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У сучасній українській мові група слів із значенням говоріння налічує 696 слів і 97 окремих 
форм: з коренем говор- 134 слова і 19 форм, з коренем каз- 188 утворень і 37 форм, з коренем 
мов- 374 слова і 41 форму. 

Багатство лексичних одиниць з цими коренями дає можливість точно й виразно 
передати ту чи іншу думку, свідчить про гнучкість і різноманітність словникового складу 
української мови. 

Найзагальнішим виразником основного значення – позначення процесу мовлення, — 
різні сторони якого передаються відповідними дієслівними формами і підкреслюються 
їхньою семантикою, є дієслово говори́ти1: «1. неперех. Мати здатність висловлювати думки, 
почуття; володіти мовою; 2. неперех. і перех. Усно висловлювати думки, погляди; 
розповідати про що-небудь // перен. Викладати думки, погляди (на письмі, в друкованих 
працях, картинах і т. ін.); // перен. Викликати які-небудь думки, почуття; Підказувати, 
провіщати що-небудь; 3. неперех. Вести бесіду, розмовляти; 4. неперех і перен. Бути доказом 
чого-небудь, свідчити про щось, указувати на що-небудь; 5. перех. Проявлятися в чиїх-
небудь думках, словах, діях; та ін.». 

Одне з перших двох значень цього дієслова обов’язково входить у семантику як 
утворень з коренем говор-, так і до решти слів, споріднених з дієсловами каза́ти та мо́вити. 
Цим досягається смислова цілісність, компактність згаданої сукупності слів. 

Іменник мова (існує думка, що історично іменник мова послужив основою для 
утворення всіх спільнокореневих слів, в тому числі мовити), нарівні з мо́вити, в сучасній 
українській мові утворює 86 слів (здебільшого складних) і 2 форми, більшість з яких 
базуються на другому значенні цього іменника. «Сукупність довільно відтворюваних 
загальноприйнятих у межах даного суспільства звукових знаків для об’єктивно існуючих 
явищ і понять, а також загальноприйнятих правил їх комбінування у процесі вираження 
думок; //Різновид цього комбінування у процесі вираження думок, якому властиві ті або інші 
ознаки». 

Кожне із згаданих слів, виражаючи загальне поняття говоріння, конкретизує це 
значення, додає якусь нову ознаку, властивість, пізнану мовцем, тобто відбувається процес 
утворення ідеографічних або понятійних синонімів. Наприклад, у дієслові змо́вити 
фіксується два значення: «промовити, сказати», але провідним виступає значення «заст. 
справляти заручини». Воно ж притаманне й іншим як спорідненим (змо́ва, змо́вини, 
змо́вний), так і словам іншого кореня — згово́рений, згово́рено, — що функціонують 
виключно з цим значенням: Коли ж відправлено послів і згово́рено за вінчання в церкві і 
весілля без прогайки, Ярослав лишив у себе Коснятина... (П. Загребельний); Як зозуля в 
зеленім лузі веде перед між галочками, — так молода згово́рена виходить на заручини з 
молодими сестрицями (І. Нечуй-Левицький). 

Згадане значення («справляти заручини») не властиве всім утворенням з коренями 
каз-, мов- та говор-, а лише тим словам чи їх сукупності, які виражають загальне поняття 
«взаємної домовленості кількох чи багатьох осіб про спільні дії». Пор. ще: Одна (сваха) 
чинить тісто (на весільний коровай), друга місить, третя догово́рює... (Етн. зб., т. 18, с. 19); У 
молодих на ці ниділі [неділі] догово́р (домовленість між батьками наречених про день 
весілля, подарунки тощо). 

Розвиток слів з коренями мов-, каз- та говор- в українській мові, як і в інших 
слов’янських мовах, залежить не тільки від взаємовпливів значень кожного елемента групи, 
але й від взаємозалежності з іншими групами, особливо з тими, що виражають процес 
мислення та волевиявлення: Виглянув, да аж руками сплеснув: — Се ж вона! — і ото вже 
                                                           
1 Тут і далі лексичні значення подано за Словником української мови, т. І—VII. К., 1970—1977 (скорочено 
СУМ). У статті використано також матеріали лексичної картотеки української мови Інституту мовознавства ім. 
О. О. Потебні АН УРСР. 



тоді почав на прямоту викладувать свою мову [думки.— М. Г.] пану сотнику... (П. Куліш). 
Компонент «волевиявлення» найактивніше проявляється у деяких словах з коренем 

каз- (на відміну від мов- та говор-), особливо в дієслові наказа́ти (як є центром синонімічної 
групи спонукання) і всіх похідних від нього. 

Значення говоріння у таких словах відійшло на задній план, поступившись 
«волевиявленню, спонуканню»: 

Дніпре! Дай своїм синам рідну воду пити,  
накажи ти ясенам дужче шелестіти 

(П. Тичина). 
 
Розвиток даного значення лише у словах з коренем каз- пояснюється тим, що воно 

виступає одним з провідних у семантиці дієслова каза́ти, на відміну від мо́вити та 
говори́ти: — Чи вже б ми не радніші тебе визволити?... Хіба нам не казано, як тебе 
нівечити?... так що ж ти будеш робити, коли взаперті?... (Панас Мирний). 

Як бачимо, розвиток слів із значенням говоріння, взаємозалежність їх між собою, а 
також взаємозв’язки з іншими семантичними групами, зокрема з тими, що означають процес 
мислення та волевиявлення, є результатом пізнання мовцем об’єктивної дійсності, глибшого 
проникнення в суть тих зв’язків, відношень, ознак, що характеризують поняття говоріння. 
 


