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Пам’ятки давньоруської мови зберегли свідчення того, як історично виникли й 
сформувалися конструкції з так званими «переповідними» частками, тобто такими, що 
вказували на чуже висловлювання. Їх виникнення пов’язане з необхідністю мати спеціальні 
граматичні засоби для підкреслення своєрідного характеру передавання чужих 
висловлювань. 

У давньоруській мові здатністю вводити чуже висловлення володіла обмежена група 
дієслів: речи, глаголати, рідше — молвити, говорити, (с) казати, дhяти, творити. Кожне з 
названих дієслів могло утворювати модальні частки в ситуації, коли воно втрачало 
самостійну здатність виражати певні конкретні ознаки чужого висловлювання. Проте 
найпродуктивнішими в цьому відношенні виявилися дієслова дhяти та молвити. Перше них 
послужило основою творення частки дhи та її фонетичних варіантів (дей, дh, де, ди), а друге 
— частки мол (укр. мовляв, мов). 

Дієслово дhти, дhяти із значенням «говорити, казати» у формі 3 ос. вживалося як 
вставне слово, що вказувало на переповідність чужого висловлювання. Пор.: «И вы бо, 
братие, сами вhсте, оже азъ не свою волю створихъ, нъ вашу. Оже ли кто, дhеть, хотя 
отричался, а вътаи не хотіль, а прости и богъ» (Словарь русского языка XI—XII вв., т. IV, с. 
242). 

Внаслідок втрати логічного наголосу при швидкому темпі вимови закінчення цього 
вставного слова скоротилося, лексичне значення «говорити» настільки послабилося, що 
відбувся перехід повнозначного слова дhяти в модальну частку дhй (дей). Із втратою 
кінцевого приголосного (й) основи теперішнього часу слід пов’язувати появу варіанта дh 
(де). 

За даними пам’яток активне використання цієї частки засвідчується з кінця XIV—
початку XV ст., коли на зміну традиційному викладові чужої мови приходять розмовні 
форми передавання чужих висловлювань, ускладнені модальними словами та частками. Не 
виключено, що виникнення частки дей відбулося значно раніше — ще в 
спільнослов’янській мові. 

На користь того, що принаймні вже в ранніх давньоруських пам’ятках функціонувала 
ця частка як модальна, свідчить факт використання її у поєднанні з часткою ли (дhй ли) у 
функції питальної частки із значенням «неужели, разве» (Ср., I, 802; Словарь русского 
языка.., т. IV, 201)1. У староукраїнських пам’ятках XV ст. частка дей разом із заперечною не 
виступає у функції спонукальної із значенням «хай, нехай» (Т., т. І, 856): «Не дhй, будетъ 
такъ, какъ и было издавна» (АЗР, 1460, I, 79). 

Основна функція частки дей (де) зводилась до переведення чужого висловлювання в 
авторську мову. Вкрапляючись у чуже висловлювання, ця частка видозмінювала його 
лексичну, ритмо-мелодійну й модальну структуру: чуже висловлювання ускладнювалось 
модально-експресивними нашаруваннями, завдяки чому створювався особливий план 
об’єктивного авторського повідомлення — повідомлювана модальність. 

У конструкціях чужого висловлювання частка дей могла вільно розташовуватися у 
висловленні, що сприяло розвиткові в ній нових функціональних можливостей – 
підсилювати окремі частини висловлювання. Пор.: «кличючи его... чому дей мене бежишь 
чадо о(т)ца своє(г)» (Ч., 1489, 15); Я дей вразумhлъ (Там само, 43— 44). Хоч закономірним 
продовженням давньоруської частки дhй (дh) в українській мові були форми дий (ди), дій 
(ді), а не дей (де), проте, як свідчить аналізований матеріал староукраїнських пам’яток, 
панівною є форма дей (де), що відбиває фонетику північних говорів, у яких на місці h маємо 

                                                           
1 У цитатах із пам’яток зберігається давня орфографія і пунктуація. Після прикладів у дужках подається умовно 
скорочена назва джерела. Список умовних скорочених джерел див. у кн.: Історія української мови. Морфологія. 
– К., 1978, с. 518-525. 



є. Ця форма збереглася й у основі похідних дієслів, зрідка вживаних у сучасній українській 
мові: дейкати, подейкувати. 

У ранніх пам’ятках староукраїнської мови (переважно це ділові документи різного 
роду: акти, грамоти тощо) ця частка засвідчується лише у формі дей: «Пилипко жаловалъ ся 
намъ: привернулъ дей єси его къ конокормству» (П., після 1389 p., 103); «А подымъщиноу 
дє(и) даивали за великого кн~з# витовта на трєти(и) годъ» (Словник староукраїнської мови, 
1471, І, 292). 

Осмислення та передавання мовцем чи писарем, який записував діловий документ, того 
чи іншого чужого висловлювання могло набувати різних форм. Найпоширенішою формою 
передавання чужого висловлювання було висловлювання з вказівкою на особу, якій воно 
належало. За допомогою частки дей, що іноді кілька разів повторювалася, писар (мовець) 
ніби нагадував читачеві чи слухачеві, що це не його власні слова, а чужа мова, переказ дії, 
розмови, свідком якої він міг і не бути. 

Можна натрапити на введення частки дей і у власну мову: «Я дей... писати не вмhю» 
(Арх. ЮЗР, 1563, 8/ІІІ, 54); «Я дей самъ там не быв» (АБ, 1614, 11); «Єдучи, де, з 
Новъгородка зъ жоною своею у Шатрища, зъгубила де, жона моя писмо... такожъ, де, 
запаску, пояс зъгубила» (ДНМ, 1725, 166). 

Функціонування частки дей у складі чужого висловлювання часто виходило за межі 
простого речення. Чуже висловлювання оформлялося як підрядне речення в складній 
конструкції з непрямою мовою. Синтаксичний зв’язок між елементами складного речення 
здійснювався за допомогою сполучників та сполучникових слів, рідше — безсполучниково. 
Конструкції з цією часткою розкривають зміст попередньо висловленої думки, отже, є 
пояснювальними: «до Прусъ hдучи, гдhжъ дей они здавна николи мыта не даивали» (АЮЗР, 
1516, І, 53). 

Аналіз мови староукраїнських пам’яток XVII – XVIII ст. — періоду найбільш 
інтенсивного використання частки дей (і особливо варіанта де) в староросійській мові — 
свідчить, що і в староукраїнській мові ця частка продовжує активно функціонувати. 
Щоправда, її не засвідчують ні Л. Зизаній, ні П. Беринда, ні І. Ужевич — автори перших 
східнослов’янських лексиконів і граматик, що пояснюється специфікою цих праць, куди 
могли не потрапити вживані в живій народній мові частки. З розвитком різних жанрів 
літературної мови частка дей (де) потрапляє не лише в ділову мову, а й у полемічні та 
епістолярні твори: «Многіе шершни без толку говорят... на что-дe учитись, если не имhть 
изобилія?» (С, II пол. XVII ст., т. І, 114); «Фелтмаршал граф фон Минhх... угрожая их 
словами, что таких де судеи повесит, или быв кнутом, сослат в сhбhр» (ЯМ, 1739, 237). 
Рідкісний випадок вживання дей у функції переповідної частки засвідчено в новій 
українській літературній мові (мабуть, під впливом російської мови, в якій вона функціонує 
й зараз у сфері розмовного синтаксису паралельно з дескать): «Е, — каже, було, наш старий, 
— е, пані-сусідко! Я б вас де полковником настановив» (М. Вовчок). 

Паралельно з дей (де) в староукраїнських пам’ятках зазначеного періоду виступають її 
фонетичні варіанти: дий (дій) та ді. Частка ді в давній функції збереглася і в окремих 
сучасних закарпатських говірках. 

У південно-східних українських говорах старе дій (поряд із дей) засвідчується також у 
функції вигука на вираження здивування й досади (Гр., І, 390). 

Частка мовляв (мов) розвинулася із дієслова тієї ж семантики, що й частка дhй, а саме: 
від дієслова із значенням «говорити, молвити» (*mlъviti). 

Хоч спільнослов’янський корінь мълв- в тих чи інших модифікаціях наявний в усіх 
групах слов’янських мов (див. Ф., т. II, 641), перехід його в модальну частку відбувся лише в 
східнослов’янських мовах (рос. мол; укр. мовляв (мов); блр. маўляў (моў). Перші випадки 
вживання переповідної частки мол у російській мові належать до другої пол. XVII ст. 
Український варіант мовляв (мов) з’являється значно пізніше — вже в новій українській 
літературній мові. 

Факт походження частки мовляв та її усіченого варіанта мов від дієслова мовити 



очевидний. У науковій літературі спостерігається розходження в поглядах лише стосовно 
форми дієслова, що перетворилася в частку. 

Засобом посилання на чуже висловлювання в староукраїнській мові служили 
особово-часові форми дієслова мовити, що перебували в позиції вставного слова: 

«Познавай, мовить, кролю, чія то голова?» (Українська поезія, 1622, 327); «Б~гь za 
бу(н)товника як мовятъ не повhсить» (К. 3., к. XVII, 50); «Аз же ему отказалемъ: «Що, — 
мовълю, — тебh по томъ?» (ДНМ, 1714, 66). В аналізованих прикладах дієслова мовлю, 
мовит, мовят виконують функцію вставних слів з послабленим лексичним значенням. 
Названі дієслова, хоч і мають форму вираження в теперішньому часі, фактично вказують на 
дію, яка передувала фактові повідомлення про неї, отже виконують функцію дієслів 
минулого часу. Частка мовляв (мов) — це застигла форма чоловічого роду минулого часу 
дієслова мовляти (мовляв), яке тотожне рос. молвить (молвил). Пор. у цій функції мовляти в 
сучасній українській мові: «Звісно, мовляли, в гаразді час міри не має» (М. Черемшина). 
Останній приклад чи не найбільш яскраво відбиває шлях перетворення повнозначного слова 
у вставне, а згодом і в частку. 

Частку мов ми розглядаємо як усічену форму від. мовляв (пор. аналогічне утворення 
частки де від дей). На відміну від давньої переповідної частки дей (де), яка зазнала 
цілковитої десемантизації, частка мовляв (мов) досі зберігає семантичний зв’язок із 
дієсловом, від якого вона утворилася. Спостерігається відмінність між цими частками й у 
плані відношення оповідача до чужого висловлення та форми вираження. Якщо за 
допомогою частки дей (де) чуже висловлювання передавалося, як правило, дослівно (тому 
вона часто зустрічається в прямій мові), то частка мовляв (мов) засвідчується виключно в 
конструкціях непрямої мови. За допомогою цієї частки може передаватися також 
передбачуване, ймовірне чуже висловлювання (нерідко з різними відтінками емоційно-
експресивного плану — іронії, зловтіхи, зневаги тощо): «Нехай бідні робітники з голоду 
вмирають, Нащо, мовляв, робітнику Чогось си учити, Краще йому панів буде повозом 
возити» (Українські народні думи та історичні пісні, 459); «Були ж і так дядьки, яких 
порадувало, що пан зганяє лісовиків із їхніх старих гнізд, мовляв, хай вони побідують, як ми 
(М. Стельмах). 

Отже, передача висловлювання могла набувати як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру, коли мовець не відповідав за достовірність повідомлюваного. У таких випадках 
частки вносили у модальну структуру чужого висловлення момент суб’єктивної оцінки. 
Введення їх до складу чужої мови позбавляло останню самостійності, тісніше пов’язувало з 
авторським контекстом. Ця особливість у більшій мірі властива давнім часткам-сполучникам 
яко, якобы, будто, а також сучасним буцім, мовби, ніби, неначебто та ін. Формування цих 
часток проходило не при переказі чужого висловлювання. До конструкцій із чужим 
висловлюванням вони потрапляють значно пізніше. Так, частка яко у цих конструкціях 
спочатку поєднувала в собі і функції сполучника із значенням неповної вірогідності. Пор.: 
«целовавъ крестъ къ новгородцемъ, яко хоцю у вась умерети» (ЛН, 22); «Рече же имъ Ольга, 
яко «Азъ мьстила уже обиду мужа своего...» (ПВЛ, 42). Такі конструкції являють собою 
передавання суті того, про що було сказано іншими особами. Отже, вони є переповідними 
конструкціями. 

Дослідники вважають, що спочатку яко виступало у функції порівняльного сполучника. 
Втрата останнім порівняльного значення, а отже, здатності служити засобом синтаксичного 
зв’язку в реченні та розвиток у ньому прислівникового значення «приблизно, майже» 
сприяли закріпленню в яко різних модальних відтінків, зокрема невпевненості, сумніву й 
приблизності. Ця частка-сполучник, пізніше ускладнена умовною би (б) (якобы, якоб), 
активно використовувалась і в староукраїнській мові. Пор. у пам’ятках XVII—XVIII ст.: «за 
дане(м)... бискупего, якобы его то(т) слуга ме(л) на дорозе ро(з)бити» (АЖ, 1605, 66); 
«говорить.., же якобы я... взял гроши» (АП, 1962, 88); «кажут, пане вряде, же якобы, Иванъ 
купилъ в пастуха... быка за чехъ» (АБ, 1678, 90); «мовила, же якобы тот листъ ей, Просцh, 
о(т) нhякихсь бенкартовъ виданъ» (ДНМ, 1710, 43). 



Функцію переповідного сполучника й частки в староукраїнській мові виконувало також 
етимологічно прозоре слово будто (наказова форма дієслова будь + займенник то): «мовил, 
будто Чухрай послан з сотником Яготинским до ясневелможного добродhя» (АП, 1683, 54); 
«пишетъ, что будто 3 скирти сhна сторговал он у Бhлоусовского» (ЯМ, 1710, 330). Разом із 
з’ясувальними сполучниками иж, же, що, а часто і без них частка будто служила засобом 
зв’язку окремих компонентів складного речення, тому окремі вчені розглядають її лише як 
сполучник. 

У сучасній українській розмовній мові функціонує споріднена з будто частка-сполучник 
буцім з фонетичними варіантами буцімто, буцімби, що використовується також для вказівки 
на недостовірність чужого висловлювання: «Се тобі не земля, що буцім, мають ділити.., а 
ґуральня» (М. Коцюбинський); «Нехай, — каже, — не нарікають на сторожу, буцімто я її 
підкупив» (М. Кропивницький). 

У літературній мові частіше виступає частка ніби (нібито) (зрідка вона засвідчується і в 
староукраїнських пам’ятках XVI—XVII ст., однак у функції переповідної частки із 
значенням «мовляв (мов)» не використовувалась) : «Казали у дворі індики, що ніби ти 
співать мастак великий» (Л. Глібов); «Іде розмова.., що ніби нас, тварин усіх, Доводять 
байкарі вже до знемоги» (С. Олійник). 

Як синоніми до буцім, ніби в сучасній українській мові вживаються частки-сполучники 
мовби, немов, немов би, наче, неначе, начебто, неначебто. Звичайно вони пов’язуються із 
дієсловами на ознаку мовлення і сприйняття: «Казали ще, ніби вона переховується у лікаря 
Вірського» (О. Довженко); «Кажуть, начебто араби перші вміли робити дзиґарі» 
(М. Коцюбинський). Пор. «Серед солдатів чутка розійшлась, Немов по радіо учора відкілясь 
Передали, що кінчилась війна» (О. Підсуха). 

Сполучники із значенням неповної вірогідності й модальні частки, що вводили чуже 
висловлювання, тісно між собою переплітаються, взаємно доповнюючи одні одних, 
розмежувати їх в окремих випадках неможливо. Від омонімічних сполучників частки 
відрізняє те, що сполучники служать засобом зв’язку слів у реченнях. Їх вилучення із 
речення впливає на загальну його структуру. Частки ж такої ролі, як відомо, не виконують. 
Спостерігається взаємоперехід цих службових частин мови: досить часто сполучники у 
певних умовах контексту перетворюються на модальні частки — носіїв значення не 
достовірності і, навпаки, — частки, що виступають як показники чужого висловлення, 
приєднуються до пoпeредньо сказаного, виконуючи функцію з’ясувальних та переповідних 
сполучників. Тому в окремих випадкам слід говорити про паралельне їх використання в обох 
функціях — і як частки, і як сполучника. 

Досліджувана група часток відзначається багатозначнітю і поліфункціональністю. 
Лише контекст певною мірою конкретизує значення цієї групи слів і дозволяє виявити їх 
потенційні функціональні можливості. Процес кількісного поповнення часток для 
передавання чужого висловлювання пояснюється зміною й ускладненням граматичних форм, 
що передають ставлення мовця до дійсності. 
 


