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ПРИЙМЕННИК СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: СИСТЕМА І ПІДСИСТЕМА 

У статті розглянуто прийменникову систему української мови XIV–XV ст. у порівнянні з XVI–XVII ст. 
Проаналізовано семантичну структуру деяких прийменників та їх сполучуваність. З’ясовано, що 

вторинні прийменники кількісно домінують, проте семантична база первинних прийменників більш 
розгалужена. Для опрацьованих мовних одиниць характерна широка варіантність. Виявлено, що 

більшість прийменників досліджуваних періодів мають давню історію функціонування і збереглися в 
сучасній українській мові.  

Ключові слова: прийменник староукраїнської мови, семантична структура, сполучуваність. 

Актуальність. Із-поміж сучасних праць з історії мови немає комплексного дослідження про лексико-
семантичну природу службових частин мови, зокрема про прийменник. Неоднозначне трактування цього 
морфологічного класу слів вимагає ретельного опрацювання. 

Мета статті полягає в аналізі системи прийменників (на основі деяких одиниць) староукраїнської 
мови з елементами порівняння двох важливих періодів розвитку мови – XIV–XV ст. та XVI–XVII cт. 

Виклад основного матеріалу. Двотомний тезаурус ''Словник староукраїнської мови XIV–XV ст.'' за 
ред. Л. Гумецької (далі – СУМ14-15) дає змогу відтворити модель прийменникової системи загалом, і 
семантичну структуру, варіантність, синтагматичні та парадигматичні відношення прийменника 
тогочасної української мови зокрема. Це, своєю чергою, сприяє відтворенню прийменникової системи 
української мови XVI–XVII ст., що є вагомою частиною корпусу великого "Словника української мови 
XVІ – першої половини XVІІ ст." за ред. Д. Гринчишина (далі – СУМ16-17), а також слугує необхідним 
базовим компонентом відповідних досліджень у галузі сучасної української лексикографії [1: 5]. 

У XIV–XV ст., про що свідчать опрацьовані авторами СУМ14-15 пам’ятки ділового стилю, 
староукраїнська мова мала уже розвинену прийменникову систему, успадковану із праслов’янської [2: 
388; 3: 37; 4: 42]. Кількісно переважали вторинні (похідні) прийменники (див. Табл. 1), хоча, як відомо, 
терміни первинні (непохідні) прийменники та вторинні (похідні) прийменники з погляду історії умовні, 
адже "майже всі дослідники сходяться на думці, що первісні прийменники розвилися з прислівників чи 
прислівникових слів, насамперед, слів із просторовим значенням'' [5: 415]. 

Таблиця 1. 
Непохідні прийменники 

(за СУМ14-15) 
Похідні прийменники 

(за СУМ14-15) 
бєз, въ, до, за, zе, зъ, изе, изъ, 
икъ, исъ, къ, коу, на, надъ, о, 
отъ, пєрєдъ, по, подъ, прє, 
прєдъ, przi, при, про, съ, оу, 
увъ 

близ, близко, вгору, вдоложь, вєрхъ, вниз, водлє, водлуг, въ верхъ, 
въмѣсто, вышє, дєла, для, дѣлѧ, заради, звышє, знижє, коло, конецъ, 
кромѣ, междоу, мєжи, мєжоу, мимо, мѣсто, напротивкоу, напротиву, 
напротивъ, нижєй, обаполъ, около, окромъ, окромѣи, опослѣ, 
опрочє, паче, первей, пєрєжє, пєрєжь, повєрхъ, повышє, подлє, 
подлугъ, помєжє, понадъ, понижє, попєрєкъ, po połowyne, попрєкъ, 
попоуд, посєрєд, послѣ, посрѣд, пооузли, прєзъ, промєжи, промєжу, 
противко, противу, противъ, прѣждє, ради, развє, сквозє, скузѣ, 
срѣдь, чєрєзъ, чрѣсь 

Аналізуючи прийменники XIV–XV ст., можна помітити, що майже половина з них має низку 
фонетико-графічних варіантів, це, зокрема, прийменники подлугъ (подлоугъ, подлоуг, подлогъ, 
подьлоуг, подълугъ, подлугу, подлух, подлюг, подлѧгъ, podłuh), въ (вь, в, во, вє, ву, вы), подъ (под, поуд, 
подь, poth, pod, подо), подлє (подлѣ, подли, поудли, подлї, подлѧ, подьли), чєрєзъ (чєрєзь, чєрєз, чєрєсъ, 
чєрєсь, чєрєс, чєрѣсь), бєз (бєзъ, бєзь, бєзо, бѣзъ, бозо), изъ (изь, из, изо, исзо, и), къ (к, ко, кь, кг, кы), 
мєжи (мєжї, мєжє, мєж, мѣжи, мєжы), отъ (ото, оть, от, одъ, одо). 

Староукраїнські прийменники найчастіше виражали просторові та об’єктні відношення. На основі 
СУМ14-15 додамо, крім вказаних вище, ще й такі частотні відношення: модальні, часові, причини, мети, 
означальні та кількісні (див. Табл. 2). 

Таблиця 2. 
Відношення Прийменники (за СУМ14-15) 

Просторові близ, близко, вгору, вдоложь, вєрхъ, вниз, въ, въ вєрхъ, вышє, дє, дєла, до, за, звышє, 
знижє, зъ, изъ, икъ, исъ, коло, конецъ, коу, къ, мєждоу, мєжи, мимо, на, надъ, нижєй, 
обаполъ, около, отъ, пєрєдъ, по, повєрхь, повышє, подлє, подъ, помєжє, понадъ, 
понижє, попєрєкъ, po połowyne, попрєкъ, попоуд, посєрєд, посрѣд, посрѣдѧ, пооузли, 
прєдъ, прєзъ, при, промєжи, противко, противъ, срѣдь, съ, оу 
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Об’єктні бєз, въ, въмѣсто, вышє, до, за, зъ, изє, изъ, икъ, исъ, кромѣ, коу, къ, мєжи, мєжоу, 
мимо, мѣсто, на, надъ, напротивкоу, напротиву, напротивъ, о, окромъ, окромѣи, 
опрочє, отъ, паче, первей, пєрєдъ, пєрєжє, по, подлє, подлугъ, подъ, послѣ, прєдъ, 
прєзъ, przi, при, про, промєжи, промєжу, противко, противу, противъ, развѣ, 
сквозє, скузѣ, съ, оу, увъ, чєрєзъ 

Модальні бєз, водлє, водлуг, въ, до, за, ze, зъ, изъ, исъ, коу, къ, на, о, отъ, по, подлє, 
подлугъ, подъ, послѣ, прєдъ, прєзъ, при, съ, оу, увъ, чєрєзъ 

Часові въ, до, за, зъ, къ, мєжи, на, около, опослѣ, отъ, пєрєдъ, по, подъ, послѣ, прєдъ, 
прєзъ, при, прѣждє, съ, оу, чєрєзъ 

Причини для, дѣлѧ, за, заради, зъ, изъ, на, пєрєдъ, пєрєжь, по, прєзъ, про, ради, съ, оу, чєрєзъ 
Мети въ, для, до, дѣлѧ, за, коу, къ, на, по, прє, про, ради, съ, оу 
Означальні до, за, зъ, изъ, исъ, къ, на, о, отъ, подъ, при, съ, оу 
Кількісні бєз, въ, вышє, за, зъ, на, о, отъ, по, оу, чєрєзъ 

До того ж, існували відношення, притаманні лише певному прийменникові. Наприклад, прийменник 
бєзъ виражав умовно-часові відношення, за – відношення належності, на – відношення замісництва й 
обміну, о – міри і ступеня, подъ – обставинні, при – умови, оу, увъ – об’єктно-просторові відношення. 
Отже, первинні прийменники є переважно дво- чи й багатозначними, тобто розгалужена семантична 
структура – притаманна їм риса [1: 4]. Візьмемо, до прикладу, прийменники з особливо розвиненою 
семантичною структурою, зокрема прийменник за (див. Табл. 3).  

Таблиця 3. 
Прийменник ЗА (СУМ14-15) Прийменник ЗА (СУМ16-17) 

З родовим відмінком 
1. Виражає часові відношення: 
вказує на час, протягом якого щось відбувалося: 
были за кнѧ(з) льва. 
2. Виражає об’єктні відношення: 
вказує на те, що є приводом чогось: нє можє(т) 
быти кара(н) (!) за зло(г) соуда. 

1. Виражає часові відношення: 
вказує на час, протягом якого щось відбувалося 
(за): было за кнѧзѧ Михайла. 

Зі знахідним відмінком 
1. Виражає об’єктні відношення: 
а) вказує на особу або предмет, на які 
спрямована дія: проситиму бога за королѧ; 
б) вказує на предмет, в обмін на який 
виконується що-небудь, а також на ціну: дали 
єсмы о(т)мѣну за пєкули(ч). 
2. Виражає причинові відношення (за): дали […] 
за єго вѣрную службу сєло михлинъ. 
3. Виражає кількісні відношення (за): купилъ 
пань пєтрашь за сорокъ гривєнъ. 
4. Виражає відношення мети (за): дали то(т) 
прихо(д) храмоу […], за нашє здравиє. 
5. Виражає часові відношення: 
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось 
відбувалося (протягом): а городовъ оу рускои 
зємли новыхъ нє ставити […] за В ҃лѣ(т); 
б) вказує на часову межу дії (після): за В ҃
нє(д)ли литовьскимъ кнѧзємъ стати оу холмѣ. 
в) вказує на відрізок часу, що передував якомусь 
термінові або якійсь події (за): дєржати тыи 
мыта до Матки Божее днѧ первое за неделю. 
6. Виражає просторові відношення: 
вказує на напрям руху або межової лінії за (що), 
по той бік (чого): она оу поущоу за рєкоу 
оуєждчала. 
7. Виражає модальні відношення (за, на): а кто 
тоє нашє даниє пороушит, хотѧ за єди(н) волосъ, 
да є(ст) проклѣ(т) о(т) ба (!). 
8. Виражає означальні відношення (для): мѣсто 
за пасикоу чєрєз Сърєт оу повстини. 

1. Виражає об’єктні відношення: 
а) вказує на особу або предмет, на які 
спрямована дія (за, для, про): проси(м) вашу 
мл(с)ть за никои слуги наши; многиє рєчи их за 
сєбє забрала; сєй лис(т) […] за зємлю; 
б) вказує на об’єкт оплати (за): записую за працу; 
в) вказує на особу, предмет у ролі кого-, чого-
небудь (за): взѧл єсми собѣ за сына; 
г) вказує на особу, за яку хтось виходить заміж 
(за): ву (н)чѧкова дѣвька … пушла … за маркова 
сн҃а. 
2. Виражає причинові відношення: 
вказує на причину якої-будь дії або стану (за): 
за єго вѣрную службe тоє мыто … вєрнeли єму. 
3. Виражає кількісні відношення: 
вказує на суму, вартість чого-небудь (за): 
продали за тисѧщоу. 
4. Виражає відношення мети: 
вказує на мету дії (за): положили въ цр҃кви […] 
за своє здравїє. 
5. Виражає часові відношення: 
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось 
відбувалося (за, протягом): за три дни знову еи 
збудовати; вжє за ко(л)ко де(н) и(х) 
задє(р)живаю(т); 
б) вказує на часову межу дії (через, за): рачил 
Єго Милость томү выєханю рок зложити […] за 
дванадцат нєдѣль. 
6. Виражає просторові відношення: 
вказує на напрям руху або межові лінії (за): 
выєхали за днѣпрь. 
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З орудним відмінком 
1. Виражає просторові відношення: 
вказує на місце, де відбувалася дія або 
знаходилося щось (за): а придалъ єсмь єму озєра 
рыбнаѧ за днѣстромъ. 
2. Виражає об’єктні відношення: 
вказує на особу або предмет, на які спрямована 
дія (за): за нимъ стати; писалъ еси до насъ за 
слугою своимъ. 
3. Виражає означальні відношення (за, з): дали 
листъ за нашими пєчатьми. 
4. Виражає причинові відношення (за (чим), з 
(чого), через (що): за повелиниемъ велыкого 
князя Свыдрыгаила […] былысмо у … пана. 
5. Виражає модальні відношення (за): нехай они 
людей за себе зовуть. 
6. Виражає відношення належності кому (за): 
просилъ землицъ пустныхъ у Каменецкои 
волости […] што бывали за бояры. 

1. Виражає просторові відношення: 
вказує на місце знаходження чогось (за): купили 
землю за Днѣпромъ. 
2. Виражає об’єктні відношення: 
а) вказує на особу або предмет, на які 
спрямована дія (за): просили єго за нєю; 
б) вказує на особу або предмет, услід яких 
спрямована дія (за): не смеють люди за ними 
садитися; 
в) вказує на об’єкт чи суб’єкт заступництва, 
підтримки (за): за пано(м) свє(т)чить нє можє(т); 
г) вказує на особу, за якою беруть придане або 
спадщину (за): за дочкою своєю вѣно дал. 
3. Виражає означальні відношення (за): дали 
и(н)тє(р)цызы за по(д)писо(м) рукъ свои(х). 
4. Виражає причинові відношення: 
вказує на причину якої-небудь дії або стану (за 
(чим), з (чого), через (що): пашънѧ тамъ 
ѡпүщона за нєвъпокоємъ ѡтъ татаръ. 
5. Виражає часові відношення: 
а) вказує на відрізок часу, протягом якого щось 
відбувалося (за, під час): за Єго панством в 
покою сѣдимо. 
б) вказує на часову межу дії (після): пра(з)никы, 
котрыи за Па(с)хою идоу(т). 
в) вказує на послідовну зміну чого-небудь (за): 
ро(к) за роко(м) идучи. 
г) вказує на заняття, при якому проводять час 
(за): въ корчме за горилкою научилесь сѧ тое 
диялектыки. 
6. Виражає відношення способу дії (за): за 
квитомъ ихъ давати мають. 

Отож така багатозначність характерна для первинних прийменників, особливо в мові XVI–XVII ст., 
що, можливо, зумовлено й різножанровістю опрацьованих пам’яток XVI–XVII ст. порівняно із базою 
даних XIV–XV ст. (у першому випадку – ділові документи, хроніки, поезія, богословсько-релігійна 
література; у другому – виключно ділові документи). На відміну від первинних, вторинні прийменники 
використовувалися для оформлення переважно одного (рідше двох чи більше) виду смислових зв’язків 
між словами, проте мали тенденцію до розвитку семантичної структури, про що свідчать пам’ятки 
української мови XVI–XVII ст. (див. Табл. 4). 

Таблиця 4. 
Прийменник ВЕРХЪ (СУМ14-15) Прийменник ВЕРХЪ (СУМ16-17) 

З родовим відмінком 
1. Просторові відношення: 
вказує на напрям дії (поверх, вище): повєла 
нас пани Василєваѧ вєрхъ рєчки. 

1. Просторові відношення: 
а) вказує на місцезнаходження чогось (поверх, 
вище): записуєть павлови ролѣ кава(л)цувъ два 
єдє(н) на клинѣ а дрыгы(и) (!) вєр(х) сєла; 
б) вказує на напрям (поверх, вище): ѡтъ тых 
дубовъ вєрхъ лєса и рєчки чєрєз лищъ. 
2. Об’єктні відношення: 
вказує на особу, на яку спрямована дія (на): 
кладетъ вєрьхъ нас. 

З давальним відмінком 
 1. Об’єктні відношення: 

вказує на зверхність чого-небудь над чимось 
(над, понад): имайте плудъ вашъ на святусть, 
чомъ сесе есть верхъ пожиткови вічному. 

Ю. Шевельов так визначив роль прийменників у мові: ''Система відмінків забезпечує виявлення 
багатьох ходів і відтінків мислення. Але понад системою відмінків існує ще, сказати б, надбудова, що дає 
дальші розгалуження й паростки, які реалізують дальші відтінки значення. Такою прибудовою чи 
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надбудовою до відмінків є система прийменників'' [6: 211]. Прийменників в українській мові, за 
спостереженнями мовознавця, ''є мала кількість'', до того ж, ''деякі старі прийменники в сучасній 
українській літературній мові існують тільки в малих рештках, як-от: уз, к, ік […]'' [6: 394]. 

Висновки. Пам’ятки української мови досліджуваних періодів засвідчують використання великої 
кількості прийменників (зокрема тих, які Ю. Шевельов назвав ''старі''), проте це питання стане об’єктом 
окремої студії. 
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Гайда О. М. Предлог староукраинского языка: система и подсистема. 

Статья рассматривает систему предлога украинского языка XIV–XV вв. в сравнении с периодом XVI–
XVII вв. Анализируется семантическая структура некоторых предлогов и особенности их сочетания. 

Как выяснилось, вторичные предлоги количественно доминируют, однако семантическая база 
первичных предлогов более развита. Для исследуемых языковых единиц характерна широкая 

вариантность. Большинство предлогов имеют давнюю историю функционирования и сохранились в 
современном украинском языке. 

Ключевые слова: предлог староукраинского языка, семантическая структура, соединенность. 

Gaida O. M. Preposition in the Old Ukrainian Language: the System and the Subsystem. 

The article considers the prepositional system of the Ukrainian language of the XIV-XV centuries in comparison 
with the XVI-XVII centuries. The semantic structure of some prepositions and their compatibility are analyzed. It 
is found that the secondary prepositions quantitatively dominate, but the semantic base of primary prepositions 
is more extensive. The worked out linguistic units are characterized by the wide variation. It is revealed that the 

majority of prepositions of the studied period has a long history of functioning and remains in the modern 
Ukrainian language. 

Key words: prepositions in the Old Ukrainian language, semantic structure, conjunctivity. 


