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«НАША МОВА КАЛИНОВА...» 

 
Українська мова — мова вільного возз’єднаного народу. Вона увібрала в себе гомін 
Тарасових круч над Дніпром і дзвін Франкових криниць на Прикарпатті, барви таврійських 
степів і слобожанських лісів, плескіт хвиль Чорного моря і зачарованої Десни... 

Краса української мови... Як рідно звучить для наших сердець «Реве та стогне Дніпр 
широкий», «Вічний революціонер», «Слово, чому ти не твердая криця?» Завдяки мові, 
яскраво індивідуальній, що її вбираєш, «як доброго здоров’я пивши коло криниці степової», 
впізнаємо голоси найкращих її співців: «Партія веде», «Арфами, арфами». Це Тичина. 
«Лютували шаблі». Це Яновський. «У нього очі — наче волошки в житі». Головко. «Ніщо 
мені так не пахне, як наш степ». Олесь Гончар. 

Ой яка чудова українська мова!  
Де береться все це, звідкіля і як?  
Є в ній ліс — лісок — лісочок, пуща, гай, 
діброва, 
Бір, перелісок, чорноліс. Є іще й байрак.  
І така ж розкішна і гучна, як мрія.  
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль», 
Є у ній хурделиця, віхола, завія, 
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль... 

З таким захватом говорить про красу рідної мови поет Олександр Підсуха. Йдеться тут 
насамперед про лексичне багатство мови, про її розмаїту синоніміку. Але не тільки. 
Відчуваємо також і нюанси значень, яких надають словам закінчення. Легко навести 
приклади, коли багатство суфіксальних відтінків забезпечує різне емоційне звучання того 
самого слова: вітер, вітрик, і вітрисько, й вітерець, вітронько, вітрець, вітрище, вітрюга. 

Є слова, які досить точно визначають явище самим своїм звучанням: дзюрчати, 
дзеленчати, гуркотіти... І не тільки дієслова, а й іменники з дієсловами: грім гримить, луна 
лунає... 

Є слова, в яких ніби приховане їхнє походження від певного звуку. Якось у Софії один 
болгарський поет запитав мене, що таке тронка. Я сказав: «А ви повторіть кілька разів трон-
трон-трон..., що це вам нагадає?». Може, тому, що він у дитинстві пас овець, вигукнув: «А, 
звук овечого дзвіночка!». 

Поетичні в українській мові назви місяців, які влучно визначають відповідні явища 
природи: січень, лютий, березень, квітень, червень... 

У нашій мові багато слів, які самі по собі дуже поетичні: оксамит, легіт, обрій, 
заграва, вітрило, літепло, перлина, веселка, серпанок... 

Звукова краса української мови забезпечується тим, що вона має тільки чисті, виразні 
голосні (а, е, і, и, о, у), тим, що не любить збігу приголосних. Милозвучності її сприяє 
чергування голосних і приголосних звуків: «Це було влітку», але «Гостював улітку». Закони 
мови завбачають це, тому є увійшов і ввійшов, уже і вже. Це стосується і вживання 
прийменників та сполучників. 

У народу способи творення мовної краси найрізноманітніші. Один з них — так звана 
звукова симетрія, її можна помітити не лише в народних піснях чи прислів’ях та приказках. 
Там вона найчастіше трапляється у вигляді рим, особливо кореневих: «з молодою, як із 
ягодою». Явище звукової симетрії використовується і письменниками, майстрами слова, 
часто у самих назвах творів: «Артем Гармаш», «Алмазне жорно»... 

М. Коцюбинський говорив, що мова в художньому творі — «половина, коли не більше, 
краси його». Справді, мова дає змогу найлаконічнішими засобами малювати цілі картини. 
Ось картина з народної пісні; всього чотири рядки, а їх можна перенести і на полотно, і на 
кінострічку, настільки вона рельєфна й динамічна, а головне — хвилююча: 

Козака несуть і коня ведуть,  
Кінь голівоньку клонить.  



А за ним, за ним іде дівчина,  
Білі рученьки ломить... 

Ми взяли приклад з народної пісні, бо тут, як правило, найбільш лаконічно 
зображуються події. І найбільш експресивно. Просто дивуєшся, як в одному куплеті 
вміщується все це — і портрет, і характер, і навіть елементи пейзажу, як, наприклад, у 
жартівливій пісні: 

Ой піду я до млина 
До дірявого. 
Чи не стріну Василя 
Кучерявого? 

І далі — грайливість, яка досягається варіюванням строфи і посилює гумористичне 
забарвлення пісні: 

Ой піду я до млина  
До дрантливого.  
Чи не стріну Василя  
Чорнобривого? 

Виразність, пластика, багатство інтонацій, створені завдяки мовним засобам, у 
народній творчості на кожному кроці. 

Одна з особливостей української мови, яка також надає їй краси, — клична форма. 
Причому вживається вона дуже широко — звертання до людей, живих істот, предметів, явищ 
і навіть до цілого світу: «Світе ясний, світе тихий...», «краю мій», «народе мій», «Ой гай, 
гаю, зелен розмаю», «Зоре моя вечірняя...». 

Як знаємо зі спогадів професора Д. І. Яворницького, Лев Миколайович Толстой знав і 
любив українську мову. При зустрічі з нашим професором він так і говорив: «Я дуже люблю 
вашу народну українську мову, гучну, цвітисту й таку м’яку. У вашій мові стільки ніжних, 
сердечних, поетичних слів: ясочко, зіронько, квітонько, серденько...». 

Відомо також, як відчував красу української мови Володимир Маяковський, що 
знайшло відбиток і в його чудовому вірші «Долг Украине». 

Українська мова після Жовтня і особливо за останні десятиріччя набула такого розквіту 
і розмаїття, що їй підвладні всі стилі і жанри. Її лексичне багатство в усій красі постає в  
11-томному Словнику української мови. У колі братніх мов народів СРСР відбувається 
взаємовплив і взаємозбагачення. Звичними стали такі слова, як сябри, джигіт, кунак, акин, 
аксакал. Ці слова приходять до нас найчастіше через переклади з братніх літератур, але 
вживаються й в оригінальних творах українських письменників. Згадаймо у П. Тичини: «В 
юрті я сидів на килимі в гостях у столітнього акина у Джамбула», у П. Воронька: «У новій 
просторій білій хаті Всі сябри і кунаки Розуміють пісню українську». 

Незрівнянно зросла у наш радянський час мовна культура, зокрема культура усного 
мовлення. Кожен народ дорожить своєю мовою, плекає її красу, бо мова — неоціненний 
духовний скарб народу. Чудово сказав про це поет-академік М. Т. Рильський: «Не тільки в 
художній літературі, а й у кожному слові людському увага до мови — доконечна річ для 
того, щоб думка знайшла свою справжню кришталеву форму». 

Як же поповнюється словниковий склад мови, з яких саме джерел? Людська мова не є 
чимось незмінним, раз назавжди даним. «Коли звернутись до творчості нашого Шевченка, — 
говорить Максим Рильський, — стає зрозумілим, що коли б Шевченко зупинився на тому 
етапі розвитку української мови, який був до нього, — на етапі Котляревського, Гулака-
Артемовського, Квітки, — то це дуже йому б заважало відіграти ту роль, яку він як 
письменник, як революціонер, як поет-пророк відіграв у нашій літературі». 

Мову творить народ. Письменник же відбирає, гранує і примножує народні скарби. 
Велику роль відіграли письменники в розвитку мови: російської — Пушкін, української — 
Шевченко, білоруської — Янка Купала... Але коли б розвиток цих мов зупинився, скажімо, 
на дожовтневому рівні, то вони не набули б такого розквіту, як у наш радянський час. Адже 
саме тепер рівноправні нації і народності нашої країни здобули всі умови для всебічного 
розвитку своїх національних культур і мов. 



У вірші «Сергію Єсеніну» В. Маяковський називає народ мовотворцем. Але як же 
творить народ, як відбувається це словотворення? «Кожне утворення нового слова із 
попереднього, — говорив видатний мовознавець О. О. Потебня, — створює разом з новим 
значенням і нове уявлення». Радянський мовознавець Л. В. Щерба характеризує з цього 
погляду мовлення як процес, де «ми часто просто повторюємо мовлене або чуте нами раніше 
(за аналогічних умов). Але не тільки. Часто вживаємо форми, яких ніколи не чули, 
утворюємо слова, не передбачені ніякими словниками, сполучаємо слова хоча й за певними 
законами їх сполучення, але часом — найнесподіванішим чином. Отже, не тільки вживаємо 
чуті поєднання, а й створюємо нові». 

Поповнення мови новими словами йде через розвиток різних жанрів і стилів. Тут і 
науково-технічна мова, і офіційно-ділова, і мова публіцистики й художньої літератури 
взагалі. 

У житті весь час виникають нові поняття й уявлення. Ще за нашої пам’яті такі слова, як 
паротяг і локомотив вживалися як синоніми. Але подальший розвиток техніки викликав 
диференціацію. З’явилися слова електровоз, тепловоз. І слово локомотив стало вживатися в 
значенні самохідної машини взагалі, стало родовим поняттям. Слово супутник означало 
того, хто йде чи їде, подорожує з ким-небудь. Тепер це і штучний супутник, і місто-
супутник і т. д. Такі нові поняття можуть впливати і на оточуючі слова. Приміром, слово 
запуск асоціюється з запуском корів на пасовисько, запуском двигуна. Сьогодні говоримо 
про запуск штучних супутників, космічних ракет, космічних кораблів. З’являються нові 
терміни, як, скажімо, космічна технологія. 

Не треба уявляти творення слів як штучне їх вигадування. Слова, як правило, 
утворюються на базі існуючих або запозичених. Джерелом поповнення мови є діалекти. Так 
було завжди. В архіві І. Нечуя-Левицького зберігаються зошити, в які він записував народні 
слова, що не входили до тодішніх словників. Його листування з М. Коцюбинським, 
Б. Грінченком, з видавцями свідчить про те, як він піклувався про розвиток мови, як збирав 
матеріал для словника Б. Грінченка (за його рекомендацією до словника введено, наприклад, 
слово тямучість). 

Невтомним шукачем мовних скарбів був Михайло Старицький. Він особливо дбав про 
оновлення мови: вводив у свої твори слова, які до нього не вживалися, витворював або, як 
тоді казали, кував їх. Це він увів у вжиток слова: маєва (обрії), чарівливий (чарівний), борвій 
(вітер, буревій). Основою такого творення є живомовна стихія. 

У народній мові і тепер часто можна почути слова, вжиті в несподіваному, ніби 
оновленому значенні. Якось я розповів Павлові Григоровичу Тичині про зустріч з ланковою-
буряківницею. Вона раділа, що буряки добре пішли в ріст. «Глянеш, — каже, — на них — 
гичка аж воронів!» Коли Павло Григорович почув це, аж засвітився. Тут же навів свій 
приклад почутого з народних уст. Приїжджала до нього родичка з села. «Походила,— 
каже,— по крамницях та й бачу, які оці гроші розкотистії» (тобто такі, що швидко 
витрачаються). Я не знав тоді, що Павло Григорович веде навіть записи таких слів і зворотів. 

Ще за життя Максима Рильського я не раз чув, що він у своїх поезіях і перекладах 
вживав часом створені ним слова. Редактори, бувало, зауважували йому: «Максиме 
Тадейовичу, такого слова немає!» — «Немає? — казав він.— То хай буде!». Але йдеться не 
про будь-які слова, а про слова, створені за законами нашої мови, слова, що відповідають її 
духові. Зараз відомий цілий словничок новотворів М. Рильського. Серед них: каштани 
лаполисті; вальдшнеп, довгоносий лісолюб; барвиста праосінь; новоприбулець. 

З народної скарбниці черпає і Олесь Гончар. «Не пригадую жодної поїздки по 
Україні,— говорить він, — яка б не принесла радості якоїсь мовної знахідки». І далі 
наводить записи з свого дорожнього блокнота: «Гляньте, як гостро мчить степом кінь»; 
«Земля така — цвяхи посій і ті зійдуть»; «Вітерець воду на озері вівсюжить». Це зразки 
гострого народного бачення, образного світосприймання, художнього мислення. Під пером 
самого О. Гончара набувають нового звучання окремі слова (хоча б та ж сама тронка). 

Нестача в мові якогось слова (чи його синоніма) буває часом дуже відчутною. Як, 



наприклад, передати тривалий нешвидкий рух повітря? Є слова подув, подих, повів, але всі 
вони двоскладові і якось недостатньо передають тривалість дії порівняно з рос. дуновение. 
Поет і перекладач Діодор Бобир утворив слово подувень. Перекладаючи вірш Івана Базова 
«Мої пісні», я вжив це слово: «У них балканський подувень ласкавий». Серед новотворів 
Бобиря легкома, блимливий (вогник), барвіти (рос. пестреть). Багато цікавих новотворів у 
О. Підсухи — самовразливий (рос. мнительный), тимчасовиця, міжгроззя, різнодення, 
різноліття. 

Природні і невимушені новотвори Д. Павличка: «Серця у нас пісенні, правдомовні»; «І 
сміливо ступай на леззя»; в перекладах: колихлива мла; «крила він крилить»; «Моя рука в 
спокійнім кабінеті подібна до блукальця-втікача» (з Хосе Марті). Слово блукалець, якого 
немає в словниках, вжито у вірші І. Драча «Дівочі пальці»: 

Боже, скільки стогону на пальцях,  
Скільки крику в голубих пучках  
На згорілих пальцях, на блукальцях,  
На страждальцях ніжних — на руках. 

У вірші того ж І. Драча «З пісні пісень» про дівчину мовиться: легінька, ласкавка, 
погарніла. 

В оповіданні Ю. Логвина «Чарівний пес» вживається слово «лакітка» (собака 
«найбільше любив лакітки», тобто ласощі). Це діалектне слово ми зустрічали в творах 
західноукраїнських письменників В. Стефаника, А. Крушельницького. Виявляється, що його 
вживають і на Кременчуччині, звідки походить Ю. Логвин. 

Одне з джерел поповнення лексики — архаїзми. Вживаються вони як мовний засіб 
гумору (мова Возного в «Наталці Полтавці»), для надання реалістичного колориту в творах 
на історичні теми («Ярослав Мудрий» І. Кочерги, «Гомоніла Україна» П. Панча, «Диво» 
П. Загребельного). 

У творах Б. Олійника на сучасні теми архаїзми надають думці афористичності; вірш 
звучить урочисто, значуще: 

Образу хліба вклонімося. Сиріч — людині,  
Високочолому сіятелю землі.  
Істинно, люди, живемо не хлібом єдиним  
Істинно так... Коли маємо хліб на столі. 

Джерелом поповнення запасу слів є запозичення з інших мов, насамперед, з російської: 
декабристи, прилунитись, місяцехід тощо. 

Багатющі мовні скарби дбайливо зібрані у 11-томному Словнику української мови. 
Зараз він на наших полицях. 
 


