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У сучасній українській мові бо — найпоширеніший сполучник причини. Широко вживається 
він і в білоруській та польській мовах. А в таких літературних слов’янських мовах, як 
російська, болгарська, чеська, сербохорватська, сполучника бо зовсім немає. Тим часом, 
загальнослов’янський за походженням, цей сполучник ще в XIV ст. тією чи іншою мірою 
був властивий усім слов’янським мовам. Особливості розвитку кожної з мов стали 
причиною того, що доля слова бо склалася в них неоднаково. 

Службове слово бо фіксують уже в перших відомих пам’ятках старослов’янського і 
давньоруського письменства. На відміну від сучасного вживання цього сполучника, в 
давньоруську епоху він стояв не на початку підрядного речення причини, а послідовно 
вживався після першого самостійного (а інколи й службового) слова в цьому реченні. 
Сполучник бо зберігає панівну роль серед інших причинових сполучників до XV ст., але вже 
в мові XIV ст. зустрічаємо сполучення понеже бо, зане бо, в складі яких бо виконує роль не 
стільки одного із сполучників причини, скільки підсилювальної частки. У староруській мові 
вживаність сполучника бо різко скорочується, хоч остаточне витіснення його іншими 
сполучниками в російській мові фіксується не раніше 20-30-х років XVIII ст. 
(В. І. Борковський). Довгий час певний пріоритет цього сполучника ще підтримувався 
стійкістю його в пам’ятках з архаїчною будовою мови («Временник» І. Тимофеева, 
«Сказание А. Палицина», «Стоглав», твори А. Курбського та ін.), але живою нормою мови 
він уже не був. Його не засвідчують більшість граматик кінця XVII-XVIII ст. І якщо в 
російській мові XVIII ст. сполучник бо ще вживався в архаїзованій мові силабічної поезії, то 
у XIX ст. його вживання має на меті лише стилізацію мови. 

У староукраїнській та старобілоруській мовах з XIV ст. сполучник бо починає 
вживатися на початку підрядного речення причини. Розширюється сфера його вживання, 
він проникає в живе розмовне мовлення. Позиція сполучника в реченні довгий час 
лишається несталою. Ще в XVII ст. нерідко зустрічається бо на другому місці в підрядному 
реченні, але приклади з препозитивним бо переважають. У сучасних українській і 
білоруській мовах препозитивне вживання сполучника бо є літературною нормою. 

Не менше поширена в пам’ятках давньоруської мови і частка бо. Значення 
сполучника і частки ще не дуже чітко розрізняються. Головною причиною цього є те, що 
слово бо не лише приєднувало підрядне речення до головного, але й могло з’єднувати два 
цілком самостійних структурою і змістом речення, вказуючи на зумовлюючий зв’язок між 
ними, напр.: Да не мозіте оттягчати заповhдію, отъ ecu покаются. Иго бо Христово 
легко есть («Поучение новгородского епископа Луки»). Ось у таких випадках у 
давньоруській мові і мало місце вживання не сполучника причини, а частки зі 
стверджувально-пояснювальним значенням, подібно до сучасних укр. адже і рос. ведь. 

Стверджувально-пояснювальна частка бо мала в давньоруській мові характер 
книжності, тому її вживання обмежене певними стилями і жанрами. Після XVI ст. воно 
звужується ще більше. Порівняно довше зберігаються конструкції, в яких частка бо вводить 
чуже висловлювання, переважно біблейську цитату: Писано бо єсть, яко «вы есте храмъ 
Бога жива» («Сказание А. Палицына»). З часом змінюється стилістичне забарвлення таких 
конструкцій. Якщо в проповідях і житіях XV—XVII ст. вони звучали книжно-урочисто, то в 
мові XIX ст. ці конструкції мають жартівливо-пародійний характер. Ось як використовує 
стверджувально-пояснювальну частку бо О. Пушкін у листі до П. Вяземського: Судьба не 
перестанет с тобою проказить. Не сердись на нее, не ведает бо, что творит. 

Стверджувально-пояснювальна частка бо не проникала в живе розмовне мовлення. 
Російська мова її повністю втратила, хоч це не виключає можливості використання її в 
художній літературі як засобу створення комічного ефекту. 

Оскільки значення цієї частки досить близьке до сполучникового, то цілком слушна її 
подальша заміна новоствореними сполучниками ибо, потому что, так как, які, зберігши 



зміст, не могли, однак, зберегти експресивно-піднесеного стилістичного забарвлення 
конструкцій з бо. Шкодуючи з приводу невиправданої втрати російською мовою однієї з 
найвиразніших часток, поет В. Капніст писав: «Чим замінимо ми нині частку бо і 
прикметник вещий (в «Слові о полку Ігоревім». — Р. Ш.)? Хіба, може, вираз «ибо мудрый 
боян» зрівнятися силою і красою з виразом «Боянъ бо вhщій»! Сполучник ибо робить стиль 
розповідним, простим; навпаки, частка бо робить його віршованим, пишномовним. Більш 
виправдана і зрозуміла заміна частки бо сполучником-часткою ведь, при якій хоч і 
втрачається книжно-урочистий тон оповіді, зате зберігається її виразність. 

Порівняймо художні і ритмічні переклади деяких давньоруських конструкцій із 
«Слова о полку Ігоревім», що включають сполучник або частку бо, на українську і російську 
мови: 

Боянъ бо вhщій, аще кому хотяше пhснь творити... 
Боян бо наш віщий, як хотів кому пісню творити... 
(пер. М. Рильського) 
 

Боян же вещий, коли хотел кому песнь творити... 
(пер. В. Стеллецького) 

Боян бо віщий, якщо кому хотів пісню творити... 
(пер. Л. Махновця) 

Ибо боян вещий, если кому хотел песнь воспеть... 
(пер. Д. Лихачова) 

 
Игорь плъкы заворочаетъ жаль бо ему мила брата Всеволода. 

Ігор полки повертає, жаль йому брата любого 
Всеволода (пер. М. Рильського). 

Игорь полки оборачивает: жаль ему милого брата 
Всеволода (пер. В. Стеллецького) 
 

Ігор полки завертає: жаль бо йому милого брата 
Всеволода (пер. Л. Махновця). 

Игорь полки возвращает, ибо жаль ему милого 
брата Всеволода (пер. Д. Лихачева) 

 
Уже бо братіє невеселая година въстала. 

Невесела, браття, настала година (пер. М. 
Рильського) 
 

Уж невеселая, братья, година настала (пер. В. 
Стеллецького). 

Уже бо, браття, невеселая година настала (пер. Л. 
Махновця). 

Уже ведь, братья, невеселое время настало (пер. Д. 
Лихачова). 

 
Ты бо можеши Волгу веслы раскропити... 

Твої бо воїни можуть Волгу веслами розплескати... 
(пер. М. Рильського). 
 

Ты ведь можешь Волгу веслами расплескати... 
(пер. В. Стеллецького). 

Ти бо можеш Волгу веслами розкропити... (пер. Л. 
Махновця). 

Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать... 
(пер. Д. Лихачова). 

 
Навіть така незначна кількість прикладів показує, що наявність службового слова бо 

в перекладі краще зберігає і ритміку оригіналу, і його стилістичні особливості. 
В українській мові стверджувально-пояснювальна частка бо в одних випадках 

злилась з омонімічним сполучником, а в інших була замінена сполучником-часткою адже, 
яка має експресивне забарвлення. Крім того, в сучасній українській мові збереглось і 
вживання постпозитивного бо у значенні спільному для сполучника та частки. Пор.: Як 
бити ворогів — то до кінця, самі ж бо не впадуть вони під ноги (П. Тичина). Але ці 
інверсійні конструкції тільки зовні нагадують конструкції з постпозитивним бо 
давньоруської мови, їх стилістична установка зовсім інша. 

Близька значенням до стверджувально-пояснювальної і частка бо, що супроводжує 
синтаксично відокремлені речення, які несуть у собі побіжні зауваження, а також уточнення, 
роз’яснення, доповнення змісту раніше сказаного. Наприклад: І єсть путь от Ієрусалима въ 
Галилею къ Тиверіадъскому морю, і къ Фаорьстhй горh, и къ Назефету: та бо земля около 
Тивиріадъского моря вся зовется Галилея, и есть та земля от Ієрусалима на лhтній 
въстокь лиць («Хожение игумена Даниила»). 

Досить широко вживалася в давньоруській мові підсилювальна частка бо в межах 
простого речення. Ця частка, як і частка же, підсилювала значення певного слова і разом з 
тим стверджувала зміст сказаного: Ты бо можеши Волгу веслы раскропити («Слово о полку 



Ігоревім»). Вчені вважають, що саме стверджувальне значення є первинним у слові бо і вже 
на його основі лише в слов’янських мовах розвинулось значення стверджувально-
пояснювальної частки та причинового сполучника (А. Мейє, Л. А. Булаховський). 

Ця частка теж мала постійне місце: після першого слова в реченні. Її вживання в 
писемних пам’ятках не завжди мотивоване, оскільки значення частки надто неконкретне. 
Цим пояснюються неодноразові пропуски частки при переписуванні тексту, особливо в тих 
випадках, коли вона знаходилася на третьому місці в реченні або далі, а також випадки 
заміни її часткою же з таким же нечітко окресленим значенням. Слід відзначити, що в 
переважній більшості вживань частки бо і же розрізняються стилістичним забарвленням, і в 
таких випадках їх взаємозаміна неможлива. Частка бо надає текстові відтінку емоційної 
наповненості, схвильованості, патетики. Ось чому з 17-ти випадків уживання частки бо в 
«Слові о полку Ігоревім» у 15-ти вона входить до складу звертань та емоційно-ліричних 
відступів. Протягом усього часу існування у староруській мові частка бо переважно 
супроводжує прислівник уже в плачах і стилістично споріднених з ними текстах та вказівну 
частку се в описових конструкціях, які зображують розгортання певних подій: Уже бо время 
смерти нашея приближися днесь» («Казанская история»); Се бо юноша един в стан свой 
тече, и поведав сотнику своєму (там же). На відміну від же, частка бо майже не 
зустрічається в реченнях із прямим питанням, її експресивні можливості виявляються в 
риторичному питанні: Кто бо не возплачетця толико погибели? («Повесть о разорении 
Рязани»). Навпаки, у спонукальних реченнях, властивих розмовній мові, вживається лише 
частка же. 

У російській мові стверджувальна частка бо існувала аж до XVII ст., але в основному 
в творах, написаних архаїзованою мовою. Поодинокі випадки вживання цієї частки в 
приватному листуванні та прислів’ях ХV—XVII ст. припадають виключно на цитування. Це 
ще раз свідчить про невластивість цієї частки народнорозмовній мові старої Русі. Сучасна 
російська мова повністю втратила цю частку. Нема її і в російських діалектах, крім курських 
та воронезьких, де поширення спонукального бо могло відбутися під впливом української 
мови. 

В українській мові стверджувальна частка бо проникла в розмовне мовлення, де 
перетворилася в енклітичну частку з спонукальним та підсилювальним значенням: 
Усміхнися-бо до мене (Т. Шевченко); Чий ти парубок, чий парубок у чоботях, чий бо ти? 
(Марко Вовчок). 

Таким чином, основне призначення частки бо — підсилювати значення певного слова 
або виразність усього речення — не змінилося протягом усієї історії української мови. 

У давньоруській мові частка бо мала значно ширше коло значень, ніж у сучасній 
українській. Розглянемо коротко найголовніші з тих значень, що не збереглися. У сполученні 
з вказівним займенником вона виконувала функцію означення того чи іншого явища, 
предмета, виділяючи його з ряду інших, тобто мала значення «саме він, а не хтось інший». У 
такому вживанні зустрічаємо частку бо в «Слові о полку Ігоревім»: Были вhчи Трояни, 
минула лhта Ярославля, были плъци Олгови, Олhга Святославлича. Тъй бо Олегъ мечемь 
крамолу коваше. Означальне бо вживалося в давньоруській мові дуже рідко. Кількість його 
вживань була б іще меншою, коли б вона не доповнювалася сполученням типу «о таковыхь 
бо... рече» (саме про таких... сказав), що вводять біблійські висловлювання, співвідносячи їх 
зміст із предметом розповіді. 

З XIV ст. означальна частка бо у мові писемних пам’яток майже зовсім не 
вживається, принаймні її значення нівелюється настільки, що розпізнати його серед інших 
значень цієї частки неможливо. 

Ще рідшою в давньоруській мові була вказівно-видільна частка бо. Її вживання 
обмежувалось контекстами повчального характеру, де вона у сполученні з вказівними 
займенниками і прислівниками тако, сице таково і под. вживалась у заключному реченні, 
що мало служити висновком із сказаного: Таково бо бh милосердіе великааго отца нашего 
Феодосия («Житие Бориса и Глеба»). Ця частка вживалася в староруській мові аж до 



XVII ст., але з помітним відтінком архаїчності, що робило можливим уживання її виключно 
в полемічних та публіцистичних творах. У розповідні жанри та розмовну мову вказівно-
видільне бо не проникало. 

Наше уявлення про історію частки бо в українській і російській мовах було б 
неповне, якби ми не згадали ще про її словотворчу роль. Саме частці бо завдячують своїм 
існуванням багато сполучників і часток давніх і сучасних слов’янських мов: 
старослов’янське убо, російські ибо, либо, українське або, польське albo, чеське nebo, 
словацькі lebo, alebo та ін. 

Історія сполучника і частки бо в слов’янських мовах свідчить, таким чином, що слова 
в мові розвиваються і функціонують нерівномірно. В одних мовах давні слова та їх значення 
зберігаються до теперішнього часу, в інших або зовсім випадають з словника, або 
зберігаються в найкращому разі як історизми чи архаїзми, оскільки лексика кожної окремої 
мови являє собою самостійну, до певної міри замкнуту, внутрішньо упорядковану і 
оригінально організовану систему. Дослідження історії кожного окремого слова дозволяє 
мовознавцям краще уявити собі і всю цю систему в цілому. 
 


