
Іван МАТВІЯС 
ВАРІАНТИ ЛІТЕРАТУРНИХ МОВ 

 
Варіантність належить до фундаментальних особливостей різних мов. У дослідженнях цієї 
проблеми насамперед розглядаються ті мовні ситуації, при яких одна літературна мова 
розподіляє свої функції між кількома націями, тобто коли дві або більше націй одночасно 
користуються однією мовою. Це англійська мова для Великобританії, Сполучених Штатів 
Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії, французька для Франції, Бельгії, Швейцарії, 
частини Канади, іспанська для Іспанії і цілого ряду латиноамериканських країн, німецька для 
Німеччини, Австрії, частини Швейцарії, португальська для Португалії і Бразилії, голландська 
для Голландії і Бельгії, італійська для Італії і частини Швейцарії, шведська для Швеції і 
частини Фінляндії тощо. Названі мови належать до багатонаціональних. Суть варіантності 
цих мов полягає в тому, що внаслідок використання їх різними націями в них відповідно 
розвиваються свої характерні риси, зумовлені всією сукупністю умов самостійного 
суспільно-державного життя народів. Такі мовні відмінності в сучасному мовознавстві 
визначаються як національні варіанти мови. Щодо національної належності відповідних мов, 
то вона виражається співвідносними визначеннями типу англійська національна мова і 
англійська мова американської нації, іспанська національна мова і іспанська мова 
аргентинської нації, німецька національна мова і німецька мова австрійської нації. 

Національними варіантами слід уважати також сербохорватську мову в Сербії і 
Хорватії. 

У випадках, коли одна нація користується двома автохтонними літературними мовами 
(наприклад, нижньолужицька і верхньолужицька мови для лужицьких сербів), теж можна 
говорити про національні варіанти мови. 

Інший тип варіантності створює мовна ситуація, при якій національна мова внаслідок 
різних історично-політичних умов стає для певного народу другою, але нерідною мовою 
(російська в республіках колишнього Радянського Союзу, англійська в Індії та інших країнах 
Азії, французька і португальська в країнах Африки). Функціонування певної мови в країнах 
зі своїми власними національними мовами спричиняє виникнення і розвиток у ній особливих 
рис, сукупність яких і зумовлює наявність своєрідних відмін мови. При цьому типі 
варіантності обов’язковою є кодифікована норма мови однієї нації, а відповідні відмінності 
від неї у носіїв інших корінних мов сприймаються як відхилення від норми і, отже, варіантів 
мов у повному розумінні цього слова не становлять. 

Особливий тип варіантності — кодифіковані територіальні різновиди мов у межах 
однієї нації. Цей тип варіантності за певних умов може розвиватися в будь-якій національній 
мові з досить великою територією поширення і наявністю в ній помітно відмінних наріч. 
Такі різновиди можна називати варіантами національної мови. На противагу національним 
варіантам літературної мови, які є різновидами норми самої системи мови, варіанти 
національних мов становлять єдину нормативну систему й істотних відмінностей у ній не 
виявляють. Диференціація єдиної мови на певні кодифіковані варіанти зумовлюється рядом 
складних соціально-мовних процесів. 

Сучасна українська літературна мова на українській етнічній території виступає в 
єдиному національному варіанті. Нею користується також переважна більшість українців, 
що живуть за межами України. Правда, частина українців, які проживають у США і 
належать до «Лемко-Союзу», користуються лемківським варіантом української літературної 
мови, а в Югославії українці послуговуються так званою русинською літературною мовою, 
яка базується на матірних південно-західних українських говорах. Ці різновиди можна теж 
сприймати як варіанти української національної мови. 

Різні типи варіантності були властиві українській літературній мові протягом усієї її 
історії. У давньоруську епоху існували дві близькоспоріднені літературні мови — 
старослов’янська і давньоруська літературна мова на живомовній народній основі. 
Старослов’янська мова відрізнялася від давньоруської літературної мови з живомовною 



основою певними фонетичними, граматичними і лексичними особливостями. Два типи 
літературної мови за давньоруської доби виявлялися в різних жанрах тодішньої літератури: 
старослов’янською мовою писалися (переписувалися) передусім перекладні богослужбові 
книги, повчання, «ізборники», також оригінальні твори — житія святих, проповіді; 
оригінальні твори світської літератури (літописи, художні твори, юридичні документи) 
складалися переважно давньоруською літературною мовою з народнорозмовною основою. 
Між старослов’янською мовою і давньоруською літературною мовою на народній основі 
відбувалися взаємодія і взаємовплив, через що, коли йдеться про XII—XIII ст., у ряді 
випадків їх буває трудно розрізнити. 

У староукраїнській літературній мові теж виділялися варіанти — слов’яноруська і 
проста мова. Слов’яноруська літературна мова була продовженням старослов’янської мови 
давньоруської доби. Хоч цією мовою писалися твори багатьох жанрів, вона передусім 
обслуговувала церкву, вживалася в релігійній літературі, нею здійснювалась церковна освіта. 
Проста староукраїнська літературна мова була відповідником давньоруської літературної 
мови на народній основі. Порівняно з слов’яноруською проста мова значно ширше вбирала в 
себе елементи живої мови українського народу. Нею писалися твори ділового жанру 
(грамоти, акти, універсали), художня література (вірші, пісні, інтермедії, вертепні драми), 
окремі наукові праці (лікарські і господарські порадники) і деякі релігійні твори 
(Пересопницьке євангеліє, релігійні легенди) тощо. Між слов’яноруською і простою 
староукраїнською мовою відбувалась взаємодія. 

У XIX і на початку XX ст. існували східноукраїнський і західноукраїнський різновиди 
нової літературної мови, які можна кваліфікувати як варіанти національної мови. Нова 
українська літературна мова спочатку функціонувала в одному варіанті, а з виходом у світ 
1837 р. «Русалки Дністрової» можна говорити про наявність східного і західного варіантів. 
Східноукраїнський варіант був поширений на території України, що знаходилася в складі 
Росії, західноукраїнським варіантом користувалися представники українських етнічних 
земель, які входили до Австро-Угорської імперії. 

Названі варіанти відображали особливості різних українських говорів. 
Східноукраїнський варіант базувався на східнополіських говірках (П. Куліш, 
С. Васильченко), середньонаддніпрянських (Т. Шевченко, Л. Глібов, І. Нечуй-Левицький, 
Панас Мирний, М. Старицький, А. Тесленко), слобожанських (П. Грабовський, Я. Щоголів, 
Б. Грінченко), степових (М. Кропивницький, І. Карпенко-Карий), подільських 
(А. Свидницький, С. Руданський, М. Коцюбинський), волинсько-західнополіських (Леся 
Українка). На галицько-буковинсько-карпатських говірках основана мова творів 
письменників, що репрезентують західноукраїнський варіант літературної мови 
(М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Ю. Федькович, І. Франко, О. Кобилянська, 
В. Стефаник, М. Черемшина, Лесь Мартович, О. Маковей). 

Східноукраїнський і західноукраїнський варіанти української літературної мови 
відрізнялися правописом. Проте в XIX і на початку XX ст. не було впорядкованої єдиної 
орфографічної системи, практик правопису було багато, часто вони мали індивідуальний 
характер, але всі зводились до двох більш-менш виразних типів — етимологічного і 
фонетичного. Найпоширенішим в обох варіантах літературної мови був фонетичний 
правопис. У Східній Україні він звався кулішівкою, у Західній — желехівкою (від прізвищ 
основних їх авторів П. Куліша та Є. Желехівського). Відрізнялися вони застосуванням літери 
ї (у західноукраїнському варіанті літера ї вживалася для позначення йі — свої, на місці 
етимологічних е та h — всїм, дїло та в запозиченнях — клїмат, полїтика, у 
східноукраїнському варіанті, за винятком першого випадку, вживалася буква і), 
застосуванням апострофа (у західноукраїнському варіанті апостроф ставився тільки після 
префікса — з’єднати та для позначення роз’єднаної вимови приголосних і голосних — 
з’організувати, у східноукраїнському — приблизно як за сучасним правописом), написанням 
знака м’якшення після приголосних с, з, ц перед пом’якшеними губними (сміло, звір, цвіт — 
сьміло, зьвір, цьвіт), вживанням суфіксів -ський, -зький, -цький із знаком м’якшення (у 



східноукраїнському варіанті) і без нього (в західноукраїнському варіанті), вживанням знака 
м’якшення після н перед суфіксами -ський, -ство (український, міщанство — україньський, 
міщаньство), закінченням називного відмінка однини іменників середнього роду типу 
знання та наявністю і відсутністю подвоєння приголосних перед ним (життя — житє), 
закінченням давального відмінка однини іменників чоловічого роду на -ові, -еві і -ови, -еви 
(батькові, коневі — батькови, коневи), закінченням давального і місцевого відмінків однини 
іменників жіночого роду та місцевого відмінка однини іменників чоловічого роду з м’якими 
приголосними основи -і та -и (землі, на коні — земли, на кони), закінченням родового 
відмінка множини іменників на -ей та -ий типу людей, тіней — людий, тіний, написанням 
зворотної частки з дієсловами (знатися — ся знати), правописом іншомовних слів (план, 
міфологія, кафедра, університет — плян, мітолоґія, катедра, універзитет) тощо. Більшість 
наведених правописних відмінностей зумовлена відповідною діалектною базою. 

Правописні правила загалом не вичерпували відмінностей між східноукраїнським і 
західноукраїнським варіантами літературної мови. Різниця між ними визначалася ще рядом 
фонетичних, граматичних і великою кількістю лексичних ознак. Серед них можна вказати на 
такі: вживання голосних о — і (народ, послати, орли, заробок — нарід, післати, вірли, 
зарібок), е — і (мед, берег, приятель, сонечко, жменька, суперниця — мід, беріг, приятіль, 
сонічко, жмінька, супірниця), о — е (вогонь, сльоза, льоду, до нього, всього, сьогодні, його, 
одинак, чорниці, вечори, вчора, шостий — огень, слеза, леду, до него, всего, сегодня, его, 
єдинак, черниці, вечери, вчера, шестий), а — о (гарячка, багато, зламати — горячка, 
богато, зломати), і — и (інший, іноді, гілля, привітатися — иньший, иноді, гиля, 
привитатися), вживання звукосполучень ри — ер (криниця, кривавий — керниця, кервавий), 
вживання приголосних л — в кінці складів (горілка, сопілка, орел — горівка, сопівка, орев), 
форми орудного відмінка однини іменників, прикметників і займенників на -ою, -ею, -ов, -ев 
(головою, водицею, білою, собою, моєю — головов, водицев, білов, лобов, моєв), форми 
орудного відмінка однини іменників II відміни з м’яким приголосним основи на -ем — -ом 
(вогнем, вуглем, серцем — огньом, вугльом, серцьом), форми називного і знахідного відмінків 
множини іменників з м’яким і стверділим приголосним основи на -і — -и (дні, тіні, кості, 
вісті, очі, миші — дни, тіни, кости, вісти, очи, миши), відсутність і наявність форм 
колишньої двоїни іменників жіночого роду (дві ноги, руки, жінки, дівчини — дві нозі, руці, 
жінці, дівчині), м’яка і тверда група прикметників (синій, теперішній, давній — синий, 
теперішний, давний), відмінні форми займенників мені, мене, тобі, тебе, собі, себе, його — 
ми, ти, си, мі, ті, м’я, тя, го), форми вказівних займенників цей, ця, це, ці, той, та, те, ті — 
сесь, сеся, сесе, сесі, тот, тота, тоте, тоті, тамтой, тамта, тамте, тамті), 
числівникові форми чотири, дванадцять, двадцять, двісті — штири, дванайцять, двайцяць, 
двіста), форми інфінітива на -ти і -чи (текти, стерегти, запобігти — печи, стеречи, 
запобічи), особові форми дієслів з м’яким і твердим флексійним т (любить, йдуть, співають 
— любит, идут, співают), наявність і відсутність кінцевого т у формах дієслів перед 
зворотною часткою -ся — -сь (рветься, здається, сміється — рвесь, здаєсь, смієсь), 
постпозитивне і препозитивне вживання зворотної частки в дієслівних формах (каюся, 
хочеться — ся каю, ся хоче), відмінні форми дієслів минулого часу дійсного і умовного 
способу (я жив, ти була, ви знали, ми прийшли б — жив-єм, була-сь, знали-сте, прийшлиби-
смо), форми майбутнього часу дієслів (буду робити, робитиму, будеш жити, житимеш — 
буду робив, будеш жила), форми атематичних дієслів даси, їси — даш, їш, лексичні 
відмінності типу: адже — чей, чень, білка — вивірка, божевільний — вар’ят, бублик — 
обарінок, обарінець, весна — яр, висівки — ґpuc, вогнище — ватра, ворона — кавка, гинути 
— гибіти, господар — ґазда, даремно — дурно, доглядати — дозирати, досить — доста, 
дядько — вуйко, жар — грань, журитися — гризтися, здивуватися — зумітися, зоря — 
звізда, каблук — обцас, обчас, квітка — чічка, кидати — метати, китиця — кутас, 
користь — хосен, косий — зизий, крамниця — склеп, лелека — бусьок, либонь — відай, 
лікувати — лічити, лісопильня — тартак, трачка, ловити — лапати, лопата — рискаль, 
мабуть — відай, могила — гріб, молоток — клевець, мотузка — вужівка, наволочка — 



пішва, налякатися — напудитися, незабаром — небавці, нехай — най, обличчя — твар, 
очерет — шувир, пам’ятати — тямити, півень — когут, підвода — фіра, плечі — барки, 
побачити — вздріти, полудень — південь, попробувати — стрібувати, прапор — фана, 
прикро — маркотно, розказувати — повідати, розсердитись — роз’їстися, рушниця — 
ґвер, кріс, сапа — мотика, свиня — безрога, свита — бунда, стерегти — сокотити, пазити, 
троянда — ружа, труна — деревище, туга — туск, тужити — банувати, хата — хижа, 
хлопчисько — бахур, центнер — сотнар, чашка — горня, швидко — борзо, прудко, юрба — 
гурма, яструб — половик та ін. 

У XX ст. після Першої світової війни західноукраїнські землі опинилися в складі 
Польщі, Румунії і Чехословаччини, а це сприяло збереженню відмінностей між 
східноукраїнським і західноукраїнським варіантами літературної мови. Між двома мовними 
відмінами весь час відбувалася інтенсивна взаємодія. У 30-х роках різниця між ними вже 
малопомітна. Зводилася вона переважно до правописних питань і деяких лексичних 
елементів. Обидва варіанти остаточно злилися в єдину українську літературну мову після 
об’єднання майже всіх українських етнічних земель в Українській Державі. 
 


