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Деякі частки виконують словотворчу функцію і завжди виступають у поєднанні з іншими 
словами. В результаті такого поєднання утворюються складні за своєю будовою слова, що 
переважно мають значення, відмінне від семантики непохідного слова. Переважна більшість 
словотворчих часток відзначається занадто послабленим лексичним значенням у порівнянні, 
наприклад, з фразовими і використовується в основному для творення неозначених 
займенників та прислівників (будь-, -будь, -небудь, де-, діал. да-, казна- та ін.). У такій же 
функції застосовувалася і давня словотворча частка леда-, що була досить поширеною у 
староукраїнській мові, а тепер зовсім вийшла за межі літературного вжитку, зберігшись лише 
в південно-західних говірках сучасної української мови. Словники української мови 
засвідчують цю частку тільки у складі неозначених діалектних займенників леда-хто, леда-
що, леда-який (Словник Б. Грінченка, СУМ), хоча використовувалася вона і для творення 
неозначених діалектних прислівників леда-де, леда-куди тощо. Частка леда- має значення 
«будь-який», «всякий». У Словнику Б. Грінченка значення слова лева, що кваліфікується як 
незмінне1, розкривається так: «Всякій, кто бы ни, что бы ни (в презрительном смыслh)». 

Аналіз лексем, утворених за допомогою частки леда-, дає можливість встановити 
наявний в цій частці відтінок неозначеності часто з негативним емоційним забарвленням; 
пор.: леда-хто — «будь-хто або хтось, до кого немає довір’я» (СУМ); леда-біда — «негодяй, 
плохой человhк» (Словник Б. Грінченка); леда-як — «погано, як-небудь» (М. Фасмер); леда-
який — «поганий, ледачий» (СУМ). 

Отже, на відміну від інших словотворчих часток, частці леда- властиве ще й 
модальне значення, що містить негативну оцінку. Особливість цієї частки передавати певне 
модальне значення та логічне її виділення у складі новоутворених слів позначилися і на їх 
семантиці: здебільшого вони мають негативне емоційне забарвлення. Відзначена 
особливість сприяла також переходу цих утворень в інші частини мови. Так, колись 
неозначений займенник леда-що із значенням «будь-що», «що завгодно» перейшов у 
категорію іменника ледащо — «те саме, що ледар», «лінива людина», «нероба», а леда-чий із 
значенням «будь-чий», «чий завгодно» — в категорію прикметника ледачий — «поганий, 
лінивий». 

У сучасній українській літературній мові існує значна кількість похідних від даних 
слів утворень у складі різних категорій (іменників, прикметників, дієслів тощо): ледар, 
ледарство, ледарювати, ледач, ледачість, ледачо, ледащий, ледащиця та ін. Сучасний читач 
навряд чи стане пов’язувати їх виникнення з часткою леда-. Проте саме вона з притаманними 
їй властивостями є однією з найдавніших не лише в українській мові, а й в інших 
слов’янських. 

Першу фіксацію частки леда- у складі неозначених займенників та прислівників 
зустрічаємо у пам’ятках староукраїнської мови кінця XVI— початку XVII ст.: 1591 р. «Въ 
той скрыни... виделомъ коберъцовъ ледаякъ накидано» (Архив Юго-Западной Руси); 1596 р. 
«ледащо збираючій» («Лексис» Л. Зизанія); 1605 р. «ледакого на них вставляли» 
(Пересторога); 1643 р. «ледагде» («Граматика» І. Ужевича). Аналізований матеріал пам’яток 
свідчить про велику словотворчу активність цієї частки. 

Паралельно у пам’ятках згаданого періоду зустрічаємо і окремо вживане незмінне 
слово леда, що виконувало функцію неозначеного займенника і виступало в поєднанні з 
іменником у препозиції: 1599 р. «клhтка от леда вhтрца розвалитися мусит» 
(І. Вишенський); 1629 р. «зъ леда начи(н)я идалъ и пиваль» (Ю. Яворский, Диалог о смерти); 
1720 р. «братію нашу... леда плетками...оскарживши» (Літопис Величка). 

У наведених прикладах слово леда означало «будь-який», «всякий». Цю стару 
функцію неозначеності можна спостерігати й у новій українській літературній мові, зокрема 

                                                           
1 В СУМі воно подається як діалектне із значенням «тільки, тільки-но». 



у мові таких майстрів слова, як І. Франко та Леся Українка: «Муж її не любив..., бив її за 
леда слово» (І. Франко); «Тобі пора їхати додому. Адже твої товариші леда хвиля тут 
будуть» (І. Франко); «З нагірного шпиля людині видко простори вільні, та вона сама 
прикована до площинки малої, бо леда крок — і зірветься в безодню» (Леся Українка). 

У пам’ятках староукраїнської мови вже були наявні слова, утворені за допомогою 
частки леда, що стояли на межі переходу із займенника в іменник чи прикметник і мали 
конкретне лексичне значення; пор.: кінець XVI— початок XVII ст. «и мясо твое бры(д)ко и 
згола лядащо» (К. Зиновіїв); «Ледаякого бо(р)тника и мед ледачи (мъ) пахнет» (К. Зиновіїв); 
1619 р. «Е, ось, панове, едного сина маю и то ледащо вдавъся» (Укр. інтермедії); 1650 р. 
«отого Тимушку, которий у нас зневажен, худий і ледаякий чоловік, і приказалисмо, жеби 
того Тимушки нигде не приймано, бо і святійший патриарха о безділі его дал нам знати» (зб. 
«Воссоединение Украины с Россией»). В сучасній українській мові такого переходу від 
неозначеності до емоційної характеристики слова не спостерігаємо, воно має вже конкретне 
негативне значення; пор.: «Ледащо! Кобили приборкати нездатний» (А. Шиян); «Одначе 
ледачий дишель не витримав його — тріснув» (М. Стельмах). 

Таким чином, є підстави вважати, що власне-словотворча і модальна функції давньої 
частки леда- у староукраїнській мові розвивалися паралельно. Властивість Цієї частки 
впливати на емоційне забарвлення новоутворених слів виділяє її із ряду словотворчих 
часток, служить засобом творення цілого ряду синонімічних похідних у сучасній українській 
мові та проливає світло на їх первісне походження. 
 


