599 Ант. 739) 

• люди безженныє <великорослыє> (XVIII ст. Унів.Дан.Апост. 92 // КТ) 

безжонный те саме, що безженный 

• дедичъ безжонный (1524 АрхЮЗР 8/IV, 368 // КТ) 

• попъ безжонный (Київ, 1568 АЮЗР І, 301 // КТ) 

беззаконный (безаконный, безаконьный)  

беззаконний, безбожний; який не визнає закону Божого 

• людїє безаконныє (поч. XVII ст. Пчела 24 зв.) 

• путь безаконный (к. XVI ст. Укр.п. 84) 

• судъ безаконный (1596 Виш.Кн. 261) 

• чоловѣкъ(1) беззаконный 

Тяжкиє грѣхи члк҃ъ беззаконный поповняєтъ 

(XVII ст. Єв.Реш. 30 // КТ) 

беззаконнующїй те саме, що беззаконный 

• завѣть беззаконнующїй (Київ, 1621 Коп.Пал. 28) 

беззерный безнасінний 

• овощъ беззерный (1718–1724 ЛСЛ 83) 

беззлобивый (безлобивый) те саме, що беззлобный 

• рыболовы беззлобивыє [апостоли] (1598 Виш.Кн. 104) 

• умъ безлобивый (1489 Четья 314 зв.) 

беззлобный беззлобний, незлобний  

• юродъ беззлобный (1718–1724 ЛСЛ 443) 

беззубый беззубий 

• старецъ беззубый (XVII ст. Єв.Реш. 446
б
 // КТ) 

безинъный (безинъний, безынъный) бязевий 
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[безъ бязь, бавовняна міцна нефарбована тканина] 

• коцикъ безынъный <бѣлый> (1673 Акт.Пол.Гор.Ур. ІІІ, 22 // КТ) 

• литоны безинъныє (1673 Акт.Пол.Гор.Ур. ІІІ, 21 // КТ) 

• покрови безинъниє (1675 АППС 30) 

• пояси безинъниє (1675 АППС 30) 

безклопотный безклопітний, безтурботний 

• дни безклопотныє 

Єжели чоловѣкъ желаєтъ оглядати днѣ безклопотныє… 

нехай удержитъ языкъ свой 

(XVII ст. Єв.Реш. 144 // КТ) 

• животъ безклопотный [отщепенцовъ и єретиковъ] (Вільна, 1596 З.Каз. 20 зв.) 

• мешканьє1 безклопотноє <и завше веселоє вѣчноє> (XVII ст. Єв.Реш. 45
б
 // КТ) 

безкнижный неписьменний, неграмотний, який не вміє читати 

• слухачи безкнижныє <простыє> (1599–1600 Виш.Кн. 201 зв.) 

безконечный 1. безконечний, який не має кінця, вічний 

• вѣкъ безконечный (Острог, 1607 Лѣк. 38) 

◊ во безконечныє вѣки [навічно, назавжди] (XVII ст. Єв.Реш. 38
б
 // КТ) 

• животъ безконечный (Київ, 1637 УЄ Кал. 44) 

• милосердиє безконечноє (1489 Четья 164 зв.) 

• мученїє безконечноє (1509–1633 Остр.л. 131) 

• мука безконечнаѧ (1594 Свєнц. 73) 

• царствіє безконечноє [зъ Христомъ] (XVIІ ст. Рук. ғ 4
0
86, 95 // КТ) 

2. безконечний, дуже довгий 

• басни безконечныє (1608–1609 Виш.Зач. 212) 

• родословиє безконечноє (1608–1609 Виш.Зач. 212) 

безкровный (безъкровный) 

1. безкровний, який не має крові 

• мозокъ безкровный <бѣлый> (Почаїв, 1618 Зерц. 21 зв.) 

2. безкровний, без пролиття крові 

• жертва безъкровная [литургия] (Вільна, 1599 Ант. 747) 

• офѣра безкровная <насвятшая> (1603 Пит. 79) 

безлѣпичный безглуздий, недоречний 

• слова безлѣпичныє (1489 Четья 339 зв.) 

безлѣтный позачасовий, який існує поза часом; вічний 
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• Богъ безлѣтный (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 112) 

• отець безлѣтный образн. [Богъ] (1489 Четья 42 зв.) 

безлюдный безлюдний, незаселений 

• городы безлюдныє (XVIII cт. Кр.оп.Млр. 278 // КТ) 

• горы безлюдныє (Київ, 1627 Тр. 37) 

• грады безлюдныє (XVIII ст. Вел.Сказ. 3 // КТ) 

• замки безлюдныє (XVIII ст. Вел.Сказ. 3 // КТ) 

• мѣсце1 безлюдноє (Київ, 1637 УЄ Кал. 426) 

безмездный непідкупний, справедливий 

• судъ безмездный <Божій> (XVIII ст. Зб. ғ 1748, 11 // КТ) 

безмилостный безмилосердний, немилосердний, жорстокий 

• вязаніє безмилостноє (XVIIІ cт. Літ.Гр. 121 // КТ) 

безмозкий (безмозгий, безмозкїй)  

1. безмозкий, який не має мозку 

• пудло безмозкоє (Вільна, 1599 Ант. 923) 

• ребро безмозкоє 

Чему суть мудрѣишіє мужеве, нѣжъ жоны, 

Бо з ребра безмозкого, не з головы оны 

(XVIII ст. Рук. ғ 362, 124 // КТ) 

2. безмозкий, нерозумний, дурний 

• голова безмозгая (Київ, 1621 Коп.Пал. 589) 

• люди безмозкиє (Київ, 1619 Гр.Сл. 296) 

• чоловѣкъ1 безмозкїй <и глупый> (поч. XVII ст. Проп.р. 129) 

безмолвный безмовний, тихий; із душевним спокоєм і покорою 

• житиє безмолвноє <затишноє> [иноческого чину] (Дубно, 1592 АрхЮЗР 1/VI, 90) 

• монастыръ безмолвный (Київ, 1621 Коп.Пал. 755) 

безмужная незаміжня 

• дѣвицѣ безмужныє (XVIII ст. Літ.Густ. 347 // КТ) 

• невѣста безмужная <сквернолюбнаѧ> (XVII ст. Шумл.Зерц. 36 // КТ) 

безмытный 1. безоплатний, який не бере оплати  

• судїя безмытный образн. [Богъ] (Київ, 1627 Тр.постн. 37 // КТ) 

2. безмитний; вільний від мита  

• переѣздъ безмытный (XVIII ст. Оп.Док. 21
б
 // КТ) 

• платежи безмытныє (XVIII ст. Стат. 36 // КТ) 
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• продаваньє безмытноє (1551 АЗР ІІІ, 29 // КТ) 

• торгованьє безмытноє <и вольноє> (1660 АЗР V, 108 // КТ) 

3. безмитний; який надає право безмитної торгівлі (у складі юридичної 

назви) 

• листъ(2) безъмытный (1552 ОЖЗ 123) 

безмѣновый безміновий (у складі метрологічної назви) 

[безмѣнъ ―рід ваги без шаль‖
100

] 

• вага безмѣновая (Несухоїже, 1550 AS VI, 5) 

безмѣрный (безмѣръный) безмірний, незмірний, неосяжний 

• болѣзни безмѣръныє (Почаїв, 1618 Зерц. 56 зв.) 

• висота безмѣрная образн. [небеса] (1489 Четья 52 зв.) 

• высокость безмѣрная образн. [небеса] (XVII ст. Дм.Рост. 3 // КТ) 

• добичи безмѣрныє (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 11 // КТ) 

• жура безмѣрная (XVIII ст. Пам.укр.м. ІІ, 134 // КТ) 

• крикъ безмѣрный (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 10 // КТ) 

• личба безмѣрная [небесъ небесныхъ] (Вільна, 1596 З.Каз. 79 зв.) 

• милость безмѣрная <божая> (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 291 зв.) 

• пыха безмѣрная (XVII ст. Ал.Печ. 170 // КТ) 

• роскоши безмѣрныє (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 5 // КТ) 

• слава безмѣрная [святих отецъ] (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 93) 

• смуток безмѣрный (Смотрич, ІІ пол. XVI ст. Проп.Д. 11) 

• страхъ безмѣрный (XVIII ст. Вел.Сказ. І, 258 // КТ) 

• тайность безмѣрная [Господа Бога] (1489 Четья 40
б
 // КТ) 

• трудъ безмѣрный (XVII ст. Жит.Св. 421
б
 // КТ) 

• утрапенє безмѣрныє (XVII ст. Рук. ғ 4
0
86, к. 49 // КТ) 

• Царство безмѣрноє <Небесноє> (Чернігів, 1646 Перло 16) 

• число безмѣрноє (XVIII ст. Кр.оп.Млр. 526 // КТ) 

безмѣстный
1
 який не має визначеного місця для служби чи осідку 

• єпископъ безмѣстный (1718–1724 ЛСЛ 386) 

безмѣстный
2 
недоречний, неналежний 

[безмѣстїє недоречність] 

• глаголъ безмѣстный (1718–1724 ЛСЛ 1207) 

• ликованїє безмѣстноє (1718–1724 ЛСЛ 151) 
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безначалный (безначальнїй, безначальный) безначальний, споконвічний, 

вічносущий 

• Богъ безначальный (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 51) 

• отецъ безначальный [Богъ] (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 87) 

• персони безначальнїи [Троицы] (Чернігів, 1646 Перло 11) 

• Сынъ безначалный [Христосъ] (1489 Четья 43) 

• Тройца безначальная (Київ, 1646 Мог.Тр. 904) 

безногий безногий 

• конь безногий (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 6/І, 77) 

• пташина безногая 

Подобенъ онъ [грѣшникъ] пташинѣ безногой  

(XVIII ст. Сѣмя Сл.Б. 538 // КТ) 

безобороний безборонний, незахищений 

• городки безоборониє <и некрѣпкиє> (XVIII ст. Вел.Сказ. 91 // КТ) 

• край безобороний <и отворений> (XVIII ст. Вел.Сказ. 65 // КТ) 

безобронный (безъобронный) неозброєний 

• слуги безобронныє (Ковель, 1574 ЖКК ІІ, 274) 

• чоловѣкъ безъобронный (Володимир, 1598 АрхЮЗР 3/І, 143) 

безовоцный те саме, що безплодный 1 

• дерево безовоцноє (Київ, 1637 УЄ Кал. 492) 

безовый те саме що безинъный 

• сервета безовая <чаиная> (1752 Мат.для ист.общ. 86 // КТ) 

безодный безодній, пов‘язаний із безоднею, виром 

• яма безодная <уницкая> образн. [католицизм] (Київ, 1621 ЛСБ 483, 1 зв.) 

безокий безокий, незрячий 

• смерть безокая (Єв‘є, 1612 Діоп. 2 зв.) 

безоманный неоманливий, без обману 

• поступокъ безоманный <прямый> (1618 АЗР IV, 500 // КТ) 

безоповѣдный непопереджений, здійснений без попередження 

• угнанє безоповѣдноє [козъ] (1686 Прот.Полт.С. ІІ, 172 // КТ) 

безотволочный невідкладний 

• справедливость безотволочная (Київ, 1558 AS VII, 38) 

безочный те саме, що безокий 
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• тѣло безочноє <и слѣпоє> (Київ, 1646 Мог.Тр. 2 зв.) 

безпамятливый непам‘ятливий, схильний забувати 

• чловекъ безпамятливый (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 65 // КТ) 

безпамятный безпам‘ятний, який позбавляє пам‘яті 

• болѣзнь безпамятная <спящая> (1718–1724 ЛСЛ 665) 

безперемѣнный незмінний 

• служба безперемѣнная (1738 Арх.Мот. 33 // КТ) 

безпечалный (беспечалный) безпечальний, безжурний  

• достатки беспечалныє <и роскошныє> (1598 Виш.Кн. 274) 

• житиє безпечалноє <и безмолвноє, иноческоє> (Дубно, 1592 АрхЮЗР 1/VI, 90) 

• пристань безпечалная <тихая> (Київ, 1637 УЄ Кал. 56) 

безпечный 1. безпечний, захищений, надійний 

• владза безпечная (Лопушна 1598 ЦДІАЛ 201, 6, 4, 13) 

• господонка безпечная (XVIIІ ст. Тих. ғ 11, 12
б
 // КТ) 

• дорога безпечная (поч. XVII ст. Проп.р. 209) 

• захованє безпечноє (Київ, 1592 ЛСБ 1035, 36) 

• местце(1) безпечноє <и твердоє> (1552 AS VI, 124) 

• мѣшканьє безпечноє <и непорушноє> (XVII ст. Коп.Пал. 350 // КТ) 

• приступъ безпечный (Острог, 1614 Тест. 167) 

• речъ(1,2) безпечна (Луцьк, 1607 ЛНБ 5, ІІ, 4052, 16 зв.) 

2. безпечний, безтурботний, безжурний 

• бездушность безпечнаѧ <и великаѧ> (Острог, 1598–1599 Апокр. 46) 

• животъ безпечный (поч. XVII ст. Проп.р. 221 зв.) 

• малжонка безпечная (Луцьк, 1523 АрхЮЗР 1/VI, 533) 

• невѣста безпечная (Житомир, 1585 АрхЮЗР 8/ІІІ, 444) 

• отпочиненїє безпечноє (Львів, поч. XVII ст. Крон. 32) 

• Пилатъ безпечный <и волный> (XVII ст. Гал.М.Пр. 41 // КТ) 

• сумнѣньє безпечноє <и волноє> (Острог, 1598 Ист.фл.син. 52) 

• чоловѣкъ безпечный <спокойный, никому ничого невинный> (Володимир, 1601 

АрхЮЗР 8/ІІІ, 479) 

3. відважний, сміливий 

• вимова безпечная [св. Макария] (XVII ст. Жит.Св. 160 // КТ) 

• рота безпечная (Львів, 1642 Бут. 8) 

• слова безпечныє (Луцьк, 1628 Андр.Лям. 14) 
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безпечнѣйший (безъпечнейший, безъпечънейший, беспечнѣйший) 

вищ.ст. до безпечный 1; безпечніший, більш захищений, надійніший 

• дорога безпечнѣйшая (Київ, 1623 Мог.Кн. 5) 

• краи безъпечнейшиє (Володимир, 1649 АрхЮЗР 3/VI, 373) 

• мешканє2 безпечнѣйшеє (поч. XVII ст. Проп.р. 255) 

• мѣстце(1) безпечнѣйшеє (XVI ст. КА 575) 

• потканє безпечнѣйшеє [з непріателѧми] (XVII ст. Рад.Він. 1263 // КТ) 

• схованъє безъпечънейшеє (Луцьк, 1631 АрхЮЗР 8/ІІІ, 586) 

• яскинѣ безпечнѣйшиє (Острог, 1598–1599 Апокр. 84 зв.) 

безплеменъный те саме, що безпотомный; ―безрідний‖
101 

• человѣкъ(2) безплеменъный 

Человѣка безплеменъного маєтност вся… 

до рукъ и шафунку нашого припали 

(1588 ЖКК І, 305 // КТ) 

безплодный (безплоденъ)  

1. безплідний, який не дає плоду 

• лѣторосли безплодныє (Єв‘є, 1616 УЄ Єв. 5) 

• смоковница безплодная (1556–1561 ПЄ 170) 

2. бездітний, який не має потомства 

• вдова безплодна (1566 ВЛС 62 зв.) 

• жоны безплодныє (1668 Тест.Ад. ІІ, 65 // КТ) 

3. безплідний, від якого немає користі 

• дѣло безплодноє (Устрики, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 192) 

• житиє безплодноє (1598 Виш.Кн. 91) 

• пастырѣ безплодныє (1598 Виш.Кн. 289) 

безплотный (бесплотный) безплотний, безтілесний; який не має плоті, тіла 

• ангелы безплотныє <и безътѣлесныє> (XVII ст. Єв.Реш. 22
б
 // КТ) 

• архистратигъ бесплотный (1489 Четья 36 зв.) 

• силы безплотныє [ангели] (Чернігів, 1642 Жел.Поуч. 4) 

безпоблажный суворий, непоблажливий 

• судъ безпоблажный <Божій> (XVIII ст. Зб. ғ 1748, 11 // КТ) 

безпожиточний (безпожитечный) те саме, що безполезный 
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• приєздъ безпожиточный (1598 Виш.Кн. 103) 

• протекція безпожитечная <турецкая> (XVIII ст. Літ.Вел. ІІ, 397) 

• языкъ(2) безпожиточный [инока] (1596 Виш.Кн. 245) 

безполезный (безполѣзный) безкорисний, який не приносить користі 

• листы(2,3) безполезныє <тилко комплементарныє> (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 381 // КТ) 

• свѣтъ(2) безполѣзный (1615 Виш.Поз.мисл. 237) 

безпорочный непорочний 

• невѣста2 безпорочная [матерь Господнѧ] (1489 Четья 78) 

безпотомный (безпотомъный, безъпотомный) те саме, що безплодный 1  

• жона(2) безпотомная (1690 Стат. 63 // КТ 

• зейстє безпотомъноє (Володимир, 1615 ИКА дод. 112) 

• небожъчикъ безъпотомный (1584 АрхЮЗР 8/IV, 195 // КТ) 

• невѣста2 безпотомная (XVIII ст. Собр.Прип. 124 // КТ) 

безпотребный (безъпотребный) непотрібний, зайвий 

• гнѣвъ безпотребный (Вільна, 1620 См.Каз. 18 зв.) 

• затрудненьє безпотребноє (Острог, 1607 Лѣк. 58) 

• зборы безъпотребныє [грошей] (1594 АрхЮЗР 1/І, 437 // КТ) 

• слова безпотребныє (1489 Четья 339) 

• старанє безпотребноє (Острог, 1607 Лѣк. 58) 

• трудности безъпотребныє (Варшава, 1571 ЛНБ 5, ІІ 4043, 79) 

• турбаціи безпотребныє (1678 Тр.Полт.Уч.Арх.Ком. XIII, 60 // КТ) 

• утрати безпотребныє (Острог, 1587 См.Кл. 15) 

безправный (безправъный, безъправный) 

1. беззаконний, незаконний 

• вины(2) безправныє <и непомерныє> (1562 АрхЮЗР 8/VI, 121) 

• вязенє безправноє [шляхтича] (XVIII ст. С. і Р. 9
б
 // КТ) 

• грабежи безправныє <кгвалтовныє а нєзвыклыє> (Житомир, 1584 АЖМУ 109) 

• наєзды безъправныє (1585АрхЮЗР 1/І, 198 // КТ) 

• отнятє безправноє [сеножатей] (1600 ККПС 168) 

• повѣсти безправныє <и заочныє> (1540 РЕА І, 244 // КТ) 

• пограбенє безправноє <а кгвалтовноє> (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 51) 

• поступокъ безправъный <кгвалтовный> (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/VI, 351) 

• разореннє безправноє (XVIII ст. Стат. 31 // КТ) 

• судъ безправный (XVII ст. Рук. ғ 76, 80) 
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• уживанє безправноє <неслушноє, неналежноє> [шинковъ при манастыру] 

(Житомир, 1618 АрхЮЗР 1/VI, 460) 

2. вільний, незалежний, не зв‘язаний правом 

• земля безправная <и безсмертная> (XVIII ст. Клим.Прип. 203 // КТ) 

• повѣсти безправныє <и заочныє> (1540 АЗР І, 108 // КТ) 

безпрепонный безперешкодний 

• владениє безпрепонноє [селомъ] (1729 Укр.Арх. IV, 7 // КТ) 

безпрепятственный те саме, що безпрепонний 

• проєздъ безпрепятственный [въ Сѣчъ] (XVIII ст. Листи Конт. 16 // КТ) 

безпрестанный безперестанний, безперервний, постійний 

• мечтаниє безпрестанноє (1596 Виш.Кн. 64) 

• опеляціи безпрестанныє [козаковъ] (Київ, 1622 АЮЗР ІІ, 73) 

• плачи безпрестанныє (Київ, 1622 АЮЗР ІІ, 73) 

безприкладный безприкладний, який не має собі рівного; неперевершений 

• творецъ безприкладный [Богъ] (1588 АЗР IV, 5) 

• хитрецъ безприкладный [Богъ] (1588 АЗР IV, 5) 

безрозмысльный те саме, що безрозумный 3 

• уведениє безрозмысльноє [за ледачимъ] (XVI ст. [?] 76 // КТ) 

безрозсудный безрозсудний, нерозсудливый 

• отступникъ безрозсудный (Київ, 1621 Коп.Пал. 1090) 

безрозумливый те саме, що безрозумный 1 

• риба безрозумливая (1603 Пит. 94–95) 

безрозумный 1. безрозумний, не здатний мислити 

• быдло безрозумноє <и нѣмоє> (Київ, 1637 УЄ Кал. 951) 

• быдлѧта безрозумныє (Київ, 1648 МІКСВ 349) 

• звѣрѧ безразумноє (Острог, 1588 Сур. о вѣрѣ 5) 

• овцы безрозумныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 69 зв.) 

• рыба безрозумная (1598 Розм.пап. 52) 

• створѣнє безрозумноє <и нѣмоє> [честь Богу отдавало] (XVIII ст. Пам.укр.м. ІІ, 

155 // КТ) 

2. безрозумний, божевільний 

• чоловѣкъ(1) безрозумный <и шалїоный> [тестаменту не чинитъ] (Зам. 125 // КТ) 

• шаленство безрозумноє (1626 Кир.Н. 19) 

3. безрозумний, позбавлений здорового глузду, нерозсудливий 
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• галати безрозумныи (ІІ пол. XVI ст. КА 410) 

• лакомца безрозумный (Київ, 1637 УЄ Кал. 651) 

• люди безрозумныє (XVII ст. Крон.Боб. 228 // КТ) 

• Магдалина безрозумная (XVII ст. Єв.Реш. 217 // КТ) 

• недовѣрство безрозумноє [бесурмановъ] (XVII ст. Єв.Реш. 46 // КТ) 

• погане1 безрозумныи [хотѣли голови дїтинныи офѣровати] (XVII ст. Гал.Боги пол. 

22 // КТ) 

• розумъ безрозумный образн. [чоловѣкъ грѣшный] (1665 Гал.Кл.Раз. 61 // КТ) 

• страсть безрозумнаѧ 

Где страхъ єстъ, 

тамъ безрозумнаѧ страсть выкорененаѧ єстъ 

(XVII ст. Рад.Ог. 1109 // КТ) 

• упоръ безрозумный (1691 АЗР V, 246 // КТ) 

• чоловѣкъ(1) безрозумный  

На Бога посегати, Бога гнѣвати можетъ толко чоловѣкъ безрозумный 

(XVII ст. Інд. ғ 527, 192) 

безрозумливый те саме, що безрозумный 1 

• риба безрозумливая (1603 Пит. 94) 

безсилный безсилий, непереконливий 

• вымыслы безсилныє (1599 Виш.Кн. 212) 

безскорбный безжурний, безтурботний 

• житїє безскорбноє (1598 Виш.Кн. 219) 

безславний 1. безславний, ганебний 

• пльотки безславныє (1689 АЗР V, 225 // КТ) 

2. безславний, осоромлений, зганьблений 

• члонки безславныє [церкви] (1598 Виш.Кн. 282) 

безсловесный (безсловесенъ, безъсловесный) 

1. безсловесний, німий, не здатний говорити 

• быдло безъсловесноє <нѣмоє> (XVII ст. Єв.Реш. 248 // КТ) 

• душа безсловесная 

Дайте мнѣ, безсловесной душѣ, помочѣ и ратунку 

(XVII ст. Єв.Реш. 437 // КТ) 

• животноє безсловесноє <дикоє> (XVII ст. Синон.л.р. 20 // КТ) 

• звѣрє безсловесноє (Львів, 1591 Адел. тит.зв.) 

• кони безсловесныи (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 202) 
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• овцы безсловесныє (Львів, 1591 Просф. 70) 

• свиньи безсловесныє (1599–1600 Виш.Кн. 151) 

• скоты безсловесныє (1489 Четья 68 зв.) 

• скотѧ безсловесноє (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 314 // КТ) 

• створенє безсловесноє (Київ, 1619 Аз.В. 176) 

2. безсловесний, покірний 

• послушенство безсловесноє <костелноє> (1598 Виш.Кн. 284) 

безсмертный (безсмертенъ) безсмертний, вічний; ―вільний від смерти, 

несмертельний‖
102

 

• ангелове безсмертны (XVII ст. Пам.укр.м. ІІІ, 120 // КТ) 

• Богъ безсмертный <невидимый, самовластный, вѣчный, словесный, разумный> 

(Чернігів, 1646 Перло 2) 

• душа безсмертная <наша невидимая, вѣчная> (Чернігів, 1646 Перло 23 зв.) 

• женихъ безсмертный <небесный> образн. [Христосъ] (поч. XVII ст. Песн.п. 49) 

• правда безсмертная <царствующая и вѣчная> (1599–1600 Виш.Кн 153) 

• слава безсмертная (Єв‘є, 1611 На г.Ог.К. 2) 

• существо безсмертноє <подобноє ангелу> (Почаїв, 1618 Зерц. 9) 

• титулъ безсмертный [сыновство божиє] (1599–1600 Виш.Кн. 48) 

• Христосъ безсмертный (1489 Четья 208) 

• царъ безсмертный [Христосъ] (1654 ПГЛУ 106) 

безснѣжный безсніжний 

• зима безснѣжная (XVIII ст. Вел.Сказ. ІІІ, 369 // КТ) 

безсовѣтный безрозсудний, легковажний 

• любоначалиє безсовѣтноє <игуменскоє> (Луцьк, 1624 ПВКРДА І-1, 62) 

безстрастный 1. безпристрасний, який не має почуттів 

• тѣла безстрастныє (Чернігів, 1646 Перло 145) 

2. безпристрасний, який не піддається пристрастям  

• мужъ(1) безстрастный (Вільна, 1627 Дух.б. 17) 

• пристанище безстрастноє [для ожидания повеления отъ Бога] (Унів, 1605 

Виш.Домн. 189) 

безстудный те саме, що безстыдный 

• дѣло безстудноє (XVIII ст. Пам.укр.м. І, 162 // КТ) 

• насмѣванїє безстудноє <а гнусноє> (XVI ст. УЄ Трос. 73) 
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• питѧ безстудноє [пѧнство] (XVI ст. УЄ ғ 29515, 224) 

• подметъ безстудный <оступницкий> (XVII ст. Коп.Пал. 578 // КТ) 

• пророки безстудныє (XVII ст. Гал.М.Пр. ІІ, 48 // КТ) 

• псы безстудныє [лжепастыри] образн. (1598 Виш.Кн. 309) 

безстужий те саме, що безстыдный 

• жебраки безстужиє  

Алє сѧ ѡбаваємъ жєбы насъ кто 

за бєзтүжихъ жєбракѡвъ // нє поличилъ 

(Вільна, 1627 Дух.б. 8) 

безстыдный безстидний, безсоромний 

• блюзненїє безстыдноє (Смотрич, ІІ пол. XVII ст. Проп.Д. 11 зв.)  

• очи безстыдныє 

♦ безстыдныє очи колоти [говорити правду] (Острог, 1587 См.Кл. 6 зв.) 

безсѣменный 1. безплідний, який не може мати дітей 

• мужъ безсѣменный (1715 Кн.Мѣск.Полт. 111 // КТ) 

2. непорочний 

• зачатїє безсѣменноє [Христа] (Київ, 1619 О обр. 69) 

безтравный (безътравный) який має обмаль трави, рослинності 

• пустыня безътравная <и безводная> (1489 Четья 270 зв.) 

• степъ безтравный <и безводный> (1725 Дн.Марк. І, 312 // КТ) 

безтѣлесный (безтелесный, безътелесный)  

1. безтілесний, безплотний, який не має тіла, плоті 

• ангели безтелесныи (XVII ст. Яв.Сказ. 26 // КТ) 

• Господь безътѣлесный (XVII ст. Лѣств. 24 // КТ) 

• душа безтелеснаѧ (Вільна, 1627 Дух.б. 239) 

• натура безтѣлесная 

Чистота естъ безтѣлесной натури товариство 

(XVII ст. Лѣст. 24 // КТ) 

• силы безтелесныє [ангелы] (Острог, 1588 Сур. 11) 

2. духовний, нематеріальний 

• офѣра безтелеснаѧ [Богу] (Київ, 1637 УЄ Кал. 268) 

безумный (безумнїй) 

1.безумний, нерозумний, нерозсудливий 

• душа безумная 



584 

Молю васъ мои святителѣ, премудрїи учителѣ… 

Душу мою… безумную оумудрѣте, А мрачную просвѣтѣте 

(Чернігів, 1646 Перло 53 зв.) 

• жона(1) безумная (XVIII ст. Пам.укр.м. І, 216 // КТ) 

• згода безумнаѧ (Острог, 1598 Отп.КО 7) 

• иродъ безумный (к. XVI cт. ПДПИ 182, 94) 

• люди безумныє <молодыє> (1489 Четья 44
б
 // КТ) 

• разумъ безумный <и слѣпый> (1608–1609 Виш.Зач. 214) 

• чоловѣкъ(1) безумный (XVI ст. Сл. о см. 334) 

2. безумний, безмежний, дуже великий 

• дяка безумнаѧ (XVI ст. НЄ 38) 

• несправедливости безумнїє (1556–1561 ПЄ 270 зв.) 

безуспѣшный безуспішний, безрезультатний 

• труды безуспѣшныє [татаровъ] (XVIII ст. Вел.Сказ. І, 212 // КТ) 

безухый (безъухый) безвухий, який не має вушка 

• збанокъ безъухый <глиняный> (XVIII ст. Быт.млр.обст. 345 // КТ) 

• начинє безухоє (1627 ЛБ 174) 

безфрасунливый безтурботний, безжурний 

• жизнь безфрасунливая (1596 Виш.Кн. 253) 

безхитрый простий, нескладний 

• загадка безхитрая <и простая> (1599–1600 Виш.Кн. 153) 

безхристоприходный який нехтує судом Божим, який не боїться суду 

Божого 

• пастыри безхристоприходныє <и владущиє> (1608–1609 Виш.Зач. 200) 

безцѣнный безцінний, неоціненний 

• кровь безцѣнная [Христа] 

Мы бєзцѣнноѣ твоєѣ крови цѣною, 

куплєныѣ неволникове твоѣ, котрыѣ в̾ тєбє вѣримѡ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 982) 

• учитель безцѣнный [Христосъ] (поч. XVII ст. Проп.р. 54 зв.) 

• цѣна безцѣнная  

Радүйсѧ, ѡ чловєчє, 

жє тѧ ѡбточила Милость слова вѣчного, ласкою прикрила. 

Радүйсѧ жєсь єстъ чєстю славно вознєсєнный, 
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Бєзцѣнною цѣною любо ѡткүплєнный. 

Радүйсѧ, а взаємнє огнємъ роспалисѧ. 

Милости къ Богү, въ дүхү милє вєсєлисѧ 

(Львів, 1631 Волк. 28 зв.) 

безчаденъ те саме, що безсѣменный 

• утроба безчадна (1483 Четья 79) 

безчесный (безчестный, бесъчестныє) 

1. безчесний, безсоромний, непорядний 

• банкрутъ безчестный (XVIII ст. Стат. 2 // КТ) 

• патрїархи бесъчестныє <и дурныє> (1598 Виш.Кн. 92) 

2. безчесний, ганебний 

• дѣла безчесныє (1697 Прот.Полт.С. ІІ, 282) 

• крестъ безчестный [для Христа] (Львів, 1631 Волк. 14 зв.) 

• намѣтности безчестныє [раны душѣ] (Вільна, 1627 Дух.б. 377) 

• слава безчестная <папина> (1600–1601 Виш.Кр.отв. 183) 

• слова безчесныє (1697 Прот.Полт.С. ІІ, 284) 

безчешуйный безлусковий, безлуский 

• рыбы безчешуйныє (1718–1724 ЛСЛ 751) 

безчинный непристойний, безсоромний 

• братство безчинноє (Берестя, 1594 ЗНТШ XXVIII, 10) 

• братъ безчинный (Луцьк, 1614 ПВКРДА І-1, 62) 

• вопль безчинный [в̾ церкви] (Острог, 1599 Кл.Остр. 220) 

• житіє безчинноє (XVII ст. Єв.Реш. 109 // КТ) 

• крыкъ безчинный [в̾ церкви] (Острог, 1598 Кл.Остр. 220) 

• радость безчинная [з музыковъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 29) 

• соблазносѣвци безчинныє (1635 Гал.П.М.87 // КТ) 

безчисленный (безчислененъ, безчисленый, безъчисленныє) 

1. численний, незчисленний, незліченний 

• воинство безчисленоє (1483 Четья 74 зв.) 

• воиска безчисленныи <и незличенныи> (XVIII ст. Пам.укр.м. ІV, 296 // КТ) 

• гласы безчисленыи (к. XVI ст. Укр.п. 76) 

• грѣхи безчисленыє (XVI ст. Сл. о см. 335) 

• жабы безчисленныє [напустилъ Богъ] (XVII ст. Пам.укр.м. І, 250 // КТ) 

• множество безчисленноє [хрѣстиӕнъ] (Київ, 1649 ЦДІАЛ 124, 3, 32) 
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• раны безъчисленныє <и святыи> [Христа] (Чернігів, 1646 Перло 93) 

• силы безчисленныє [Царя Небесного] (XVI ст. УЄ ғ 29519, 10) 

• чуда безчисленыє (Київ, 1631 Син.Тр. 816) 

2. те саме, що безъпредѣлный  

• милосердиє безчисленно  

абы душѣ наши обнаженныи прикрилъ Христосъ 

 своимъ безчисленнымъ милосердиємъ 

(XVII ст. Єв.Реш. 6 // КТ) 

безъименный (безѣменный) безіменний, невідомий 

• клирыкъ безъименный <Острозскій> (Рожанка, 1598 Л.Пот. 983) 

• палецъ безѣменный (XVIII ст. Лѣк. 12 // КТ) 

безъпредѣлный безмежний, безмірний, неосяжний 

• широкость безъпредѣлнаѧ 

Ты всѣмъ створєнѧмъ справуєшъ, 

На нєбєсной нєдозримой высокости, 

И въ морскихъ безнахъ глубокости, 

И въ всєй бєзъпрєдѣлной широкости 

(Чернігів, 1646 Перло 16) 

безъпчолный у якому не живуть бджоли 

• дерева безъпчолныє (Туричин, 1598 АрхЮЗР 6/І, 268) 

безязычный без‘язикий, німий, який не може говорити 

• Моисей безӕзычный <и гүгнивый> (Острог, 1598 Отп.КО 2 зв.) 

бейберковый бейберковий 

[бейберекъ шовкова тканина] 

• гусарка бейберковая (XVIII ст. Дн.Марк. ІІ, 260 // КТ) 

бейский беїв, належний беєві 

• сынъ бейский <перекопский> (XVIII ст. Літ.Сам. 176 // КТ) 

белматый більмастий 

• очи белматыє (XVII ст. Крон.Боб. 138
б
 // КТ) 

бенедиктовый бенедиктовий 

[бенедикта трава св. Бенедикта, лікарська рослина] 

• вода2 бенедиктовая (XVIII ст. Лѣк. 4 // КТ) 

бенецкий венеційський, виготовлений у Венеції 

• шкло бенецкоє (Володимир, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 123) 
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бенклевый бенклевий 

[бенкель німецьке грубе сукно] 

• сукно бенклевоє (1722 Вас.Зб.Мат.Лів.Укр. 62 // КТ) 

бережный
 
обережний 

• рука бережная (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 235 // КТ) 

березовый березовий, пов‘язаний із березою 

• гай березовый (1677 Млр.Род. І, 4 // КТ) 

• грани березовыє (Київ, 1600 АрхЮЗР 7/І, 263) 

• дерево березовоє (Луцьк, 1619 АрхЮЗР 6/І, 411) 

• кора березовая (XVIII ст. Лѣк. 28 // КТ) 

• листвиє березовоє (XVII ст. Рук. ғ 362, 275 // КТ) 

• пни березовыє (Луцьк, 1650 АрхЮЗР 3/IV, 435) 

• полѣни березовыє (Сучава, 1503 Cost.S. 260) 

• пѣро березовоє 

♦ пѣромъ березовымъ выписувати [сікти, бити] (XVIII ст. Клим.В. 183 // 

КТ) 

• уголля березовоє (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 32 // КТ) 

берестейский (берестійский) берестейський, пов‘язаний із м. Берестя 

• бискупъ берестейский <и луцкий> (1561 ЛЗК 19) 

• намѣстникъ берестейский (1483 АЗР І, 101 // КТ) 

• соборъ берестейский <честный> (XVI ст. Отп.КО 37 // КТ) 

• староста берестейский (1561 ЛЗК 249) 

• церкви(1) берестійскиє < и холмскиє метрополиє> (XVIII ст. Собр.Прип. 63 // КТ) 

берестецкий (берестецъкий) берестечковий, пов‘язаний із м. Берестечко 

• поля берстецкиє (XVII ст. Гал.Кл.Раз. 3 // КТ) 

• староста берестецъкий (1561 ЛЗК 167 зв.) 

берестовый берестовий, пов‘язаний із берестом 

• байракъ берестовый (1728 Кн.Мѣск.Полт. 235
б
 //КТ) 

• дерево берестовоє (1745 Сб.мат.Лѣвоб.Укр. 50 // КТ) 

• ободи берестовыє (1795 Полск.Рус.ком. 121 // КТ) 

• пеньок берестовый (1732 Кн.Мѣск.Полт. 262 // КТ) 

• столъ берестовый (XVIII ст. Оп.им.Дан.Апост. 108 // КТ) 

бероговый береговий, який росте на березі 

• трава бероговая (XVII ст. Рук. ғ 362, 273 // КТ) 
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бесмысленъ бездумний, безглуздий 

• разумъ бесмысленъ (1608–1609 Виш.Зач. 223) 

бестийский (бестїйский) диявольський, нечестивий 

• соборъ бестийский (Гологори, XVI ст. ЛНБ 4, 1136, 35, 1) 

• ѣдѣнє бестїйскоє [матки зъ дѣтокъ готуютъ] (поч. XVII ст. Проп.р. 157) 

бестіалский (бестіѧлский, бестїалский, бестїѧльский) 

1. звірячий, худоб‘ячий; належний звірові, худобі 

• голови бестіалскии [для офѣры] (XVII ст. Гал.Боги пог. 22 // КТ) 

• скури бестіѧлскиє (Київ, 1646 Мог.Тр. 939) 

2. недостойний, безбожний 

• житиє бестіалскоє (XVII ст. Єв.Реш. 25 // КТ) 

• пожадливости бестїалскии <быдлѧчыи> (1665 Гал.Кл.Раз. 223 // КТ) 

• похоть бестїалская (Київ, 1646 Мог.Тр. 939) 

• чоловѣкъ бестіалский <глупый> (XVII ст. Єв.Реш. 115 // КТ) 

3. диявольський, страшний 

• грѣхъ бестїѧльский (Київ, 1646 Мог.Тр. 939) 

• окрутенство бестїалскоє (Київ, 1627 Тр. 658) 

бестиѧльный те саме, що бестіалский 2 

• царица бестиѧльнаѧ (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 326 // КТ) 

бестрашенъ нестрашний, який не становить небезпеки 

• мѣсто1 бестрашно (XV ст. [Ип. 26] // КТ) 

бесурманский (басурманский, бесурмянский, бисурманский, 

бисурменский, бисурмѧнский, бѣсурманский, бѣсурменский)  

бусурманський, магометанський; поганський, нехристиянський 

• войска бѣсурманскиє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 427 // КТ) 

• держава бѣсурманская (XVII ст. Гр.Барск. ІІ, 64 // КТ) 

• дети басурманскиє (1566 ВЛС 95) 

• жилища бесурманскиє (XVIII ст. Вел.Сказ. 7 // КТ) 

• законъ(1) бесурменский (1566 ВЛС 95 зв.) 

• зъвичай бѣсурманский (XVIII ст. Вел.Сказ. 26 // КТ) 

• кровь бѣсурменская (XVIII ст. Вел.Сказ. 8 // КТ) 

• луки бисурмѧнскиє (XVII ст. Рад.Ог. 463 // КТ) 

• народъ бесурмянский [татари] (Луцьк, 1576 АрхЮЗР 1/І, 116) 
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• неволя бѣсурменская (1700 АППС 390) 

• неприятели бесурменскиє (1566 ВЛС 4 зв.) 

• поганство бисурманскоє (Чернігів, 1646 Перло 4 зв.) 

• приходъ бѣсурманский [войскъ] (1679 Дн.Марк. І, 3 // КТ) 

• стрѣлы бисурменскиє (1676 Прот.Полт.С. 121 // КТ) 

бесѣдный святковий, небуденний 

[бесѣда учта, бенкет] 

• рыза бесѣдная (1718–1724 ЛСЛ) 

• одежда бесѣдная (1718–1724 ЛСЛ 14) 

бетѣжный хворий 

[бетегъ хвороба] 

• чоловѣкъ бетѣжный (XVI ст. НЄ 31) 

бешеный скажений 

• песъ бешеный (XVIII ст. Лѣк. 80 // КТ) 

бзовый бузиновий 

• кий бзовый (XVIII ст. Гал.Боги пог. 13 // КТ) 

• дрова бзовыє (XVIII ст. Лѣк. 12) 

библийный (библейный) 

1. біблійний, пов‘язаний із Біблією 

• тлумачи библийныє (Київ, 1632 МІКСВ 279) 

2. біблійний (у складі релігійної назви) 

• Писмо Святоє библейноє (1618 Єв‘є 1618 Прич. отех. 11 зв.) 

библиотецкий бібліотечний 

• книжка библиотецкая (1724 Дн.Марк. І, 113 // КТ) 

бисерный перловий; пов‘язаний із перлами чи дорогоцінним камінням 

• матица бисерная (1718–1724 ЛСЛ 713) 

бисеровый цінний, дорогоцінний 

• брамы бисеровыє образн. 

Кто хочетъ презъ оныи стислыи брамы бисеровыи внійти, 

не треба набывати чрева грубого 

(XVII ст. Рад.Ог. 311 // КТ) 

бискупий (бискупїй, бискуплий, пискупий) те саме, що бискупский 

• вежа бискупьѧ (Володимир, 1552 ОВол.З 132) 
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• земля бискупья (Київ, 1585 ЛОИИ 1, 27, 3) 

• именє пискупеє (Луцьк, 1562 АрхЮЗР 8/VI, 124) 

• костели бискупии <головныє> (Краків, 1549 АЮЗР І, 126)  

• люди2 бискупии <каноницъкиє> (Луцьк, 1552 ОЛЗ 181 зв.) 

• мещанє бискупии (Київ, 1552 ОКЗ 40) 

• плащи бискупїи (Острог, 1598–1599 Апокр. 171 зв.) 

• пляцъ бискупий (Київ, 1601 Арх.Зубр. 2, 46) 

• судъ бискуплий (1586 АЗР ІІІ, 305 // КТ) 

бискупский біскупський, належний біскупові чи пов‘язаний із ним 

[бѣскупъ католицький єпископ] 

• выкладъ біскупский [артикулу] (Острог, 1598–1599 Апокр. 59) 

• вѣно бискупскоє (1598 Виш.Кн. 88) 

• доходи бискупскиє (1598 Виш.Кн. 108) 

• инфула бискупская (1725 Дн.Марк. І, 286 // КТ) 

бискупъщизный пов‘язаний із біскупським землеволодінням 

• входы бискупъщизныє (Брацлав, 1570 АрхЮЗР 8/І, 264) 

битий (бытый)  

1. битий, отриманий унаслідок побиття 

• разы битыє <синиє, опухлыє> (Житомир, 1650 ДМВН 200) 

• рана битая <крывавая> (1561 ЛЗК 15 зв.) 

2. битий, побитий, постраждалий унаслідок побиття 

• мещаны битыє <и змордованныє> (Київ, 1646 ЛНБ 103, 22/Іd, 2011, 1 зв.) 

• шляхтичь битый (1566 ВЛС 93) 

3. битий, прокладений, уторований 

• дорога бытая (1718–1724 ЛСЛ 1387) 

4. битий, карбований 

• таляри битыє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 515 // КТ) 

5. друкований 

• полуставъ битая (Київ, 1554 КМПМ І, дод.10) 

битейский (бытейский) пов‘язаний із Книгою Буття (у складі релігійних 

назв) 

• книги битейскиє (поч.XVII ст. Проп.р. 295 зв.) 

• слова бытейскиє (Львів, 1637 Інв. 27) 
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битийский те саме, що битейский 

• книги битийскиє (XVII ст. Жит.Св. 89 // КТ) 

битный
1
 (бытный) сущий, який існує 

• языкъ(2) бытный <албо истный> (Вільна, 1600 Катех. 25) 

битный
2
 здатний до битви, до бою 

• геркулесы битныє <и валечныє> образн. (XVII ст. УЄ Кал. 8 // КТ) 

• народъ битный <и рыцерский> [печенѣги и половцы] (XVII ст. Крон.Соө. 5 // КТ) 

• Панонїа битна (Львів, 1615 Лям.Жел. 7 зв.) 

• человѣкъ(2) битный <рыцерскій> (1698 Дм.Рост. 37 // КТ) 

битский (бицкий, бѣтцкий) ―віденський‖
103

, привезений із м. Відень 

[уг. bécs – Відень
104

] 

• кгермачокъ бѣтцкий <албо муравский> (XVII ст. АЮЗР ІІ, 242 // КТ) 

• материя бицкая (1727 Зб.мат.Лів.Укр. 68 // КТ) 

• полотна битскиє <и тканиє, ткацкиє, швабскиє> (1725 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. ІІ, 

97 // КТ) 

бичий бичачий 

• роги бичиє (1724 Дн.Марк. І, 153 // КТ) 

блаватный блаватний, шовковий 

[блаватъ блакитна шовкова тканина] 

• апараты блаватныє <аксамитныє, адамашъковыє, атласовыє, табиновыє> (Луцьк, 

1671 АрхЮЗР 1/VI, 764) 

• матерія блаватная (XVIII ст. Дн.Марк. І, 21 // КТ) 

• паленъдры блаватныє (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 132) 

• сподници блаватныє <и злотоглавныє> (1725 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. 97 // КТ) 

• сукни блаватныє (1734 ОСМ ІІІ, 125) 

• шати блаватныє <и суконныє> (XVII ст. Гал.Кл.Раз. 373 // КТ) 

благий (благій, благїй, благъ, благый) 

1. благий, добрий, приємний 

• воздухъ благъ (1718–1724 ЛСЛ 449) 

• воля благая (Острог, 1581 См.В. 7) 

• власть благая (Львів, 1607 ЛСБ 415, 1) 

• дѣло благоє (1718–1724 ЛСЛ 159)  

                                                 
103

 МСТ 80 
104

 Тимч. І, 93 
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Вѣру правую и дѣла благи 

принесѣте богу дары дороги 

(к. XVI ст. Укр.п. 88) 

• плодъ благий  

Якъ правдивый отець,  

хотѧчи потѣху и по працы, благий плодъ видѣти 

(Львів, 1587 ЛСБ 87, 2) 

2. благий, ласкавий, милостивий 

• гласъ благий [ѡт ха҃ бга] (Львів, 1609 ЛСБ 423) 

• день благъ (1718–1724 ЛСЛ 125) 

• изволенїє благоє (Львів, 1589 ЛСБ 120) 

• милость благая (к. XVI ст. Укр.п. 88) 

• произволенїє благоє (Сучава, 1503 Cost.S. 259) 

• читатель благий (XVI ст. НЄ 3) 

3. благий, благочестивий, праведний 

• житиє благоє <и очищенное> (1588–1596 Виш.Кн. 141) 

• зиждитель благїй (1718–1724 ЛСЛ 171) 

• мужъ благій (1718–1724 ЛСЛ 191) 

• нрави благиє (Берестя 1589 АрхЮЗР 1/І, 254) 

• рабъ благый <добрый и вѣрный> (Манява, 1619 Прив.Феод. 288) 

• розумъ благий (Вільна, 1599 Ант. 629) 

• стезя благая образн. 

Путем бо Христовым отцеве ходили 

и нам стезю благу ити сътворили 

(к. XVI ст. Укр.п. 79) 

4. благий, щасливий, приємний 

• лѣта блага [посилает вам богъ] (1596 Виш.Кн. 77) 

• начало благоє (Вільна, 1599 Ант. 577) 

• черево благоє 

Благоє черево, што тя носило,  

и цицька, котрую есь зосъсавъ 

(XVI ст. НЄ 190) 

5. благий, убогий 

• пристанище благоє (Володимир, 1598–1599 Відп.ПО 1051) 

6. благий, недорогий 
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• подарок благий <лечъ щирий> (к. XVI ст. Розм. 22) 

7. благий, незначний, невеликий 

• счетъ благій (1718–1724 ЛСЛ 1084) 

• часть благая (1718–1724 ЛСЛ 891) 

благовонный (благовоненъ) 

1. ароматний, запашний, пахучий 

• груши благовонныи (1718–1724 ЛСЛ 774) 

• древа благовонныє (XVI ст. Травн. 473) 

• квѣтки благовонныє (Київ, 1632 Мог.Тр. 289) 

• купина благовонная (1718–1724 ЛСЛ 637) 

• масло благовонноє (1718–1724 ЛСЛ 840) 

• масти благовонныє (XVI ст. УЄ ғ 29519, 28) 

• мыло благовонноє (1718–1724 ЛСЛ 717) 

• олейки благовонныє (Чернігв, 1646 Перло 123) 

• смола благовонная на древѣ (1718–1724 ЛСЛ 648) 

• трубка благовонная (1718–1724 ЛСЛ 637) 

• цвѣтъ благовоненъ (XVI ст. Травн. 269 зв.) 

• цвѣты благовонныє (Чернігів, 1646 Перло 4 зв.) 

• өимїамъ благовонный (Почаїв, 1618 Зерц. 62 зв.) 

2. приємний, милий Богові 

• жертва благовонна <и чиста> [Богу] (1489 Четья 248) 

благовременный своєчасний, необхідний 

• помощь благовременная (Львів, 1592 ЛСБ 198) 

благовѣрный (благоверный) благовірний, богобоязливий, побожний, 

правовірний (перев. у складі шанобливої назви) 

• воєвода благовѣрный <и христолюбивый> [ґосподар1 землѣ молдавской] 

(Львів, 1628 ЛСБ 1051, 2) 

• князь благовѣрный <и христолюбивый> [Василий Ѡстрозкий] (поч. XVII ст. 

КЛ 78) 

• ктитори благовѣрныє (Новогрудок, 1590 ЛСБ 127) 

• люди(3) благовѣрныє <христолюбивыє> (Острог, 1598–1599 Апокр. 185) 

• мужъ(2) благовѣрный <и побожный> (Львів, 1631 Вол. 2) 

• паны(2) благовѣрныє <урочистыє а вельможныє> (Фольварк, 1606 НЗУжг. XIV, 

226) 
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• подвижники благовѣрныє (1608–1609 Виш.Зач. 209) 

• послушники благоверныє [святоє апостольскоє церкви] (Острог, 1591 ЛСБ 152) 

• священики благовѣрныє [и всѣ христолюбивыє люди] (Острог, 1598–1599 Апокр. 

185) 

• сыны благовѣрныє <и христолюбивыє> [вѣряни] (Новогрудок, 1547 ЛСБ 13) 

• християнинъ благовѣрный <истинный> (Львів, 1595 ЛСБ 277, 1 зв.) 

• царевич благовѣрный [Глѣбъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 849) 

• царъ благовѣрный (Путивль, 1638 АЮЗР ІІІ, 11) 

благовѣсный благовіщенський, пов‘язаний зі святом Благовіщення 

• яйце благовѣсноє (XVIII ст. Довг. 110 // КТ) 

благовѣщенский (благовещенский) 

1. благовіщенський, названий на честь свята Благовіщення 

• церковъ благовѣщенскаѧ (Львів, 1626 ЛСБ 1049, 6) 

2. благовіщенський, пов‘язаний із церквою Благовіщення у м. Львові 

• попъ благовѣщенский (Львів, 1623 ЛСБ 1049, 5) 

• наместникъ благовещенский (Львів, 1552 ЛСБ 17) 

благоговѣйный благоговійний, відданий Богові 

• люди благоговѣйныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 168) 

• Петръ благоговѣйный [первый презвитеръ Римскія церкве] (Вільна, 1595 Ун.гр. 133) 

благоговѣнный (благоговѣнїй) те саме, що благоговѣйный 

• священици благоговѣнїи (Львів, 1589 ЛСБ 120) 

• старцы благоговѣнныи (Київ, 1631 ОЛ 19) 

благоговѣстный побожний, благочестивий 

• человѣкъ благовѣстный <значный, заслуженый> [подскарбій єнералный] 

(XVIII ст. Дн.Марк. IV, 331 // КТ) 

благодарный 1. достойний подяки, похвали 

• подвиг благодарный [перекладача] (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 238) 

2. подячний, який виражає подяку, вдячність (у складі релігійних назв) 

• молебен благодарный (Галич, 1504 ЛСБ 93) 

• молитва благодарнаѧ [до персоны Бозкой] (Чернігів, Перло 34 зв.) 

благодарственный те саме, що благодарный 2 

• молїтвы благодарственныє (Манява, 1619 Прив.Феод. 288 зв.) 

благодатный благодатний, багатий 

• даръ благодатный (Унів, 1605 Виш.Домн. 189) 
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благолѣпный гарний, чудовий 

• украшенїє благолѣпноє 

Постъ – старыхъ окраса, а злученю малженскому єсть сторожъ, 

сверѣпствующимъ повстѧгнєнїє, 

жонамъ украшєнїє благолѣпноє,  

и къ Богу присвоєнїє 

(Київ, 1619 О обр. 160) 

благолюбный добросердий, добрий 

• душа благолюбнаѧ (Унів, 1605 Вишн.Домн. 194) 

благонравный доброчесний 

• cпудеи благонравныє (Київ, 1636 МІКСВ 316) 

благообразный достойний, поважаний 

• Іосифъ благообразный (XVI ст. УЄ Трос. 79) 

• мужи благообразныє <и подвижныє> (Львів, 1605–1606 Перест. 26) 

благоплеменитый який походить із доброго роду 

• магистръ благоплеменитый (XVI ст. Посл.Домн. 43 // КТ) 

благоплодный який щедро плодоносить 

• рай благоплодный 

Церковь єсть различного жития  

цвѣтущий благоплодный и добровонный рай 

(1600–1601 Виш.Кр.отв. 168) 

благополучный 1. благополучний, щасливий 

• времена благополучныє (1718–1724 ЛСЛ 125) 

• знаменіє благополучноє (1718–1724 ЛСЛ 111) 

• царьствиє благополучноє (1654 ПГЛУ 99) 

2. який досягнув бажаного, влучив у ціль 

• метанїє благополучноє [жребія] (1718–1724 ЛСЛ 1178) 

3. попутний 

• вѣтръ1 благополучный (1718–1724 ЛСЛ 1376) 

благопослушливый те саме, що благопослушный 

• овъчата благопослушливыє [ограды Христовы] образн. (Кричів, 1600 ЛСБ 352, 1) 

благопослушный послушний Богові, вірний, відданий 

• желатели благопослушныє <и верныє> (Острог, 1591 ЛСБ 152) 

• люди благопослушныє [церкви восточной] (Київ, 1623 КМПМ І (дод.) 264) 
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• сыни благопослушныє [церковный клиръ] (Київ, 1639 МІКСВ 214) 

благопотребный те саме, що благовременный 

• прошения благопотребныє (XVIII cт. РКПЛ 52 // КТ) 

благопризрителный прихильний, доброзичливий; ―зичливий‖
105

 

• християнинъ благопризрителный <и учтивый> (XVII ст. [?] КТ) 

благопрїѧтный богоугодний, який приємний Богові  

• жертва благопрїѧтнаѧ [Боговѣ] (Вільна, 1620 См.Каз. 11 зв.) 

• плоть благопрїѧтнаѧ [Сына Божого] (Чернігів, 1646 Перло 12) 

• пѣнїѧ благопрїѧтныє (Київ, 1648 МІКСВ 342) 

благопрохладенъ приємний, погідний 

• вѣтры1 благопрохладны (Львів 1591 Просф. 70) 

благородный (благородній)  

1. благородний, знатний, шляхецький 

• кнѧзь благородный <и благочестивый> (Київ, 1649 ЦДІАЛ 124, 3, 32) 

• домовство благородноє (1718–1724 ЛСЛ 439) 

• фамиліа благородная (1718–1724 ЛСЛ 1040) 

2. благородний, високоморальний, шляхетний 

(перев. у складі шанобливої назви) 

• жены1 благородныє(к. XVI – поч. XVII ст. Яв.Рук. 113) 

• обыватели благородніи [Воєводства Кієвского] (Київ, 1631 ОЛ 19) 

• панове благородныє [брацтво] (Путятинці, 1634 ЛСБ 522, 1) 

• послы благородныє (Київ, 1623 МІКСВ 70) 

• старосты благородныє (Львів, 1589 ЛСБ 120) 

• товаришъ благородный (1742 ПЛ 93) 

благословенный (благословенъ) благословенний, наділений Божим 

благословенням, Божою ласкою 

• Авраамъ благословенный (1596 Виш.Кн. 68) 

• братство благословенноє (Львів, 1591 ЛСБ 157) 

• Давидъ благословенный (Київ, 1619 Гр.Сл. 275) 

• душа благословенна (Київ, 1623 Мог.Кн. 31) 

• листъ2 благословенный <братский> (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 5) 

• месце благословенноє (Львів, 1605-1606 Перест. 34) 

                                                 
105

 Тимч. І, 96 
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• мученики благословенныє (Київ, 1625 Злат.Н. 129) 

• наступца благословенный (Київ, 1623 МІКСВ 83) 

• обетнїци благословенныє (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 2 зв.) 

• рука благословенная <папезская> (1600 ЦНБ 476 П /1736, 47) 

• слуги благословени (1556–1561 ПЄ 276) 

• сполмешканци благословенныє <небесныє> (Київ, 1634 Передм. до Пар. МІКСВ 312) 

• справы благословенныє (Львів, 1590 ЛНБ 4, 1136, 230, 1) 

• тєлєса благословенныє [страчених Іродом немовлят] (поч. XVII ст. Проп.р. 52зв.) 

2. благословенний, щасливий 

• старость благословенная (Київ, 1625 Коп.Каз. 25) 

3. благословенний, прославлений 

• Богъ благословенный (Вільна, 1599 Ант. 733) 

• воля благословеннаѧ [Отца Святого] (Чернігів, 1646 Перло 17 зв.) 

• господь богъ благословенъ (1489 Четья 11) 

• Іѡаннъ Златоустый благословенный (Київ, 1619 Гр.Сл. 203) 

• Сынъ Божїй благословенный (Чернігів, 1646 Перло 24 зв.) 

• Троица благословенная (Київ, 1619 Гр.Сл. 212) 

• уста благословенныє [Бога] (Київ, 1625 Коп.Каз. 38) 

благословячий благословляючий, який благословляє 

• рука благословячая <архієрейская> (XVII ст. Гал.Кл.Раз. 5 // КТ) 

благоугодный благозвучний, приємний Богові 

• молитва благоугодная (Вільна, 1627 Дух.б. 303) 

благоуханный (благовханный) пахучий, запашний 

• вони благоуханныє (Острог, 1599 Кл.Остр. 220) 

• зѣльє благоуханноє (1596 ЛЗ 52) 

• миро благовханноє (1489 Четья 148 зв.) 

• смола благоуханная (1642 ЛС 248) 

благофортунный щасливий 

• повоженє благофортунноє 

◊ благофортунного повоженя [зичити] (XVIII ст. Вел.Сказ. 171 // КТ) 

благочестивый (благочестивъ, благочестивїй)  

1. благочестивий, побожний; який відданий Богові, який служить 

Богові (перев. у складі шанобливої назви) 

• братство благочестивоє <церъковноє> (Вільна, 1594 ЛСБ 251, 1) 
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• граждане благочестивыє <и христолюбивыє> [места Любелского] (Берестя, 

1594 ЗНТШ XXVIII, 8) 

• господаръ1 благочестивый [земли молдавскои] (Львів, 1573 ЛСБ 1033) 

• государь благочестивый <славнѣйший, пресвѣтлый, православный> [князь 

Острозский] (Константинополь, 1594 Малиш. ІІ, 23) 

• даскалъ благочестивъ (Львів, 1587 ЛСБ 87, 1 зв.) 

• душа благочестиваӕ (Київ, 1639 МІКСВ 215) 

• єпископъ благочестивый (Київ, 1623 КМПМ І, 267) 

• игуменъ благочестивый (Острог, 1509–1633 Остр.л. 128) 

• кнѧзи благочестивыи (Стрятин, 1565 ЛСБ 39, 1) 

• кнѧгини благочестивая (Стрятин, 1565 ЛСБ 39, 1) 

• кнӕжата благочестивыє (Київ, 1622 Сак.В. 44 зв.) 

• ктиторки благочестивїи (Скит, 1633 ЛСБ 520, 1 зв.) 

• люди(1) благочестивыє <хрестиӕнскиє> (Стрятин, 1588 ЛСБ 95) 

• мещани благочестивыє (Львів, 1607 ЛСБ 408) 

• мужъ благочестивый <и ростропный> [панъ воєвода] (Київ, 1621 Коп.Пал. 1146) 

• пани благочестивыє [стану шляхетского] (Львів, 1587 ЛСБ 83) 

• панї благочестїваӕ (Львів, 1623 ЛСБ 1049, 3 зв.) 

• папи благочестивыє <святыє> (1588–1596 Виш.Кн. 139) 

• пастыръ благочестивый (1626 Кир.Н. 27) 

• поколѣнє благочестивоє (1596 Виш.Кн. 66) 

• помыслъ благочестивый (1608–1609 Виш.Зач. 204) 

• пресвитери благочестивыє (Київ, 1625 Коп.Каз. 2) 

• самодержци благочестивыє <побожныє> (Львів, 1605–1606 Перест. 26) 

• священники благочестивыє <канонныє> (Київ, 1623 КМПМ І, 268) 

• сердце благочестивоє (Вільна, 1620 См.Каз. 23) 

• цари благочестивыє (Острог, 1588 Сур. 15 зв.) 

2. благочестивый; який зумовлений вірою в Бога, який є виявом віри 

в Бога 

• вызнанє благочестивоє <старожитноє> [вѣры] (Київ, 1625 Коп.Апок. 3) 

• дела благочестивыє <и достойныє> (Рожанка, 1598 Л.Пот. 987) 

• наука благочестиваѧ (Львів, 1591 ЛСБ 155) 

3. правовірний, православний, який стосується православ‘я 

• вѣра благочестивая (1596 Виш.Кн. 253 зв.) 

• догматы благочестивыє (Унів, 1605 Виш.Домн. 190) 
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• календаръ благочестивый (1625 Кир.Н. 19) 

• народъ благочестивый <руский> (1600–1601 Виш.Кр.отв. 161) 

• церковъ благочестиваѧ <православнаѧ, ѡриєнталная> (Київ, 1625 Кіз.Ходк. 2) 

• христїанинъ благочестивый <православный> (Угринівці, 1592 УИ 1911/2, 36) 

• читатель благочестивый <и правовѣрный> (Київ, 1628 Дор.Поуч. 519) 

благочестный те саме, що благочестивый 3  

• обычай благочестный <христиӕнский> (Галич, 1504 ЛСБ 93) 

блаженный (блаженъ) 

1. блаженний, благословенний Богом, щасливий 

• душа блаженная (Київ, 1621 Коп.Пал. 1139) 

• животъ блаженный <вѣчный> (Київ, 1622 АЮЗР ІІ, 73) 

• жизнь блаженная [будущаго вѣка] (Чернігів, 1646 Перло 26) 

• житіє блаженноє (Київ, 1621 Коп.Пал. 1043) 

• купа блаженная образн. [братство] (1600–1601 Виш.Кр.отв. 169) 

• мужъ(1) блаженъ (XV ст. [?] КТ) 

• наука блаженная (1608–1609 Виш.Зач. 225) 

• простота блаженная (1596 Виш.Кн. 57) 

• раби(2) блаженныи (к. XVI ст. Укр.п. 88) 

• смерть блаженная <благочестивая> (Глиняни 1607 ЛСБ 416, 1) 

2. блаженний, святий, праведний 

• апостолъ блаженный <верховный> (к. XVI ст. Укр.п. 75) 

• Іовъ блаженный (Київ, 1646 Мог.Тр. 941) 

• князь блаженный [Володимиръ] (1654 ПГЛУ 97) 

• Павелъ блаженный [апостолъ] (1577 AS VI, 81) 

• Петро блаженный [апостолъ] (Острг, 1598–1599 Апокр. 187) 

3. блаженний, світлий, незабутній (у складі шанобливої назви померлої особи) 

• память блаженная  

◊ блаженной памяти (Київ, 1625 Коп.Ом. 146) 

◊ блаженныѧ памяти (Київ, 1615 Коп.Апок. 4) 

блазенский (блазенскїй) 

1. блазенський, блазнівський, належний блазневі 

• завоєкъ блазенскїй (серед. XVII ст. Хрон. 406) 

2. блазенський, глузливий, насмішкуватий 

• крутофилѣ блазенскїи (Львів, поч. XVII ст. Крон. 146 зв.) 
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• мова блазенская <и порожняя> (XVII ст. Жит.Св. 373
б
 // КТ) 

блакитносвѣтлый світло-голубий 

• барва блакитносвѣтлая <то єсть небесная> (XVII ст. Крон.Боб. 183
б
 // КТ) 

блакитный (блакитенъ, блакитъный, блакотный, блокитный) 

блакитний, голубий 

• видѣнїє блакитно (Почаїв, 1618 Зерц. 12 зв.) 

• воздухъ блокитный <китайчаный> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 256) 

• делия блакитъная (Житомир, 1650 ДМВН 194) 

• дно блакитноє [єпетрахели] (Львів, 1637 Інв. 78) 

• доломанъ блакитный <атласовый> (Київ, 1617 ЦДІАЛ 181, 2, 125, 2, 1 зв.) 

• єрмякъ блакитный <люнский новый> (1590 АрхЮЗР 1/І, 250 // КТ) 

• жупанъ блакитный <гатласовый> (1669 Ак.Мг.м 105 // КТ) 

• запаска блакитная (1753 Полт.Полк.Канц. 12 // КТ) 

• запона блакитная <золотомъ шитая, камчастая> (1638 АЮЗР ІІІ, 20// КТ) 

• камень блакитный <простый> (XVIII ст. Кн.ризн. 1 // КТ) 

• катапетазма блакитная <дуклева> (1757 Дѣл. реп.Ак. 20 // КТ) 

• кітай блакитный (XVIII ст. Арх.Сул. 148 // КТ) 

• коліоръ блакитный (XVІII ст. Разн.марц. 638 // КТ) 

• кунтушъ блакитный <штофовый, разноцвѣтный> (1744 Мат.Ист.ЮР. 81 // КТ)  

• курта блакитная <каразѣєвая> (Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/ІІІ, 493) 

• лишътви блакитныє <китайчаныє> (1676 Прот.Полт.С. ІІ, 129 // КТ) 

• луданъ блакитный (XVII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 

• небо блакотноє (XVIII ст. Ал.Тиш. 87 // КТ) 

• однорядокъ блакитный <люньскій> (1562 Кн.Гродск.Луцк. 78 // КТ) 

• покровецъ блакитній <простого сукна> (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 117 // КТ) 

• поле блакитноє [герба] (1565 АЗР ІІІ, 297 // КТ) 

• поясъ блакитный <шовковый> (1690 Прот.Полт.С. ІІІ, 116 // КТ) 

• приволоки блакитныє <бакгазиєвыє> (Краків, 1583 АрхЮЗР 8/V, 236) 

• ризи блакитныє <єдамашковыє> (1676 Прот.Полт.С. ІІ, 3 // КТ) 

• сакосъ блакитный <штофовый> (1734 Реєстръ Ризн.Соф. 1
б
 // КТ) 

• стихаръ блакитный (Львів, 1573 ЛСБ 1033) 

• сукно блакитноє (1565 Кн.Гродск.Луцк. 25 // КТ) 

• сукнӕ блакитнаӕ<люнскаӕ> (1582 ЖКК ІІ, 130) 

• убранє блакитноє <люнскоє> (Луцьк, 1565 ТУ 112) 

• цвѣтъ блакитный (XVII ст. Гр.Барск. І, 138 // КТ) 
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• штофъ блакитный (1723 Дн.Марк. І, 23 // КТ) 

• ярмӕкъ блакитный <люнский> (Брацлав, 1590 ЛНБ 5, ІІ 4047, 24) 

блатный болотяний, заболочений 

• рѣчка блатная <и грузкая> (XVIII ст. Вел.Сказ. І, 374 // КТ) 

блекитный (бланкитний, бленкитный) те саме, що блакитный 

• дукля бленкитная (Львів, 1637 Інв. 76) 

• єрмяки бланкитныє <люнскиє> (Луцьк, 1590 АрхЮЗР 1/І, 283) 

• жупанъ блекитный (Житомир, 1582 АЖМУ 44) 

• китайка бленкитная (Львів, 1637 Інв. 76) 

• одежды бленкитныє <и пристойныє> (XVIII ст. Собр.Прип. 57 // КТ) 

• однорядокъ блекитный (1561 РЕА ІІ, 89 // КТ) 

• поле блекитноє [герба] (1597 АЗР IV, 167 // КТ) 

• сукно блекитноє <люнскоє> (Клевань, 1571 АрхЮЗР 1/І, 37) 

• убранє блекитноє <лунскоє> (1572 Акт.кн. ғ 2046, 538 // КТ) 

блекотный блекотний, пов‘язаний із блекотою  

• насѣнє блекотноє (1776 Млр.дом.лѣч. 53 // КТ) 

блещащій блискучий 

• антипода блещащая [на престолѣ трапезномъ] (1739 РКПЛ 17 // КТ) 

ближний (ближній, ближъний) 

1. ближній, близький, розташований близько, на незначній відстані  

• мѣста(1) ближьниє (1556–1561 ПЄ 132) 

2. близький, наближений, надійний 

• ближний бояринъ [цареві] (1654 ПГЛУ 105) 

3. ближній, близький, який перебуває у прямих родинних зв‘язках 

• прїателѣ ближныє (1556–1561 ПЄ 314 зв.) 

• сродници ближніє (1718–1724 ЛСЛ 42) 

ближший (ближъший, близший) 

1. вищ. ст. до ближний 1; ближчий, розташований ближче 

• букъ ближший (XV ст. ЮРГр. ғ 37 // КТ) 

• замокъ ближший (1566 ВЛС 51) 

• мѣста(1) ближшиє (XVII ст. ЛЛ 257 // КТ) 

• справи ближшиє (Київ, 1585 ЦНБ ДА/П-26, 1 зв.) 

2. те саме, що ближний 2 
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• племѧ близшиє (XIV ст. АЗР І, 18 // КТ) 

• сестра близшая <кровная> (1470 АЮЗР ІІ, 108 // КТ) 

3. найближчий; який незабаром настане, відбудеться 

• урядъ ближший (XVIII ст. С. і Р. 22 // КТ) 

близкий (близский, близький) 

1. те саме, що ближний 1; близький 

• кгрунты близкиє (Володимир, 1569 ЖКК ІІ, 114) 

• крамъ близкий (к. XVI ст. Розм.52 зв.) 

• островы близькиє (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 439) 

• село близкоє (к. XVI ст. Розм. 37) 

• стрельба близкая <и шкодлива> [замъку] (Вінниця, 1552 ОВін.З 130 зв.) 

• суседъ близкий (Клевань, 1571 АрхЮЗР 1/І, 37) 

2. близький, який нещодавно відбувся чи незабаром відбудеться 

• врѧдъ близкий <зешлорочный> [замъку овруцкого] (Київ, 1580 ЛНБ 5, ІІ 4044, 

68 зв.) 

• конецъ близкий (XVI ст. КА 557) 

• кресъ близкий [смерти] (Луцьк, 1607 АСД І, 230) 

• пятница близкая (XVI ст. Ант. 963 // КТ) 

• рождество близкоє <Христово> (к. XVI ст. Розм. 68 зв.) 

• смерть близкая (Київ, 1619 Гр.Сл. 194) 

• термѣнъ близкий [до посту] (XVII ст. Рук. ғ 362, 119 // КТ) 

• упадокъ близкий [народу] (Єв‘є, 1612 Діоп. 2 зв.) 

• ярмарокъ близкий (к. XVI ст. Розм. 70 зв.) 

3. те саме, що ближний 2 

• кревныє близкиє (Кременець, 1571 ЛНБ 5, ІІ 4043, 83 зв.) 

• наследки близкиє (1566 ВЛС 5) 

• особы близкиє <кревныє> (Луцьк, 1613 ЛНБ 5, ІІІ 4054, 2) 

• покревныє близкиє <и далекиє> (Корсунь, 1649 ЧИОНЛ VIIІ-3, 19) 

• потомки близкиє [дети] (Букойма, 1579 ЛНБ 5, ІІ 4044, 52 зв.) 

• приятели близкии <и далекии> [родичѣ] (Бориспіль, 1640 АБМУ 35) 

• щадки близкиє <и кровныє> (1566 ВЛС 80) 

4. близький, щиросердий 

• розмова близская [з Богомъ] (XVII ст. Єв.Реш. 411б // КТ) 

близкоприйдучий найближчий, який незабаром настане, відбудеться 



603 

• день близкоприйдучий [светого Петра] (Вільна, 1550 AS VI, 9) 

близкоприлеглый сусідній, близько розташований 

• краина близкоприлеглаѧ (Острог, 1607 Лѣк. 84) 

близкоприпалый те саме, що близкоприйдучий 

• рокъ близкоприпалый (Луцьк, 1563 АрхЮЗР 8/ІІІ, 52) 

близкоприходячий (близкоприходѧчий) 

те саме, що близкоприйдучий 

• рокъ близкоприходячий (Путятинці, 1630 ЛСБ 510) 

• Успенїє близкоприходѧчеє [Пречистой Богородицы] (Київ, 1628 ЛСБ 501, 1) 

близкопришлый (близкопрешлый, близкопришълый)  

те саме, що близкоприйдучий 

• волторокъ близкопришлый (1580 ЖКК І, 189 // КТ) 

• лето близкопришлоє (Остер, 152 ООЗ-1 50 зв.) 

• недѣля близкопришлая (1679 Акт.Ист.Зап.Рос. V, 155 // КТ) 

• осень близкопришълая (Остер, 1552 ООЗ-1 49 зв.–50) 

• рокъ близкопришлый (Володимир, 1552 AS VI, 122) 

• рочки близкопришлыє <кгродскиє києвскиє> (Київ, 1580 ЛНБ 5, ІІ 4044, 69) 

• свѧто близкопришлоє <рымскоє> (Чорна, 1585 ЛНБ 5, ІІ 4045, 121) 

• сеймики близкопришлыє (1604 Льв.Ставр. 25 // КТ) 

• cеймъ близкопрешлый (Київ, 1628 Апол. 1) 

• середа близкопришлая (Луцьк, 1593 АрхЮЗР 1/І, 345) 

• соборъ близкопришлый <первый> (Брест, 1590 ЛСБ 141) 

• соймъ близъкопришлый (XVI ст. Ант. 861 // КТ) 

• строки близкоприйдучиє (XVIII ст. С. і Р. 17
б
 // КТ) 

• ярмарокъ близкопришлый <лвовский> (Львів, 1606 ЛСБ 1043, 10) 

близкопрошлый (близкопрошълый) недавно минулий, нещодавній 

• лето близкопрошлоє (Варшава, 1616 ООЗ-2 2 зв.) 

• осень близкопрошлая (Брацлав, 1552 ОБрац.З. 142 зв.) 

• рокъ(1) близкопрошълый (Житомир, 1650 ДМВН 204) 

• сеймъ близкопрошлый <варшавский> (Луцьк, 1600 ЛСБ 349, 1) 

• соймъ близкопрошлый (Луцьк, 1595 ЛНБ 5, ІІ 4048, 78) 

близсолнечный сонячний, незатінений, розташований на осонні 

• мѣсто(1) близсолнечноє (1718–1724 ЛСЛ 681) 

блудливый те саме, що блудный 6 
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• наука блудливая (Острог, 1598–1599 Апокр. 63 зв.) 

• усмотрѣваньє блудливоє (Острог, 1598–1599 Апокр. 84 зв.) 

блудничий (блудничій)  

1. який належить блудникові, розпусникові або стосується його 

• мзда блудничая (1718–1724 ЛСЛ 1245) 

• ризы блудничии (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 282) 

• уды блудничіи (XVII ст. Демецк. 33 // КТ) 

2. знев. нечестивий 

• глава блудничая [папа] (к. XVI ст. Укр.п. 84) 

блудный 1. блудний, який заблудив чи ходить навмання 

• скотъ блудный (Мстишин, 1570 АрхЮЗР 6/І, 73) 

2. блудний, розпусний, пов‘язаний із блудом – смертним гріхом 

• грѣхъ блудный (XVIII ст. Ал.Тиш. 77 // КТ) 

• жены блудныє (Чернігів, 1646 Перло 156 зв.) 

• Мария Магдалина блудная (поч. XVII ст. Проп.р. 184) 

• нечистость блудная [грѣхъ смертельный] (Чернігів, 1646 Перло 121) 

• нечистота блудная [грѣхъ смертельный] (Чернігів, 1646 Перло 119) 

• похоть блудная (поч. XVII ст. Песн.п. 49) 

• смѣшеніє блудноє (1718–1724 ЛСЛ 224) 

3. блудний, грішний, який збився із праведного шляху 

• душа блудная (Чернігів, 1646 Перло 28 зв.) 

• пастыри блудныи (1598 Розм.пап. 56 зв.) 

• проторникъ блудный (1718–1724 ЛСЛ 96) 

• свѣтъ(1) блудный <суєтный и бурливый> (XVI ст. УИ 1911/10, 97) 

• сынъ блудный 

Възмѣмо жь събѣ прикладъ исъ того блудного сына, 

которїй то з великою покорою пришолъ до отца своєго 

(к. XVI ст. УЄ ғ 31, 7) 

4. знев. блудний, відступницький 

• церковъ блудная [католицька церква] (к. XVI ст. Укр.п. 75) 

5. позашлюбний 

• дети блудныє [бенкарты] (1566 ВЛС 7 зв.) 

6. фальшивий, помилковий 

• дума блудная (Київ, 1621 Коп.Пал. 1174) 
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• наука блудная (Люблін, 1644 АрхЮЗР 1/VI, 795) 

• розумѣньє блудноє (Острог, 1598–1599 Апокр. 56) 

блудодѣянный те саме, що блудный 2 

[блудодѣя блудник, розпусник] 

• учинокъ блудодѣянный (XVII ст. Акт.Старод.кн. 6 // КТ) 

блудячий (блудѧчий, блудѧчій) 

1. те саме, що блудный 1 

• овца блудѧчаѧ (серед. XVII ст. Хрон. 156) 

• оселъ блудѧчий (серед. XVII ст. Хрон. 100) 

2. блукаючий, мандрівний 

• звѣзды блудѧчіє (Острог, 1599 Кл.Остр. 204) 

3. те саме, що блудный 3 

• єпіскопы блудѧчіє (Острог, 1598–1599 Апокр. 64) 

4. те саме, що блудный 6 

• мысль блудячая [о царствии Божомъ] (1596 Виш.Кн. 64) 

• разумъ блудячий [о животѣ вѣчномъ] (1596 Виш.Кн. 64) 

блѣдожолтый блідо-жовтий 

• фарба блѣдожолтая (поч. XVII ст. Проп.р. 270) 

блѣдый (блѧдый) блідий 

1. блідо-білий; блідий 

• конь блѣдый образн. [секта магометанская] (1665 Гал.Кл.Раз. 137 // КТ)  

• лице блѧдоє (XVI ст. УТ 8) 

• лица блѣдыи (XVI ст. УЄ ғ 29519, 13 зв.) 

• тваръ блѣдая (Київ, 1637 УЄ Кал. 63) 

2. блідий, неяскравий  

• луна блѣдая (1678 Рад.Ог. 278 // КТ) 

• мѣсяцъ блѣдый (1665 Гал.Кл.Роз. 172 // КТ) 

блѣхарский білильний, пов‘язаний із вибілюванням 

• дерево блѣхарскоє (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 18) 

блюдчаный блюдцевий, пов‘язаний із блюдцем 

• полизачъ блюдчаный [блюдолиз, підлабузник] (1718–1724 ЛСЛ 897) 

блюзнивый те саме, що блюзнѣрский 

• мова блюзнивая <зрадецкая> (Львів, поч. XVII ст. Крон. 10 зв.) 
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блюзнѣрский (блюзнирский, блюзнерскій, блюзнѣрскій, блюзнѣрскій) 

блюзнірський, який зневажає Бога, релігію і церкву 

• голосы блюзнѣрскїи [на Бога] (Київ, 1627 Тр.Син. 681) 

• мовы1 блюзнѣрскіє [о Христѣ Збавителю] (1603 Пит. 55) 

• наука блюзнѣрская [геретиковъ] (Київ, 1637 УЄ Кал. 83) 

• потвары блюзнерскіє <и хвалшивыє> [со Святымъ Писмомъ] (Вільна, 1595 Ун.гр. 

117) 

• професия блюзнирская <чортовъская> (1640 АрхЮЗР 1/VI, 759 // КТ) 

• розумѣніє блюзнѣрскоє <фалшивоє> (Київ, 1619 Гр.Сл. 294) 

• слова блюзнѣрскіє (Вільна, 1596 З.Каз. 66) 

• языки3 блюзнѣрскиє (Чернігів, 1646 Перло 96 зв.) 

блядивый пустослівний, брехливий 

• лестецъ блядивый (1718–1724 ЛСЛ 785) 

бляховый бляховий, виготовлений із бляхи 

[бляха 1. бляха, листове залізо; 2. зброя] 

• зброя бляховая (1578 ЖКК І, 121 // КТ) 

• шоры бляховыє (XVIII ст. Дн.Хан. 505 // КТ) 

бляшаный те саме, що бляховый; бляшаний 

• печать бляшаная (XVIII ст. Гр.Барск. І, 115 // КТ) 

• пушка бляшаная (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 1 зв.) 

бляшистый те саме, що бляшковый 

• хомути [лошадей] бляшистыє (1765 Арх.Сул. 248 // КТ) 

бляшковый бляшковий, оздоблений бляшками 

[бляшка металева, перев. срібна, пластинка для прикраси ] 

• нараквицѣ бляшковыи <зеленыє злотоглавныє> (1734 Реєстръ Ризн.Соф. 6 // КТ) 

• рондо бляшковоє (1744 Мат.Ист.ЮР. 86 // КТ) 

бляшный те саме, що бляховый 

• шори бляшныє (1748 Укр.ист.м. 37 // КТ) 

бобичный (бабичный) те саме, що бобковый 2 

• водка бабичная (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 28 // КТ) 

• листья бобичныє (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 25 // КТ) 

бобковый (бобковъ)  

[бобки лаврове листя] 
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1. лавровий, пов‘язаний із лавровим деревом 

• дерево бобковоє (1627 ЛБ 290 // КТ) 

• древо бобково <лѧврово> (Львів, 1642 Бут. 7) 

• орѣхи бобковыє <масленыє> (XVI ст. Травн. 274 зв.) 

• сад бобковый (1718–1724 ЛСЛ 281) 

2. лавровий, виготовлений із лаврового листя 

• масло бобковоє (XVI ст. Травн. 203 зв.)  

• масть бобковая (Берестя, 1583 Митн.кн. 33) 

• олѣєкъ бобковый (XVIII ст. Лѣк. 9 // КТ) 

бобовый 1. бобовий, пов‘язаний із бобом 

• лупина бобовая <внутрная> (1642 ЛС 105) 

• плѣска бобовая (1718–1724 ЛСЛ 526) 

• огород бобовый (1718–1724 ЛСЛ 431) 

• скролюпы бобовыє (XVII ст. Рук. ғ 362, 252 // КТ) 

• сосудъ бобовый (1718–1724 ЛСЛ 431) 

• цвѣтъ бобовый (XVI ст. Травн. 211 зв.) 

2. бобовий, виготовлений або приготовлений із бобу  

• каша бобовая (1718–1724 ЛСЛ 431) 

• мука бобовая (1718–1724 ЛСЛ 682) 

бобровный те саме, що бобровый 1 

• гоны бобровныє (XVIII ст. Стат. 60 // КТ) 

бобровый (бобровъ) 1. бобровий, пов‘язаний із полюванням на бобрів 

• береги бобровыє (Київщина, 1600 ККПС 152) 

• гоны бобровыє (Луцьк, 1585 ДБВ 394) 

• дани бобровыє <и медовыє, куничъныє> (Краків, 1507 AS ІІІ, 40) 

• землѧ боброва (Пісочне, 1541 AS IV, 281) 

• песъ бобровый (1566 ВЛС 100) 

2. бобровий, виготовлений із хутра бобра 

• кожухъ бобровый (Луцьк, 1566 СИМКЦА 62) 

• колнеры бобровыє (Київ, 1590 ЦДІАЛ Лен. 823, 1, 133, 74) 

• обрезки бобровыє [на шуби] (Берестя, 1583 Митн.кн. 53) 

• почеревины бобровыє (Берестя, 1583 Митн.кн. 48) 

• шапъка боброва (Луцьк, 1622 АрхЮЗР 6/І, 430) 

• шубка боброваѧ (Житомир, 1584 АЖМУ 79) 
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бобчаный те саме, що бобковый 

• насѣнє бобчаноє (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 2 // КТ) 

богатирский (багатырьскый, багатырский, богатырский, богатырскїй) 

богатирський, мужній, геройський 

• дѣла багатырьская (1489 Четья 39 // КТ) 

• дѣянія богатирскиє (XVIII ст. Вел.Сказ. 2 // КТ) 

• менство богатырскоє (Острог, 1612 На г.Остр.Час. 2) 

• полати богатирскиє <лѣпотныє> (XVII ст. Гр.Барск. І, 259 // КТ) 

• поясъ богатырскїй (1718–1724 ЛСЛ 182) 

• працы богатырскиє [Геркулеса] (Київ, 1632 Євх. 297) 

богатозлатоглавний парчевий, пошитий із парчі, злотоглаву 

• нараквицѣ богатозлатоглавниє (1734 Реєстръ Ризн.Соф. 6 // КТ) 

богатший (багатший) 1. вищ.ст. до богатый 1; багатший, заможніший 

• панъ багатшій <и болшій> (1603 Вопр. и отв. 107) 

• папа багатший <славнѣйший, мудрѣйший> [глава костела римского] (1600–1601 

Виш.Кр.отв. 186) 

• Русь богатшая 

Присмотритеся первому излишнему слову того єзуита, 

яко богатшая Русь, книжки єго повыкупавши, попалила 

(1600–1601 Виш.Кр.отв. 165) 

• фундация богатшая (Луцьк, 1624 ПВКРДА І, 1, 74) 

2. багатший, розкішніший 

• столы богатшіє <и полныє> (1603 Вопр. и отв. 101) 

3. багатший, більший, цінніший 

• границѣ богатшіє <и ширшїє> [зоставилъ потомком своимъ] (1616 

Чернігів, Перло 3 зв.) 

4. багатший, кращий, досконаліший 

• опатренє богатшеє (Луцьк, 1624 ПВКРДА І, 1, 74) 

богатый (багатый, богатъ) 

1. багатий, заможний, маєтний 

• арменинъ богатый <и значный> (XVIII ст. Вел.Сказ. 25 // КТ) 

• купець богатый (к. XVI ст. Розм. 37 зв.) 

• люди богатыє (серед. XVII ст. ЛЛ 177) 

• пани богатая <и достатная> (XVIII ст. Вел.Сказ. 7 // КТ) 
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• панъ богатый [Христосъ] образн. 

Ѡто прїйдет на свѣтъ богатый панъ, 

народитсѧ зъ убогой дѣвицѣ намъ, 

звѣрѧта ємн будуть хвалу давати 

(Львів, поч. XVII ст. Крон. 76) 

• папа римский богатый (к. XVI ст. Укр.п. 72) 

• роскошникъ богатый (поч. XVII ст. Проп.р. 238) 

• столица римская богата (Острог, 1598–1599 Апокр. 181) 

• сусіди богатыє (1556–1561 ПЄ 284 зв.) 

• сынове багатыи (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 17 зв.) 

• сыны богатыє (Львів, 1587 ЛСБ 87) 

• царъ богатый <єдиный, страшный> [Господь] (Чернігів, 1646 Перло 97 зв.) 

• чоловѣкъ(1) богатый (Вільна, 1627 Дух.б. 126) 

2. багатий, який містить у достатку що-небудь 

• горы богатыє <крушцемъ золотымъ> (1582 Кр.Стр. 31 зв.) 

• духъ богатый (XVIII ст. Пам.укр.м. І, 302 // КТ) 

• фолварокъ богатый (Вільна, 1627 Дух.б. 103) 

3. багатий, значний, великий, сильний 

• жатва богата (к. XVI – п. XVII ст. Яв.Рук. 113) 

• користи багатыє (1597 Кр.оп.Млр. 163 // КТ) 

4. багатий, цінний, щедрий 

• вѣно богатоє <бискупскоє> (1598 Виш.Кн. 88) 

• дары богатыи (1556–1561 ПЄ 313) 

• крамы богатыє [в рынку] (Львів, 1609 ЛСБ 1046, 6) 

• скарбы богатыи (Чернігів, 1646 Перло 122) 

• убири богатыи образн. [чистота, невинність, цнота] 

Такъ ю розбили и злупили з оныхъ єи богатыхъ убировь… 

то єсть оную невинность… безгрѣшность 

(Львів, 1585 УЄ ғ 5, 303 зв.) 

• упоминки богатыи (Київ, 1627 Тр.Син. 221) 

• цнота богатая образн. 

Такъ багатой цноты пожадаймо, въ той сѧ роскохаймо, 

и тоѣ шукаймо же бысмо нашедши єѣ… роскоши зажили, 

и пришлоѣ славы въ вѣчномъ животѣ доступили 

 (Київ, 1637 УЄ Кал. 165) 
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• щедроти богатыє (Київ, 1628 ЛСБ 501) 

богачовый (богачовъ) багачів, належний багачеві 

• местце богачовоє (XVI ст. Отп.КО 1047 // КТ) 

• языкъ богачовъ 

Языкъ богачовъ мучитъсѧ… ѡ кроплю воды проситъ  

поневажъ и чаши студенѣ воды прагнучому не далъ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 603) 

богоблагателный який містить чи виявляє благання до Бога 

• книга богоблагательная [Леітургіаріонъ] (Львів, 1646 Жел.Сл. 3 зв.) 

• офѣри богоблагательныє (Львів, 1646 Жел.Сл. 46 зв.) 

богобойный  

1. богобійний, богобоязливий; побожний, святобливий 

• дїакони богобойныє (Острог, 1606 Мол. 2) 

• душа богобойная 

Кого знаєме отъ людей такую богобойную душу, 

абы, надѣючися на бога, у соромѣ зостала 

(XVII ст. Яв.Сказ. 61 // КТ) 

• житїє богобойноє (Київ, 1628 Сак.В. 50) 

• ксенжи богобойныє (Київ, 1622 АЮЗР ІІ, 74) 

• люди(1) богобойныє <розумныє> (Вільна, 1597 Бер.соб. 196) 

• мужъ богобойный <и цнотливый> (XVII ст. Кр.Стр.18 // КТ) 

• невѣста богобойная (1665 Гал.Кл.Раз. 523 // КТ) 

• овечка богобойнаѧ <и чуйнаѧ> образн. [християнинъ] (1598 Розм.пап. 55 зв.) 

• римлянка богобойная <и набожная> (XVII ст. Жит.Св. 190 // КТ) 

• священникъ богобойный <и добрый> (1603 АрхЮЗР 1/VI, 104 // КТ) 

А доброму и богобойному священникови жона не зашкодитъ, 

и овшемъ еще побудкою або помочю иногды бываєтъ 

(1603 Пит. 87) 

• священници богобойныє (Острог, 1606 Мол. 2) 

• серце богобойноє [православного христїанина] (1589 Розм.пап. 4) 

• учинокъ богобойный (XVII ст. Рук.Хрон. 39 // КТ) 

• христианы богобойныє (Острог, 1587 См.Кл. 11 зв.) 

• царъ богобойный <и благочестивый> (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 217 // КТ) 

• цесаръ богобойный (XVII ст. Жит.Св. 35 // КТ) 

• чоловѣкъ богобойный [Симеонъ] (XVII ст. Єв.Реш. 25 // КТ) 
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2. шанований, високодостойний (у складі шанобливої назви) 

• товариство богобойноє (Київ, 1621 АСД І, 265) 

богобоязнивїй те саме, що богобойный 1 

• священници богобоязнивїи (Львів, 1614 Вил.соб. 4, 5, 6) 

богобоязный те саме, що богобойный 1  

• люди(1) богобоязныє <и добрыє> (XVII ст. Стат. 142 // КТ) 

• свесченикъ богобоязный (1630 АрхЮЗР 1/VI, 609 // КТ) 

богобоячий те саме, що богобойный 1 

• кроль богобоячий (XVІІ cт. Рук.Хрон. 90 // КТ) 

• справы богобоячиє 

Іоанъ кохался барзо въ богобоячихъ справахъ 

(XVII ст. Єв.Реш. 222 // КТ) 

богобоящий те саме, що богобойный 1 

• священикъ богобоящий [Cимеонъ] (XVII ст. Крон.Боб. 188 // КТ) 

боговозлюбленный возлюблений Богом (у складі шанобливої назви) 

• архієпископы боговозлюбленныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 88) 

• єпископы боговозлюбленныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 88) 

богогласный який розповідає про Бога, проповідує слово Боже 

• євангелистъ богогласный [Лука] (Київ, 1637 УЄ Кал. 675) 

• Маөей богогласный (1556–1561 ПЄ 123 зв.) 

богоданный (богоданъный) даний Богом 

• братъ богоданный (XVIIІ ст. Ал.Тиш. 98 // КТ) 

• потомъки богоданъныє (1611 АрхЮЗР 1/ІІ, 407 // КТ) 

• честь богоданная [твоєму царскому величеству] (1654 ПГЛУ 68) 

богодарованный дарований Богом 

• радость богодарованная (1654 ПГЛУ 62) 

• філософїя богодарованная <духовная церковная> (Київ, 1619 Гр.Сл. 202) 

богодухновенный (богодухновененъ) 

1. натхненний Богом 

• гимны богодухновенныи [всходней церкви православной] (Київ, 1621 Тр. 4) 

• книга богодухновенная [святоє Євангелїє] (Лядське, 1637 Паньк. ІІ, 13) 

• молитва богодухновенная (Київ, 1634 МІКСВ 313) 

• мудрость богодухновенная (Київ, 1625 Кіз.Ходк. 3) 
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• наука богодухновенная [апостола Павла] (Корець, 1618 З.Поуч. 171 зв.) 

• предания богодухновенныє (Новогрудок, 1592 ЛСБ 213) 

• писания богодухновенныє (Перемишль, 1592 ЛСБ 399) 

• розумъ богодухновенный (1631 П.Мог. // КТ) 

2. наділений Божою мудрістю 

• мужъ богодухновенный (Київ, 1619 Аз.В. 290) 

• отци богодухновенныє (Київ, 1646 Мог.Тр. 912) 

• святыє богодухновенныє (Перемишль, 1592 ЛСБ 399) 

3. святий (у складі церковних назв) 

• писмо богодухновенноє <святоє> (поч. XVII ст. Проп.р. 229) 

богодуховенный те саме, що богодухновенный 1 

• книга богодуховенная [Святоє Євангелїє] (Лядське, 1637 Паньк. ІІ, 13) 

богозабытный який забув про Бога, зневажає його 

• христіанинъ богозабытный (XVII ст. Шумл.Зерц. 48 // КТ) 

боголюбезный 1. боголюбний, богоугодний; який милий, бажаний Богові  

• актъ боголюбезный [цілування] (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 30) 

• душа боголюбезная <и блаженная> (Київ, 1621 Коп.Пал. 1139) 

2. боголюбний (у складі шанобливої назви) 

• братство боголюбезноє (Львів, 1607 ЛСБ 408, 1) 

• єпископы боголюбезныє (Львів, 1595 ЛСБ 277, 2) 

• отець боголюбезный <а превелебный> (Київ, 1623 Бер.Коп. 82) 

• священници боголюбезныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 186) 

• царъ боголюбезный [Константинъ] (Острог, 1598–1599 Апокр. 191) 

боголюбезнѣйший те саме, що боголюбезный 2 

• єпископи боголюбезнѣйшїє (Львів, 1589 ЛСБ 120) 

боголюбивый (боголюбивъ) 

1. боголюбивий, боголюбний, який любить Бога 

• прочитатель боголюбивы (1600–1601 Виш.Кр.отв. 185) 

• сердца боголюбивыє [отцевъ и матерей] (Острог, 1598 Отп.КО 404) 

2. боголюбивий (у складі шанобливої назви) 

• архимандриты боголюбивыє (Перемишль, 1547 ЛСБ 11) 

• братство боголюбивоє (Львів, 1637 ЛСБ 1043, 48 зв.) 

• диѧкони боголюбивыє (Перемишль, 1547 ЛСБ 11) 
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• єпископы боголюбивыє (Новогрудок, 1547 ЛСБ 13) 

• игумены боголюбивыє (Перемишль, 1547 ЛСБ 11) 

• кнѧзь боголюбивый (XV ст. [1051 Ип. 143-4] // КТ) 

• люди боголюбивыє (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 36) 

• мужи боголюбивыє <светыє> [ктиторы] (Новогрудок, 1590 ЛСБ 138, 1) 

• попы боголюбивыє (Перемишль, 1547 ЛСБ 11) 

• протопопы боголюбивыє (Перемишль, 1547 ЛСБ 11) 

• святитель боголюбивый <честный, достовѣрный> [кир Киприянъ] (Київ, 1649 

Л.Кос.Праз. 34) 

боголюбный те саме, що боголюбивый 1 

• инокъ боголюбный (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 242) 

• прочитатель боголюбный (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 240) 

богомазкий належний богомазові, невмілому іконописцеві 

• образки богомазкиє (XVIII ст. Клим.В. 106 // КТ) 

богоматерный 1. Богоматірний, належний Божій Матері 

• лицо Богоматернеє [на іконі] (1726 Дн.Марк. І, 17 // КТ) 

2. Богоматірний, встановлений на честь Божої Матері 

• празники богоматерниє (XVII ст. Єв.Реш. 1 // КТ) 

• церковъ Богоматерная [Печерская] (1739 РКПЛ 11 // КТ) 

богомерзеный те саме, що богомерзкий 

• молитва богомерзеная (XVII ст. Рук.Хрон. 375 // КТ) 

богомерзкий (богомерзский, богомерский, богомръзъский, богумерзкий) 

богомерзький, мерзенний, огидний Богові, відкинений Богом; 

безбожний 

• баби богомерзкиє [шепотници] (XVIII ст. Клим.В. 70 // КТ) 

• блуды богомръзъскиє (Острог, 1587 См.Кл. 21) 

• блюзнерци богомерзкиє (Київ, 1621 Коп.Пал. 737) 

• грѣхи богомерзкиє <и бридкиє> (Чорна, 1629 Діал. о см. 272) 

• дѣло богумерзкоє (1700 [?] КТ) 

• животъ богомерский <житейскїй> (Вільна, 1620 См.Кл. 14) 

• молитва богомерзкая [турковъ] (XVII ст. Крон.Боб. 375 // КТ) 

• нечистости богомерзскиє [обжирство, пьянство] (Київ, 1637 УЄ Кал. 860) 

• секта богомерзкая (Київ, 1646 Мог.Тр. 943) 

• служениє богомръзъскоє (Львів, 1614 Вил.соб. 12) 



614 

• учинки богомерзкиє (XVII ст. Єв.Реш. 5
б
 // КТ) 

богомерзый те саме, що богомерзкий 

• блюзнерци богомерзыє (Київ, 1621 Коп.Пал. 737) 

богомерзѣйший вищ.ст. до богомерзый 

• мешканьє богомерзѣйшеє (XVII ст. Єв.Реш. 9 // КТ) 

богомолебный призначений для моління Богові, який містить молитви  

• часословецъ богомолебный (1608–1609 Виш.Зач. 202) 

богомолный богомільний, побожний 

• хвалца богомолный <Божій> 

Вѣдаємо ижъ грѣшниковъ Богъ не выслухиваєтъ, 

але єсли кто // єсть хвалца Божій [на полях – богомолный] 

и волю єго чинитъ, того выслухиваєтъ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 273–274) 

богомудрый богомудрий, який знається на богослов‘ї 

• мужи богомудрыє <и богодухновенныє> (Київ, 1621 Коп.Пал. 688) 

богомыслный (богомысленый) який думає про Бога, звернений до Бога 

• духъ богомыслный (Київ, 1621 Коп.Пал. 1139) 

• животъ богомыслный (1665 Гал.Кл.Раз. 243 // КТ) 

• люди богомыслныє 

Паукъ значитъ людей богомыслныхъ, 

которыє мыслятъ о речахъ небесныхъ, бозскихъ 

(XVII ст. Гал.Каз. 16 // КТ) 

• молитва богомыслная <умная> (Київ, 1625 Кіз.Н. 198) 

• науки богомыслныє [Святого Писма] (Острог, 1599 Кл.Остр. 202) 

• поступки богомыслныє [продковъ нашихъ] (Острог, 1599 Кл.Остр. 204) 

• сталость богомыслная [святыхъ отцовъ] (Острог, 1599 Кл.Остр. 204) 

2. шанований, високодостойний (у складі шанобливого звертання) 

• отцѣ богомыслныи [презвитерове] (Володимир, 1612 АрхЮЗР 1/ VI, 408) 

богонадхненый натхненний Богом 

• казанїя богонадхненыє (Київ, 1619 Гр.Сл. 264) 

богоначалный який походить від Бога 

• мановенїє богоначалноє (Київ, 1637 УЄ Кал. 760) 
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богоносный богоносний, ―що в серці своїм носить Бога‖
106

(у складі шанобливої 

назви) 

• отцы богоносныє <святыє> (Сучава, 1503 Cost.S. 261) 

богооздобеный який хвалить Бога 

• довтѣпъ богооздобеный (Київ, 1619 Гр.Сл. 204) 

• слова богооздобеныи (Київ, 1619 Гр.Сл. 231) 

богоотступный відступницький, який відступив від Бога 

• владика богоотступный (Верба, 1606 ЛСБ 407, 1) 

богопарный який літає коло Бога 

• орелъ богопарный [Илья] (1489 Четья 238) 

богописанный написаний Богом 

• таблици богописанныи [Моисея] (Київ, 1619 Аз.В. 149) 

богоподанный даний Богом 

• зверхность богоподанная <церковная> (Вільна, 1620 См.Каз. 5) 

• пастыри богоподанныє (Київ, 1626 КМПМ І, 381) 

• братии богоподанныє (Київ, 1626 КМПМ І, 381) 

богоподобный який наслідує Бога, схожий на Бога 

• житіє богоподобноє [Христово] (1603 Вопр. и отв. 23) 

• обрѣзанїє богоподобноє (Київ, 1637 УЄ Кал. 876) 

богопреданный відданий Богові 

• вѣра богопреданная <отческая> (Острог, 1598 Отп.КО 15 зв.) 

богоприємный те саме, що богоприятный 

• разумъ богоприємный (1489 Четья 80 зв.) 

богоприятный (богопрїѧтный, богопріѧтный) який прийняв Бога 

• плоть богопрїѧтная 

А тоє слово Божїє, зъ богопрїѧтною Плотїю, 

названо Сыномъ Божїимъ 

(Чернігів, 1646 Перло 12) 

• серце богоприятноє [князя Рюрика] (XV ст. [1199 Ип. 708]  // КТ) 

• тѣло богопріѧтноє <и пречистоє> [Богородицѣ] (Київ, 1637 УЄ Кал. 760) 

богопротивный (богопротивенъ) безбожний, нечестивий; який суперечить 

Божому законові чи не дотримується його 

                                                 
106

 [Тимч. І, 112] 
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• дерзость богопротивна (1598 Виш.Кн. 85) 

• жиди богопротивныє (Острог, 1612 Час. 308 зв.) 

• календар богопротивный (Львів, 1605–1606 Перест. 45) 

• книжка богопротивная (1600 ЦНБ 476 П / 1736, 47) 

• часы богопротивныє <нынешниє, многомѧтежныє> (Острог, 1587 См.Кл. 11) 

богоразумный (богоразуменъ) який наділений Божою мудрістю; який 

сприяє пізнанню Бога 

• архїсвященницы богоразумнѣ (Київ, 1637 УЄ Кал. 490) 

• мужъ богоразумный [патрїархъ константиноградский] (Острог, 1598 См.Кл. 22 зв.) 

• мысль богоразумная [пѣсенки] (1608–1609 Виш.Зач. 203) 

• пастыреве богоразумнѣ (Київ, 1637 УЄ Кал. 490) 

богородичинъ те саме, що богородичный 

• иконы Богородичины 

Иконы Богородичины такую маютъ имѣти честь, 

якую маєтъ Богородица Мария 

(XVIII ст. Собр.Прип. 101 // КТ) 

• образы богородичины (XVII ст. О обр. 29 // КТ) 

богородичный (богородїчный) 

1. богородичний, пов‘язаний із Богородицею 

• образы богородичны <и Христови> (XVII ст. Кн.о Вѣрѣ 29 // КТ) 

2. богородичний, названий на честь Богородиці 

• праздники богородїчныє (1556–1561 ПЄ 444) 

• свѧта богородичныє <господскіє и нарочитихъ святихъ> (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 

149 // КТ) 

• храмъ богородичный (XVII ст. Др.Ол. 8, 155 // КТ) 

богосадный те саме, що богосаженый 

• отросль богосадный (XVII ст. Кн о Вѣрѣ 94 // КТ) 

богосаженый посаджений Богом 

• огородъ богосаженый <євангелский> (І пол. XVII ст. УИ 1911 / 2, 79) 

богословский (богословскїй) богословський, пов‘язаний із боголов‘ям, 

теологією 

• даръ богословский (Київ, 1625 Коп.Апок. 4) 

• добродѣтели богословскиє [вѣра, надѣя, любовъ] (Львів, 1624 О тайн. 50) 

• казанїє богословскоє <презацноє святоє> (Чернігів, 1646 Перло 1 зв.) 
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• книги богословскиє (Київ, 1631 Тр. 1) 

• наука богословская (поч. XVII ст. Проп.р. 242 зв.) 

• опинїя богословская (поч. XVII ст. Проп.р. 230) 

• орация богословская (Вільна, 1595 Ун.гр. 125) 

• разумы богословскїи (Чернігів, 1646 Перло 31 зв.) 

• речи богословскиє 

О Богу богословити не єсть каждому дано, 

ани о всѣхъ речах богословскихъ 

(Острог, 1598–1599 Апокр. 88) 

• цноты богословскїє 

Цноты суть двоякіє, Богословскїи и Моралныи… 

Цнотъ Богословскихъ єстъ три: Вѣра, Надежда, Любовъ 

(Зам. 118 // КТ) 

• щирость богословская (поч. XVII ст. Проп.р. 141 зв.) 

богоспасаємый богоспасенний, захищений Богом 

• градъ богоспасаємый <Лвовъ> (Львів, 1591 ЛСБ 154) 

• мѣсто богоспасаємоє <Києвъ> (Київ, 1621 ЛСБ 483, 1 зв.)  

богостудный безбожний, нечестивий 

• агарѧны богостудныє (XV ст. [1190 Ип. 667]  // КТ) 

боготворенный боготворенний, обожнюваний 

• папы боготворенныє (1600–1601 Виш.Кр.отв. 176) 

боготворный боготворний, створений Богом 

• чтилище боготворноє (1608–1609 Виш.Зач. 228) 

боготишный затишний, безпечний 

• пристанище боготишноє (Путивль, 1638 АЮЗР ІІІ, 12) 

боготканный (боготканъ) зітканий Богом 

• одежда боготканна (Острог, 1599 Кл.Остр. 228) 

• одѣнє боготканноє [Адама и Єв̾вы] (XVIII ст. Пам.укр.м. ІІ, 176 // КТ) 

• риза боготканная (Чернігів, 1646 Перло 8) 

богоугодномолебный який призначений для моління Богові 

• Псалтирь богоугодномолебный (1605–1606 Виш.Зач. 202) 

богоугодный угодний Богові, побожний 

• братство богоугодноє <законноє, святоє> (Львів, 1588 ЛСБ 93) 

• воля богоугодная (1608–1609 Виш.Зач. 217–218) 



618 

• дѣла богоугодныє (Львів, 1586 ЛСБ 72, 1) 

• животъ богоугодный (Київ, 1637 УЄ Кал. 762) 

• свящєникъ богоугодный <честныє, некорчемныє> (Львів, 1591 ЛСБ 157) 

• сполмешканци богоугодныє <небесныє> (Київ, 1634 [?] // КТ) 

• часословъ богоугодный (Київ, 1621 Коп.Пал. 28) 

богоутѣшный богоутішний, який є втіхою для Бога 

• житіє богоутѣшноє (XVII ст. Крон.Боб. 318 // КТ) 

богохвалный богохвальний, богохвалебний 

• писни богохвалныє (XV ст. [1175 Ип. 593] // КТ) 

• уста богохвалныє (1596 Виш.Кн. 65) 

богохранимый те саме, що богоспасаємый 

• богохранимый градъ [Кієвъ] (1654 ПГЛУ 93) 

богоцѣнный богоцінний, цінний для Бога 

• двери богоцѣнныє [того олтара] (XVII ст. Крон.Соө. 284 // КТ) 

богоявленский 

1. богоявленський, пов‘язаний зі святом Богоявлення 

• вода богоявленская (Київ, 1646 Мог.Тр. 5) 

2. богоявленський, названий на честь свята Богоявлення 

• церковъ богоявленская <святая> (Лопушна, 1598 ЦДІАЛ 201, 4, 12, 49) 

3. богоявленський, пов‘язаний із церквою св. Богоявлення у Львові 

• братство богоявленскоє (Львів, 1645 ЛСБ 1043, 70) 

• парафияни богоявленскиє (Львів, 1612 ЦДІАЛ 201, 4, 12, 8) 

боднарский бондарський 

• начиньє боднарскоє (1627 ЛБ 185) 

бодрый невсипущий, пильний 

• мысль бодрая <и здравая> (1599–1600 Виш.Кн. 43) 

бодучий колючий 

• глодъ бодучий (XVII ст. Літ.Рук. 5 // КТ) 

• листя бодучеє <и остроє> (Київ, 1627 Тр.пост. 148 // КТ) 

боєвый
1 
бойовий, військовий 

• козаки боєвыє <донскиє> (1725 Дн.Марк. І, 258 // КТ)  

боєвій
2 
який ударом позначає час 

• дзикгарикъ боєвій (XVIII ст. Дн.Марк. ІІ, 232) 
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бождревный полиновий 

[бождрево боже дерево, полин] 

• вино бождревноє (1718–1724 ЛСЛ 7) 

божеволний божевільний, несповна розуму 

• глупецъ божеволний (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 115 // КТ) 

боженый який присягнув, дав присягу 

• братъ боженый [побратим] (XVIII ст. Ап.Тиш. 94 // КТ)  

божеский (божескїй) те саме, що божий 1 

• допущеніє божескоє 

◊ з допущенія божеского (XVIII ст. Літ.Сам. 10 // КТ) 

• речи(1.2) божескїє <и людскїє> (Острог, 1598 Ист.фл.син. 52 зв.) 

• свѣтъ божеский <чюдный и непостижимый> (Почаїв, 1618 Зерц. 54 зв.) 

божественный (божествений, божественній, божественъный) 

1. те саме, що божий 1 

• воля божественная (Київ, 1619 Аз.В. 71) 

• выроки божественныє (1603 Пит. 18) 

• гласъ божественный (1598 Виш.Кн. 101) 

• дары божественныє (Острог, 1581 См.В. 7 зв.) 

• любовъ божественная (1598 Виш.Кн. 117) 

• покровъ2 божественный образн. [cвѧтыи даютъ намъ] (Київ, 1637 УЄ Кал. 46) 

• порожениє божественъноє (Рожанка, 1598 Л.Пот. 1001)  

• правила божественныє [книги] (Львів, 1614 Вил.соб. 18) 

• промыслъ божественный (1718–1724 ЛСЛ 135) 

• сила божественная 

У церкви зостался злодей… и пошолъ 

зъ олтаря до образа Пресвятои Богородицы, 

хотячи оборвати килко чирвоныхъ было тамъ на образе, 

але нѣякая божественная невидимая сила возбрани ему, 

килко разъ ударило его о землю 

(поч. XVII ст. КЛ 84) 

• слава божественная (Київ, 1637 УЄ Кал. 5) 

• судьбы божественныє <неизреченные> (1654 ПГЛУ 57) 

• сщастє божественноє (XVII ст. Крон.Боб. 1 // КТ) 

• таємници божественныє <небесныє> (Київ, 1637 УЄ Кал. 678) 
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2. те саме, що божий 2 

• мужи божественныє [єпископи, архїєпископи] (Київ, 1637 УЄ Кал. 86) 

• престолы божественныє [єпископовъ] (Львів, 1614 Вил.соб. 7) 

• церковъ1 божественная (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 1/І, 30) 

3. те саме, що божий 3 

• животъ божественный (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 101 зв.) 

• проповѣдь божественная (1603 Пит. 82) 

• пѣсни божественныє (Київ, 1621 Коп.Пал. 30) 

• хвала божественная (1654 ПГЛУ 100) 

4. те саме, що божий 4 

• вѣтръ божественный [Духа Святого] образн. (Вільна, 1627 Дух.б. 18) 

• Духъ божественный (Єв‘є, 1616 Прич. отех. 12 зв.) 

• лица(2) божественныє [три] (Київ, 1619 Аз.В. 17)  

5. те саме, що божий 5 

• крестъ божественный <Христовъ> (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 25 зв.) 

• милость божественная образн. [Христосъ] 

Спомѧнѣте… слово хв҃о 

якожъ сам его ста҃я божеств҃ная милость повидѣти рачил 

бл҃жени мл҃стивии яко тии сами помиловани бүдүтъ 

(Стрятин, 1565 ЛСБ 39, 1 зв.) 

• наука божественная <Христовыє> (Київ, 1623 Мог.Кн. 21) 

• руки божественныє <пречестныє, всетворителныє> [Христа] (Острог, 1587 См.Кл. 

11 зв.) 

• слова божественныє <Христовыє> (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 53) 

• уста божественныє [Христа, Збавителѧ нашого] (1577 AS VI, 80) 

• учитель божественный образн. [Христосъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 404) 

• хлѣбъ божественный образн. [живе тѣло Христово] (Львів, 1605–1606 Перест. 54) 

6. святий (перев. у складі титульних назв) 

• Августинъ божественный (Київ, 1621 Коп.Пал. 425) 

• Амвросій божественный (Київ, 1621 Коп.Пал. 417) 

• апостоли божественніи [Петръ и Павелъ] (1603 Пит. 59) 

• Василій Великїй божественный (Київ, 1625 Коп.Ом. 150) 

• Златоустъ божественный (Київ, 1621 Коп.Пал. 468) 

• Златоустый божественный (Київ, 1621 Коп.Пал. 367) 

• Іаковъ божественный [апостолъ] (Київ, 1637 УЄ Кал. 70) 
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• Лука божественный [апостолъ] (1556–1561 ПЄ 202) 

• отци5 божественныє (Київ, 1625 Кіз.Н. 195) 

• Павелъ божественный [апостолъ] (1610 Виш.Посл.Лв.бр. 238) 

7. побожний, святобливий 

• животъ божественный (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 101 зв. ) 

• мужи божественныє (Київ, 1637 УЄ Кал. 86) 

8. божественний, прекрасний, чудовий 

• сличность божественная (Вільна, 1627 Дух.б. 54) 

9. те саме, що божий 7 

• воскресениє божественноє (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 246) 

• заповѣди божественныє 

Пса всякого немощнѣйший єстъ той, 

который преступаєт божественныя заповѣди, 

хотяй бы тисячми корун на головѣ носилъ 

(Львів, 1605–1606 Перест. 46) 

• служба божественная [літургія] (Львів, 1614 Вил.соб. 13) 

10. те саме, що божий 8 

• благовѣщенїє божественноє (Київ, 1625 Кіз.Н. 202) 

• таины божественныє [Причастїа] (Львів, 1646 Жел.Сл. 5) 

• книги божественныє <церковныи и училищныи> (Київ, 1625 Коп.Каз. 26) 

• литоргия божествєная (Львів, 1591 ЛСБ 154) 

• пасха божественная <Воскресеніє Господнє> (1603 Пит. 90)  

• писанїє божественноє (Львів, 1591 ЛСБ 157) 

• писмо божественноє (XVII ст. Єв.Реш. 4 // КТ) 

божественнѣйшїй вищ. ст. до божественный; пресвятий (у складі титульної 

назви) 

• отцеве божественнѣйшїи (Київ, 1627 Тр. 36) 

божий (божій, божїй, божый) 

1. Божий, Господній; який є у Бога чи стосується його; який походить 

від Бога, даний Богом 

• благодать божия (Львів, 1591 Просф. 71) 

◊ благодатию божиєю (Львів, 1585 ЛСБ 70) 

• благословєниє божеє (Львів, 1591 ЛСБ 154) 

◊ по благословению божию (Новогрудок, 1590 ЛСБ 127) 
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• благословенство божоє (Київ, 1623 Мог.Кн. 66) 

• величество божїє (Київ, 1619 Аз.В. 71) 

• власть божїя (1718–1724 ЛСЛ 345) 

• воля божїя (1582 Кр.Стр. 19) 

◊ волєю божїєю (Львів, 1587 ЛСБ 87, 1) 

◊ за волєю божєю (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1 зв.) 

◊ з волѣ божєй (Львів, 1586 ЛСБ 80) 

◊ зъ волею божою (Київ, 1646 Мог.Тр. 933) 

• гнѣвъ божий (1599–1600 Виш.Кн. 41) 

◊ зъ допүщєньѧ гнѣву божєго (Львів, 1614 Кн. о св. 440) 

• голосъ божїй (Острог, 1599 Кл.Остр. 205) 

• даръ божий (Чернігів, 1646 Перло 4 зв.) 

• декретъ божїй <грозный> (Краків, 1595 АСД І, 197) 

• добродѣйства божыє (Загайці, 1637 ПВКРДА IV, 64) 

• допущениє божиє 

◊ з допүщєниӕ божиӕ (Перемишль, 1592 ЛСБ 399) 

• допущенє божиє 

◊ з допущеня божого (Варшава, 1614 ЧИОНЛ XIV-3, 113–114) 

• дѣло божеє (Острог, 1607 Лѣк. 43) 

• змилованє божоє (Острог, 1607 Лѣк. 25) 

• знаменія божія (XVI ст. НЄ 101) 

• извѣтъ божїй (1718–1724 ЛСЛ 859) 

• имя божеє (1600–1601 Виш.Кр.отв. 161) 

◊ во имя божьє (Львів, 1509 AS ІІІ, 69) 

◊ въ имя боже (Володимир 1508 Арх.Р. ғ 41) 

• истинна божая (Львів, 1591 Просф. 67) 

• казнь божая (Вільна, 1599 Ант. 911) 

• кривда божая (1608–1609 Виш.Зач. 230) 

• крыла божіи образн. 

Дерзай, чл҃вѣче, и бѣгай пудъ крыла Божіи, 

чомъ, богме, дѣля Іисуса Христа, сына любого, 

прійметъ тя и грѣхи ти проститъ 

(XVI ст. НЄ 108) 

• ласка божая (Львів, 1645 ЛСБ 1043, 70 зв.) 

◊ въ ласцѣ божой (Київ, 1621 Коп.Пал. 323) 
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◊ з ласки Божоє (Городно, 1507 AS ІІІ, 49) 

◊ за ласкою божою (Вінниця, 1620 ЛНБ 5, ІІІ 4057, 30) 

• лицо божеє (Острог, 1599 Кл.Остр. 217) 

• маєстатъ божий образн. 

Я, многогрешный, 

преживши вже далеко большую часть кресу живота моего и…// 

предъ очима маючи… страшливый маестатъ Божый…  

слушне речи могу 

 (Рожанка, 1598 Л.Пот. 987–989) 

• милосердіє божоє (І пол. XVII ст. Рєз. 175) 

• милость Божая (XVI ст. НЄ 4 // КТ) 

◊ божию милостию (Завадини, 1559 ЛСБ 30, 1) 

◊ божїєю милостїєю (Сучава, 1598 ЛСБ 323) 

◊ божью милостью (Торунь, 1576 АрхЮЗР 1/І, 64) 

◊ з божеє милости (Острог, 1607 Лѣк. 115) 

• надхненє божеє  

◊ з надхненӕ божого (1582 Кр.Стр. 19) 

• наука божая (Берестя, 1593 ЛСБ 238, 1) 

• ноги божиє  

◊ подъ ногами божими [бути] 

Весполъ из слугами твоими будете подъ ногами божими 

(І пол. XVII ст. Сл. о зб. 22) 

• обличность божая (1607 Пит. 66) 

• образъ божий (Київ, 1625 Коп.Каз. 24) 

• палецъ божий образн. 

Палцєм ̾Божимъ нѣколись Законъ Божїй писаный єстъ 

(Київ, 1625 Коп.Каз. 42) 

• перъсона божая [въ михаила архангела] (поч. XVII ст. Проп.р. 287) 

• побѣда божїа (Київ, 1627 ЛБ 44) 

• повеленїє божеє (Острог, 158 Римша, Хрон. 36) 

◊ за повелениємъ божимъ Чернігів, 1646 Перло 42 зв. 

◊ повеленїємъ божїимъ (Чернігів, 1646 Перло 145 зв.) 

• поволаньє божиє (Острог, 1607 Лѣк. 184 зв.) 

• подножекъ божий образн. [земля] (Київ, 1632 МІКСВ 278) 

• подобенство божїє (Київ, 1625 Коп.Каз. 24) 

• помочь божая 



624 

◊ с помочю божиєю (Львів, 1591 ЛСБ 154) 

◊ за помочю божею (серед. XVII ст. Кас. 16) 

◊ зъ помочю божою (серед. XVI ст. Розм. 55) 

• помощъ божїя 

◊ за помощїю божїю (серед. XVII ст. Кас. 1) 

• помста божїа <явна> (Львів, поч. XVII ст. Крон. 51 зв.) 

• попущениє божиє (1598 Виш.Кн. 110) 

• право Божеє  

Божеє право єсть: 

котороє Господь Богъ самъ уставить благоволилъ 

и заключаєтся оноє въ Ветхомъ и Новомъ завѣтѣ 

(XVIII ст. Стат. 155 // КТ)  

◊ правомъ божимъ (Люблін, 1630 ЛНБ 103, 2010, 10 зв.) 

• премилость божая (Вільна, 1595 Ун.гр. 120) 

• премудрость божая (1596 Виш.Кн. 56) 

• предувидѣнїє божїє (1718–1724 ЛСЛ 345) 

• предуставленїє божїє (1718–1724 ЛСЛ 345) 

• презренє божеє 

◊ с презреня божего (Житомир, 1584 АЖМУ 154) 

• прейзреньє божеє (Острог, 1614 Тест.Вас. 176) 

• премудрость божая (Киїів, 1508–1523 ПИ ғ 5) 

• приказанє божеє (поч. XVII ст. Проп.р. 260) 

• промыслъ божій (Львів, 1605–1606 Перест. 48) 

◊ за промысломъ божимъ (Київ, 1632 Євх. 292) 

• разумъ божий (1608–1609 Виш.Зач. 228) 

• росказанє божїє (поч. XVII ст. Проп.р. 3 зв.) 

◊ ведлугъ росказаньѧ божого (Київ, 1627 Тр. 40) 

◊ за росказаниємъ божимъ (???) 

• рука божая <моцная> образн. (Вільна, 1599 Ант. 881) 

• свѣтъ божій <небесный> (к. XVI ст. Укр.п. 72) 

• сила божія <невидѣмая> (Почаїв, 1618 Зерц. 14) 

• слѣдъ божий образн. (1596 Виш.Кн. 66) 

• смотреніє божіє (1718–1724 ЛСЛ 443) 

◊ по божію смотренію (1723–1747 Гр.Барск. І, 186) 

• сотворѣнє божіє (XVI ст. НЄ 177) 
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• справы божїи [познавати] (Львів, 1591 Просф. 68) 

• строєниє божиє [въ вѣрѣ] (1608–1609 Виш.Зач. 212) 

• судъ божий 

1. суд Божий; Божа кара за гріхи 

всѣ сүды Божїи вѣдати нє можнаѧ єсть рєчъ, 

и длѧ тогѡ налєжитъ намъ нє быти в̾ том̾ бадливыми: 

єднакъ чого домнѣманємъ доходимъ, повѣжмо, 

жє частокроть и Побожныи Мүжєвє мүкү мают̾ прєдъ смєртю  

(Київ, 1625 Коп.Каз. 39) 

◊ подъ карою суду божаго (Фольварк, 1606 НЗУжг. XIV, 226) 

2. Страшний суд, який відбудеться після другого пришестя Ісуса Христа 

• суд божий <страшный> (Краків, 1595 АСД І, 197) 

• сумленє божеє 

◊ подъ сумленємъ Божимъ (1689 АППС 268) 

• таємница божая 

Речъ тая естъ оу божои таемници, 

и не слушная естъ речъ повѣдати и мовити, 

бо нѣхто добре не свѣдомъ ани невѣста ани мужъ 

(Львів, 1616 Бер.В. 71) 

• уста божиє образн. (1608–1609 Виш.Зач. 230) 

• щирость божая (Єв‘є, 1616 Прич. отех. 1 зв.) 

• щодрость божая (XVI ст. КАЗ 307) 

• явлениє божеє (Львів, поч. XVII ст. Крон. 13) 

• яcность божїа (1556–1561 ПЄ 212 зв.) 

Аг҃гль гн҃ь сталь близко нихь [пастыревъ] 

и ӕсность бж҃їа ѡсвѣтила ихь 

(1556–1561 ПЄ 212 зв.) 

2. Божий, Господній; який відданий Богові чи створений для служіння 

йому 

• ангелъ божий (І пол. XVII ст. Рез. 176) 

• архиєреи божіє (Київ, 1621 Коп.Пал. 692) 

• выбраныє божїи [в Царствѣ Небесномъ] (Чернігів, 1646 Перло 162) 

• дворъ божій [церква] (Київ, 1621 Коп.Пал. 323) 

• домъ божїй [церква] (1718–1724 ЛСЛ 351) 

• мужъ Божий (серед. XVII ст. Хрон. 323 зв.) 
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• люди(3) божиє (XVI ст. КА 579) 

• людъ(3) божий (Вільна, 1600 Катех. 42) 

• овчарня божа образн. [християни] (Дермань, 1605 Мел.Л. 37) 

• пророкъ Божий (Київ, 1618 Вѣзер. 15) 

• раба2 божиӕ (Львів, 1637 Інв. 64) 

• рабъ2 божий (Мільці, 1542 AS IV, 313) 

• святыє Божиє (Львів, 1637 Інв. 23 зв.) 

• слуга божий (Вільна, 1595 Ун.гр. 156) 

• створенѧ божиє (Почаїв, 1618 Зерц. 19 зв.) 

• сынове божіи (XVI ст. НЄ 182) 

• сыновство божїє [людей] (Львів, 1616 ЧИОНЛ ХХІІІ/3, 93) 

• угодникъ божий (1596 Виш.Кн. 68) 

• храмъ божий (Львів, 1547 ЛСБ 12) 

• церковъ божая  

1. будівля, храм (1555 AS VII, 8 // КТ) 

2. об‘єднання вірних (Львів, 1605–1606 Перест. 34) 

• чловекъ божій (серед. XVII ст. Кас. 2) 

3. Божий, Господній; який зумовлений вірою в Бога і є виявом віри; 

пов‘язаний зі служінням Богові 

• алканиє(2) божиє (1615–1616 Виш.Поз.мисл. 244) 

• боязнь божая (Львів, 1637 ЛСБ 1043, 50) 

◊ подъ боязню божою (1689 АППС 262) 

• дорога божая образн. [життя] (1556–1561 ПЄ 95) 

• посланія божія [Иоана святого Богослова] (Львів, 1605–1606 Перест. 51) 

• пошанованє божєє (поч. XVII ст. Проп.р. 21) 

• рада божая  

Тот узлик хитросвязаный радою божою тобѣ розвяжу. 

Не буди лаком, скоро узрѣвши чячку, попрагнути ее, 

бо тя зрадит як Адама 

(1596 Виш.Кн. 66) 

• страхъ божий (Львів, 1637 ЛСБ 1043, 50) 

♦ на страхъ божий оглядатися [зважати на Бога, жити за його законами] 

(Київ, 1621 Коп.Пал. 757) 

♦ на страхъ Божий осмотриватися [тс.] (1600–1601 Виш.Кр.отв. 185) 

♦ страхъ божий имѣти [тс.] (к. XVІ ст. УЄ ғ 31, 2 зв.) 
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♦ страхъ божій мѣти въ сердци [тс.] (Київ, 1646 Мог.Тр. 915) 

♦ страхъ божий ховати въ сердци [тс.] (Львів, 1642 Час.Слово 278 зв.) 

• хвала божая (Київ, 1540 ЦНБ ДА/П-216, 125) 

◊ длӕ хвалы божєи (Львів, 1585 ЛСБ 70) 

◊ на хвалу божію (Вишнівець, 1619 АЮЗР ІІ, 71) 

• фала божъя (Новогрудок, 1589 ЛСБ 123) 

4. Божий, пов‘язаний зі Святою Трійцею 

• духъ божий (1556–1561 ПЄ 27) 

• насѣньє божеє образн. [Cынъ и Духъ Св.] (Острог, 1598 Ист.фл.син. 449) 

5. Божий, Христовий; пов‘язаний з Ісусом Христом 

• агнецъ божий образн. [Христосъ] (Київ, 1646 Мог.Тр. 923) 

• гробъ божий [плащаниця] (Львів, 1637 Інв. 71) 

• матеръ божая <пречистаӕ> (Львів, 1587 ЛСБ 87, 1) 

• мати божая <пречистая> (XVI ст. УЄ Трос. 48) 

• нароженє божеє [в яслахъ] (Краків, 1524 АЛРГ 197) 

• правда божая <христова> (XVI ст. НЄ 210) 

• святости божіє (Львів, 1605–1606 Перест. 44) 

• слава божая <Христова> (1600–1601 Виш.Зач. 211) 

◊ во славу Божию (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 36) 

◊ на славу божию <христову> (1608–1609 Виш.Зач. 211) 

• сынъ божїй [Ісусъ Христосъ] (поч. XVII ст. Проп.р. 113 зв.) 

6. Божий, Христовий; пов‘язаний з Ісусом Христом (у складі календарних 

назв) 

• лѣто Божеє 

◊ лѣта божого (Краків, 1512 AS ІІІ, 94) 

◊ лѣта божьєго нароженья (Вільна, 1547 ТУ 75) 

• нароженє божеє  

◊ дня божого нароженя (Вінниця, 1604 ЛНБ 5, ІІ 4060, 72) 

◊ лета божого нароженѧ (Галичани, 1553 AрхЮЗР 8/VI, 15) 

◊ подъ лѣто божого нароженя (Краків, 1518 РЕА І, 95) 

◊ року божого нароженя (Кунів, 1581 ЛНБ 5, ІІ 4044, 95) 

• рокъ божий 

◊ року божого (Городно, 1585 ЛНБ 5, ІІ 4046, 93) 

• рѣкъ божий 

◊ року божого (Городно, 1585 ЛНБ 5, ІІ4046, 93) 
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7. Божий (у складі релігійних назв) 

• законъ Божий (Львів, 1594 ЛСБ 249) 

• заповѣдь божая (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 156) 

• матка божая [празникъ] (Одрехова, 1559 ЦДІАЛ 37, 16, 21) 

• матка божая зельная [празникъ] (Миляновичі, 1530 AS ІІІ, 367) 

• матъка божъя <первая> [празникъ] (1488 ТУ 35) 

• нароженє божеє [Рождество] 

◊ на день Божего нароженѧ (Краків, 1538 AS IV, 134) 

◊ по Божем нарожени (Варшава, 1526 AS ІІІ, 289) 

◊ предъ божимъ нароженємъ (Львів, 1605–1606 Перест. 41)  

• слово божїє [християнське вчення] (1556–1561 ПЄ 125 зв.) 

але чл҃че хр҃(с)тїѧнский, слово бж҃їє ба(р)зо прикро є(ст) люде(м),// 

котрыи свѣтоу томоу слоужа(т) и в ню(м) сѧ кохають 

(к. XVI ст. УЄ ғ 31, 19 зв.) 

• служба Божа (1728 Арх.Дан.Ап. 98 // КТ) 

• царствиє божиє (1596 Виш.Кн. 61) 

• царство божеє (Чернігів, 1646 Перло 15 зв.) 

8. святий (у складі релігійних назв) 

• литургїя божая (Київ, 1627 МІКСВ 185) 

• писаниє божеє (XVII ст. [?]  // КТ) 

• писмо божеє (Вільна, 1595 Ун.гр. 145) 

• таины божиє (Почаїв, 1618 Зерц. 20 зв.) 

9. божий (у складі ботанічних назв) 

• древко божіє [трава] (1718–1724 ЛСЛ 501) 

• древо божіє [зелїє] (1718–1724 ЛСЛ 519) 

• роса божїа [зелїє] (XVI ст. Травн. 300 зв.) 

• трава божїя (1718–1724 ЛСЛ 448) 

• травка божія (1718–1724 ЛСЛ 1194) 

бозкий (бозкій, бозский, бозскій, бозскїй, бозъкий) 

1. те саме, що божий 1 

• благословенїє бозскоє (Чернігів, 1646 Перло 164 зв.) 

• бытность бозская (Чернігів, 1646 Перло 23) 

• вєликость бозская (поч. XVII ст. Проп.р. 161) 

• воля бозкая (Київ, 1618 Вѣзер. 15) 
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• вырокъ бозский (Київ, 1622 Сак.В. 41) 

• гнѣвъ бозскій <великій> (XVIII ст. Диар.Фил. 113 // КТ) 

• даръ бозский (Острог, 1612 На г. Остр.Час. 2) 

• декретъ бозский [з неба] (XVII ст. Др.Оп. 8, 144 // КТ) 

• добродѣйства бозскиє (Чернігів, 1646 Перло 71) 

• добротливость бозская (Київ, 1625 Коп.Ом. 150) 

• допущеніє бозскоє (XVIII ст. Літ.Сам. 10 // КТ) 

• дѣйства бозскиє <чудныє> (Чернігів, 1646 Перло 30) 

• знакъ бозкій ‗божескій, божественный‘ (Вільна, 1600 Катех. 51) 

• имя бозскоє (Чернігів, 1646 Перло 7) 

• ласка бозская (1547 AS VI, 85) 

◊ за ласкою бозскою (серед. XVII ст. Кас. 71) 

◊ зъ ласки бозскоє (Львів, 1616 Бер.В. 81) 

• маєстатъ бозский (Чернігів, 1646 Перло 38) 

• милосердиє бозскоє (XVII ст. Єв.Реш. 8 // КТ) 

• милость бозская <святая> (Луцьк, 1607 АСД І, 230) 

• моць бозская (XVI ст. УЄ Трос. 60) 

• мудрость бозская (поч. XVII ст. Проп.р. 229) 

• навеженьє бозскоє (Львів, 1616 ЧИОНЛ ХХІІІ/3, 65) 

• натура бозская (Львів, 1642 Жел. О тайн. 11 зв.) 

• наука бозская (Острог, 1607 Лѣк. 11) 

• неласка бозская (І пол. XVII ст. Рєз. 179) 

• обличе бозкоє (І пол. XVII ст. Каз. ғ 32, 26 // КТ) 

• опека бозская (XVII ст. Суд.Бож. 294 // КТ) 

• охрона бозская (Овруч, 1643 ЛНБ 5, ІІ 4064, 164 зв.) 

• панованьє бозскоє (Вільна, 1595 Ун.гр. 151) 

• промень бозский (поч. XVII ст. Проп.р. 124) 

• повелениє бозскоє (Чернігів, 1646 Перло 145 зв.) 

• помочь бозская (Київ, 1625 Кіз.Н. 128) 

• посѣщенє бозъкоє (1724 Ген.сл.Луб.п. 90 // КТ) 

• право бозскоє (Острог, 1607 Лѣк. 71) 

• промыселъ бозский (Львів, 1605–1606 Перест. 49) 

• радость бозская (Чернігів 1646 Перло 5) 

◊ радости бозскоє [доступити] (Чернігів, 1646 Перло 8) 

• речи боскиє  
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Наүчилъ тєжъ ноє сыновъ и потомковъ своихъ  

тєѡлогий, и наүки в речахъ боскихъ 

(1582 Кр.Стр. 22) 

• росказанє бозскоє [наука Христова] (Чернігів, 1646 Перло 5 зв.) 

• рука бозская образн. (Чернігів, 1646 Перло 19) 

• свѣтлость бозкая (Вірші Різд. 133 // КТ) 

• свѣтъ1 бозкий (Чернігів, 1646 Перло 75) 

• сила бозская [провидѣнє] (Київ, 1625 Злат.Н. 128 зв.) 

• слава бозская (Дермань, 1604 Охт. 4) 

• слово бозскоє (Київ, 1619 Гр.Сл. 234) 

• справа бозская (XVII ст. Рук.Хрон. 129 // КТ) 

• таємници бозскиє 

А бѣда нашєй прєважной и спросной нєвстыдливости, 

которою сѧ важимо противъ Бо(з)скихъ таємницъ, 

чого згола достигнүти и самыи Агг҃ли нє могүтъ 

(Київ, 1619 Гр.Сл. 204) 

• тайны бозскиє 

Побожности законного живота розмышлѧлъ, 

Бозскимъ тайнамъ дивүючися и за добродѣйства єгѡ дѧкүючи 

(Київ, 1625 Коп.Каз. 30) 

• тронъ бозский <велможный> (Чернігів, 1646 Перло 17) 

• установенє бозкоє (1625 Коп.Пал. 524 // КТ) 

• цудность бозская <невимовная> (Острог, 1607 Лѣк. 8) 

• щедробливость бозская (Чернігів, 1646 Перло 16) 

• щедроти бозскиє (XVIII ст. Вірші різдв. 144 // КТ) 

• явленїє бозскоє (Чернігів, 1646 Перло 69 зв.) 

2. те саме, що божий 3 

• страхъ бозкїй [вложи в̾ сердца нашѣ] (Чернігів, 1646 Перло 143 зв.) 

3. те саме, що божий 4 

• особы бозскиє <три> (Львів, 1646 Зобр. 3 зв.) 

• персони бозскиє (Київ, 1619 Гр.Сл. 206) 

4. те саме, що божий 8 

• писмо бозскоє 

Писмо Бозскоє высокую справу ѡписуєтъ 

(поч. XVII ст. Проп.р. 150 зв.) 
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• таємници бозскїє [св.Таины] (Київ, 1646 Мог.Тр. 5 зв.) 

бойный готовий до бою, військовий 

• люди бойныє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 159 // КТ) 

• людъ бойный <московский> (XVII ст. Ал.Печ. 166 // КТ 

боковый 

1. боковий, бічний, який розташований збоку, спрямований убік 

• антипедъ боковый (XVIII ст. РКПЛ 17 // КТ) 

• вѣтръ боковий (XVIII ст. Гр.Барск. І, 187 // КТ) 

2. сусідній, який знаходиться поблизу 

• кролеве боковыи (XVII ст. Лѣт.Рук. 33 // КТ) 

3. боковий, який локалізується в боці (у складі медичної назви) 

• болѣзнь боковая (1718–1724 ЛСЛ 969) 

4. непрямий (у складі мовознавчої назви) 

• падежи боковыє <или косвенныи> (XVII ст. См.Гр. 264
б
 // КТ) 

болгарский (булкгарскій) болгарський 

• архиєпископъ болгарский (XVII ст. Кн.о вѣрѣ 283 // КТ) 

• земля болгарская (XVII ст. Жит.Св. 561
б
 // КТ) 

болезный скорботний 

• матка болезная [сына Божого] (XVII ст. Домецк. 125 // КТ) 

болестный 

1. болісний, хворобливий, немічний 

• чоловѣкъ болестный (XVII ст. Єв.Реш. 163 // КТ) 

2. болісний, пов‘язаний із хворобою та стражданням 

• постель болестная 

♦ зъ постелѣ болестной возвести [оздоровити, зцілити] (XVII ст. Єв.Реш. 92 // КТ) 

болотистый те саме, що болотный 1 

• рѣка болотистая (1725 Дн.Марк. 290 // КТ) 

болотливый 

1. болотний, пов‘язаний із болотом; який знаходиться на болоті 

• дрова болотливыє <подлыє> (1557 АЗР ІІІ, 76) 

2. непристойний, аморальний 

• учинки болотливыє <грубыє, земныє, спросныє> (Вільна, 1627 Дух.б. 366) 
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болотный 

1. болотистий, заболочений, багнистий 

• вода болотная (XVII ст. Ал.Тиш. 64 // КТ) 

• земля болотная (Київ, 1623 Мог.Кн. 24) 

• калюжи болотныє (XVII ст. Крон.Полск. 387 // КТ) 

• местца болотныє <вилґотныє> (Вільна 1627 Дух.б. 168) 

• роля болотная (XVII ст. Жит.Св. 98 // КТ) 

• рѣчка болотная (XVI ст. Крон.Полск. 307 // КТ) 

2. болотний, нечистий, каламутний 

• воды болотныє <и бурливыє> [свѣта того] образн. (поч. XVII ст. Проп.р. 187) 

3. болотний, кольору болота 

• лиштва болотная (XVIII ст. Дѣл. о реп.Ак. 16
б
 // КТ) 

4. болотний, пов‘язаний із роботою на болоті (у складі торгово-економічної 

назви) 

• мыто болотноє <гребельноє и мостовоє> (Краків, 1511 АЛРГ 147) 

болотяный те саме, що болотный 1 

• вода болотяная (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 19 // КТ) 

большой
1
 (болший, болшій, болшїй, болшый, болъшїй, больший) 

1. великий; значний за розміром, вагою, обсягом, тривалістю чи 

кількістю 

• баня болшая [церкви] (поч. XVII ст. Проп.р. 83) 

• блюдо болшоє (1718–1724 ЛСЛ 886) 

• гроши болшыє (к. XVI ст. Розм. 53) 

• гумна болъшїѣ (Київ, 1637 УЄ Кал. 655) 

• звоны большиє [до церкви] (Луцьк, 1585 АрхЮЗР 1/І, 210) 

• звѣзда болшая [пасѣя] (1718–1724 ЛСЛ 1300) 

• камεни болшиє (Львів, 1637 Інв. 4 зв.) 

• книги болшїи (1718–1724 ЛСЛ 370) 

• крестъ болшой <златый> (1739 РКПЛ 4 // КТ) 

• мїтръ болшїи (1718–1724 ЛСЛ 696) 

• местечка болшиє (Вільна, 1599 Ант. 767) 

• налоги болшиє 

тогда Поляки болшими налогами отягощати начали 

(XVIII ст. Вел.Сказ. 11 // КТ) 
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• недостатки болшыє [з допущєня Божого терпѣти] (Львів, 1602 ЛСБ 369) 

• овоцъ болшой (Єгипет, 1602 Діал. 53) 

• окно большоє (Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 350) 

• паникадило болшоє (1638 АЮЗР ІІІ, 20 // КТ) 

• пира болшая (1718–1724 ЛСЛ 1134) 

• праца болшая 

Самъ в цєркви болшую працу подєймуєтъ  

(Львів, 1637 ЛСБ 1043, 50) 

• села болшиє (Вільна, 1599 Ант. 767) 

• скарбы болшиє (XVI ст. ЦНБ ІІ 22641, 5 зв.) 

• столъ болшой (поч. XVII ст. Проп.р. 239) 

• сума болшая [гроший] (поч. XVII ст. Проп.р. 239) 

• цѣна болшая (1718–1724 ЛСЛ 1015) 

• шкоды болшиє (Львів, 1537 AS IV, 90) 

2. великий, значний за силою прояву, за інтенсивністю 

• боѧзнь болшая [Божая] (Київ, 1619 Гр.Сл. 234) 

• воля болшая (к. XVI ст. Розм. 68) 

• гневъ болшой (Житомир, 1618 АрхЮЗР 1/VI, 457) 

• голосъ болшой (серед. XVII ст. Хрон. 311) 

• добродѣйство болшоє (Чернігів, 1646 Перло 151) 

• жалость болшаѧ (Чернігів, 1646 Перло 151) 

• кривда болшая (Вільна, 1522 AS ІІІ, 231) 

• обѣды болшіє 

Поляки начали болшіє Русѣ и Козакамъ творити обѣди 

(XVIII ст. Вел.Сказ. 11 // КТ) 

• подобенство болшоє (к. XVI ст. УЄ ғ 93, 5) 

• похвала болшая (Київ, 1621 Коп.Пал. 913) 

• свѣтлость болшая (Львів, 1616 Бер.В. 72) 

• хороба болшая (Київ, 1622 МІКСВ 47) 

• честь болшая 

◊ честїю болшєю [почтити] (Чернігів, 1646 Перло 67 зв.) 

3. великий, вищий за суспільним і соціальним статусом 

• жиды болшіи 

Пришли жиды до ст҃ого Іоана и мовили: 

“Нас болшіи жиды до тебе послали звѣдовати, что ты єстъ” 
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(XVII ст. Яв.Сказ. 56) 

• люди болшиє (Варшава, 1568 AS VII , 305) 

• священникъ болшій 

Напервѣй игуменъ Висилій, болшій священникъ Иринарха, 

священникъ Пафнутій уставникъ 

(1638 АЮЗР ІІІ, 21 // КТ) 

4. великий, важливий, який має велике значення 

• дело большоє (Вінниця, 1552 ОВін.З 131) 

• доводы болшиє (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 201 зв.) 

• мудрость болшая [отъ Христа] (к. XVI ст. УЄ 31, 69) 

• науки болшиє [диалектика и реторика] (Львів, 1587 ЛСБ 87, 8 зв.) 

• рѣчи болшиє (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 120) 

• службы болшиє [Єго милости] (Краків, 1519 AS ІІІ, 191) 

• справы болшиє (Вінниця, 1600 ЛНБ 5, ІІ 4049, 142) 

5. великий  

(у складі метрологічних назв) 

• палецъ болшой (Володимир, 1572 ЖКК ІІ, 29) 

• пядь болшая (1718–1724 ЛСЛ 348) 

• рука болшая 

◊ болшой руки 

поясъ персидский болшой руки 

(1753 Полт.Полк.Канц. 45 // КТ) 

• соль болшая (Володимир, 1552 ОВол.З 199) 

(у складі анатомічної назви) 

• палецъ болший [на правой нозѣ] (XVІII ст. Ал.Тиш. IV, 300 // КТ) 

(у складі ботанічних назв) 

• кропива болшая (XVI ст. Травн. 460 зв.) 

• попутникъ болший [арноглоса] (XVI ст. Травн. 342 зв.) 

• расходникъ болший [amerimnon] (1642 ЛС 80) 

(у складі адміністративно-посадових назв) 

• Канцелярія болшая (1654 РЕА І, 62 // КТ) 

• келейникъ болшой (Київ, 1627 ЛБ 234) 

больший
2
 (болшій, болшїй, болъшїй, булший, булъшіи) 

1. більший, значніший за розміром, вагою, обсягом, тривалістю чи 

кількістю 



635 

• артикулъ болший (Острог, 1598 Ист.фл.син. 46) 

• блюдо болшеє (1718–1724 ЛСЛ 159) 

• воина болшаѧ <и труднѣишаѧ> (серед. XVII ст. Кас. 72) 

• гумна болъшіи [побүдүвати] (Київ, 1637 УЄ Кал. 655) 

• дира большаѧ (1556–1561 ПЄ 135) 

• заплата болшая (Вільна, 1596 З.Каз. 73) 

• кадилница болшаӕ [другаӕ меншаӕ] (Ковель, 1578 ЖКК І, 118) 

• камени болшиє [и камени меншиє] (Львів, 1637 Інв. 4 зв.) 

• кацїа <троха> болшаӕ (Львів, 1637 Інв. 8) 

• коштъ болший 

◊ коштомъ болшимъ [выдавати книгу] (Київ, 1624 МІКСВ 101) 

• личба болшаѧ 

тотъ нєхай боудєтъ обранъ, которого дх҃овєнство 

и людъ посполиты(и) албо болшаѧ личба прагнєтъ 

(Острог, 1598–1599 Апокр. 74 зв.) 

• людъ <єще> болший (Київ, 1633 КМПМ І, 543) 

• место(1) большеє [длѧ замку] (Чорнобиль, 1552 ОЧорн.З 54 зв.) 

• моръ болший (Острог, 1509–1633 Остр.л. 127) 

• мѣра болъшаѧ [дрүгаѧ менъшаѧ на зрадливоє ошүканє] (Київ, 1637 УЄ Кал. 97) 

• мѣсто(4) болшеє <и далеко коштовнѣє> [збудовалъ царъ] (Київ, 1619 О образ. 59) 

• мзда болшая 

Тобѣ же, прочитателю, трудолюбия ради от владыки Христа будет 

 мзда болшая стократ, нежели твой труд 

(1599–1600 Виш.Кн. 44) 

• нагорода <далеко> болшая [отъ цвиченѧ] (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 2) 

• наручница болшаӕ <срибрнозлотистаӕ> [и нарүчница меншаӕ] (Львів, 1637 

Інв. 5) 

• отмѣна болшая [круга мѣсячного] (Острог, 1612 Час. 309) 

• плодъ <єщє> болший [прїносити] (Володимир, 1571 УЄ Вол. 88) 

• поєдинокъ болший 

А и(ж) тыи во(и)ны… вы(и)гралъ, 

 и на многиє сѧ звитѧ(з)ства в̾спомоглъ… 

на поєдинокъ болши(и)… починаєтсѧ выправовати  

 (серед. XVII ст. Кас. 74 зв.) 

• пожиток болший (Володимир, 1542 AS ІV, 311) 

◊ длӕ пожитку болшого <и лепшого> (Васильків, 1645 ЛОИИ, К 68,1, 46, 1) 
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◊ ко пожитку болшему (Львів, 1594 Юр. 15 зв.) 

• постъ болший [Петровъ] (Вільна, 1608 Гарм. 216) 

• примноженьє болшоє [вшелякихъ добръ духовныхъ] (Рожанка, 1598 Л.Пот. 989) 

• просторонство большеє [замокъ потребүєтъ] (Вінниця, 1552 ОВін.З 130 зв.) 

• прӕ болшаӕ (Ковалин, 1599 ЦНБ, ДА/П-216, 99 зв.) 

• раны болшїє (Новогородок, 1594 ЛСБ 267) 

• роля болшая <Федорова> [нижли Василя] (Одрехова ЦДІАК 37, 2, 19) 

• роскоши болшиє [заживати над старшого брата] (Острог, 1607 Лѣк. 29)  

• скриниска болшиє 

Разорѣм благочестивое вѣры житници! 

Наши скринки // и шкатулы наполненые, 

и сожиздѣм болшие скриниска, поклонившися папѣ 

 (1596 Виш.Кн. 73–74) 

• сокровище болшеє (1598 Виш.Кн. 88) 

• стодолы <єщє> болшїи [бүдовати] (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 18 зв.) 

• сторона болшая 

◊ болшая сторона [більшість] 

маршалокъ до болшей стороны з своимъ зданемъ прихилялся 

(XVII ст. Рук. ғ 362, 118 // КТ) 

• сума болшая  

Тот которыи маєт болшүю сүму… 

повинен дрүгому меншүю суму заплатити 

(Вільна, 1541 AS IV, 276–277) 

◊ длѧ болшоє сумы [запродати] (Вільна, 1541 AS IV, 276) 

◊ за болшую суму [взяти] (Львів, 1591 Юр. 14 зв.) 

◊ у большую суму [взяти] (Остер, 1552 ООЗ-1 46 зв.) 

• тлуща <єщє> болшая [на Голгофѣ] (Львів, 1630 Тр.п. 163) 

• часть болшая 

Я, многогрешный, преживши вже далеко большую часть 

кресу живота моего… слушне речи могу 

(Рожанка, 1598 Л.Пот. 989) 

◊ по болшой части (Рожанка, 1598 Л.Пот. 1007) 

• шкода болшая (Львів, 1646 Ном. 3) 

2. більший, старший за віком 

• сынъ болшій (1724 Дн.Марк. 45 // КТ) 
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3. більший, сильніший; значніший за силою вияву, інтенсивністю 

• басни болшиє (1600–1601 Виш.Кр.отв. 164) 

• васнь болшая (Вільна, 1595 Ун.гр. 147) 

• веселє болшеє (Почаїв, 1618 Зерц. 49) 

• влада болшая (Київ, 1619 Аз.В. 301) 

• владза болшая [въ апостолахъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 391) 

• встыдъ болшій (Київ, 1621 Коп.Пал. 435) 

• вѣра болшая 

◊ на болшую вѣру (Вінниця, 1620 ЛНБ 5, ІІІ 4057, 32 зв.) 

• горе болшеє 

Гѡрє грѣшнымъ, алє болшєє гѡрє нємилостивымъ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 51) 

• грѣхи болшїє 

чрєз ̾Покүтү ѡчищати сєбє потрєба, 

абы аг҃глъ хранитєль зновү сѧ до насъ привєрнүлъ, 

а нє допүщалъ нєпрїѧтєлєви дүшєвномү 

в̾ бόлшїє грѣхи насъ в̾проважати 

(Львів, 1646 Зобр. 8 зв.) 

• добро болшеє 

Коли нєсподѣваными бѣдами ѡбнѧты бываємѡ, 

тогды… бόлшогѡ по нихъ добра сподѣватисѧ маємѡ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 150) 

• доброта болшая [Бога] (Почаїв, 1618 Зерц. 46 зв.) 

• достатки болшиє [в мнимании духовномъ] (1598 Виш.Кн. 87) 

• жаданїє болъшеє (Київ, 1637 УЄ Кал. 434) 

• жаль булший (Луцьк, 1627 АрхЮЗР 1 /VI, 590) 

• заятренъє болшеє [хрестиянъскихъ людей] (Вільна, 1599 Ант. 917) 

• згоршенє болшеє (Острог, 1587 См.Кл. 5 зв.) 

• злость болшая 

◊ до злости большоє [приходити] (Острог, 1607 Лѣк. 2 зв.) 

• змышленє большеє [фортелей непристойныхъ] (Луцьк, 1583 АрхЮЗР 1/І, 364) 

• ламентъ болшїи (Острог, 1607 Лѣк. 7) 

• ласка болшая (Львів, 1646 Зобр. 60) 

• лѣкарства болшїє [отъ лѣкара] (Острог, 1607 Лѣк. 18) 

• любовъ болъшая 
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Болъшєѣ… любви над түю нѣхто нє маєтъ, 

абы положилъ хто дүшү свою за дрүга своєго 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 638) 

• милость болшая [до вшєлѧкихъ ѡбрѧдковъ цєрковныхъ] (Львів, 1642 Г.Бут. 3) 

• моцъ болшая [въ чотырохъ палцахъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 569) 

• мука болшая 

Сатана от свѣтлости потемнѣлъ, 

а от высоты небесного престола в пропасть земную вступилъ 

для большоє чести большую муку терпѣти будетъ 

(Львів, 1605–1606 Перест. 47) 

• муцъ болшая 

◊ муцъ болшую узяти (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 207) 

• небезпечность болшаѧ (Черкаси, 1552 ОЧерк.З 17 зв.) 

• обелженъє болшоє (Вільна, 1595 Ун.гр. 117) 

• обѣтници болшиє (Острог, 1598 Ист.фл.син. 52) 

• опатренїє болшеє (к. XVI ст. УЄ ғ 77, 79) 

• певность болшаӕ 

◊ длӕ болшоє певности (Острог, 1596 ЛСБ 307, 1) 

◊ на болшую певность (Вінниця, 1620 ЛНБ 5, ІІІ 4057, 32 зв.) 

• пилность болшая (1636 Лям. о приг. 2 зв.) 

◊ пилность болшую [мѣти] (Сучава, 1603 ЛСБ 376) 

◊ пилность болшую [прикладати] (Кам‘янець, 1606 ЛСБ 406) 

• повага болшая 

◊ за болшую повагу [мати] (Київ, 1619 Аз.В. 231) 

• поважность болшая (к. XVI ст. УЄ ғ 77, 79) 

• подивенє болшеє 

Витаютъ тогосвѣтнихъ кролєвъ розмаитыми орацїѧми, 

алє всє пышныи үчоныи людє. 

Алє Іс҃ ха҃ далєко болшимъ подивєнѧмъ. 

дѣточки малыи при пєрсєхъ бүдүчїи и єщє нємовѧтка 

(Височани, 1635 УЄ ғ 62, 19 зв.) 

• подвиги <далеко> болшїи [около вѣры Православнои] (Київ, 1627 Тр. 397) 

• помпа болшая 

Не ваши милости ли болшую помпу и таинства своволного жития вѣка сего 

в себѣ нынѣ изобразуете  

(1598 Виш.Кн. 87) 
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• поратованьє болшеє (Берестечко, 1566 РИБ ХХХ, 397) 

• посоромоченїє болшеє [духовному станови] (Львів, поч.XVII ст. Крон. 40 зв.) 

• правда болшая 

І нє будєт ли болшаӕ правда, 

нижли єстъ у книжниковъ фарисєйскихъ:  

нє увойдєтє въ царство нєбєсноє 

(Володимир, 1571 УЄ Вол. ВИАС ІІ, 44) 

• працы болшїи [около вѣры Православнои] (Київ, 1627 Тр. 397) 

• мука болшая 

Сатана от свѣтлости потемнѣлъ, 

а от высоты небесного престола в пропасть земную вступилъ 

для большоє чести большую муку терпѣти будетъ 

(Львів, 1605–1606 Перест. 47) 

• радость болшая [въ Царствѣ Небесномъ] (Чернігів, 1646 Перло 162) 

• ратунокъ болший [отъ сыновъ церковныхъ] (Чигирин, 1648 ЦДІАК 1407, 61, 1, 1) 

• розорваньє большеє (Вільна, 1599 Ант. 635) 

• россудокъ болший 

◊ на болший россудокъ [полицати] (Ясси, 1627 ЛСБ 499, 2) 

• сила болшая [въ чотырохъ палцахъ] (Київ, 1621 Коп.Пал. 569) 

◊ силъ болшихъ [набывати] (Львів, 1646 Жел.Сл. 3 зв.) 

• слава болшаѧ (Острог, 1587 См.Кл. 5) 

◊ славы болшоє [зичити] (Рожанка, 1598 Л.Пот. 989) 

• старанє болшеє 

◊ старанє болшеє [мѣти] (Сучава, 1603 ЛСБ 376) 

• старанїє болшеє 

◊ старанїє болшеє [чинити] (Сучава, 1599 ЛСБ 345, 1) 

• страхъ болшїй 

◊ страхъ болшїй [задати] (Острог, 1607 Лѣк. 21) 

• таємници болшиє 

Скондъ до Іордану хмысѧ спѣшно пүстили, 

Гдє абысѧ болшихъ таємницъ насмотрили 

 (Львів, 1616 Бер.В. 91) 

• томлениє болшеє 

Болшего бо томлениӕ достоєнъ чєсти ради 

(Львів, 1602 ЛСБ 369) 

• учтивость болшая 
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◊ для болшоє учтивости (Вільна, 1608 Гарм. 220) 

• хороба болшаѧ (Львів, 1587 ЛСБ 87, 6 зв.) 

• хтивость болшая (серед. XVII ст. Кас. 270) 

• хуть болшая [до вшєлѧкихъ ѡбрѧдковъ цєрковныхъ] (Львів, 1642 Бут. 3) 

• честь болшая 

◊ честь болшую подати (Острог, 1599 Кл.Остр. 202) 

• чюдо большеє <и дивнѣишеє> (Острог, 1607 Лѣк. 21–22) 

4. більший; вищий за суспільним і соціальним статусом  

• пастыръ болший [патріархъ святѣйший] (Путивль, 1638 АЮЗР ІІІ, 12) 

• попове булъшіи (XVI ст. НЄ 41) 

• слуги болшиє <церковныє> [ӕко поддїӕкони и дїӕкони] (Львів, 1645 О тайн. 131) 

• станы большиє 

◊ отъ больших ажъ до меншихъ становъ [народу руского] (Львів, 1605–1606 

Перест. 41) 

5. більший, кращий, переконливіший 

• вера болшая 

◊ для болшоє вєры (Люблін, 1643 ДМВН 261) 

• доводъ болший (Київ, 1623 МІКСВ 71) 

• крѣпость болшая 

◊ на болшүю крѣпость [въсємү вышєписанномү] (Бадевці, 1503 Cost.S. 256) 

• потвръжденїє болшеє 

◊ на болшєє потвръждєнїє [въсємү вышєписанномү] (Сучава, 1503 Cost.S. 261) 

• речи болшиє 

Ужесь килка кротъ вышшей отъ мене слышалъ, ижъ вашъ костелъ  

если въ болшихъ речахъ поткнулъ и спотыкается, 

далеко латвѣй у меншихъ 

(1603 Пит. 54) 

• свѣдоцтво болшеє (Київ, 1623 МІКСВ 71) 

• свядецство болшеє 

◊ для болшого свядецства (Житомир, 1650 ДМВН 217) 

• твердость болшая 

◊ длѧ болшоє твєрдости (Вільна, 1507 AS ІІІ, 261) 

• утверженьє болшеє 

◊ длѧ болшого утвєржєньѧ (1577 AS VI, 85) 

6. більший, важливіший, найголовніший 
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• заповѣдь болшаӕ (Львів, 1609 ЛСБ 422) 

больницкий пов‘язаний із монастирським притулком для бідних і хворих 

• старци больницкиє (Київ, 1631 ОЛ 31) 

• строитель больницкій <троицкий> (Київ, 1631 ОЛ 31) 

больничный те саме, що больницкий 

• монастыръ больничный <троицкий> (Київ, 1631 ОЛ 30) 

больный хворий 

• нога больная (XVIII ст. Укр.госп.пор. 61 // КТ) 

• селезенка больная (XVIII ст. Лѣк. 6 // КТ) 

болѣзненный 1. хворий 

• голова болѣзненная (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 4 // КТ) 

2. те саме, що болячий 

• кгузики [набряки, опухи] болѣзненніє (XVIII ст. Лѣк. 31 // КТ) 

болѣзный 1. те саме, що болячий 

• язви болѣзныє [ганебности] образн. (XVIII ст. Дн.Марк. IV, 173 // КТ) 

2. сумний, печальный  

• тваръ болѣзная (1665  Гал.Кл.Раз. 146 // КТ) 

болячий болячий, болючий 

• мѣсто(2) болячоє (1726 Дн.Марк. ІІ, 4 // КТ) 

болящий те саме, що болячий 

• мѣсто(2) болящеє (XVIII ст. Лѣк. 78 // КТ) 

болющий те саме, що болячий 

• дименица <назбить> болюща (XVIII ст. Лѣк. 74 // КТ) 

болѣзнуючий хворий, недужий 

• товарищъ болѣзнуючий (XVIII ст. Дн.Марк. І, 311 // КТ) 

бондарский бондарський 

• ремесло бондарскоє <и рымарскоє> (1687 Өеод.Черн. 7 // КТ) 

• хатка бондарская (1715 Кн.Мѣск.Полт. 108
б
 // КТ) 

борздий те саме, що борзый 1 

• конь борздый (XVII ст. Крон.Соө. 221 // КТ) 

борзый (боръзый)  

1. борзий, швидкий, прудкий 

• помощникъ борзий (XVIII ст. Пам.укр.м. І, 329 // КТ) 
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2. швидкий, скорий, негайний 

• дѣло борзоє 

◊ борзимъ дѣломъ [дуже швидко] (1648 АЮЗР ІІІ, 106 // КТ) 

• часъ борзый 

◊ въ борзомъ часѣ [незабаром] (XVIII ст. Ал.Тиш. 37 // КТ)  

борзѣйший вищ. ст. до борзый 2 

• справедливость борзѣйшая 

◊ для борзѣйшоѣ справедливости (1559 АЗР ІІІ, 104 // КТ)  

борителный воєнний, бойовий 

• игралище борителноє (1718–1724 ЛСЛ 738) 

• подвигъ борителный (1718–1724 ЛСЛ 879) 

• художество борителноє (1718–1724 ЛСЛ 874) 

боровый боровий, пов‘язаний із бором, лісом 

• гряда боровая (1546 ОГ 21 зв.) 

• земля боровая (1566 ВЛС 58 зв.) 

• пожитки боровыє <полныє, лесныє, речныє> (Луцьк, 1559 АрхЮЗР 8/VI, 64) 

• сосна боровая (1718–1724 ЛСЛ 959) 

• шишки боровыє (XVIII ст. Лѣк. 84 // КТ) 

бородатый бородатий, який має бороду 

• промишленники бородатыє (1723 Дн.Марк. І, 49 // КТ) 

борозенный борозенний, прокладений борозною 

• звороти борозенныє [на границе имения] (1731 Кн.Мѣск.Полт. 248 // КТ) 

борошенный борошняний, пов‘язаний із борошном 

• запаси борошенныє (1729 Ген.Сл.Луб.п. 14 // КТ) 

• затрати борошенныє (XVIII ст. Клим.В. 127 // КТ) 

• припаси борошенныє (1734 Оп.им.Дан.Апост. 249 // КТ) 

• провиянтъ борошенный (1725 Арх.Сул. 46 // КТ) 

борсуковый борсуковий, борсучий 

• прилбичѣє борсуковыє <и волчиє> (XVII ст. Крон.Соө. 256 // КТ) 

• сало борсуковоє (XVIII ст. Заг. 205 // КТ) 

бортницкий бортницький, пов‘язаний із бортником та бортництвом 

• кгрунтъ бортницкий (Київ, 1585 ЦНБ ДА/П-216, 3) 

• обычай бортницкий (1533 АЮЗР ІІ, 138 // КТ) 

• потребы бортницкиє (1566 ВЛС 86) 
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бортный (бартный, борътный) бортний, пов‘язаний із бортю та 

бортництвом 

• дань бортная (Житомир, 1650 ДМВН 208) 

• дубє бортноє (Житомир, 1584 АЖМУ 88) 

• дубъ бортный (1659 Ак.мон.зем. 58 // КТ) 

• дерево борътноє (Володимир, 1552 ОВол.З 196)  

• земля бортная 

Тыи имѣнѣя вышеозначоныи зо всѣми данинами грошными 

и тыжь землею бортною и даниною медовою 

(1556 Пер.Отч.Спб. 34 // КТ) 

• копилъ бортный (XVIII ст. Быт.млр.обст. 350 // КТ) 

• пасеки бартныє (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 152) 

• пни бортныє [съ пчолами] (Луцьк, 1637 АрхЮЗР 6/І, 508) 

• сосна бортная (Житомир, 1584 АЖМУ 88) 

• сосонє бортноє (Звиняче, 153 AS VI, 135) 

борщевый 1. борщевий, призначений для борщу 

• полумиски борщевыє (1758 Арх.Вид.мон. 14 // КТ) 

2. темно-червоний; ―борщевого кольору‖
107

; ―коричневий‖
108

  

• апаратъ борщевый <лудановый> (XVIII ст. Дѣло о реп.Ак. 15
б
 // КТ) 

• басамани борщевыє [на сподници] (XVIII ст. Быт.млр.обст. 532 // КТ) 

• цвѣтъ борщевый [кахоль] (1795 Расх.Тетр.Рыбн.ц. 13 // КТ) 

• черкески борщевыє (1753 Полт.Полк.Канц. 21 // КТ) 

босый 1. босий, невзутий 

• ноги босыє 

◊ босыми ногами [босоніж] (XVII ст. Жит.Св. 16
б
 // КТ) 

2. босий (у складі церковної назви) 

• кармелиты босыє [орден] (Володимир, 1608 АСД VI, 116) 

ботилковый пляшковий, який зберігається в пляшці 

• сало ботилковоє (XVIII ст. Мал.дом.лѣч. 7 // КТ) 

ботяновъ лелечий, належний лелеці 

[ботянъ лелека] 

• перо ботянове (1665 Гал.Кл.Раз. 293 // КТ) 

                                                 
107

 Тимч. І, 128 
108

 КТ 
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бочковый 1. бочковий, призначений для виготовлення бочки 

• сталь бочковая (1776 Млр.дом.лѣч. 54 // КТ) 

2. бочковий, який зберігається в бочці 

• рыби бочковыє (Володимир, 1602 ТУ 234) 

бочный бічний, боковий 

• стина бочная <сѣлская> (Володимир, 1606 АрхЮЗР 6/І, 323) 

боязливый (боѧзливый) боязливий, боязкий 

• пиґмєи боѧзливыє (поч. XVII ст. Проп.р. 33) 

• преслѣдованиє боязливоє [Христа] (XVII ст. Коп.Пал. 828 // КТ) 

боязненный який викликає страх, переляк; ―страшний‖
109

 

• ангелъ боязненный (XVIII ст. Собр.Прип. 2 // КТ) 

боярский (боѧрский, боѧръский) боярський; пов‘язаний із боярином і 

його службою 

[бояринъ дрібний землевласник] 

• берегъ боѧръский <и земѧнъский> (Чорнобиль, 1552 ОЧорн.З 57) 

• грунти боярскиє <и шлязетскиє> (XVIII ст. С. і Р. 41 // КТ) 

• дворы боѧрскиє <и земѧнскиє> (Овруч, 1552 ООвр.З 104 зв.) 

• домы боѧрскиє (Петрків, 1538 AS IV, 131) 

• земъли боѧръскиє <кнѧзскиє, панскиє, земѧньскиє, поповъскиє, 

мещанъскиє> (Овруч, 1552 ООвр.З. 99 зв.) 

• конь боярский (Київ, 1643 АрхЮЗР 1/VІ, 785) 

• люди боярскиє (АЮЗР І, 37 // КТ) 

• мыто боѧрскоє (1488 ТУ 34) 

• села боѧрскиє <и городовыє> (Острог, 1522 AS ІІІ, 237) 

• сеножати боярскиє <мужыцкиє, дворныє> (Луцьк, 1580 АрхЮЗР 8/ІІІ, 322) 

• служба боярская <конная> (Острог, 1637 ЦДІАК 1471, 1, 1, 99 зв.) 

• хаты боярскиє (Луцьк, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 62) 

• человѣкъ боярский (XVII ст. [?] КТ) 

• череда боярская <местская, селская> (Житомир, 1584 АЖМУ 109) 

брагамотовый бергамотний, бергамотовий 

[брагамотъ сорт грушевого дерева] 

• черенки брагамотовыє (1781 Пер.Пол. 168 // КТ) 

                                                 
109

 Тимч. І, 130 
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бражный бражний, який торгує брагою 

[брага напій із просяного солоду] 

• шинки бражныє <и пивныє> (1722 Мат.Полт.Полк. ІІ, 46 // КТ) 

бражницкий те саме, що бражный 

• шинки бражницкиє (1722 Мат.Полт.Полк. ІІ, 51 // КТ) 

браковый недостатній; якого бракує, не вистачає 

• деньги браковыє (1753 Кн.пр. 18 // КТ) 

брамный брамний, розміщений у брамі 

• окно брамноє (XVIII ст. Літ.Гр. 147 // КТ) 

брандебурский бранденбурзький; пов‘язаний із Бранденбургом 

(у складі географічної назви) 

• земля брандебурская (1718–1724 ЛСЛ ) 

бранный бранний, бойовий, воєнний 

• художество бранноє (1718–1724 ЛСЛ 92) 

брантовый чистий, високої якості 

• срѣбро брантовоє (Львів, 1637 Інв. 7) 

брасилїйский бразильський; пов‘язаний із Бразилією 

(у складі ботанічної назви) 

• древо брасилїйскоє (1718–1724 ЛСЛ 127) 

братерский 1. те саме, що братний 2; братерський 

• голосъ братерский <вдѧчный> (поч. XVII ст. Проп.р. 152) 

• згода братерская (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 30) 

• ласка братерская (XVII ст. Рук.Хрон. 21 // КТ) 

• любовъ братерская <стародавная> (1683 Прот.Полт.С. 101 // КТ) 

• милость братерская (1794 Н.Пир. 144 // КТ) 

• поєднаньє братерскоє (Рожанка, 1598 Л.Пот. 1031) 

• сердце братерскоє 

◊ сердцемъ братерскимъ [уболѣвати] (XVIII ст. Вел.Сказ. 15 // КТ) 

• любовъ братерская (Лопушна, 1598 ЦДІАЛ 201, 4, 12, 43) 

• милость братерская (Луцьк, 1569 ЛСБ 103, 17) 

• напоминанє братерскоє <и лагодне> (1641 АрхЮЗР 9/І, 142 // КТ) 

• немилость братерскаѧ (1645 УЄ ғ 32, 90 зв.) 

• ненависть братерская (поч. XVII ст. Проп.р. 205) 
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• прїазнь братерская (XVII ст. Літ.Рук. 18 // КТ) 

• умыселъ братерский (Дермань, 1605 Мел.Л. 36 зв.) 

• учинность братерская (1577 AS VI, 73) 

2. те саме, що братский 3 

• вареніє братерскоє (XVIII ст. Гр.Барск. І, 350) 

• домъ братерский (1676 Прот.Полт.С. ІІ, 34
б
 // КТ) 

• ласка братерскаѧ [отъ пановъ братий] (Львів, 1601 ЛСБ 1013, 4 зв.) 

• милосердє братерскоє [отъ пановъ братий]  (Львів, 1647 ЛСБ 1043, 77) 

• пляцъ братерский (1681 Прот.Полт.С. 83 // КТ) 

• реєстръ братерский (1676 Прот.Полт.С. 5 // КТ) 

• скринька братерская (1618 ЖКК І, 321 // КТ) 

• служба братерскаѧ (Острог, 1607 ЛСБ 372, 1) 

• союзъ братерский (1696 Ак.Нѣж.Бр. 56 // КТ) 

• упадокъ братерский (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 31 зв.) 

• церковъ братерская <Полтавская> (1691 Кн.Мѣск.Полт. 5 // КТ) 

братний (братній, братнїй) 

1. братній, братовий, братів; пов‘язаний із братом – близьким родичем  

• добра братниє (1682 Прот.Полт.С. 120 // КТ) 

• жена братняя (1718–1724 ЛСЛ 368) 

• жона братняя (XVII ст. Інд. ғ 527, 198 // КТ) 

• кревность братняя (Камінь, 1571 AS VІІ, 381) 

• палацъ братнїй (поч. XVII ст. Пчела 5 зв.) 

• пашня братняя (1724 Дн.Марк. І, 138 // КТ) 

• сынъ братній (1718–1724 ЛСЛ 1202) 

2. братній, братерський; пов‘язаний із братом – ближнім 

• выступки братниє 

Нашихъ абовѣмъ грѣховъ ѡтпүщєнїѧ 

в̾ прощєнїи выстүпковъ братныхъ шүкаємо 

 (1637 УЄ Кал. 58) 

• кривда братня (Київ, 1621 Коп.Пал. 651) 

• кровь братняя 

Велми обицяетъ Господь Богъ карати такыхъ убійцовъ, 

котрыи проливаютъ невинную кровъ братнюю 

и умываютъ у кырви рукы свои, 

якъ то сутъ панове, урядникове 
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(XVI ст. НЄ 220) 

• любовь братняя (XVII ст. Гр.Барск. І, 90 // КТ) 

• недостатки братнїи (Ясси, 1642 ЛСБ 557) 

• ненависть братняя (Вільна, 1596 З.Каз. 74) 

• око братнєє образн. 

Потым… обачиш, якъ выкинути  

маленкую порошину зъ ока братнего 

(XVII ст. Єв.Реш. 6 // КТ) 

• руки братниє образн. (1625 МІКСВ 133) 

2. братній, пов‘язаний із братом – ченцем 

• смерть братняя (XVII ст. Жит.Св. 525 // КТ) 

3. те саме, що братский 3 

• схадка братняя (1620 Уст.Вил.Бр. 245 // КТ) 

братолюбивый те саме, що братолюбный 

• братия братолюбивая (Львів, 1644 ЛСБ 1043, 61 зв.) 

братолюбный братолюбний, який любить ближнього 

• исправленїє братолюбноє (Біла Церква 1620 ЛСБ 480, 1) 

• напоминанє братолюбноє <и лагодноє> (Київ, 1621 Коп.Пал. 773) 

братоненавистный братоненависний, який ненавидить ближнього 

• поступокъ братоненавистный (XVII ст. Гр.Барск. І, 90 // КТ) 

братский (братскїй, братцкий, братъский, братьский, брацкий, 

брацъкий) 

1. те саме, що братний 1; братський 

• згода братская 

◊ длѧ братской згоды [именє опустити] (Задиби, 1531 AS ІІІ, 393) 

• обычай братский <а приятелский> 

◊ братскимъ обычаєм вгодити [въ зємлѧныхъ кривдахъ] (Задиби, 1531 

AS ІІІ, 392) 

• повинность братская (Гоща, 1571 ЛНБ 103, 15/Іс, 1855, 24) 

• роздѣлокъ братскій [майна] (Луцьк, 1565 РЕА ІІ, 141) 

2. те саме, що братний 2 

• єдиногласиє братскоє (1588–1596 Виш.Кн. 139) 

• ласка братская 

Брыдитє сѧ злости, дєржѣтєсѧ доброти, 
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ласку братскую к собѧ мѣитє 

(XVI ст. КА 282) 

• любовъ братская <христианская> (1596 Виш.Кн. 69) 

• милость братская (Острог, 1598–1599 Апокр. 188) 

• послуга братскаӕ (Острог, 1511 ЛОИИ, 24, 1,4, 1) 

• пріязнь братская (1516 РЕА І, 89 // КТ) 

3. братський; який стосується братства – національно-релігійного і 

культурного об‘єднання 

• акти братскиє (Львів, 1623 ЛСБ 1049, 4) 

• вина(2) братская (Львів, 1586 ЛСБ 71) 

• власть брацкаѧ 

◊ властю брацкою (Вільна, І пол. XVII ст. ЛСБ 500, 1) 

• воля братская (Львів, 1604 ЛСБ 1043, 8 зв.) 

• вужа(2) братская (XVI ст. НЄ 16) 

• выналязекъ братский (Львів, 1600 ЛСБ 1043, 2) 

• грошѣ братскїи (Львів, 1637 Інв. 62) 

• датокъ братский <кварталный> (Львів, 1623 ЛСБ 1049, 4) 

• дєкрєтъ братский (Львів, 1600 ЛСБ 1043, 2) 

• доводы братъскїи <правдивыи> (Львів, 1591 ЛСБ 155) 

• домъ брацкий (Львів, 1607–1645 РДВ 2 зв.) 

• друкарнѧ братскаѧ (Львів, 1616 Бер.В. 65) 

• душѣ брацкиє [въ реєстрѣ] (Дермань, 1602 ПВКРДА IV-1, 37) 

• жалоба брацкаѧ (Львів, 1591 ЛСБ 155) 

• законники братцкии <києвскии> (1654 ПГЛУ 100) 

• зверхность братская (Острог, 1596 ЛСБ 307, 1) 

• знакъ(2) братскый (Перемишль, 1563 АрхЮЗР 1/VI, 51) 

• знамєнє братскоє (Львів, 1586 ЛСБ 71) 

• знамєниє братскоє (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1) 

• зкупенє братскоє <святоє> (Київ, 1644 КМПМ ІІ, 288) 

• игуменъ братский (Чорненський монастир, 1635 ПККДА І-1, 65) 

• кановиты братскиє [то єстъ ѡбщежители] (Луцьк, 1624 ПВКРДА І-1, 73) 

• капы брацъкиє (Володимир, 1650 АрхЮЗР 3/VI, 430) 

• каталокгъ братский (Львів, 1611 ЛСБ 1043, 13 зв.) 

• квѣтъ(2) братский (Львів, 1644 ЛСБ 1043, 61) 

• книги(2) братскиє (Львів, 1601 ЛСБ 1043, 4) 
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• коберци братскиє (Львів, 1637 Інв. 77) 

• коливо братъскоє (Львів, 1607 ЛСБ 1044, 4 зв.) 

• кошътъ брацъкий (Львів, 1618 ЛСБ 1043, 27) 

• листы братскиє (Львів, 1627 ЛСБ 1051, 2) 

• лыжки братскиє <сребръныє> (Львів, 1592 ЛСБ 1037, 65) 

• милостини братъскиє <церковныє, шпиталныє> (Львів, 1591 ЛСБ 157) 

• монастыръ братцкий [въ Києвѣ] (1654 ПГЛУ 100) 

• моць братскаӕ (Львів, 1612 ЛСБ 1038) 

• напоминанє братскоє (Львів, 1601 ЛСБ 1043, 3) 

• обѣдъ братский [для владики] (Львів, 1631 ЛСБ 1051, 5) 

• печать братская (Львів, 1635 ЛСБ 1043, 41 зв.) 

• писаръ братский (Львів, 1637 Інв. 1) 

• подписъ братский (Львів, 1622 ЛСБ 490, 1 зв.) 

• позволенє братскоє 

◊ съ позволенемъ братскимъ (Львів, 1642 Бут. Єв. 1) 

• посланецъ братский (Львів, 1622 ЛСБ 1049, 3) 

• помянъникъ братъский (Львів, 1586 ЛСБ 71) 

• попы братскиє (Берестя, 1590 ЛСБ 144) 

• порядокъ братский (Львів, 1604 ЛСБ 1043, 7) 

◊ ведлугъ порядку братского (Львів, 1604 ЛСБ 1037, 7) 

• послуги братскиє (Львів, 1612 ЛСБ 1043, 13 зв.) 

• постановенє братскоє (Гологори, к. XVI ст. ЛНБ 4, 1) 

• постановєнїє братскоє 

◊ ведлугъ постановенїѧ братского (Львів, 1588 ЛСБ 93, 1) 

• потрєба братская (Львів, 1601 ЛСБ 1043, 5 зв.) 

• права братскїє [ѡт патрїарха] (Львів, 1588 ЛСБ 93, 4) 

• прасы братскии [до друкарни] (Львів, 1641 ЛСБ 1043, 56) 

• привилии братскиє <церковныє> (Львів, к. XVI ст. ЛНБ 4, 1) 

• пѣнязи братскиє (Львів, 1609 ЛСБ 423) 

• рахунокъ брацкий (Львів, 1607–1645 РДВ, 1) 

• реистръ братскїй (Львів, 1544 ЛСБ 10) 

• росказанє братскоє 

◊ за росказанемъ братскимъ (Перемишль, 1600 ПВКРДА IV-1, 6) 

• свєтлочка брацкая (Львів, 1616 ЛСБ 1043, 23 зв.) 

• свѣча братскаӕ (Львів, 1602 ЛСБ 369) 
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• свѣчки братскии (Львів, 1607 ЛСБ 1044, 5) 

• священники братскиє (Берестя, 1590 ЛСБ 144) 

• скарги брацкиє (XVII ст. Домецк. 115 // КТ) 

• склепъ братский (Львів, 1619 ЛСБ 471) 

• скринка братская (Львів, 1601 ЛСБ 1043, 5) 

• соборы братскиє (1599–1600 Виш.Кн. 44) 

• списъ брацький (Вільна, 1608 АЮЗР ІІ, 44) 

• сполечность братская <церковная> (Київ, 1626 ЧИОНЛ V-31, 217) 

• справы братскиє <пилныє кгвалтовныє> (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1 зв.) 

• старанє братскоє (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1 зв.) 

• староста братский (1623 ЛСБ 489, 1) 

• статутъ братский (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1) 

• судъ братский (Берестя, 1590 ЛСБ 141) 

• схажки братскіє (Вільна, 1608 АЮЗР ІІ, 45) 

• терменъ братскїй [зь владикою] (Львів, 1592 ЛСБ 1037, 72) 

• фундация братская (Львів, 1644 ЛСБ 1043, 61 зв.) 

• хирографъ братский (Львів, 1592 ЛСБ 1037, 64) 

• часть братскаѧ [въ дому рогатинскомъ] (Львів, 1625 ЛСБ 1049, 6) 

• церковъ братская (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 513) 

• цѣха братскаѧ (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1) 

• школа братъская <посполитая> (Львів, 1591 ЛСБ 157) 

• шпиталныи братскиє (Берестя, 1594 ЗНТШ XXVIII, 9) 

• шпиталь братский (Луцьк, 1641 ПККДА І-1, 72) 

брачный (брачьный) шлюбний, пов‘язаний зі шлюбом 

• вѣнецъ брачный (1718–1724 ЛСЛ 717) 

• законъ брачный (1718–1724 ЛСЛ 644) 

• камень брачный (1718–1724 ЛСЛ 488) 

• ложе брачноє (1718–1724 ЛСЛ 662) 

• маршалокъ брачный (1718–1724 ЛСЛ 1313) 

• одѣнє брачноє (1556–1561 ПЄ 94 зв.) 

• одѣниє брачноє (1489 Четья 148 зв.) 

• одѣянїє брачноє (1718–1724 ЛСЛ 1289) 

• пиршество брачноє (1718–1724 ЛСЛ 816) 

• постеля брачная (1718–1724 ЛСЛ 1325) 

• преносины брачныи (1718–1724 ЛСЛ 1108) 
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• пѣніє брачноє (1718–1724 ЛСЛ 538) 

• пѣснь брачная (1718–1724 ЛСЛ 451) 

• союзъ брачный (Путятинці, 1634 ЛСБ 522, 1) 

• сынове брачьныи (1556–1561 ПЄ 46) 

брежный прибережний 

• ладїа брежная (1718–1724 ЛСЛ 829) 

брезинский (брежинский, бризинъскоє) брезинський 

[Брезѣни Бжезіни, місто в Польщі] 

• єрмякъ брезинский (Луцьк, 1596 АрхЮЗР 3/І, 117) 

• копенякъ брежинский <белый> (Луцьк, 1609 АрхЮЗР 6/І, 357) 

• сукно бризинъскоє (Львів, 1594–1595 ЛСБ 1041, 6) 

• убранє брезинскоє <белоє> (Житомир, 1582 АЖМУ 44) 

бременная (бременнаѧ) вагітна 

• жона бременная (Луцьк, 1564 АрхЮЗР 8/ІІІ, 91) 

• невѣста бременнаѧ 

Нєвѣста брємєннаѧ завшє ѡ дєсѧтомъ мс҃ци мыслитъ: 

такъ слүги Бж҃їи охотнє ѡ смєрти своєй мыслѧтъ 

(Київ, 1625 Коп.Каз. 40) 

бременоносный нав‘ючений; який носить тягар 

• сѣдло бременоносноє [кглупства] образн. (1596 Виш.Кн. 68) 

бренный тлінний, минущий 

• руки бренныє образн. (Чернігів, 1646 Перло 169 зв.) 

◊ рукою бренною [писати] (Афон, 1614 ЛСБ 446, 1 зв.) 

брехайловый брехунів, належний брехунові 

• книга брехайлова (XVIII ст. Ієр.Мих. 280 // КТ) 

брехливый брехливий, який часто гавкає 

• собака брехлива (XVIII ст. Пер.Мат. І, 234 // КТ) 

бридкий (бридкій, бридкїй, бриткїй, брыдкий, брыдкїй)  

1. бридкий, неприємний, нестерпний, який викликає відразу 

• воды брыдкїє <и горкїє> [свѣта того] образн. (поч. XVII ст. Проп.р. 187 зв.) 

• калюжи бридкиє (XVIII ст. Сказ.Вел. IV, 63 // КТ) 

• нурки брыдкиє (Слуцьк, 1616 АрхЮЗР 1/VII, 267) 

• пархи бриткїє [на тѣлѣ] (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 141) 

• смради брыдкїи 
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Четвертоє ѡкно – ноз̾дри, 

прєзъ тоє познаваєш̾ запахи вдѧчнїи и смрады брыдкїи 

(Чернігів, 1646 Перло 3) 

2. бридкий, мерзенний; який викликає осуд своїми діями, своїм 

призначенням 

• боги бридкиє (поч. XVII ст. Проп.р. 184 зв.) 

• виступки бридкіи (Київ, 1621 Коп.Пал. 798) 

• вѧзеньє брыдкоє (Київ, 1646 Мог.Тр. 948) 

• герезиє бридкиє <ариянскиє> (Житомир, 1643 АрхЮЗР 1/VI, 778) 

• грѣхи бридкиє <и богомерзкиє> (1629 Діал. о см. 272 // КТ) 

• душа бридкая (XVII ст. Суд.Бож. 295 // КТ) 

• дѣмони бридкиє (Почаїв, 1618 Зерц. 32 зв.) 

• єретикъ бридкий (XVII ст. Жит.Св. 268 // КТ) 

• єретицтва брыдкиє <и ненавистныє> (Київ, 1634 МІКСВ 314) 

• жидовє бридкїє [Богу] (поч. XVII ст. Проп.р. 87 зв.) 

• злости бридкиє (XVII ст. Рук ғ 202, 193 // КТ) 

• милость бридкая <и нєвстыдливая> [богинѣ венерѣ] (поч. XVII ст. Проп.р. 273) 

• набоженство бридкоє <жидовскоє> (XVII ст. Єв.Реш. 46// КТ) 

• нєцнота бридкаѧ (поч. XVII ст. Проп.р. 24) 

• помовиско брыдкоє (Київ, 1646 Мог.Тр. 918) 

• речи бридкиє [противъ Богү] (Острог, 1598 Ист.фл.син. 58 зв.) 

• роскоши бридкиє (поч. XVII ст. Проп.р. 160) 

• святокупство брыдкоє (Берестя, 1596 ЦДІАЛ 131, 1, 627) 

• слова бридкиє <плюгавыє и встыдливыє> (поч. XVII ст. Проп.р. 175 зв.) 

• смерть брыдкая (Київ, 1619 О образ. 32) 

• справи бридкиє (1625 АрхЮЗР 1/І, 564 // КТ) 

• спустошеніє брыдкоє [на мѣстцу святомъ] (1626 Кир.Н. 15) 

• укоризна бридкая (XVIII ст. Літ.Гр. 73 // КТ) 

• учинки бридкиє (XVII ст. Крон.Боб. 12
б
 // КТ) 

бридливый те саме, що бридкий 2 

• грѣхъ бридливый <содомский> (XVII ст. Кн.Рож. 16
б
 // КТ) 

• Єгипетъ бридливый (XVII ст. Зерц. 141 // КТ) 

• кламства бридливыє (Острог, 1598–1599 Апокр. 67) 

• секта бридливая <ариянъская> (Житомир, 1643 АрхЮЗР 1/VI, 787) 

• уста бридливыє <зрадецкиє> (1665 Гал.Кл.Раз. 174 // КТ) 
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• учинокъ бридливый (XVII ст. Рук.Хрон. 161 // КТ) 

• фалши бридливыє (Острог, 1598–1599 Апокр. 67) 

бринящий дзвінкий 

• звукъ бринѧщїй (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 195 зв.) 

британский британський, англійський 

(у складі географічних назв) 

• земля Британская (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 63 // КТ) 

• кролевство Британскоє (1665 Гал.Кл.Раз. 492 // КТ) 

 (у складі ботанічної назви)  

• мышъ британская (1718–1724 ЛСЛ 84) 

(у складі зоологічної назви) 

• трава британская [vibones] (1642 ЛС 412) 

броварний броварний, пов‘язаний із броварнею та пивоварінням 

• двери броварныє (Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VI, 352) 

• кадки броварныє (1759 Арх.Вид.м. 12 // КТ) 

• казаны броварныє (1733 Дн.Марк. ІІІ, 265 // КТ) 

• котелъ броварный <великий пивный> (Луцьк, 1571 АрхЮЗР 8/VІ, 350) 

• начиня броварныє <и домовыє> (Житомир, 1590 АрхЮЗР 3/І, 25) 

• рѣчи броварныє [з двора] (Берестя, 1512 AS ІІІ, 98) 

• суды броварныє (Берестя, 1512 AS ІІІ, 98) 

бродовый бродовий; пов‘язаний із бродом 

• дорога бродовая (1680 Арх.отр. 37 // КТ) 

брониный те саме, що бронный 

• скарбъ брониный (Черкаси, 1552 ОЧерк.З 6 зв.) 

бронный оборонний, призначеий для оборони 

• речи бронныє [гаковницы, порохи, свинецъ, олово] (Краків, 1540 AS IV, 232–233) 

бросквиновый персиковий 

• костки бросквиновиє (XVIII ст. Лѣк. 3 // КТ) 

• ядерка бросквиновыє (XVIII ст. Лѣк. 3 // КТ) 

бросквинный те саме, що бросквиновый 

• зерно бросквинноє (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 4 // КТ) 

• плодъ бросквинный (1650 ЛК 431) 

бросковиный те саме, що бросквиновый 

• косточки бросковиныє (XVIII ст. Разн.Марц. 637 // КТ) 
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брудносивый брудносивий; ―сірий з коричневим відтінком‖
110

 

• конь брудносивый (1567 ЦБ Лит. 16, 3, 85 зв.) 

брунатый те саме, що брунатный 

• летникъ бурнатый <китайчаный> (1596 АрхЮЗР І/ІІІ, 82 // КТ) 

• оксамитъ брунатый [на Євангелии] (1601 [?] КТ) 

брунатный (бронатный, бурнатный, бурнатъный, бурънатный, 

бурънатъный) брунатний, коричневий; ―темно-жовтий‖
111

, 

―темний‖
112

 

• адамашка бурнатная (Ковель, 1575 ЖКК І, 119) 

• адамашокъ бронатный (Пересопниця, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 295) 

• атласъ бурнатный <жолтый> (1578 ЖКК І, 118 // КТ) 

• аѯсамитъ бурнатный (Львів, 1637 Інв. 49) 

• барва бурънатъная (Вільна, 1568–1573 ПККДА ІІ (дод.) 561) 

• гиацинты брунатныє (XVII ст. Рад.Ог. 196 // КТ) 

• дєлѣӕ брунатнаӕ <фалендишоваӕ> (Львів, 1636 ЛСБ 1043, 47 зв.) 

• делюра брунатная <фалендышовая> (Луцьк, 1609 АрхЮЗР 6/І, 357) 

• жупанъ бурнатный (1599 АрхЮЗР 1/VI, 273 // КТ) 

• злотоглавъ бурнатный (Локачі, 1593 АрхЮЗР 1/І, 366) 

• камени брунатныє <або вишневыє> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 270) 

• квѣты брунатныє [на фелонѣ] (Львів, 1637 Інв. 54 зв.) 

• китайка бурнатная (Вінниця, 1610 ЛНБ 5, ІІ 4052, 150) 

• курта брунатная <фалюндишовая> (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 7 зв.) 

• мухаиръ бронатный (Пересопниця, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 295) 

• нараквицѣ брунатныє (Львів, 1579–1588 ЛСБ 1034, 2 зв.) 

• одамашокъ бурнатный (Кременець, 1571 ЛНБ 103, 1921, 6 зв.) 

• оксамитъ бурнатный <рытый> (Володимир, 1572 ЖКК ІІ, 25) 

• плащъ бурнатъный <фалендышовый> (Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/ІІІ, 493) 

• полаксамитъ брунатный (Львів, 1579–1588 ЛСБ 1034, 1 зв.) 

• ризы брунатныи <чемлитовыи> (Львів, 1579 ЛСБ 1033) 

• саяникъ бурнатный <двуличный> (Володимир, 1587 АрхЮЗР 8/ІІІ, 136) 

• саянъ бурнатный <влоский> (Кременець, 1571 ЛНБ 103, 1921, 6 зв.) 

• стихаръ брунатный <мухаировый> (Львів, 1579–1588 ЛСБ 1034, 2) 

                                                 
110

 СУМ
16-17

 3, 77 
111

 СУМ
16-17

 3, 77 
112

 Тимч. І, 144 
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• сукманы бурнатныє <фалендышовыє одевалныє> (Вінниця, 1610 ЛНБ 5, ІІ 4052, 

148 зв.) 

• сукно брунатноє <влоскоє> (Володимир, 1567 ЦДІАК 28, 1, 2, 25) 

• сукнӕ бурнатнаӕ <люнъскаӕ> (1581 ЖКК ІІ, 102) 

• туча бурнатнаӕ <чирвонаӕ> (1582 Кр.Стр. 20 зв.) 

• убранє бурънатноє <фалендишовоє> (Володимир, 1602 АрхЮЗР 8/ІІІ, 493) 

• убраньє бурнатноє <штаметовоє> (1557 РЕА ІІ, 61 // КТ) 

• фалюндышъ брунатный (1598 АрхЮЗР 1/VI, 241 // КТ) 

• фарба борнатная (серед. XVII ст. Хрон. 103 зв.) 

• чамара брунатнаӕ <фалендышоваӕ> (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 2 зв.) 

• шати бурнатныє <фалендушовыє> (1597 АрхЮЗР 1/VI, 136 // КТ) 

• юпа брунатная <полкгранатовая> (Київ, 1617 ЦДІАЛ 181, 2, 125, 2, 1 зв.) 

• ярмакъ бурнатный (Житомир, 1584 АЖМУ 78) 

брусковый брусковий, який має форму бруска 

• мыло брусковоє (1757 Арх.Вид.м. 4 // КТ) 

брусованный брусований, чотиригранний 

• дуби брусованныє (1737 [?] КТ) 

брусовый брусовий, виготовлений із брусів 

• келіи брусовыє <болшиє деревяныє старыє> (1766 Арх.отр. 5 // КТ) 

бруховый череватий, пузатий 

• быдло бруховоє образн. (XVII ст. Єв.Реш. 134
б
 // КТ) 

• слуга бруховый (Вільна, 1627 Дух.б. 9) 

бручатый те саме, що брушковый 

• торлокъ бручатый <белиный> (Вільна, 1503 АрхЮЗР 3/І, 1) 

брушковый виготовлений із хутра, узятого із черевної частини шкурок 

• бламы брушковыє [а двѣ завыйковыє] (1496 АЮЗР І, 165 // КТ) 

• кожухи брушковыє <лисиє> (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 1/І, 23) 

• футра брушковыє <сѣбирковыє> (1724 Дн.Марк. І, 164 // КТ) 

• шуба брушковая <лисья> (Луцьк, 1570 АрхЮЗР 1/І, 26) 

• шубка брушковая <лисяя> (Торокань, 1555 ЧИОНЛ V-3, 159) 

брушщатый те саме, що брушковый 

• шуби брушщатыє <белинныє> (Вільна, 1503 АрхЮЗР 3/І, 1) 

бубличный бубличний, бубликовий 

• лавка бубличная (1732 Кн.Цех.Кол. 131 // КТ) 
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буденный будній, несвятковий 

• день буденный (1727 Млр.Посп.Кр. 30 // КТ) 

бувший присутній 

• мелники бувшиє [на судѣ] (1700 АППС 399) 

будинковый (будинъковый, будынковый) 

1. будівельний, пов‘язаний із будівництвом 

• дерево будинъковоє (Володимир, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 376) 

2. будинковий, пов‘язаний із будинком 

• оздоба будынковая (XVIII ст. Клим.В. 155) 

• склепеня будинковыє (XVIII ст. Вел.Сказ. 125 // КТ) 

будницкий (будъницъкий) будницький, пов‘язаний із виробництвом 

поташу 

[будникъ робітник поташні, буди] 

• достатъки будницъкиє [буды поташовыє, корыта, начинє] (Київ, 1635 ЛНБ 5, ІІ 

4060, 103 зв.) 

• робота будницкая (Житомир, 1582 АЖМУ 42) 

• секири будницкиє (Житомир, 1582 АЖМУ 39) 

• сокири будницкиє (Житомир, 1582 АЖМУ 43) 

• статки будницкиє [сокери, колы] (1589 РЕА ІІ, 236 // КТ) 

будный
1
 те саме, що буденный 

• день будный 

Коли слухавъ Служби Бж҃ои, в день будный, 

агг҃ли за него орали 

(XVIII ст. Собр.Прип. 31 // КТ) 

будный
2
 те саме, що будницкий  

[буда поташня] 

• начынъє будноє (Люблін, 1633 ТУ 299) 

• попелы будныє (Люблін, 1633 ТУ 299) 

• потреби будныє (Житомир, 1582 АЖМУ 39) 

• речи буднє (1577 ЖКК І, 87) 

• роботи будныє (1530 РЕА І, 175 // КТ) 

• сокери будныє (1577 ЖКК І, 87) 

• сокири будныє (Кременець, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 225) 

• статки будныє (Житомир, 1605 ЦДІАК 11, 1, 4, 37 зв.) 
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• шафаръ будный (Кременець, 1649 АрхЮЗР 3/IV, 225) 

будованый те саме, що будовный 1 

• дворъ будованый [зо всимъ будованємъ дворнымъ] (Житомир, 1584 АЖМУ 146) 

будовничий будівельний 

• абрисъ будовничий (XVII ст. Дм.Рост. 13 // КТ) 

• начинє будовничеє (XVII ст. Жит.Св. 37
б
 // КТ) 

• робота будовничая (XVII ст. Крон.Боб. 1 // КТ) 

будовный 1. будований, забудований 

• дворъ будовный (1693 Өеод.Черн. 31 // КТ) 

2. гарний, пишний, який вражає своїм виглядом
113

 

• домы будовныи <и коштовныи> (Київ, 1637 УЄ Кал. 782) 

• мѣсты будовныє (Острог, 1598–1599 Апокр. 220) 

будучий (будучїй) 

1. теперішній, про який ідеться 

• єпископъ будучий <лвовский> (Велике Берестя, 1594 ЛСБ 262) 

• ласка Божая будучая [въ гимнахъ Церкви] (1631 Тр.Цв. // КТ) 

• нароженє Христово будучоє <теперешнеє> (Київ, 1619 Гр.Сл. 186) 

2. будучий, загробний, який наступить після земного життя 

• вѣкъ будучїй 

Приходитъ и будучїй вѣкъ оный, 

гдє южъ анѣ Вѣра, анѣ оучинки постүпүют̾ 

(Київ, 1637 УЄ Кал. 276) 

◊ в нинешний вѣкъ и в будучий [за життя і по смерті] (Дубно, 1592 

АрхЮЗР 1/VI, 90) 

3. будучий, майбутній, прийдешній 

• потомки будучиє (Ляхівці, 1548 ЛНБ 103, 19/Id, 266, 25) 

• речи будучиє <и трваючиє, мїѧючиє> (Київ, 1646 Мог.Тр. 937) 

• щадки будучиє (Ляхівці, 1548 ЛНБ 103, 19/Id, 266, 25) 

будущий (будущїй) 

1. те саме, що будучий 2 

• вѣкъ будущий (Чернігів, 1646 Перло 166) 

◊ въ будущий вѣкъ [на страшномъ судѣ розсудитися] (поч. XVII ст. УИ 

1911/2, 33) 

                                                 
113
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◊ въ сей вѣкъ и в будущый [за життя і по смерті] (Львів, 1594 ЛСБ 249) 

◊ въ сей и въ будущій вѣкъ [тс.] (1619 ПДПИ CLXXVIІI, 129) 

◊ къ будущему вѣку [око мыслноє неуклонно устремити] (1599–1600 

Виш.Кн. 153) 

◊ ни в сий вѣкъ ни въ будущий [ні за життя, ні по смерті] (поч. XVII ст. 

Вол.В. 76) 

◊ нынѣ и во будущий вѣкъ (1600–1601 Виш.Кр.отв. 169) 

◊ нинѣ и въ будущемъ вѣцѣ (1598 Виш.Кн. 122) 

• житїє будущеє 

◊ въ сємъ житїи и въ будущємъ [Царства Нєбєсного доступити] (Київ, 

1625 Акаф. МІКСВ 131) 

• позорище будущеє [суда] (1596 Виш.Кн. 77) 

• свѣтъ будущий 

◊ ани на томъ свѣтѣ ани на боудоущоумъ (1556–1561 ПЄ 58) 

• щастѧ будущеє (поч. XVII ст. Проп.р. 253 зв.) 

2. те саме, що будучий 3 

• время будущоє 

◊ на будущоє время (1718–1724 ЛСЛ 23) 

• ласка будучая [образы нового завѣта] (Львів, 1645 О тайн. 5) 

• часъ будущий <пришлый> (Київ, 1619 Гр.Сл. 245) 

• щадки будущиє (Луцьк, 1505 АрхЮЗР 8/IV, 226) 

буєсловый зухвалий у спілкуванні, прямолінійний 

[буєсловиє ―зухвалі словах‖
114

] 

• запорожци буєсловыє (XVIII ст. Сказ.Вел. ІІІ, 165 // КТ) 

бужеоновый запечений одним шматком 

• мѧсо бужеоноє (1627 ЛБ 161 // КТ) 

бузиновый бузиновий 

[бузина бузина чорна, Sambucus nigro] 

• зернята бузиновыє (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 7 // КТ) 

• квѣтъ бузиновый (XVIII ст. Лѣк. 3 // КТ) 

• цвѣтъ бузиновый (XVIII ст. Разн.Марц. 637 // КТ) 

бузовый бузовий 

[бузъ бузина червона, Sambucus racemose] 

                                                 
114

 Тимч. І, 151 
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• горѣлка бузовая (1727 Дн.Марк. ІІ, 146 // КТ) 

буйволий буйволів, належний буйволові 

• голова буйволяя [коня] (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 305 // КТ) 

буйволоватый неповороткий 

• шея буйволоватая (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 233 // КТ) 

буйный 1. буйний, сильний 

• вѣтеръ буйный (XVIII ст. Пам.укр.м. IV, 306 // КТ) 

• орелъ буйный (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 408 зв.) 

2. буйний, бурхливий, неспокійний 

• потоки буйныє образн. 

Нила з̾ брєгѡвъ, широко выливаючого: 

И вєсь Єгѵпєтъ, гойнє напаваючого. 

Барзѣй жродла Златоустого розливаютъ: 

И боуйныє потѡки с̾ сєбє выпүщаютъ 

(Львів, 1609 На Злат. 2) 

• рѣки буйныє образн. 

Смєрть срокгаѧ кождого нє миноула: 

И кровъ з̾ нихъ [дѣтокъ] боуйными рѣками поплынүла 

(Львів, 1616 Бер.В. 82) 

• туланѧ буйныє образн. 

Засмүчєнѧ трєба пєрємагати… надүтость пыхи подоптати… 

срдца нашєго бүиныє түланѧ до розмышлѧнѧ ѡ Гс҃дү назад вєртати 

(серед. XVII ст. Кас. 67 зв.) 

3. буйний, багатий, щедрий, розкішний 

• ґрона буйныи (1665 Гал.Кл.Раз. 497 // КТ) 

• колосъ буйный (1665 Гал.Кл.Раз. 497 // КТ) 

• насѣнє буйноє (XVII ст. Бар.Тр. 2 // КТ) 

• паства буйная [на зеленыхъ травахъ] (Вільна, 1620 См.Каз. 20 зв.) 

• пашнѣ буйныє (1724 Дн.Марк. ІІ, 52 // КТ) 

4. буйний, ―життєдайный, живущий‖
115

 

• кровъ буйнаѧ [цныхъ дѣтокъ] (Львів, 1616 Бер.В. 82) 

буквичный (букъвичный) буквичний 

[буквица буквиця, лікарська рослина] 

                                                 
115
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• водка буквичная (XVII ст. Ц.А.М. ғ 32, 58 // КТ) 

• листъ буквичный (XVIII cт. Лѣк. 59 // КТ) 

• порохь букьвичный (XVII ст. Млр.леч.травн. 8 // КТ) 

• сокъ буквичный (XVI ст. УТ 5 зв.) 

буковый буковий, пов‘язаний із буком 

• дошки буковыє (Львів, 1607–1645 РДВ 32 зв.) 

• листє буковоє (Київ, 1632 Євх. 302) 

• трѣска буковая (XVIII ст. Пр.Госп. 10 // КТ) 

• шишка буковая (1718–1724 ЛСЛ 437) 

буксованый буксований 

[букса втулка в колесі] 

• возъ буксованный (1648 Кн.Гр.Луцк. 23 // КТ) 

булавчатый махровий, ворсистий 

• подкладка булавчатая <вишневая> (XVIII ст. Кн.ризн. 43 // КТ) 

буланострокатый булано-строкатий, ―буланий в смугах‖
116

 

• дрикганчукъ буланострокатый (1725 Дн.Марк. І, 182 // КТ) 

• конь буланострокатый (1737 Арх.Вид.м. 11 // КТ) 

буланый буланий, ―полової, жовтявої масти‖
117

 

• кляча буланая (Житомир, 1650 ДМВН 205) 

• кобила буланая (XVIII ст. Дн.Марк. IV, 189 // КТ) 

• кони буланыє (1717 Докум.Млр. V, 117 // КТ) 

• лошакъ буланый (1737 Арх.Вид.м. 11 // КТ) 

булатный булатний, сталевий 

• карвашъ булатный (Миляновичі, 1581 ЖКК І, 198) 

• ножъ булатный (1726 Дн.Марк. ІІ, 11 // КТ) 

• шабля булатная <оправленая, позолотистая> (Володимир, 1572 ЖКК ІІ, 25) 

бумагородный з якого виготовляють папір 

• древеса бумагородная (1718–1724 ЛСЛ 495) 

• древо бумагородноє (1718–1724 ЛСЛ 502) 

бумажнородный те саме, що бумагородный 

• древо бумажнородноє (1718–1724 ЛСЛ 85) 

бумажный 1. те саме, що бумагородный 

                                                 
116
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• древо бумажноє (1718–1724 ЛСЛ 883) 

• хврастіє бумажноє (1718–1724 ЛСЛ 1423) 

2. паперовий, пов‘язаний із виготовленням паперу 

• заводъ бумажный (1718–1724 ЛСЛ 175) 

• мелница бумажная (1718–1724 ЛСЛ 750) 

3. паперовий, виготовлений із паперу 

• листъ бумажный (1718–1724 ЛСЛ 466) 

бунтовничий бунтівничий, бунтівницький, бунтарський 

• ненавист бунтовничая <врожоная> (1651 АрхЮЗР 3/IV, 605 // КТ) 

• прелести бунтовничиє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 106 // КТ) 

• руки бунтовничиє (XVII ст. Крон.Боб. 238 // КТ) 

бунтовный те саме, що бунтовничий; бунтівний 

• щенюкъ бунтовный образн. (XVIII ст. Літ.Вел. ІІІ, 106 // КТ) 

бунчуковый 

[бунчук ―древце з кінським хвостом, прапір, що ношено перед гетьманом‖
118

] 

1. бунчуковий, пов‘язаний із бунчуком 

• знакъ бунчуковый (1732 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. ІІ, 99 // КТ) 

2. бунчуковий, який має бунчук – символ влади (у складі військових назв) 

• товариство бунчуковоє (XVIII ст. С.і Р. 28 // КТ) 

• товаришъ бунчуковый [―уряд в гетьманському війську офицерський‖
119

] (1743 

Мат.Лѣв.Укр. 118 // КТ) 

буратиковый буратиковий 

[буратикъ вовняна або шовково-вовняна узорчаста декоративна тканина] 

• поручє буратиковоє (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• рызы буратиковыи (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

буратовый буратовий 

[буратъ те саме, що буратикъ] 

• рызи буратовыє (Густин, 1638 АЮЗР ІІІ, 20) 

буратый брунатний, бурий 

• барва буратая (серед. XVII ст. Луц. 543) 

буркателовый (буркателіовый) буркательовий 

[буркателя ―рід важної матерії, шовком перетиканої‖
120

] 
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• обитьє буркателовоє (1627 Пам.укр.м. І, 123 // КТ) 

• ораръ буркателовый <белый> (1621 АрхЮЗР 1/VI, 502 // КТ) 

• поруче буркателовоє (Луцьк, 1621 АрхЮЗР 1/VI, 502) 

• рызы буркателіовыє (1656 АрхЮЗР 1/ХІ, 186 // КТ) 

• фелоны буркателовыє <чирвоныє> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 256) 

буркгунский бургундський, виготовлений у Бургундії 

• вино буркгунскоє (1725 Дн.Марк. І, 203 // КТ) 

буркованъ брукований, викладений бруківкою 

• дорога буркована (к. XVI ст. Розм. 38 зв.) 

бурливый (буръливый) 

1. бурливий, бурхливий 

• воды бурливыє <морскиє> (Чернігів, 1646 Перло 67 зв.) 

• воды бурливыє [свѣта того] образн. (поч. XVII ст. Проп.р. 187) 

• море бурливоє (поч. XVII ст. Проп.р. 26 зв.) 

Отъ бурливого морѧ знагла закуриласѧ бурѧ 

(Острог, 1598 Ист.фл.син. 47) 

• океанъ бурливый (поч. XVII ст. Проп.р. 294 зв.) 

2. бурливий, сильний, великий 

• вихровє бурливыє [злыхъ духовъ] (Чернігів, 1646 Перло 159 зв.) 

• вѣтръ бурливый (Острог, 1598–1599 Апокр. 18) 

• злости бурливыє (Острог, 1607 Лѣк. 12) 

• знаменѣє бурливоє [Богъ показати рачилъ] (Острог, 1587 См.Кл. 17 зв.) 

• паморокъ бурливый (Львів, 1642 Час.Слово 272) 

• потопъ бурливый [грѣховъ] образн. (Київ, 1623 Мог.Кн. 3 зв.) 

3. бурливий, тривожний, суєтний 

• духъ буръливый (Почаїв, 1618 Зерц. 9 зв.) 

• єретики бурливыє <и мятежныє> (поч. XVII ст. КЛ 84) 

• згода бурливаѧ <и вихроватаѧ> (Острог, 1599 Кл.Остр. 202) 

• море бурливоє образн. 

Вы [апостолы] обраны, и Богомъ посланы 

На морє вєликоє бурливоє, страшливоє, и злосливоє Того свѣта 

(Чернігів, 1646 Перло 45 зв.) 

• навалности бурливыє (поч. XVII ст. Проп.р. 242) 
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• свѣтъ бурливый <и суєтный> (XVI ст. УИ 1911/2, 73)  

бурмистревъ бургомістрів, бургомістровий, належний бургомістрові 

[бурмистръ староста, намісник] 

• домъ бурмистревъ (XVI ст. УЄ Трос. 60) 

• служебница бурмистрева (XVI ст. УЄ Трос. 60) 

бурмистровский (бурмистровскій) 

[бурмистръ 2. бургомістр, голова міського самоврядування] 

1. бургомістерський, пов‘язаний із бургомістром 

• врядъ бурмистровский (Володимир, 1580 ТУ 183) 

• книги бурмистровскиє [места Володимерского] (Володимир, 1594 АрхЮЗР 1/І, 

410) 

• судъ бурмистровский <войтовский, радецкий, лавничий, гайный> (Острог, 

1598–1599 Апокр. 31) 

2. те саме, що бурмистревъ 

• слуги бурмистровскиє (Володимир, 1598 АрхЮЗР 3/І, 142) 

бурмистровъ те саме, що бурмистревъ 

• слуга бурмистровъ (Краків, 1507 АЗР ІІ, 10) 

бурный (буренъ) 

1. бурний, буряний 

• туча бурная <злая> (XVIII ст. Заг. 199 // КТ) 

• хмара бурная (1608–1609 Виш.Зач. 204) 

2. буйний, сильний 

• вѣтри бурныє (поч. XVII ст. Пчела 11) 

3. буйний, бурхливий, неспокійний 

• море бурноє (Київ, 1625 Коп.Ом. 167) 

4. буйний, неспокійний, нестримний 

• духъ буренъ (1718–1724 ЛСЛ 169) 

• поривъ бурный (1718–1724 ЛСЛ 1361) 

буролисый темно-сірий із білими плямами 

• конь буролисый (XVII ст. Акт.Старод.кн. 109 // КТ) 

бурский (буръский, бурьский, пурскій) бурський 

[буръ перський шовк] 

• єпанчи пурскіє (1488 ТУ 33) 
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• опанчи бурскиє (1508 АЗР ІІ, 58 // КТ) 

• камка бурьская (1488 ТУ 32) 

• китайка буръская (Вільна, 1568–1573 ПККРДА ІІ, 559) 

• тафта бурьская (1488 ТУ 33) 

• шолкъ бурский (1605 АЗР IV, 250 // КТ) 

• япаньчя бурьская (1488 ТУ 32) 

буртеловый ―обшитий галунами‖
121

 

• єпетрахили буртеловыє (Львів, 1637 Інв. 62) 

бурший (буршій) 

1. більший, сильніший 

• жура буршая (XVI ст. НЄ 123) 

• радусть буршая (XVI ст. НЄ 216) 

2. більший, вищий, знатніший 

• владыцы буршіє (XVI ст. НЄ 133) 

• судеве буршіє (XVI ст. НЄ 133) 

бурштиновый (бурштыновый) 

1. бурштиновий, прозоро-жовтий, золотисто-жовтий, кольору 

бурштину 

• ягоди бурштиновыє [винограда] (XVIII ст. Гр.Барск. І, 95 // КТ) 

2. бурштиновий (у складі мінералогічної назви) 

• камень бурштыновый (поч. XVII ст. Проп.р. 207) 

бурый (буръ) 

1. бурий, темно-коричневий із сіруватим або червонуватим відтінком 

• хмара бурая <грубая и чорная> (XVIII ст. Пр.Госп. 15 // КТ) 

• шлыкъ бурый (Житомир, 1584 АЖМУ 119) 

2. бурий, ―темно-сірий з плямами‖
122

 

• бахматъ буръ (Житомир, 1584 АЖМУ 90) 

• волъ бурый (1758 Арх.Вид.м.  13 // КТ) 

• конь бурый (Луцьк, 1547 АрхЮЗР 1/VI, 48) 

буряковый (бораковый, бураковый)  

1. буряковий, пов‘язаний із буряком 
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• листя бураковоє (ХVIII ст. Лѣк. 55 // КТ) 

2. буряковий, виготовлений із буряка 

• водка(1) бораковая [на серце] (XVIII ст. Лѣк. 90 // КТ) 

• розсолъ бураковый (1667 Ак.Полт.Гор.Ур. І, 118 // КТ) 

• сокъ бураковый (XVIII ст. Млр.дом.лѣч. 28 // КТ) 

3. темно-червоний, кольору буряка 

• луданъ бураковый (XVIII ст. Быт.млр.обст. 352 // КТ) 

• сподница бураковая <златоглавная> (1744 Арх.Сул. 279 // КТ) 

бурячый нищівний, руйнівний 

• дело бурячеє (Вільна, 1599 Ант. 759) 

бучный бучний, розкішний, пишний 

• рыдвани бучныє (1665 Гал.Кл.Раз. 142 // КТ) 

• уборъ бучный (XVIII ст. Обл.лит. 459 // КТ) 

• шати бучныє (XVI ст. Сл. о см. 335) 

бывший (бивший, бившій, бывъший)  

1. колишній, який перестав працювати чи посідати своє становище 

• бурмистръ бывший (Бориспіль, 1614 АБМУ 4) 

• игументъ бывъший <миколский, пустынъский> (Шумськ, 1638 ККПС 185) 

• лентвойтъ бывший <луцъкий> (Луцьк, 1650 АрхЮЗР 3/IV, 400) 

• митрополит бившии (1583 DBB І, 86) 

• послушники бившіи (Путивль, 1638 АЮЗР ІІІ, 11) 

• староста бывъший [небожчикъ кнѧзъ] (Вільна, 1514 AS ІІІ, 110) 

• школа бывшая (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 5)  

2. який перебував чи трапився в певному місці  

• братия бывшая (Львів, 1637 ЛСБ 1043, 50) 

• старшиє бывшиє (Львів, 1619 ЛСБ 1049, 1) 

• чудо бывшєє (1489 Четья 32) 

бывый (бивий, бивый) те саме, що бывший 1 

• атаманъ бивый (1767 Сб.мат.Лѣв.Укр.269 // КТ) 

• игуменъ бывый (1627 ЛБ 101) 

• канцелляриста бивий (XVIII ст. Вел.Сказ. 4 // КТ) 

• писаръ <прежде> бивый <запорожскій> (1767 Сб.мат.Лѣв.Укр. 221 // КТ) 

быдлячий (бидлячий, быдлѧчїй, быдлѧчий, быдлѧчый) 
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1. бидлячий, худоб‘ячий, пов‘язаний із свійською рогатою худобою 

• богъ быдлячий (XVII ст. Жит.Св. 530 // КТ) 

• голосы быдлечиє <и звѣриныи> (XVII ст. Просв. 142 // КТ) 

• жилы быдлѧчыє (Львів, 1642 Час.Слово 273 зв.) 

• кишки быдлѧчиє <и баранѣи> (поч. XVII ст. Вол.В. 100) 

• кровъ быдлѧчая (Київ, 1637 УЄ Кал. 488) 

• лѣкарство бидлячеє (XVIII ст. Мал.дом.лѣч.17 // КТ) 

• обора быдлячая (XVII ст. Др.Ол. 134 // КТ) 

• офѣры быдлѧчиє (Дермань, 1603 Окт. 7) 

• роботы быдлячиє (XVII ст. Крон.Соө. 207 // КТ) 

• скура быдлячая (1665 Гал.Кл.Раз. 223 // КТ) 

• тѣло быдлячеє (XVII ст. Рук.Хрон. 159 // КТ) 

• ясла быдлячиє (XVII ст. Рук. ғ 0.4
0
86, к. 94

б
 // КТ) 

2. грубий, низький, тваринний 

• людє быдлѧчїи <и тєлєсныє> (Київ, 1623 Мог.Кн. 29 зв.) 

• норовъ быдлѧчїй (1627 ЛБ 115) 

быдловый те саме, що быдлячий 1 

• лѣкарство быдловоє (1724 Дн.Марк. І, 136 // КТ) 

былый те саме, що бывший 1 

• зацности былыє <и давнѣйшыє> [за поганства] (Київ, 1623 МІКСВ 69) 

• справы былыє (Київ, 1637 УЄ Кал. 437) 

быстроврѧчый який сильно кипить 

• смолы быстроврѧчыє (Львів, 1642 Час.Слово 273 зв.) 

быстроліотный швидкокрилий, який швидко літає 

• орелъ быстроліотный (Львів, 1642 Бут. 5) 

быстроногїй швидконогий, прудконогий 

• конь быстроногїй (Острог, 1603 Лям.Остр. 3) 

быстропрудный швидкий, стрімкий 

• бѣгъ быстропрудный (Київ, 1618 Вѣзер. 15) 

быстротекучий швидкоплинний 

• вода быстротекучая (поч. XVII ст. Проп.р. 3 зв.) 

быстрый (бистрый, быстрїй) 

1. швидкий, прудкий 
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• вѣтеръ быстрый (Львів, 1591 Просф. 70) 

• злоторогъ быстрый (Київ, 1632 Євх. 298) 

• кони быстрыє (XVIII ст. Вел.Сказ. 71 // КТ) 

• ноги быстрїи [псовъ] (Чернігів, 1646 Перло 20 зв.) 

• рѣка быстраѧ (Вільна, 1627 Дух.б. 341) 

• стрѣла быстрая (Угорці, 1620 На г. Шепт. 2) 

2. рясний, безперервний 

• слези быстрыє [пускати] (Львів, 1631 Волк. 19) 

3. значний, ―великий‖
123

  

• горливость быстрая (Острог, 1607 Лѣк. 98) 

4. гострий, пильний, проникливий  

• възрокъ быстрый [островѣдза] (1627 ЛБ 219) 

• око быстроє 

◊ быстрымъ окомъ [уважно, пильно] (1600–1601 Виш.Кн. 170) 

• очи быстрыє <и проникливыє> [островижа] (поч. XVII ст. Проп.р. 252 зв.) 

• памѧть быстрая (Київ, 1632 Євх. 302) 

бѣглый (биглый ) 

1. швидкий, миттєвий 

• огонь бѣглый (XVIII ст. Діар.Хан. 21 // КТ) 

2. біглий, який утік 

• воинъ биглый (1718–1724 ЛСЛ 598) 

• салдат бѣглый (1718–1724 ЛСЛ 1102) 

3. поточний 

• справи бѣглыє (XVII ст. Сл. о збур.п. 143 // КТ) 

4. досвідчений, вправний, обізнаний 

• гетманъ бѣглый [в воєнныхъ справахъ] (XVII ст. Рад.Ог. 733 // КТ) 

• люде бѣглыи [в лѣкарскихъ науках] (XVII ст. О образ. 184 // КТ) 

• малӕръ бѣглый (Львів, 1633 ЛСБ 1043, 36 зв.) 

• моужъ бѣглый [у викладѣ Библіи] (поч. XVII ст. Проп.р. 34 зв.) 

• слуги бѣглыє [въ справахъ моихъ] (І пол. XVII ст. Сл. о зб. 13) 

• теологъ бѣглый <и добрый> (Вільна, 1595 Ун.гр. 126) 

• чоловекъ бѣглый [в латине] (Львів, 1605–1606 Перест. 31) 
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бѣгучий рухомий, який рухається, переміщується 

• планеты бѣгучиє <ночныє> (XVІII ст. Ал.Муз. ғ 417, 3
б
 // КТ) 

бѣдный (бедный, бидный) 

1. бідний, небагатий, незаможний 

• вдова бедная (1577 AS VI, 76) 

• жебракъ бѣдный (Київ, 1637 УЄ Кал. 598) 

• подданыи бидныє (Луцьк, 1620 АрхЮЗР 6/І, 422) 

• простакъ бѣдный (Вільна, 1595 Ун.гр. 147) 

• чернци бѣдныи (1509–1633 Остр.л. 129 зв.) 

• чоловѣкъ бѣдный (XVII ст. Єв.Реш. 11 // КТ) 

2. бідний, нещасний, який викликає співчуття 

• душа бѣдная образн. 

Душу мою бѣдную грѣшную 

до ласки своей Святой приняти рачилъ 

(Краків, 1595 АСД І, 197) 

• дѣточкы бѣдныє <убогиє> (Височани, 1635 УЄ ғ 62, 143) 

• костелъ бѣдный <римский> (1600–1601 Виш.Кр.отв. 179) 

• лѣтеракове бѣдныи (Почаїв, 1618 Зерц. 44) 

• люде бѣдныи [недовѣркове] (поч. XVI cт. УЄ ғ 236, 18 зв.) 

• мати бѣдная (XVIII ст. Інд. ғ 527, 279 // КТ) 

• матки бѣдныє (поч. XVII ст. Проп.р. 157) 

• мѣщане бѣдныи [же имъ одбирано церкви] (Київ, 1621 Коп.Пал. 929) 

• натура бѣднаѧ <людскаѧ> (поч. XVII ст. Проп.р. 177 зв.) 

• нужници бѣдныи образн. [люди] (к. XVI ст. Укр.п. 71) 

• овци бѣдныє образн. [люди] (Вільна, 1595 Ун.гр. 114) 

• патрияръхи бедныє (Володимир, 1598–1599 Відп.ПО 1077) 

• попы бедныє (Вільна, 1599 Ант. 677) 

• потомство бѣдноє [въ вѣчному упадку] (Львів, 1585 УЄ 5, 5) 

• робачокъ бѣдный [чоловѣкъ] образн. (поч. XVII ст. Проп.р. 183–183 зв.) 

• русинъ бѣдный (поч. XVII ст. Вол.В. 82) 

• Русь бедная (поч. XVII ст. ЦНБ 476 П/1735, 53) 

• сердце бѣдноє 

Сердце моє бѣдноє мѣзерне струхлѣло 

(Львів, 1631 Волк. 22) 

• сироти бѣдныє (Почаїв, 1618 Зерц. 73) 
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• чоловѣкъ бѣдный (1489 Четья 369 зв.) 

3. бідний, незначний, мізерний 

• весѣлє бѣдноє (1596 Виш.Кн. 75) 

• згода бѣдная (Острог, 1598 Отп.КО 15 зв.) 

• пожиток бѣдный (к. XVI – поч. XVII ст. Кн. о лат. 129 зв.) 

4. важкий, нестерпний, ―лихий‖
124

 

• болѣзнь бѣдная (1754 Укр.ист.м. 30 // КТ) 

бѣздный безодній, пов‘язаний із безоднею, виром 

• глубина бѣздная (1489 Четья 13
б
 // КТ) 

бѣлесенький білесенький 

• попелъ бѣлесенкий <суптелъный> (XVIII ст. Лѣк. 68 // КТ) 

бѣлиный (белиный, белинный, белинъный) те саме, що бѣлчачий 

• кожушокъ бѣлиный <старый> (1578 ЖКК І, 121 // КТ) 

• футра белиныє <брушковыє> (Берестя, 1583 Мит.кн. 16 зв.) 

• шуби белинныє <брушщатыє> (Вільна, 1503 АрхЮЗР 3/І, 1) 

• шубки белинъныє <хрибтовыє> (Київ, 1613 ЦНБ ІІ 23251, 1 зв.) 

бѣлковый (белковый) те саме, що бѣлчачий 

• мѣхъ бѣлковый (1728 Дн.Марк. ІІ, 246 // КТ) 

• шубка белковая (Луцьк, 1582 АрхЮЗР 6/І, 119) 

бѣлоблецающий блискучо білий 

• рызы бѣлоблецающиє <злотоглавныє> (1739 РКПЛ 25 // КТ) 

бѣлобляшковый оздоблений білими бляшками 

• єдвабница бѣлобляшковая <кгратковая> (Львів, 1637 Інв. 68 зв.) 

бѣлобрадый білобородий  

• младенецъ бѣлобрадый (1599–1600 Виш.Кн. 152) 

бѣловдячный білий, білявий 

• лице бѣловдячноє (XVIII ст. Літ.Вел. ІІ, 513// КТ) 

бѣловзорыстый оздоблений білим орнаментом 

• коновочки бѣловзорыстыє (Львів, 1637 Інв. 18) 

бѣлогловский те саме, що бѣлоголовский 

• станъ бѣлогловский (1632 АЮЗР ІІ, 78 // КТ) 

бѣлоголовский (белоголовский, бѣлоголовскїй)  
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[бѣлая голова жінка] 

1. жіночий; характерний для жінки; такий, як у жінки 

• гоноръ бѣлоголовский <шляхецкий поцътивый> (Київ, 1633 ЦДІА Лен. 823, 1, 626, 

38) 

• нечистости бѣлоголовскиє (XVІІ cт. Літ.Рук. 39 // КТ) 

• перси бѣлоголовскиє (XVIII ст. Лѣк. 7 // КТ) 

• плоть бѣлоголовская (Рудка, 1646 ПККРДА І-1, 83) 

• станъ белоголовский <шляхецкий> (Луцьк, 1523 АрхЮЗР І/VI, 533) 

• твари бѣлоголовскиє (Львів, 1614 Кн. о св. 439) 

• украса бѣлоголовская (XVII ст. Пам.укр.м. IV, 212 // КТ) 

• цноты бѣлоголовскїє (Київ, 1648 Мог.Тр. 934) 

2. жіночий, призначений для жінок 

• зверцадла бѣлоголовскиє (1665 Гал.Кл.Раз. І, 104 // КТ) 

• кожухъ бѣлоголовский (Львів, 1607–1645 РДВ 18 зв.) 

• кошули бѣлоголовскиє (Вінниця, 1610 ЛНБ 5, ІІ 4052, 150) 

• кошулки бѣлоголовскиє (Львів, 1607 ЛСБ 1046, 2 зв.) 

• ножики белоголовскиє (Луцьк, 1604 АрхЮЗР 8/ІІІ, 494) 

• речи белоголовскиє (Кременець, 1639 АрхЮЗР 3/IV, 142) 

• сукъманы бѣлоголовскиє (Житомир, 1650 ДМВН 193) 

• хусты белоголовскиє (Житомир, 1618 ЧИОНЛ XV-3, 154) 

• чепци бѣлоголовскиє (XVII ст. Крон.Боб. 77
б
 // КТ) 

• шапки бѣлоголовскиє <оксамитныє> (Вінниця, 1610 ЛНБ 5, ІІ 4052, 148 зв.) 

• шаты бѣлоголовскиє (Житомир, 1609 ЦДІАК 11, 1, 5, 14 зв.) 

3. жіночий, який складається тільки з жінок 

• манастыръ бѣлоголовский <и мужский> (XVII ст. Рук. ғ 0.4
0
86, 54 // КТ) 

бѣлоголовый світловолосий, білявий 

• невѣста бѣлоголовая (XVII ст. Єв.Реш. 217 // КТ) 

бѣлогорщский білогорщський 

[Бѣлогорща село біля Львова, тепер мікрорайон Львова] 

• сѣножать бѣлогорщская (Львів, 1632 ЛСБ 1052, 2) 

бѣлогубий білогубий 

• конь бѣлогубый (1725 Дн.Марк. І, 285 // КТ) 

бѣлодробный який є дрібний і білий 

• пукли бѣлодробныє [на рондзику] (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 116 // КТ) 
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бѣлоквѣтчастый білоквітчастий 

• антіпедъ бѣлоквѣтчастая <вишневая, отласовая> (1739 РКПЛ 17 // КТ) 

бѣлокопитый (белокопитый) білокопитний 

• конь белокопитый (Житомир, 1587 АрхЮЗР 6/І, 176) 

• лошадь бѣлокопитая <гнѣдая> (1743 Арх.Вид.м. 14 // КТ) 

бѣлокораловый білокораловий, виготовлений із білого коралу 

• сосудци бѣлокораловыє [на вино и єлей] (1739 РКПЛ 12 // КТ) 

бѣлокосовый білокосовий 

[бѣлокосъ шовкова тканина з квітами та розводами] 

• матерія бѣлокосовая (XVIII ст. Дѣло о реп. Ак. 17
б
 // КТ) 

• сподница бѣлокосовая (1744 Арх.Сул. 219 // КТ) 

бѣлокосный (бѣлокосенъ) те саме, що бѣлокосовый 

• ризы бѣлокосныє <червоноватыє> (1739 РКПЛ 30 // КТ) 

• шуба бѣлокосна <ношена> (1786 Вѣн.реєстр 46// КТ) 

бѣлоногый (белоногий) білоногий 

• кляча белоногая <сивая> (Житомир, 1618 АрхЮЗР 3/І, 229) 

• кобила бѣлонога (XVIII ст. Дн.Марк. IV, 142// КТ) 

• конь бѣлоногий (1724 Дн.Марк. І, 90// КТ) 

бѣлообразный 1. білий, білого кольору 

• цвѣтове бѣлообразныє (XVII ст. Зерц. 51 // КТ) 

2. білолиций 

• юноша бѣлообразный [иже бы былъ ангелъ] (XVII ст. Інд. ғ 527, 193 // КТ) 

бѣлопасковатый смугасто-білий 

• єдвабнички бѣлопасковатыє (Львів, 1637 Інв. 68 зв.) 

бѣлопстрый який є пістрявий і білий 

• квѣты бѣлопстрыє [на фелонѣ] (Львів, 1637 Інв. 54) 

бѣлопѣнистый який дає білу піну 

• камень бѣлопѣнистый (1718–1724 ЛСЛ 1357) 

бѣлосрѣбрный (бѣлосребрный, бѣлосрибрный) срібно-білий, із 

начищеного срібла 

• кгудзики бѣлосребрныє (XVIII ст. Літ.Вел. IV, 113 // КТ) 

• кадилница бѣлосрѣбрная (Львів, 1637 Інв. 8) 

• лыжечка бѣлосрибрная (Львів, 1637 Інв. 6) 
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• лѣхтарѣ бѣлосрѣбрныє (Львів, 1637 Інв. 16) 

бѣлохвостый білохвостий 

• кобила бѣлохвостая (1737 Арх.Вид.м. 10 // КТ) 

бѣлочорный біло-чорний 

• носъ бѣлочорный [гусей] (1725 Дн.Марк.І, 284 // КТ) 

бѣлоясный світло-білий 

• шата бѣлоясныє [Соломона] (XVII ст. Рад.Він. 345 // КТ) 

бѣлчаный те саме, що бѣлчачий 

• кожи бѣлчаныє (XVIII ст. Літ.Гр. 13 // КТ) 

бѣлчачий білячий 

• кожа бѣлчачая (XVIII ст. Літ.Гр. 6 // КТ) 

бѣлший те саме, що больший
2
 3  

• покора бѣлшая 

Христосъ бѣлшую учинив покору 

(1794 Науки парох. 2 // КТ) 

бѣлый (белый, белъ, билый, бѣлъ) 

1. білий, білого кольору 

• адамашка белая (Ковель, 1578 ЖКК І, 119) 

• адамашокъ бѣлый (Львів, 1637 Інв. 54 зв.) 

• атласъ бѣлый (Львів, 1637 Інв. 73 зв.) 

• барва бѣлая (Острог, 1587 См.Кл. 13 зв.) 

• воскъ бѣлый (1718–1724 ЛСЛ 168)  

• гатласъ бѣлый (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 258) 

• гной бѣлый [въ очахъ] (1718–1724 ЛСЛ 663) 

• голова бѣлая 

◊ голова бѣлая [жінка] 

Кнѧзь Романъ нє будучи бєлою головою алє мужєм мудрымъ, 

вырозумєвши таковую ѡмылную злую справу єго, 

вєритъ єму нє хотєлъ и зо мною милостнє батєрский мєшкалъ 

(Ковель, 1574 ЖКК ІІ, 279) 

• гуня бѣлая <старая> (Луцьк, 1565 ТУ 112) 

• дно бѣлоє [аксамиту взористого] (Львів, 1637 Інв. 68 зв.) 

• дукля бѣлая (Львів, 1637 Інв. 73) 

• єдвабница бѣлаӕ (Львів, 1637 Інв. 68) 
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• єрмѧкъ белый <муравский> (Київ, 1501 ЦНБ ІІ 21039, 1) 

• жупанъ билый (Житомир, 1582 АЖМУ 44) 

• злотоглавъ бѣлый [для фелону] (Львів, 1641 Інв 52 зв.) 

• камка белая <пищатая> (Ковель, 1578 ЖКК І, 119) 

• каразия белая (ІІ пол. XVII ст. ЖКК ІІ, 131) 

• китайка бѣлая (Львів, 1637 Інв. 59 зв.) 

• коберци белыє (Володимир, 1573 АрхЮЗР 8/ІІІ, 246) 

• копенякъ белый <каразыєвый> (Луцьк, 1602 ЛНБ 5, ІІ 4050, 72 зв.) 

• копець белый (Мизове, 1537 AS IV, 100) 

• коцы бѣлыє (Луцьк, 1563 РЕА ІІ, 127) 

• кость бѣлая <слоневая> (поч. XVII ст. Проп.р. 273 зв.) 

• кошулѣ бѣлыє (1563 РЕА ІІ, 127 // КТ) 

• краска белая (Вільна, 1568–1573 ПВКРДА ІІ, 560) 

• крокосъ бѣлый (1718–1724 ЛСЛ 318) 

• купервасъ бѣлый <римъский > (XVIII cт. Лѣк. 6 // КТ) 

• ленъ бѣлый <суканый> (XVII ст. Літ.Рук. 36 // КТ) 

• лилия бѣлая 

1. лілія, квітка 

Нарцизовъ, тулпановъ, пивонѣи и лилѣи бѣлои 

(XVII ст. Рук. ғ 362, 1 // КТ) 

2. Богородиця образн.  

Бѣла лелия Дѣва Мария  

(XVIII ст. Рук.Р.У.21 // КТ) 

• ложникъ белый (Володимир, 1568 АрхЮЗР 8/ІІІ, 164) 

• луданъ бѣлый (1724 Дн.Марк. І, 78 // КТ) 

• одежа бѣлая (Супрасльский монастир, 1580 Пис.пр.лют. 179)  

• одежда бѣла (1489 Четья 313 зв.) 

• одамашка белая (Локачі, 1593 Арх.ЮЗР 1/І, 366) 

• одѣниє бѣлоє (Київ, 1619 О обр. 139) 

• одѣнѧ бѣлыє (1556–1561 ПЄ 436) 

• пасаманъ бѣлый [для сакоса] (Львів, 1637 Інв. 55) 

• перлы белыє <уриянскиє> (Житомир, 1585 АрхЮЗР 8/ІІ, 444) 

• петно белоє (1567 ЦБАН Лит.РСР 16, 3, 86) 

• печъ белая [в светлочъцѣ] (Кременець, 1552 ОКр.З 149 зв.) 

• плащъ бѣлый (Львів, поч. XVII ст. Крон. 75) 
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• полотно бѣлоє (Вінниця, 1619 ЛНБ 5, ІІ 4052, 148 зв.) 

• постѣль бѣлая (XVII ст. Інд. ғ 527, 293 // КТ) 

• пояс бѣлый <китаиковый турецкий> (Львів, 1637 Інв. 68)  

• рожчки бѣлыѣ <и остистыѣ> [финика] (Київ, 1637 УЄ Кал. 184) 

• ручникъ бѣлый (XVI ст. Розм. 8) 

• рызы бѣлыи (Львів, 1573 ЛНБ 1033) 

• сермяга белая (Житомир, 1584 АЖМУ 102) 

• скрижаль бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 1061) 

• скрыня билаӕ <стараӕ> (Забороль, 1566 ПВКРДА ІІІ, 6) 

• скурки белыє [ирхи] (Берестя, 1583 Мит.кн. 5 зв.) 

• столъ бѣлый (Луцьк, 1576 АрхЮЗР 1/І, 53) 

• стыхаръ бѣлый <діяконский камчастый> (1638 АЮЗР ІІІ, 20 // КТ) 

• сукно бѣлоє <сермяжноє валеноє> (Київ, 1590 ЦДІА Лен. 823, 1, 133, 73 зв.) 

• тернїє бѣлоє (1718–1724 ЛСЛ 331) 

• уберы белыє <чугайныє> (Вінниця, 1634 ЛНБ 5, ІІ 4060, 73) 

• убиръ бѣлый (Острог, 1607 Лѣк. 52) 

• убранє белоє <брезинскоє> (Житомир, 1582 АЖМУ 44) 

• убраньє бѣлоє <каразиєвоє> (Володимир, 1588 АрхЮЗР 1/І, 240) 

• фіалокъ бѣлый (1718–1724 ЛСЛ 895) 

• фарба бѣлая (поч. XVII ст. Проп.р. 34) 

• хустки белыє <турецкиє> (Берестя, 1583 Мит.кн. 52 зв.) 

• хусты бѣлыє <шовковыє> (1742 Ризн.Соф.Кн. 112 // КТ) 

• чемлитъ билый [для ризъ] (Луцьк, 1583 АрхЮЗР 1/І, 183) 

• чуга белая <муравская> (1582 ЖКК ІІ, 129–130) 

• шата бѣлая (Львів, поч. XVII ст. Крон. 154) 

• шолкъ бѣлый (Несухоїже, 1571 AS VII, 389) 

• яйца бѣлыє <курячиє> (1758 Арх.Вид.м. 12 // КТ) 

• юхта белая (Берестечко, 1566 РИБ ХХХ, 398) 

2. світлий; світловолосий, світлошкірий, світлошерстий чи 

світлооперений 

• валахъ бѣлый (Вільна, 1555 AS VI, 17) 

• волоси бѣлии 

Якъ дѣти маютъ волоси бѣлии поки нє маютъ телесной горачости, 

так же по старости будутъ сивѣти, ґдижъ ихъ горачостъ проминаєтъ  

(серед. XVII ст. Луц. 545) 
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• валахъ бѣлый (Вільна, 1555 AS VI, 17) 

• голубъ бѣлый (Львів, 1631 Волк.Р. 8) 

• кляча билая (Житомир, 1618 АрхЮЗР 3/І, 228) 

• конъ белъ <горчиковатъ> (1567 ЦБ Лит. 16, 3, 88) 

• кречетъ белый (1566 ВЛС 99 зв.) 

• лисиця бѣлая (1726 Дн.Марк. ІІ, 105 // КТ) 

• нога бела [коня] (1567 ЦБ Лит. 16, 3, 88) 

• овци бѣлыи (Вільна, 1627 Дух.б. 2) 

• русинъ бѣлый (Вільна, 1627 Дух.б. 3) 

3. білий, чистий, незабруднений 

• рубашка бѣлая  

Скинувъ з мертвои рубашку черную, бѣлую накладали 

(1757 Пр.Полс. ІІ, 17 // КТ) 

• тѣло бѣлоє (1582 Кр.Стр. 48) 

• шата бѣлая <и чистая> (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 440 зв.) 

4. білий, чистий, чистовий 

• опись бѣлая <генеральная> (1768 Сб.мат.Лѣв.Укр. 250 // КТ) 

5. білий, якісний, високого ґатунку 

• мука белая <пшеничная> (Веледники, 1595 АрхЮЗР 1/VI, 442) 

• соль бѣлая <толпястая> (1561 РЕА ІІ, 91) 

• хлѣбъ бѣлый (XVI ст. УТ 10) 

6. білий, некурний 

• изба белая (Володимир, 1604 АрхЮЗР 1/VI, 343) 

• лазня белая (Веледники, 1595 АрхЮЗР 6/І, 246) 

7. білий, безбарвний, прозорий 

• дїаментикъ бѣлый <честный> (Луцьк, 1627 ПВКРДА І-2, 262) 

• камень бѣлый [в калытци] (Львів, 1637 Інв. 23) 

• камεнья бѣлыє (Львів, 1637 Інв. 12 зв.) 

• смεлцъ бѣлый (Львів, 1637 Інв. 5) 

8. срібний, виготовлений зі срібла 

• блешка бѣлая (Львів, 1637 Інв. 78) 

• крεстъ бѣлый <срибрный> (Львів, 1637 Інв. 5 зв.) 

• кадилница бѣлаѧ <срѣбрьнаѧ> (Львів, 1579 ЛСБ 1033) 

• келихъ белый (Пересопниця, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 297) 
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• ланцушокъ бѣлый (Львів, 1637 Інв. 8) 

• лѣхтари бѣлыє <срѣбръныє> (Львів, 1637 Інв. 16) 

• оправа белая [шабли] (Київ, 1633 ЛНБ 5, ІІ 4060, 25) 

9. світлий, ясний 

• день бѣлый 

◊ посередъ бѣлого дня [удень] (Київ, 1621 Коп.Пал. 683) 

• луна бѣлая <и свѣтлая> (поч. XVII ст. Проп.р. 270 зв.) 

• свѣтъ бѣлый 

◊ до самого бѣлого свѣта [до ранку, до світанку] (XVII ст. Єв.Реш. 249 // 

КТ) 

10. чистий, безгрішний 

• тѣло бѣлоє <людскоє> образн. 

Сынъ Божїй вишолъ на свѣтъ сєй видомый, 

в̾ тѣлѣ людскомъ, бѣломъ, бєзъ грѣха чєрности 

(Чернігів, 1646 Перло 132) 

• чистота бѣлая <внутрняя> образн. 

Нєхай… Волѧ Розуму слухаєтъ, 

Различныхъ фарбъ ѡхотнє нєхай додаваєтъ. 

Трєба чирвонои любви, зєлєнои красоты, чорнои покоры, 

бѣлои внутрнєй чистоты. 

О пєндзєль ласки Божєй трєба сѧ старати, 

И такъ страсти Христовы всѣ обмалєвати 

(Львів, 1631 Волк. 29) 

11. білий  

(у складі ботанічних назв) 

• венедикта бѣлая (XVI ст. УТ 3) 

• горчица бѣлая (XVI ст. Травн. 188 зв.) 

• лилия бѣлая (XVI ст. Розм. 14 зв.) 

• лоза бѣлая <зелїє> (1718–1724 ЛСЛ 509) 

• чемерица бела (XVI ст. Травн. 195 зв.) 

(у складі зоологічних назв) 

• рыба бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 49) 

• цапля бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 666) 

(у складі географічних назв) 

• море Бѣлоє (Київ, 1623 МІКСВ 75)  



677 

• Русь Бѣлая 

Хмелницкий розослалъ полковниковъ на всѣ сторони, 

на Бѣлую Русь, на Сѣверщину, на Волинь 

(XVII ст. ЛЛ 262–263) 

(у складі релігійних назв) 

• ксензь бѣлый [―священик, не-чернець‖
125

] (1721 Зап.Черн.Губ.Ст.Ком. І, 254) 

• неделя бѣлая 

• попъ бѣлый (1554 AS VII, 7 // КТ)  

• ѳимїамъ бѣлый <благовонный> (Почаїв, 1618 Зерц. 62) 

(у складі фінансових назв) 

• пенези бѣлыє [―срібні гроші; 1/10 гроша‖] (1583 АрхЮЗР 8/ІІІ, 29) 
126 

• пенязи белыє (Кременець, 1570 ЛНБ 109, 26/Id, 1813, 3) 

• таляръ бѣлый (1596 Виш.Кн. 109) 

(у складі господарсько-побутових назв) 

• вино бѣлоє (XVII ст. Заг. 19 // КТ) 

• глина бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 666) 

• желѣзо билоє [бляха] (1583 АрхЮЗР 1/І, 183) 

• мѣдь бѣлая (1718–1724 ЛСЛ 40) 

• олово бѣлоє (1718–1724 ЛСЛ 155) 

• платьє бѣлоє [білизна, сорочки] (1518 РЕА І, 94 // КТ)  

• платє белоє (Брацлав, 1590 ЛНБ 5, ІІ 4047, 24) 

• платъє белоє (1581 ЖКК ІІ, 103) 

• челядь белая (Луцьк, 1604 АрхЮЗР 8/ІІІ, 495) 

бѣлюхный біленький 

• тѣла бѣлюхны (серед. XVII ст. Хрон. 454) 

бѣлявый білявий, білий, світлий 

• лицо бѣлявоє (XVIII ст. Арх.Сул. 182 // КТ) 

• оболоки бѣлявыє (XVIII ст. Пр.Госп. 15 // КТ) 

бѣсноватый 1. біснуватий, божевільний  

• цорка бѣсноватая (1665 Гал.Кл.Раз. 20 // КТ) 

2. скажений, хворий на сказ  

• песъ бѣсноватый (Устріки, І пол. XVII cт. УЄ ғ 29515, 284) 

бѣснуємый те саме, що бѣсноватый 

                                                 
125

 Тимч. І, 172 
126

 Тимч. І, 172 
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• чоловѣкъ бѣснуємый (1556–1561 ПЄ 47 зв.) 

бѣснующий те саме, що бѣсноватый 

бѣснующийся те саме, що бѣсноватый 

• чоловѣкъ бѣснующийся (поч. XVII ст. Проп.р. 26 зв.)  

бѣсовский (бесовский, бесовьский, бисовский, бѣсовскїй, бѣсовъский, 

бѣсовьский) 

1. бісівський, бісів, диявольський; належний бісові (бісам) чи 

пов‘язаний з ними (ними) 

• брань бѣсовская (Унів, 1605 Виш.Домн. 192) 

• засадки бисовскиє (XVI ст. Катех. 80 // КТ) 

• злость бѣсовская <неукротимая> (Чернігів, 1646 Перло 45 зв.) 

• князь бѣсовский (Володимир, 1571 УЄ Вол. ВИАС ІІ, 70) 

• козни бѣсовскиє (Київ, 1619 О обр. 67) 

• ланъцухи бѣсовскиє (Устріки, І пол. XVII ст. УЄ ғ 29515, 182 зв.) 

• моць бѣсовская (XVII ст. Рук. ғ 202, 181 // КТ) 

• муки бѣсовскїє (Чернігів, 1646 Перло 153 зв.) 

• наученїє бѣсовскоє (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 152) 

• наущениє бѣсовскоє 

◊ за наущениєм бѣсовскимъ (1683 Прот.Полт.С. ІІ, 100
б
 // КТ) 

• неволя бѣсовская (Чернігів, 1646 Перло 27) 

• ополченїє бѣсовскоє (Чернігів, 1646 Перло 46) 

• особы бѣсовскіє (1626 Кир.Н. 27) 

• покусы бѣсовскиє (1645 Гал.П.М. ІІ, 417 // КТ) 

• полки бѣсовскиє (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 111) 

• плѣненїє бѣсовскоє (Чернігів, 1646 Перло 53 зв.) 

• рада бѣсовская 

◊ за радою бѣсовскою (XVII ст. Рук. ғ 0.4
0
86, 54 // КТ) 

• руцѣ бѣсовскїє (поч. XVII ст. Проп.р. 188 зв.) 

◊ впадати въ руцѣ бѣсовскиє (поч. XVII ст. Проп.р. 188 зв.) 

• сила бѣсовская (Чернігів, 1646 Перло 46 зв.) 

• силы бѣсовскиє (Чернігів, 1646 Перло 50) 

• слуга бесовьский (1489 Четья 56) 

• совѣтъ бѣсовский (к. XVI – поч. XVII ст. ПДПИ 182, 102) 

• справа бѣсовская  
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◊ за справою бѣсовскою (XVII ст. Жит.Св. 569 // КТ) 

• старѣйшина бѣсовьская 

Талантъ свой нє закопуй въ зємлю, абы єсь нє былъ ѡсоуждєнъ 

съ рабомъ лѣнивымъ, къ старѣйшинѣ бѣсовьской 

(XVI ст. УЄ ғ 29515, 219) 

• учинки бѣсовскиє (к. XVI ст. УЄ  ғ 31, 84) 

2. підступний, огидний, мерзенний 

• вымысли бѣсовскиє <бридъкиє> (XVII ст. ЧИОНЛ 2, 42 // КТ) 

• гуркость бѣсовская [вмѣсто гронъ винныхъ] (Львів, 1642 Час.Слово 275 зв.) 

• житіє бѣсовскоє (1626 Кир.Н. 15) 

• зрада бѣсовская (Чернігів, 1646 Перло 21) 

• лщєнїє бѣсовскоє (Чернігів, 1646 Перло 22) 

• мечти бѣсовскиє (1690 Пр.Полс. 100 // КТ) 

• ненависть бѣсовская (Вільна, 1608 Гарм. 221) 

• непрїазнь бѣсовская (Київ, 1637 УЄ Кал. 251) 

• прелесть бѣсовская (1588–1596 Виш.Кн. 137) 

• пыха бѣсовская (Львів, 1642 Час.Слово 270) 

• хитрость бѣсовская (Чернігів, 1646 Перло 127 зв.) 

• чаровникъ бѣсовъский (XVII ст. Єв.Реш. 12 // КТ) 

3. єретичний, богохульний 

• наука бесовская 

Ѡ(т)ступє(т) нѣкоторыи ѡ(т) вѣры 

по(с)луха(в)ши духо(в) зра(д)ливы(х) и наү(к) бєсо(в)ски(х) 

 (XVI ст. КА 510) 

• наученїє бѣсовскоє (к. XVI ст. УЄ ғ 31, 152) 

• плѧсы бѣсовскїи [вмѣсто набоженства церковного] (поч. XVII ст. Пчела 41) 

• пѣсни бѣсовскиє <свѣцкїи, сромотный> (Чернігів, 1646 Перло 5) 

• рѣка бѣсовская образн. [єресь] (Почаїв, 1618 Зерц. 60 зв.) 

• сѣвба бѣсовская образн. [книжки Зизания] (Чернігів, 1646 Перло 137 зв.)  

4. поганський, язичницький 

• служба бѣсовскаѧ <поганскаѧ> [многобожїє и каплицы] (Київ, 1619 О обр. 10) 

• танцы бѣсовскїи (серед. XVII ст. Хрон. 20) 

бѣсовъ (бисовъ) 

1. те саме, що бѣсовский 1; бісів 

• подоба бѣсова ( КТ) 
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2. те саме, що бѣсовский 2; бісів 

• дочка бѣсова лайл. (Раків, поч. XVII ст. Траг. 2) 

• панъ бѣсовъ лайл. (Володимир, 1650 АрхЮЗР 3/IV, 477) 

бѣсомудренный підступний, лукавий 

• духи бѣсомудренныє <воздушныє, поднебесныє> (1608–1609 Виш.Зач. 202) 

бѣшеный 1. скажений, хворий на сказ 

• песъ бѣшеный (1718–1724 ЛСЛ 679) 

2. скажений, несамовитий, свавільний, лютий 

• злодіи бѣшеныє (Володимир, 1571 УЄ Вол. 83) 

бялый те саме, що бѣлый 11; білий  

(у складі господарсько-побутових назв) 

• желѣзо бялоє [бляха] (Пересопниця, 1600 АрхЮЗР 1/VI, 297) 

 


