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Залежно від того, в якому з різновидів літературної мови — писемному чи усному — 
закріпилися ті або інші мовні засоби, ми поділяємо їх на книжні і розмовні. Книжний засіб 
— той, що «характерний для літературного писемного мовлення (властивий писемному 
літературному мовленню) і відзначається більшим педантизмом і докладністю внаслідок 
необхідності забезпечувати точність висловлення без звертання до контексту ситуації»1. 
Поділ засобів мови на книжні й розмовні до певної міри умовний, відносний. Він зачіпає 
експресивну, тобто виразову сторону мови. Залежно від змісту, мети й обставин мовлення 
реалізує (відповідно забарвлюючи) тільки певні, найдоцільніші лексичні, синтаксичну 
словотворчі та інші варіанти з арсеналу мовних засобів. 

Стиль мовлення характеризується більшою чи меншою книжністю в залежності від 
більшої чи меншої кількості використаних у ньому книжних елементів. книжними можуть 
бути ті чи інші елементи мови самі по собі: певні групи лексики, звороти, словотворчі засоби 
і т. ін. Напр., слова інтуїція, деформація, деструкція книжні в будь-якому тексті. Книжне 
може також виявитися і функціонально, у зв’язку з певною організацією контексту. 
Наприклад, загальновживані нейтральні слова свій, знайти, місце поєднуються в книжні 
словосполучення знайти своє місце. Те саме спостерігаємо в сполуках на порядок денний 
стає завдання, знаходити свій вияв та ін. 

Книжне знаходимо на різних мовних рівнях, але най виразніше воно виявляється на 
лексичному, синтаксичному та словотворчому. 

Першооснова твору — лексика, поєднана певним чи ном у ряди взаємозв’язаних 
сполучень. Читач насамперед звертає увагу на те, яка лексика вжита автором, одразу виділяє 
незвичну для сприймання в тому чи іншому відношенні. Так, напр., Панас Мирний писав з 
приводу повісті М. Коцюбинського «На віру»: «Початок по вісті, що я досі прочитав, 
написаний дуже до ладу. Од но в йому мене непутить: додатки від самого автора таких 
словечок, яких народ не вживає, як от нерви, енергія і др. У повісті без їх зовсім би можна 
обійтися, і тоді б... не било б у вічі, що це автор розказує, та ще і ученими словами» (Панас 
Мирний, т. V, стор. 402, лис до Я. В. Жарка від 6 грудня 1900 p.). Учені слова — ц книжні 
слова. Цитата цікава ще й тим, що свідчить про історичну змінність поняття книжного 
залежно від епохи. В наші дні слова такого типу розійшлися дуже широко, проникли в усі 
стилі мовлення. 

Ступінь книжності слова залежить від частоти вживання його в мові взагалі і від того, 
наскільки відоме воно тому, хто його сприймає. Образно кажучи ,чим звичніше слово для 
вуха або ока, тим воно менш загадкове тим ближче, простіше, а звідси й далі від книжного. 
До книжної лексики належить переважна більшість іншомовних слів, що мають синоніми 
серед нейтральних уживаних у всіх стилях, або розмовних слів (за винятком термінів). 

Однією з ознак, за якою ми виділяємо книжну лексику, є її будова. Як правило, слова 
належать до книжних, якщо вони мають у своєму складі певні суфікс префікси, початкові 
або кінцеві компоненти, напр.: класифікація, антивірусний, багатогалузевий, лінзовидний. 

До синтаксичних книжних елементів належать: уста лені книжні звороти типу завдання 
полягає (в чому) аналітичні структури з десемантизованими елементами типу це призводить 
до занепаду, в індивідуальному порядку, в порядку навантаження; дієслівно-іменникові 
словосполучення, в яких семантика зосереджена в іменникові: виявляти вплив — впливати; 
дієприкметникові та дієприслівникові звороти; стандартизовані вставні слова й речення, 
напр.: по-перше, по-друге; стандартизовані сполучники і сполучні слова в складнопідрядних 
реченнях (оскільки, остільки та ін.); підсумкові слова в результаті, отже, таким чином; 
пасивні конструкції; дієслівна зв’язка від дієслова бути [є] в теперішньому часі дійсного 
способу і всі її синоніми: становити, являти [собою] та ін.; нанизування однакових 
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відмінків тощо. 
Ось зразок речення книжної будови (з роману М. Зарудного «Гілея»): 
— Я вважаю, Романе Олексійовичу, — промовив чоловік у пенсне, — що рекомендації, 

розроблені Південною науково-дослідною станцією по залісненню дніпровських піщаних 
арен, дадуть позитивний ефект, і ми зможемо ще цього року посадити перші тисячі 
саджанців кримської сосни в Степовому лісництві, яке ми відкрили в районі Овечого хутора. 

 
Книжні елементи характерні насамперед для наукового та офіційно-ділового стилів, які, в 

силу своєї специфіки, відзначаються найбільшою суворістю в дотриманні певних правил і 
докладністю. Для наукового стилю книжні елементи — це першооснова. Будь-яке наукове 
джерело насичене абстрактною та узагальненою лексикою, сталими, типово книжними 
зворотами. Офіційно-діловий стиль характерний насамперед книжними синтаксичними 
конструкціями, специфічною діловою лексикою. 

Книжне в публіцистичному та художньому стилях використовується і для відтворення 
дійсності, подавання фактів реального життя, і з спеціальною стилістично настановою для 
створення художньо переконливих образів, виразної характеристики персонажів, влучної і 
дотепної оцінки якогось явища, створення урочистого або іронічного відтінків. 

Газетно-інформативний стиль досить наповнений книжними елементами, хоч і не 
однаково в різних жанрах публіцистики. Потреба в книжному виникає залежно від теми і 
жанру. Цілком очевидно, що такої потреби немає (або вона мало відчутна) в газетній замітці 
на злобу дня, в популярному нарисі про людину праці т що. Більшою мірою книжний 
елемент буде використаний у передовій, у повідомленнях ТАРС і т. д. 

Насиченість книжними елементами до певної міри залежить і від стилю того, хто пише. 
При цьому має значення і освіта автора, і хист до писання, знання мови і мовне чуття. Не 
останню роль відіграє також і на кого розраховано матеріал, надрукований у газеті або 
журналі. Наприклад, мова «Економічної газети» піонерської газети «Зірка» ніяк не може 
бути стилістично однаковою. 

Книжні елементи проникають на сторінки популярних громадсько-політичних і 
літературно-художніх журналів, адресованих численній, але не завжди достатньо 
підготовленій аудиторії. Це ускладнює сприймання надрукованого. Тому треба вміло 
добирати мовні засобі щоб найскладніша думка була викладена просто й з зуміло. Не варто, 
наприклад, у популярній статті в вати іншомовне концепція замість система поглядів, 
акцентувати замість наголошувати, локальний замість місцевий, компонент замість 
складова частина, склади і т. д. Навіщо в популярному журналі писати: Автор акцентує 
увагу на цьому питанні? Можна простіше: Автор наголошує на цьому питанні або Автор 
звертає увагу це питання. 

Уміле, доречне використання книжних елементів допомагає увиразнити думку, краще 
передати належний тон висловлення. Згадаймо рядки поезії Павла Тичини Я єсть народ, 
якого правди сила ніким звойована ще була. Книжна конструкція фрази із збереженою 
дієслівною зв’язкою єсть послужила поетові для створення урочистого, піднесеного гімну 
на честь радянської людини. 

Книжність будь-якого слова або виразу, як уже відзначалося, залежить від того, як 
організовано слова реченні, тобто в якому оточенні слова перебувають, я сполуки 
утворюють. Так, зросити — загальновживане нейтральне дієслово: Скупий дощик зросив 
пересох землю, та не промочив її (К. Гордієнко). А стійке книжне словосполучення з цим 
дієсловом зросити землю кров’ю має урочистий відтінок і використовується то коли треба 
розповісти про подвиг, відзначити небуденність вчинків, героїзм: Його [таджика Мірзо 
Бекматова кров зросила землю в Латвії (В. Коротич). 

Урочистого, поетичного відтінку надає текстові використання такого книжного 
елементу, як старослов’янізми Так В. Коротич пише: «Виявилось, що я нічого, майже нічого 
не знав про цю землю та про народ, сущий на ній». Те, що автор з усіх можливих обрав слово 
сущий (пор.: «який живе», «який населяє», «тамтешній» «про цю землю та про її народ»), 



викликане великою повагою до цього народу, захопленням ділами цього народу (йдеться про 
радянську Хакасію). Але цей же старослов’янізм у фразі «Людська пам’ять взагалі суща 
майстерністю забування» вжито неправильно. 

Книжні елементи використовуються також і для створення іронічного відтінку. Таку роль 
виконують, зокрема, книжні церковні слова і звороти у публіцистичних і художніх творах, 
напр.: та іже з ними замість та інші; брат во Христі замість чернець. Завдяки цьому 
читачеві одразу стає ясна позиція автора. Одним із засобів досягнення іронічно-
насмішкуватого тону розповіді служать і старослов’янізми, напр., возсідати: «Тітка Гор-
пина, як і годиться, бо вона найстарша в нашім роду, при урочистих церемоніях... возсідає 
на покуті» (Ю. Збанацький). 

Книжні елементи мови — складова частина арсеналу мовних засобів митців слова. Кожен 
письменник використовує їх більшою чи меншою мірою. Наприклад, стилю 
П. Загребельного властиві і лексика, і словотворчі засоби, і синтаксичні конструкції, 
характерні саме для писемного, книжного стилю. Із словотворчих книжних засобів згадаймо 
хоча б суфікс -ість, до якого так часто вдається автор «Євпраксії», вживаючи відому вже 
узагальнено-абстрактну лексику і створюючи нові слова: дитинність, знудьгованість, 
данність, чотирикутність, печерність, відкритість, зеленість, косоплечість, 
тонкостанність та ін. Напр.: «Була над головою відкритість простору, воля; У маленькій 
церкві Санта-Марія панувала напівтьма, печерність, не полишало враження, ніби тебе 
загорнуто в смугастий жовтуватий камінь». Використання книжних мовних засобів різними 
авторами у творах із сучасною та історичною тематикою — вдячний матеріал, який чекає ще 
свого дослідника. 

Книжні іншомовні слова переважно однозначні, не мають емоційного забарвлення. Саме 
тому до них часто звертаються тоді, коли хочуть досягти нейтрального викладу, чіткої, 
недвозначної інформації, що не викликала б у читача (або слухача) зайвих додаткових 
асоціацій та емоцій. Наприклад, дуже популярним, коли модним, є сьогодні дієслово 
імпонувати, яке широко використовують не тільки в друкованій продукції, а й усних 
офіційних виступах, і в звичайній розмові в освічених колах: Мені імпонує в цій дисертації 
глибокий зміст; Мені імпонує його ставлення до обов’язку; Meні імпонує ця книжка. В чому 
причина такої популярності цього слова? Адже є повноцінне нейтральне дієслово 
подобатися. Можливо, зіграло роль те, що подобатися співвідноситься насамперед з 
конкретним предметом чи конкретною особою. До того ж слово подобатися знайом 
кожному. А іншомовне імпонувати для багатьох звучит трохи загадково, таємниче, і прямий 
емоційний вплив його значно слабший, а тому думка висловлена нейтральніше і водночас 
небуденно. Про неправильне вживання цього слова говорив свого часу М. Рильський. Bін 
писав, що «без іноземних слів у культурній мові не обійтись. Але варто вживати їх тільки 
тоді, коли вони справді доконче потрібні — і, це вже безумовно, у властивому їм 
значенні...»2. 

Автори не завжди стежать за тим, який стилістичний ефект справляє вжите книжне 
слово. Наприклад, слова інспірувати і надихати мають спільне значення: «викликати що-
небудь у когось». Але суттєва різниця між ними в тому, що, надихаючи, можна викликати в 
когось передусім благородне піднесення, а інспірувати можуть тільки негативні дії, вчинки. 
Апологет і захисник захищають когось або щось. Але ніхто, добре знаючи обидва слова, не 
скаже, що повітряна оболонка Землі є надійним апологетом від ультрафіолетової і 
рентгенівської радіації, а тільки надійним захисником від радіації. 

Книжні слова, свої й запозичені, активно проникають в усне мовлення сучасника. Це 
пов’язано з індустріалізацією, зростанням промислового й техніко-економічного рівня, а 
головне — з піднесенням загального культурного рівня людей, з поширенням освіти. Адже 
тільки завдяки освіті людина здобуває можливість вільно оперувати всім багатством 
лексики, що є в неї під рукою сьогодні, не боячись потрапити в становище шолохоського 
діда Щукаря, якому подобалося щораз докинути «вчене» слово, байдуже, доречне воно було 
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чи ні. 
Радіо- і телепередачі, книги, преса, театр, кіно, лекції вчених, виступи громадських діячів 

і взагалі спілкування з людьми, що мають вищу освіту, — все це збагачує лексичний запас 
кожного, насичує мову книжними словами й зворотами. Наприклад, з писемних, книжних 
джерел походить дуже поширене сьогодні слово інформація. Воно увійшло в усі сфери 
життя, науки й виробництва. Це викликано науково-технічним прогресом. «Образно кажучи, 
— зауважує один автор, — потік інформації на початку століття можна було порівняти з 
цівкою води, що тече з водогінного крана, а нині — з Ніагарським водоспадом» («Наука і 
суспільство», 1973, № 10. с 15). Словник «Новые слова и значения» (М., 1971) фіксує вісім 
нових значень цього іменника. Це і стаття, замітка з повідомленням, і сукупність якихось 
відомостей, знань про щось, і терміни біології, математики, кібернетики, філософії. Слово 
увійшло в активний ужиток в усі стилі мовлення. Вислів «інформація для роздумів» став 
крилатим з перших днів появи на екранах популярного телевізійного фільму «Семнадцать 
мгновений весны». Цей вислів уживають напівжартома — напівсерйозно і в приватній 
розмові, в науковій і публіцистичній літературі, у виступах на зборах і засіданнях: влада 
слова, що звучить в ефірі, приходить з теле- або кіноекрана, з друкованих джерел, 
необмежена. 

Книжні слова, зокрема загальнонаукові терміни, можна почути в звичайній бесіді, в 
публічних усних відповідях на якесь побутове запитання слухачів радіо, глядачів 
телебачення, іноді незважаючи на недоречність такого вживання. Так, говорячи про 
забезпечення населення товарами «хорошими й різними» (перефразований рядок з В. 
Маяковського), представник міністерства торгівлі критикує деякі підприємства за погану 
роботу: виготовлення невдалих панчіх з еластичною ниткою. Він зауважує: «їх структура 
[тобто структура панчіх] руйнується при першому зіткненні з будь-яким предметом», замість 
того, щоб сказати просто: «вони рвуться від першого дотику». 

Недоречне в побуті і в газетній замітці громіздке словосполучення кімната для 
приймання їжі замість звичайного загальновживаного й усім зрозумілого слова їдальня. 
Може, дехто вважає останнє не зовсім естетичним? Але книжна конструкція-замінник 
виглядає комічно в підпису під фотографією в газеті. Інша річ, коли автор використовує 
подібне словосполучення з спеціальною стилістичною настановою, як це робить, наприклад, 
Ю. Збанацький. Вислів харчосмакова установа замість буфет в устах персонажа з 
промовистим прізвищем Колимага характеризує цього товариша як особу офіційну (роман 
«Хвилі»). 

Ступінь книжності наукової та офіційно-ділової лексики і фразеології, що потрапили в 
усне розмовне мовлення, може бути вищий чи нижчий залежно від того, наскільки глибоко 
дане слово або зворот із своєї специфічної сфери увійшли в побут, у щоденну мову, як часто 
їх уживають. Чим частіше звучить слово в побуті, тим звичніше воно стає для вуха, тим 
імовірніше, що воно обростає новими значеннями й відтінками, характерними саме для 
нової, побутової сфери вживання, куди потрапило це книжне слово. 

Ось два медичні терміни: склероз і гематома. Перше з них сприймається як менш 
книжне, бо воно частіше вживається в побуті. Згадаймо, як в анекдоті жінка розповідає 
знайомій: «У мого такий склерозі.. Оце встав уранці і питає, чи був учора на роботі». 
Гематома сприймається як слово чисто книжне. У побуті воно може вживатися тільки в 
певній ситуації, скажімо, в розмові лікаря з хворим при умові, що хворому це слово 
знайоме. В іншому випадку замість нього буде вжито один з близьких загальновживаних 
нейтральних синонімів синяк або синець. 

Якісні зміни в лексиці літературної мови, викликані зміною співвідношення різних 
лексичних груп усієї мови, відображені у словниках. Серед стилістичних позначок-
характеристик, уживаних лексикографами, є позначка книжне. Вона є вже в списку 
скорочень Російсько-українського словника Уманця і Спілки, Російсько-українського 
словника за ред. акад. А. Кримського та ін. Словник української мови в одинадцяти томах 
також зазначає: «Слова, що вживаються переважно в книжній, писемній мові, даються з 



позначкою книжне» (СУМ, т. 1, стор. IX). 
Таким чином, поділ лексики літературної мови за ознакою усного чи писемного 

вживання узаконений практикою лексикографів. Можливі, звичайно, випадки розбіжності 
стилістичної характеристики одних і тих самих слів у різних словниках. Це пояснюється не 
стільки недосконалістю лексикографічних розробок (хоча й помилки можливі), скільки 
складністю проблеми і в зв’язку з цим можливістю неоднакової оцінки того самого мовного 
засобу. До того ж мова не стоїть на місці, а невпинно розвивається, і те, що було правильне 
вчора, сьогодні вимагає поправок і уточнень. 

Безсумнівно одне: користь цієї стилістичної позначки у словнику велика. Позначка 
допомагає всім, хто має справу з словом, орієнтуватися в безмежному океані мовної стихії. 
Стилістична позначка не забороняє те чи інше слово взагалі, не перекреслює його існування, 
а тільки вказує, де саме, в якому стилі це слово найкраще звучатиме, не випиратиме з ряду 
собі подібних, не кричатиме про себе, не ламатиме загального ладу, а гармонійно 
вписуватиметься в нього. Книжні елементи мови, як і будь-які інші, відіграють важливу роль 
у мовному спілкуванні людей. Треба тільки постійно дбати про їх доречне використання. А 
допомогти в цьому можуть словники. 
 


