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Перелік умовних скорочень 
Adv – обставинний поширювач 
Advcaus – зі значенням причини 
Advinten – зі значенням інтенсивності 
Advqual – зі значенням характеристики 
Advloc – зі значенням місця 
Advman – зі значенням способу 

Advtemp – зі значенням часу 

Instr – інструмент 
N – синтаксичний іменник 
N1,2,3,4,5 – іменник чи субстантив у відмінковій формі 
PraedstVf – предикат стану, виражений формою особового дієслова 
Praep – прийменник 
Praep N2,3,4,5 – прийменникова форма непрямого відмінка іменника 
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П. І. Білоусенко, І. О. Іншакова 
 

СУФІКС -ОТА (-ЕТА) В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХІІІ ст. 
 

Білоусенко П. І., Іншакова І. О. Суфікс -ота (-ета) в українській мові XI–XIII ст.  
У статті розкрито походження суфікса -ота (-ета), описано функції дериватів 

із цим формантом в давній руськоукраїнській мові на рівні словотвірних і лексико-
словотвірних типів. Задокументовані деривати ХІ–ХІІІ ст. найчастіше творилися від 
прикметників, рідше – дієслів, іменників та інших частин мови. Суфікс -ота (-ета) в 
семантичному плані продовжує традиції праслов’янської мови: за допомогою 
розгляданого форманта творилися головним чином абстрактні назви якостей і 
властивостей, які могли набувати переносного абстрактного значення або зазнавати 
конкретизації.  

Ключові слова: суфікс -ота, лексико-словотвірні типи, давньоруськоукраїнська 
мова, субстантивація прикметників, назви якостей і властивостей, конкретизація 
абстрактних назв.    
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Белоусенко П. И., Иншакова И. А. Суффикс -ота (-ета) в украинском языке 
XI–XIII ст.  

В статье раскрывается происхождение суффикса -ота (-ета), описываются 
функции дериватов с указанным формантом в древнем русскоукраинском языке на 
уровне словообразовательных и лексико-словообразовательных типов. 
Задокументированные дериваты XI–XIII вв. чаще всего происходили от 
прилагательных, реже – глаголов, существительных и других частей речи. Суффикс  
-ота (-ета) в семантическом плане продолжает традиции праславянского языка: 
с помощью рассматриваемого форманта образовывались главным образом 
абстрактные названия качеств и свойств, которые могли обретать  переносное 
абстрактное значение или подвергаться конкретизации. 

Ключевые слова: суффикс -ота, лексико-словообразовательные типы, 
древнерусскоукраинский язык, субстантивация прилагательных, названия качеств и 
свойств, конкретизация абстрактных названий. 

 
Belousenko P. I., Inshakova I. O. Suffix -ota (-eta) in Ukrainian language XI–XIII 

centuries. 
The origin of the suffix -ота (-ета) is revealed, the function of these formants is 

described in the old Russian-Ukrainian language at the level of word forming and lexical 
word forming types. The documented derivatives of XI–XIIІ centuries were created from 
adjectives, and rarely from verbs, nouns and other parts of the language. Suffix -ота (-ета) 
in semantic terms continues the tradition of the Old Slavic language: with this formant 
mainly abstract names of qualities and characteristics were created that might acquire 
different abstract meaning or were subject to concretization or specification. 

Overview derivatives with the suffix -ota (-eta) gives reason to believe that the 
formant performing similar functions as in Proto-Slavic language, he participated in the 
creation of abstract names of adjectives, verbs and nouns with a fairly wide range of lexical 
and structural word types. In nouns often deals with the points observed the development of 
secondary importance, with secondary semantics often goes beyond the abstract. Only in 
rare cases have substantyvy -ota on the specific value, often this semantics is secondary. In 
some cases betrays a tendency entry formant     -ota uvyraznyuvalnoyi function. 

Key words: -ота (-ета) suffix, lexical word forming types, the Old Russian-
Ukrainian language, substantivizing of adjectives, names of qualities and characteristics, 
specification of abstract names. 

 
Суфікс -oтa бере початок від давньоіндоєвропейського -tā 

[7, с. 52], вторинною функцією якого у праслов’янській мові було 
творення деномінальних абстрактів, попередній -о- первісно належав 
до -о-основ [9, с. 552], звідси праслов’янський продуктивний формант 
-o-ta [8, с. 42]. Зрідка суфікс -ta творив субстантиви від прикметників 
на  -ь, наприклад: *niščeta ‘убозтво, бідність’ від прикметника  *niščь, 
*niščь < nistj-, д-р-укр. нищь (нищии), ст.-сл. íèøòü (ЕСУМ ІV 94), що 
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спричинило появу рідковживаного варіанта -eta. У праслов’янській 
мові розгляданий формант найчастіше субстантивізував прикметники 
[6, с. 39–47]. 

I. Дібраний матеріал із джерел давньої руськоукраїнської мови 
свідчить про високу продуктивність форманта. Цей суфікс творив 
творив головним чином деад’єктиви на позначення якостей і 
властивостей, які групувалися в кілька лексико-словотвірних типів.   

Більшість груп згаданих абстрактних номенів так чи так 
пов’язано з людиною. Це найперше найменування зовнішніх або 
внутрішніх ознак людини: нhмота ‘німота, неясність (мовлення)’ 
(1047 СлРЯ XI 175); слhпота (1096 Ср ІІІ 442) ‘сліпота, поганий зір’, 
пор. перен.: Дьньсь прекрасьныя радости начало, дъхнуша вhтри 
съпасения произвhстьници, естьства нашего раздрушаеть слhпоту 
(XII СлРЯ XXV 82) ‘відсутність здатності бачити і розуміти будь-що, 
правильно судити про будь-що’; И абие посла к Тиверию, владhющу 
над Египтом и над Александриею, являя ему бодроту воинскую 
(XI/ХVІІ СлРЯ І 269) ‘бадьорість’; хромотоу въ тhлh оучинить 
(1223 СГ 11). 

Дещо більшою є група назв проявів людського характеру: 
добротh почюдимс# (1080-1089 Іо 94) ‘доброта’, СДЯ подає також 
значення ‘чеснота’, ‘чуйність, співчуття, приязнь до когось’, ‘благо, 
багатство, здобуток’, ‘краса, привабливість’, ‘інтерес, користь’ (1076 
ХІІ СДЯ ІІІ 14–15), пор. недоброта (1284 СДЯ V 253) ‘те, що недобре, 
зле’; дн̃евныа щедроты (1080-1089 Іо 95) (щедрыи ‘милосердний, 
щедрий’); приснота (XI СлРЯ XX 21) ‘щирість’; таково бh того 
смиреніе и простота (ХІІІ КП 46), пор. Есеи… живут же болh ста 
лhт простоты дhля пища (XI/ХVІ СлРЯ XX 237), Киане совhщашася 
тайно, хотящее посадити Вячеслава […] въ Киевh, любяще убо его, 
простоты его ради (1150 Там само), святая простота (XIII Там 
само); жестота  (ХІ СлРЯ XXI 98) ‘суворість, жорстокість’. 

Досить об’ємною є група найменувань стану істоти 
(матеріального, фізичного, психічного): нагота (1076 СДЯ V 134) 
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‘голизна’, пор. Прhда(и) ж(ь) тhло свое (на) наготу, волю на 
попьрание (1076 СлРЯ X 55) ‘вид і стан оголеного тіла’; нищета (1076 
СДЯ V 420) ‘бідність, нужда, злиденність’ , пор. нетщета (XIII СлРЯ 
XI 323) ‘бідність, злиденність’ у сполуці на нетъщетh поставити ‘не 
зазнати збитків, не зашкодити’, пор. також: Въ мьзды мhсто соугоубоу 
тъштетоу приимеши (1076 Ср ІІІ 1062), пор. д-р-укр. тещ, ст.-сл. 
òúùü ‘пустий, даремний, метушливий’ (Ф ІV 130); Мъног@ хот#аше 
подати др#хлот@ прав#щиимъ (XI Ср І 738) ‘скорбота’; и велика 
тhснота и томленіе люте людемъ ту бываеть (1106-1108 ХД 62); Съ 
нищетою и съ болhзнию и сь пустотою (XI СлРЯ XXI 55) ‘самітність, 
покинутість; відсутність друзів, близьких’, пор. Се видhвъ уношю 
богата, многыя ласкавникы влекуща к собh, и реч(е): уноше, жаль ми 
твоея пустоты (XIII СлРЯ XXI 55); скудота (XI СлРЯ XXV 39) 
‘нужда, нестатки, необхідність, потреба; відсутність будь-чого 
необхідного’ чи ‘потреба в їжі, голод’: Акы… скудотами исцhлhвъша 
уже, еже по малу лhнении и лихосытиемъ пакы сълягуть и на тыжде 
недугы възидуть (XI СлРЯ XXV 39) або ‘бідність, злиденність’: Гладъ 
крhпокъ и скудота велия (XIII СлРЯ XXV 39); uзота  (XII Ср ІІІ 1172) 
‘тіснява’; на овы вhрою и тьрпhниемь, а на другыя страхомь и 
слаботою (XIII Там само 52) ‘відсутність або недостатність душевної 
стійкості, твердості’; и всhм л(ь)готу твор"ше собою (ХІІІ/ХV КП 88) 
‘полегшення’ (льгъкый ‘легкий, не важкий’); другъ другу тяготы 
носите (Там само); т#жета (XIII Ср ІІІ 1102) ‘тяжкість, надлишок’. 
Близькими в семантичному плані до цієї групи є поодинокі назви 
хвороб: пhгота (XII–XIII СлРЯ XIV 185) ‘проказа, горбки на шкірі, 
струпи (при проказі)’, пор.: Пhготивыимъ пhготы акы лопатою 
словесьмь събрыса (Там само). 

Кілька деад’єктивів іменують уявлення людей  про красу і 
досконалість чогось, поняття моральної свідомості й етики: в лhпот@ 
ωдhша ст̃ыа цр̃кви (1080–1089 Іо 93) (лhпыи ‘красивий, гарний’), 
пор. також Въ лhпоту – ‘заслужено, справедливо’: Владычню волю 
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вhдуще и презрhвше въ лhпоту паче инhхъ казними есмы (1093 СлРЯ 
VIII 209), пор. славо и велелhпотоу възложілъ ~си на нь (ХІ/ХІІІ–ХІV 
ХА 129); вс#кою красотою оукраси (1080-1089 Іо 97); доблета 
(XI СлРЯ IV 256) ‘доблесть’, пов’язане зі старослов’янським äîáëü 
‘доблесний, благородний, сильний’, на ґрунті давньої 
руськоукраїнської мови мотивувався прикметником доблии 
‘доблесний, мужній’ (ХІ–ХІV СДЯ ІІ 477); рhснота  (XI–XII СлРЯ 
XXII 147) ‘істина, правда’; простоту е" вразумhвше (ХІ/ХVІ 
ИФ 175), пор. простота (поч. ХІІІ СДЯ ІХ 188) ‘скромність 
невибагливість’, ‘простодушність, прямота’ (1284), ‘легковажність, 
недоумство’ (1284); извhтъ имh" чистоты ради или немощи (1080–
1089 Іо 3); чистота своя (ХІ/ХVІ ИФ 211), пор. пречистота 
(ХІ/ХІІІ–ХІV СДЯ 332) ‘чистота, цнотливість, непорочність’. 

Низка похідних виокремлюється в досить чітко окреслену групу 
іменників із параметричним значенням: широта (1073 Ср ІІІ 1595) 
‘широта, простір’ , пор. перен. Соломонъ широты сьрьдьцю проси оу Б᷉а 
(XI Ср ІІІ 1595); бързота,= бръзота (XI Ср I 198); малота (XI/ХІІ–ХІV 
СДЯ ІV 498) ‘дещиця, незначущість’; w(т) высоты ср(д)ца … зми~ве 
соуть тоу … локотъ седмь -і̃- въ долготоу и толъстота вели" и 
страшна (ХА ХІ/ХІІІ–ХІV 49); 30 въ дьлину а 30 въ высоту (ХІІІ/ХV 
КП 3) ‘протяжність знизу догори, висота’ або ‘вись, вишина, вершина’ 
(1156–1169), пор. перен.: высоту б᷉жи" слова разоумhвающе (ХІІ Там 
само) ‘велич, досконалість’, пор. також вьрховьн#" высота (XII СДЯ ІІ 
255) ‘голова’, высота (XIII/XIV Там само) ‘зарозумілість, гордовитість’; 
малота и хоудость тhла ~го (ХА ХІ/ХІІІ–ХІV 127); скорота (ХІ/ХІІІ–
ХІУ Ср ІІІ 384) ‘швидкість’; толъстота вели" и страшна (ХА ХІ/ХІІІ-
ХІV 49); великота (ХІІ–ХІІІ СДЯ І 384) ‘велич’; а слово сво~" 
ч#стоты дьрж#ть(с) (60-і ХІІ УС 117) від частъ ‘густий, частий’. 

Досить представницькою є група назв кольорів, наприклад: 
бhлота (1073 СлРЯ І 136) ‘білизнá’; чьрнота = чрьнота (1073 Ср ІІІ 
1562) ‘чорнота, чорний колір’; И от(и)меть г᷉ъ славу ризъ их… и 
синеты, и чрьвленица, и синету съ златъмъ претыкану (XI СлРЯ 
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XXIV 149), пор. синота (XIII СлРЯ XXIV 154) ‘шовкова пряжа або 
тканина, а також одяг з такої тканини всіх відтінків синього кольору’; 
свhтлота (1035 СлРЯ XXIII 146) ‘сяйво’, перен. Въ свhтьлотахъ 
ст᷉ъихъ твоихъ (XII СлРЯ XXIII 146); пестрота (XI–XII СлРЯ XV 24) 
‘будь-яке вкраплення, кольорова пляма як прикраса на будь-чому 
(малюнок, оздоба, візерунок)’ або ‘природня кольорова пляма, цятка на 
шкірі тварини, пір’ї птаха і т. ін.’, наприклад: Аще и рысь будеть, то да 
умьреть съ пьстротами (XI СлРЯ XV 24), Просто явh заповhди сея 
слово есть, ничьто же пьстроты имhя, ни неудобьпостижьное, ни 
прhмудрааго трhбуя съказания (XII СлРЯ XV 24) ‘лукавство, 
хитрість’, Тако мънозh сущи пьстротh и недугу въ д᷉ши страстии 
нужьно многообразьнуму быти (XII СлРЯ XV 24) ‘різноманітність’. 

Поодинокі деривати називають зовнішньо-конфігураційні 
особливості предметів, ознаки, що сприймаються органами чуття: 
острота (XII СлРЯ XIII 162) ‘гострота’ чи ‘вістря, лезо’ (1232 р.) або 
‘швидкість, стрімкість’ (ХІІІ ст.); круглота (XIII/ХІV–ХV СлРЯ 
VIII 80) ‘округлість’; сухота, =с@хота (1073 Ср III 632) ‘сухість’; 
сл̃нчьнhи теплотh (1037–1050 ІлСл 82); м#кота (1073 Ср ІІІ 172 ) 
‘м’якість’; пустота (ХІ СлРЯ XXI 55); влагота (XIII СлРЯ ІІ 207) 
‘волога, вогкість’; мокрота (XIII СлРЯ IX 237); ‘властивість, стан 
мокрого, рідкого; сирість, вологість’ або ‘волога, рідина’ (XII–XIII ); 
Своея ветъхоты съвлhщися (XII СлРЯ ІІ 127) ‘старість, дряхлість’. 

Деякі похідні на -ота називають стан довкілля чи суспільства: 
свhтлота (1035 Ср 299) ‘сяяння’, пор. свhтьлота (XII Ср III 299) 
‘благоліпність’. Іменник низота зі «Слова про закон і благодать 
митрополита Іларіона» (Се в послhднюю низоту снидосте от 
внешняа славы) (XI СлРЯ XI 374) ‘низьке або принизливе становище’ 
зафіксовано в обстежених джерелах із вторинним значенням, 
первинно він мав локативну семантику. 

Кілька відприкметникових іменників мають значення особи: 
Uнота (1076 Ср ІІІ 1231) ‘юнак’ (Uныи  ‘молодий’, пор. Uньць ‘бичок, 
теля’); сыротh и вдовицу (80-і ХІІІ ЖАН 28) від сирыи ‘осиротілий’.  
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ІІ. Віддієслівні утворення теж мають переважно абстрактну 
семантику, це найменування внутрішнього стану людини, взаємин у 
колективі, суспільстві: алкота (1076 СДЯ І 81) ‘сильне відчуття 
голоду; піст’; И они имъ сказали: … 3-я зhвота, 4-я блевота (XIII–
XVIII СлРЯ V 368); съколота (1097 Ср ІІІ 719) ‘смута’, ‘підступи, 
інтриги, таємні домовленості’, певне, пов’язане із колоти 
‘розколювати, розбивати’, див. також [2, с. 78]; могота, могута, 
мугута (XIII/1447 СлРЯ IX 230) ‘міць, сила, могутність’, пов’язано із 
могти (<*mogti, первісно ‘тягти’); дрhмота (XIV СДЯ ІІІ 95) 
‘дрімота’. Трапляються назви результатів діяльності людини в 
словесному вираженні: клевета (1076 СлРЯ VII 156) ‘наклеп; 
помилкове звинувачення’ (XI ст.), пор. клевета же разлучаеть 
дружбу (XI Там само) ‘лайка; ганьба’, цей іменник з ремаркою ‘не 
зовсім ясне’ пов’язують із дієсловом *klьvati, укр. клювати, 
в українську мову, можливо, запозичений зі старослов’янської (ЕСУМ 
ІІ 455), пор. оклевета (1282 СДЯ VI 106) ‘наклеп, донос’. 

Ж. Варбот до структур із давнім -ta відносить вьрста (до 
вьртhти, вьрнути), невhста (до вhсти, вhдати), пята (до пяти, 
пьну), рота ‘присяга, клятва’ (до речи), проте жодна із них, певне, не 
перебувала в цей період у живих словотвірних зв’язках із наведеними 
твірними ні формально, ні сематично, див. також [Vaillant 1984, 
с. 684–685]. Це дає підстави вважати, що суфікс -тa в українській мові 
ХІ-ХІІІ ст. практично вийшов з обігу й у наведених словах 
реконструюється лише етимологічно. Натомість його функції почав 
виконувати суфікс -oma.  

ІІІ. Небагато задокументовано в текстах Х–ХІІІ ст. й 
відіменникових похідних, які мають абстрактне значення. Це головно 
різнорідні деривати, що позначають уявлення людей про красу й 
досконалість чогось, стану людини й довкілля, наприклад: красота 
(1076 СлРЯ VIII 23) ‘краса’, ‘те, що прикрашає’; ‘витонченість, 
дотепність’, пор.: Приключитьс# "ко обрhте ~диноу. сироу оубогоу. 
и красоты ~" дhл# кормить ю (1296 СДЯ ІV 286) ‘красива, 
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приваблива зовнішність’, пор.: також: погоубить м(о)лтвьноу\ 
красотоу помнhни~ гнhвьно~ (1076 СДЯ IV 287); ‘радощі, блага; 
задоволення, насолода’, пор. також: красота бо пhнии чадо 
мирьскыхъ ~сть. того ради и сбираютс# люди~ въ цр᷉квь (1296 СДЯ 
ІV 288); ‘стрункість, милозвучність, супровід вокальними прикрасами 
(про церковний спів); красномовство, пишномовність’, и, видhвъ 
сл᷉нце и лоуноу и всю красотоу нб(с)ноую, прельстивъс# поклониши(с) 
имъ (XIII–XIV СДЯ ІV 288) ‘краса’ – про будову, порядок. Від 
розглянутого деривата виявлені похідні префіксальні іменники: 
некрасота (1096 СлРЯ XI 156) ‘потворність’, прекрасота (XII СлРЯ 
XVIII 252) ‘краса, пишнота’; мракота (XIII / XIV СДЯ V 30) ‘морок, 
темрява’ або ‘повна відсутність світла, темрява; щось чорне, темне 
(про дим, туман і т. ін.)’ (1097 СлРЯ IX 288), від ст.-сл. ìðàêú ‘те 
саме’ з увиразнювальною функцією розгляданого суфікса; т#гота 
(XI Ср ІІІ 1098) ‘тяжкість; праця; неприємність’  (1141 Там само 1099), 
‘біда, нещастя’ (1205 Там само): Многу т#готу людемь симъ 
створиша продажами и вирами (1175 Ср ІІІ 1099) ‘утиски’, 
праслов’янське *tęga > ‘тяга’ із суфіксом стану -ot-a (пор. робота) 
утворило похідний іменник *tęgota > тягота ‘важкість’. Від нього за 
допомогою суфікса -h-ти утворене дієслово тяготhти 
‘притягуватися до чогось, приваблювати’; работа (1282 СДЯ ІХ 436) 
‘рабство, полон; робота, справа, труд; служба’  (1076 Там само, 438), 
‘поклоніння (релігійне)’ (ХІ/ХІІІ–ХІV 439); пор. прасл. *оpbiti 
‘працювати на когось’ від *orbъ ‘раб’ (ЕСУМ V 99); соромота 
(XII СлРЯ XXVI 183) ‘ганебне, принизливе становище; ганьба, 
безчестя’, тут суфікс -ота має увиразнювальне значення. 
Із конкретним значенням документується лише іменник шарота 
(XIII Ср ІІІ 1582) ‘фарба’ або ‘фарбування, підфарбування’ (Там само) 
від ст-сл. øàðú ‘фарба’, øàðíòí ‘фарбувати’.  

Огляд дериватів із суфіксом -ота (-ета) дає підстави 
стверджувати, що цей формант виконував схожі функції, що й у мові 
праслов’янській: він брав участь у творенні абстрактних найменувань 
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від прикметників, дієслів та іменників із досить широким діапазоном 
лексико-словотвірних типів. У розгляданих іменниках нерідко 
спостерігається розвиток вторинного значення, при цьому вторинна 
семантика часто не виходить за межі абстрактної. Лише в окремих 
випадках маємо субстантиви на -ота з конкретним значенням, нерідко 
ця семантика є вторинною. В окремих випадках прозирає тенденція 
набуття формантом -ота увиразнювальної функції. 
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Бузько С. А. Поняття стилістичної маркованості мовних засобів 

(загальнотеоретичний аспект). 
У статті описано основні наукові підходи до визначення поняття стилістичної 

маркованості мовних засобів. Стилістична маркованість (стилістичне забарвлення) 
розглядається як наявність у мовної одиниці додаткової конотативної інформації 
емоційного, експресивного, оцінного чи стильового характеру, що зумовлює здатність 
цієї одиниці створювати певний стилістичний ефект, надаючи мовленню, залежно від 


