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Слово письменник у сучасній українській мові є основною назвою для позначення особи, яка 
пише художні твори. З цим же значенням уживається і слово літератор, утворене на базі 
запозиченого — література. Останнє, як і багато інших слів іншомовного походження, має 
більш офіційний, книжний характер, а тому і вживається в мовленні рідше, ніж питоме 
українське письменник. У 11-томному Словнику української мови згадується також і слово 
белетрист із значенням «автор прозових художніх творів», що вказує на видовий характер 
цієї назви щодо загальних письменник і літератор. Белетрист у сучасній мові значно 
звузило своє вживання порівняно з минулим століттям. 

Слово письменник з’явилося на сторінках першої української газети «Зоря Галицька» 
(1848). Цілком можливо, що виникло воно раніше, існувало в усному мовленні, а потім 
потрапило і в писемну мову. Паралельно до слова письменник у ранній західноукраїнській 
пресі уживалося і слово літерат (запозичення з німецької через посередництво польської), 
пізніше поширюється форма літератор. На території Східної України для позначення 
грамотної людини, книжника, а також і того, хто пише художні твори, тобто письменника, у 
першій половині XIX ст. уживалося слово письмак, яке зафіксоване у словнику 
П. Білецького-Носенка. Зустрічаємо це слово і в 60-ті роки на сторінках журналу «Основа»: 
«Сумуємо ми тут не помалу, як се здається чудно сим нашим письмакам, що мов українцеві 
не треба того й знати, як інші народи коло свого побуту і коло свого слова порались» (1862, 
ч. 1, с 59); «Аж тут обізветься Письмак до громади: «Не знать що городять; Не знать, що 
провадять! Де ті в ката душі Літають по хаті? То вигадки бабські, Щоб дітей лякати» (1861, 
ч. 10, с 18). Уживалося це слово і пізніше: «Все таки більші купи людей письменних, котрі не 
так одірвалися од усього законного життя, як наші громадівці, можуть виставити в себе 
більш дотепних письмаків» (Громада, 1879, с 35). Поступово слово письмак звужує сферу 
свого вживання, в ньому розвивається відтінок зневажливості, що й відбито у вживанні 
цього слова в кінці століття: «На основі творів тих недотепних письмаків посипалися опісля 
— особливо з-під пера Куліша — сильні, а не оправдані закиди проти «Енеїди» 
Котляревського» (Літ.-наук. вісник, 1898, ч. 12, с. 165). Негативний відтінок у слові письмак 
відзначено і в словнику Б. Грінченка. 

Паралельно з письмак уживалося також і слово писатель, яке фіксується з альманаху 
«Русалка Дністрова» (1837) та виданнях пізнішого періоду на всій території України. Проте 
значення його ще не було спеціалізованим, і вживалося це слово, як і письмак, для 
позначення освіченої людини: «У Києві і Петербурзі уже працюють наші писатель над 
виданням учебників на рідній мові» (Основа, 1862, ч. 10, с 1). Пізніше слово писатель 
почало означати лише людину, що пише художні твори: «По смерті Федьковича довго не 
було на Буковині рівного йому писателя» (Леся Українка); «У нас ніхто з писателів, 
здається, й не поклада, що драма чи там комедія — є перш над усе літературний твір» 
(П. Грабовський). 

Трапляються також випадки вживання віддієслівного утворення писальник: «Навіть 
високошановний покійник Костомаров хотів, щоб українські писальники писали тільки на 
теми з народної жизні» (І. Нечуй-Левицький); «Такі крики чую вже наперед з-посеред 
наших «естетиків-писальників» (І. Франко). Взагалі вибір назви для позначення особи, що 
займається літературною працею, часто залежав від смаків і уподобань пишучого, а часто й 
сама назва була продуктом його словотворення. Так, відомий український критик Іван Білик, 
брат Панаса Мирного, уживав з цим значенням синонім словесник і письменець: «От яке, без 
краю довге, широке і велике діло розкинулось перед очима українського словесника!» 
(Правда, 1873, ч. 2, с 76); «Тим-то й мають тепер вагу тільки ті письменці, що йдуть 
громадською, соціальною тропою» (Там же ч. 17, с. 589). 

З другої половини XIX ст. поширюється нове слово — письмовець, яке позначало особу, 
що займається літературною працею. Леся Українка навіть звужувала це значення, 



називаючи письмовцем лише прозаїка: «Люди, що складають пісні до послухання або 
читання, звуться поетами, ті, що пишуть оповідання, звуться письмовцями». Вживали це 
слово й інші провідні письменники: «Один мій знайомий, маючи думку видати книжку про 
«дівочу долю», як вона вимальовується у різних наших письмовців, дав мені продивитися 
свою працю» (Панас Мирний); «Задля ініціатора треба бути таким славним письмовцем, ..як, 
наприклад, Ви [І. Франко]» (А. Кримський). 

Слово письменник, хоч і було відоме раніше, активізувалося у вживанні на всій території 
України лише в кінці XIX — на початку XX ст. Паралельно з ним продовжували уживатися і 
слова літерат, літератор з цим самим значенням: «У нас літераторів і так багато нема» 
(Зоря, 1884, ч. 24, с. 208); «Я все боявся буть початкуючим літератором» (В. Стефаник). У 
цей же період поширюється і слово белетрист: «Коли після 1871 р. в Західній Європі 
настало одночасне розчарування в доктринах соціальних, то белетристи публіцистичного 
нахилу взялися будувати свої тенденційні романи «на чисто науковій основі» (Леся 
Українка). 

Таким чином, протягом усього XIX і навіть на початку XX ст. існувало кілька дублетних 
назв для позначення особи, професією якої є літературна праця. Це явище відбиває і 
українська дожовтнева лексикографія. Особливо повний реєстр дублетів до слова 
письменник подає «Малорусько-німецький словар» Є. Желехівського. Цікаво, проте, що саме 
слово письменник у згаданому словнику означає просто вченого-книжника. Основною 
назвою особи, що займається літературною працею, в словнику виступає писатель, 
синонімічними йому — писець письменець, письмовець. Іншу картину спостерігаємо в 
словнику Б. Грінченка: із численних дублетів фіксується лише письменник із сучасним 
значенням та письмак із значенням «поганий письменник». Таким чином, у двох визначних 
лексикографічних працях відбито початковий і кінцевий етапи формування назви особи, 
професією якої є писання переважно художніх творів. 

Причину остаточної перемоги варіанту письменник у значенні «той, хто пише художні 
твори» слід вбачати, на нашу думку, в активізації словотвірного ряду з суфіксом -ик/-ник на 
позначення особи від основ відносних прикметників, що відбувалася у згаданий період. Що 
ж до слів літератор, белетрист, то вони не вийшли остаточно з ужитку, а пересунулися на 
його периферію, розмежувавши свої значення. 

Таким чином, сукупність причин як позамовного, так і внутрімовного характеру привела 
до остаточного закріплення в українській літературній мові слова письменник у значенні 
«той, хто пише художні твори; особа, для якої літературна діяльність є професією». 
 


