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Відомо, що найбільш природний і рухливий стиль мови — розмовний, який 
виявляється в усній формі мовлення. У невимушеному плині діалогу, в бесідах щоразу 
народжується щось нове, кожен оповідач стає творцем, передаючи думки своїми 
словами, по-своєму. Саме на цю особливість усного розмовного мовлення звертали 
увагу і вчені, і письменники, наприклад О. С. Пушкін, одночасно застерігаючи від 
неуважного ставлення до писемної книжної мови, яка «пожвавлюється щохвилини 
висловами, що виникають у розмові, але не повинна відрікатися від набутого нею 
протягом віків. Писати тільки мовою розмовною — значить не знати мови» 
(А. С. Пушкин. Собрание сочинений, т. 7, 1951, с. 439). 

На різних стадіях існування української літературної мови її писемний та усний 
різновиди взаємодіють не однаково. Нова українська літературна мова, сформувавшись 
на народній основі, розвивала їх обидва. Творчість Т. Г. Шевченка та його спадкоємців 
сприяла виробленню мовно-виражальних засобів як книжних, писемних стилів, так і 
засобів усного, розмовного стилю, здатних обслуговувати потреби суспільства в усіх 
сферах життя від побуту до виробництва, науки тощо. Уже в кінці XIX — на початку 
XX ст. у цьому було досягнуто немалих успіхів. Але тільки в умовах пожовтневої доби 
виразно проявилася тенденція до зближення, а в ряді сфер комунікації — злиття цих 
двох форм літературної мови. Відбулося зближення літературної мови з мовою 
повсякденного усного спілкування народу в усіх сферах його мовної практики (див. 
про це, наприклад, у монографії «Закономірності розвитку українського усного 
літературного мовлення». К., 1965). 

Активна участь найширших верств населення у виробництві, в державно-
політичному, громадському і культурному житті країни, їхні зростаючі духовні запити 
сприяють постійному збагаченню повсякденної мови книжними елементами, 
засіченими з писемної практики. Велику роль у цьому процесі відіграють засоби 
масової інформації. Саме вони впливають на формування норми, на вироблення стилів 
мовлення і одночасно зумовлюють їх взаємопроникнення. Через пресу, радіо та 
телепередачі великою мірою йде пропаганда: «так слід говорити, писати — так не слід 
говорити, писати». І це авторитетно. Але тим прикріші помилки, що, на жаль, досі 
трапляються у газетах, журналах, звучать в усних виступах по радіо й телебаченню. 

Як правило, писемний різновид літературної мови характеризують книжні 
засоби літературної мови, а усний — розмовні. Проте в різних стилях літературної 
мови книжні й розмовні засоби взаємодіють між собою. Так, книжне в усному 
мовленні, як і розмовне в писемному, вживається або позастилістично, без будь-яких 
спеціальних стилістичних завдань. Або стилістично вмотивовано, з певною художньо-
експресивною метою. У першому випадку до виголошуваного (або писаного) тексту 
потрапляють частини слова, слова й конструкції з книжних стилів (наукового або 
офіційно-ділового) у номінативній функції, тобто для прямого найменування 
предметів і явищ, ознак і властивостей, дій і станів, їх співвідношення та взаємодії 
тощо. У другому випадку книжні елементи служать засобом створення художньої, 
образної мови, передачі емоційного заряду, тобто виконують стилістичну функцію. 
Відомо, що така функція особливо важлива в мові творів письменників, яка 
збагачується ситуаційними семантичними відтінками, оцінними значеннями, оновлює 
й розширює межі сполучуваності слів. Письменник переосмислює загальновживані 
слова і звороти, створює за їх моделями нові, вдається до пародіювання тощо. 

Показовим, наприклад, є використання книжних елементів у творі 
П. Загребельного «Левине серце», де вони переплітаються з розмовними засобами 
вираження думки, створюючи неповторний індивідуальний стиль. Книжне широко 
представлене тут і в мові автора, і в мові персонажів. Воно урізноманітнює стиль і 



дозволяє авторові влучно характеризувати героїв, виписувати точні портрети, 
конкретизувати узагальнене, ліпити пластичні художні образи. Мова письменника — 
соковита, гнучка, насичена стилістичними несподіванками, дотепна, сповнена гумору 
або дошкульна, ущиплива, а то й одверто саркастична, гнівна. 

Прийоми введення книжного в мовну тканину твору найрізноманітніші. Це і 
прямі безпосередні описи та висловлювання самого автора, і репліки дійових осіб. 
Найчастіше П. Загребельний звертається до невласне-прямої мови, іноді цілі розділи 
побудовані як невласне-пряма мова. 

У порівнянні з цікавою книжкою О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу, 
або ж Мамай і Чужа Молодиця», в якій майстерно використано багату синоніміку 
української розмовної лексики (що цілком відповідає часові, відображеному автором, і 
героям твору), твір П. Загребельного, знайомлячи читачів з новим часом, зовсім 
іншими героями, активізує інший шар лексики, інші прийоми мовно-художнього 
реалістичного зображення. Мова твору письменника відбиває науково-технічний 
прогрес у суспільстві. їй властиві характерні книжні слова, насамперед іншомовна 
лексика. Автор, кинувши ніби мимохідь іншомовне слово, примушує читача довше 
зупинитися, відчути вагомість і переконливість сказаного: «Зінька Федорівна 
запропонувала Дашуньці жити в неї. Дім великий, кімнат вистачить, та й контакт ще 
їм потрібний» (II, 90)1; «А ти ж передовий механізатор, про тебе найвищої думки сам 
товариш Багатогаласу, сільське й колгоспне керівництво нікому не дозволяє тебе 
дискредитувати» (II, 11); «Честь Яцька Загреби можна порятувати заднім числом хіба 
що в той спосіб, що вважати його акцію не грабунком, а експропріацією» (І, 95) та ін. З 
настановою на гумор іншомовні слова, терміни вплітаються в розмовний знижений або 
піднесений урочистий текст: «У небі.. летіли зорі й боги, штучні супутники й космічні 
кораблі, промені від давно вмерлих зоряних систем і незідентифіковані космічні 
об’єкти, а Гриша біг у поля і чув у своїх грудях ридання, а може, то й ридання були не 
в ньому, а в просторі, світові й космічні, як дано чути лиш найвразливішим душам» 
(ІІ, 85). 

У номінативній функції та для створення іронічно-жартівливого тону 
П. Загребельний часто використовує елементи офіційно-ділового мовлення. 
Пародіювання офіційно-ділового стилю досягається зіставленням різностильових 
елементів, які мають неоднакове експресивне навантаження: «Невпинно досконалилася 
[тітка Лисичка] і зростала в своїй спеціальності» (І, 111); «Старенький сільбуд хоч і 
змінювався на вищому рівні Будинком культури, але дорогий серцю карпоярівців був 
тим, що довгі роки був місцем розвитку громадської критики» (І, 93); «Помагала 
[Ялосовета] підраховувати можливості, мобілізовувала внутрішні ресурси» (II, 95); 
«Слава про вродливу зоотехнічку йшла така, що їхали вже не тільки з району, а й з 
області, з столиці, щоб зміцнити керівництво і розвинути тваринництво» (II, 103). 
Таку саму стилістичну роль виконують і стандартні вислови, словесні штампи, 
наприклад: «В історії села настав переломний період: з Карпового Яру воно мало стати 
Світлоярськом.., перетворившись у село на рівні найвищих світових стандартів» (І, 
20); «Ох, безсмертний Миколо Васильовичу Гоголь! Змалювали ви колись миршавого 
дячка, який залицявся до пишної Солохи самотою, сказати б, в індивідуальному 
порядку, а тут, у Веселоярську, таких дячків було — хоч замість буряків у вагони 
завантажуй!» (II, 103) тощо. 

Книжні слова й звороти виконують у романі індивідуалізуючу функцію. Читач 
одразу здогадується, хто є об’єктом уваги письменника, хоч у тексті не завжди про це 
прямо й говориться. Автор уміє вдалим добором відповідної лексики й своєрідною 
побудовою фрази, невловимими несподіваними прийомами змалювати виразну 

                                                           
1 Загребельний П. Левине серце. К., 1978. Римські цифри — номер випуску, арабські — 
сторінка. 



картину, вихоплену з самого життя, і поставити її перед очима читача в усій 
неповторності й безпосередності. 

Мова роману ілюструє відоме висловлення М. В. Гоголя: «Стиль письменника 
виробляється тоді, коли він добре знає того, кому пише». Додамо: й про кого пише. 

Непересічні твори художньої літератури одержують нове життя, ставши 
надбанням мільйонних читацьких мас. Висловлювання літературних персонажів 
стають уживаними в мові читачів, а згодом загальновідомими й поширеними. Це 
стосується і драматичних творів, що йдуть на сценах театрів. Дійові особи п’єс 
О. Корнійчука часто запам’ятовуються саме своїми характерними слівцями й 
висловами. Згадаймо хоча б знаменитого Галушку з п’єси «В степах України» з його 
крилатим у курсі дела. Від часу появи на сцені цієї п’єси вислів у курсі дєла, увійшовши 
в усний ужиток багатьох мільйонів не лише на Україні, але й за її межами, потрапив на 
сторінки книг інших авторів, став широко використовуватися в публічних виступах на 
зборах, засіданнях. Він ще не ввійшов до збірки крилатих слів і висловів, оскільки 
залишився індивідуальним для кожного випадку, не набув узагальненого значення, але 
загальновідомість, популярність його незаперечні. 

Або звернімося до іншого прикладу. Завдяки телефільму «Сімнадцять 
миттєвостей весни», що відразу завоював симпатії глядачів, набув широкого вжитку 
вислів ділового мовлення інформація для роздумів, а слово миттєвість, хоч і викликає 
сумніви щодо вживання в такому значенні, розширює межі сполучуваності з іншими 
словами, наприклад з іменником життя: миттєвості життя (рубрика в газеті 
«Вечірній Київ» про події на трудовому фронті; те саме і в передачах 
Республіканського радіомовлення 1975 року тощо). Пор. також: «Ще чверть століття 
тому виправдано було говорити про акторське мистецтво як про миттєвість, яку, на 
жаль, не можна зберегти» (Кіра Шахова. П’єси, вистави, актори. Роздуми над книжкою 
театрознавця. — Вітчизна), «Словник [української мови] зафіксував мовби самі оті 
«моменти вічності», коли думка людська кристалізується в слові, начеб вловив творчі 
оті миттєвості» (Олесь Гончар. Цвіт народного слова. — В кн.: Культура слова, вип. 
12) та ін. 

Хоч такі приклади досить популярні, вони все-таки виступають оказіоналізмами 
— вжитими для певного конкретного випадку словами. Тільки деякі з них, набувши 
узагальненого значення, згодом входять до реєстру загальномовних словників, стають 
фактом мовної системи: партія веде, чуття єдиної родини та ін. Решта належать 
стилістичній системі мовлення, вживаються в індивідуально-авторській мові, 
виконуючи важливі стилістичні функції, наприклад виступають засобом естетичного 
впливу на читача тощо. Пор. з цього погляду лексичні одноденки в романі «Левине 
серце», використані для створення комічного ефекту: горілкосьорби, 
самогоноковтальники» (II. 114); «Як звати [залицяльників] — гопачевські, копачевські, 
трамтарарамські — хіба не однаково?» (II, 110) та ін. 

З розвитком наукового та офіційно-ділового стилів української мови утворилася 
потужна база книжних елементів, які проникають дедалі ширше й глибше в усі стилі 
українського не лише писемного, але й усного мовлення. Свідоме використання 
книжного спрямоване на поповнення арсеналу виразових засобів мови, збагачує, 
урізноманітнює і пожвавлює мовлення. Проте окнижнення мови, викликане 
відсутністю мовного чуття, стилістичною невправністю, навпаки, призводить до 
засмічення її канцеляризмами. 

Майстрові художнього слова не личить святенництво «хорошого тону», коли 
беззастережно відкидаються всі книжні елементи, так само як і надмірне захоплення, 
самоцільне замилування ними. Він має бути найбільш чутливий до різниці між ладом 
усного і писемного мовлення, тобто, досягаючи художньої правди, він повинен дбати 
про природність мовлення того чи іншого героя твору. 
 


