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Мова кожного народу має свій світанок і свій протяжний історичний день, не раз 
захмарений, а то й перерваний бурею, громом чи снігопадами. На долю української мови і 
літератури випало немало чорних хурделиць і сніговіїв, та міцне її коріння розвивалося, 
міцніло, пускало все нові паростки, відточувало галуззя, сплітаючи його в крони. «Слово о 
полку Ігоревім», літопис Величка, художньо-наукова спадщина Захарії Копистенського, 
Галятовського, Кирила Транквіліона, Барановича, художній доробок Сковороди, творчість 
Котляревського, який «своїм мовно-реформаційним чином збуджує поважний літературний 
рух» (Є. Маланюк), геній Шевченка і «ціла плеяда письменників з рисами геніальності» 
(Є. Маланюк) XIX століття, Ю. Липа і М. Бажан як талановиті виразники мовно-
літературного життя народу на початку XX століття — це віхи, які виділяє Є. Маланюк у 
еволюційному розвитку української літературної мови в її органічній єдності з розбудовою 
українського художнього стилю. 

Стосовно розвитку української літератури Є. Маланюк писав, що можна «завше 
прослідкувати ту нитку, що сполучає X в. з XX в., протинаючи найгустіші хащі глухих 
періодів нашої історії»1. Якщо так, то закономірними є і міркування письменника про те, що 
«не впала б на Україну полтавська катастрофа, києво-могилянська «схолястика» і 
«одірваність» — напевно створили б культурі й літературі українській стислий стиль і міцну 
форму і організували б історичну пам’ять і відбудували б староруську традицію. Недармо в 
творах того часу, як рівно ж в універсалах гетьманських так часто згадується, що «ми є, 
мовляв, ті самі Руси, що за Олега, князя руского воювали». 

На думку Є. Маланюка, українська літературна мова має не менше як тисячолітню 
історію, бо її розвиток невід’ємний від розвитку літературної творчості. Формування нової 
літературної мови — це не стрибок, а еволюційний процес, і «Енеїда» І. Котляревського — 
це лише етап у її розвитку. «Лінгвістична революція», яку він (Котляревський. — Т. П.) мав 
доконати, не є насправді такою революційною, — зауважує Є. Маланюк і далі обґрунтовує 
своє твердження. Мова в основі селянська фактично віддавна знаходила собі місце в 
літературі, передовсім як елемент вростання в свідомість народу церковно-літературної 
мови: пізніш, в міру вироблення «високого стилю» XVII—XVIII ст., селянська мова наша під 
етикеткою «низького стилю» спокійнісінько існувала в літературі поруч з «високим», а 
навіть разом з ним, як в інтермедіях, у вертепній драмі, пізніше в трагедокомедії 
Кониського». Уже в «Богословнику» 1790 року зібрані твори як «високого», так і «низького» 
стилів, а саме «існування такого роду стилів зв’язано взагалі з існуванням літературної 
мови». 

Функціональний статус мови залежить від позалінгвальних факторів. Бездержавність 
української нації відчутна в усіх сферах її життя, в тому числі і в мовному. «Пощастило б 
Мазепі в його політичних змаганнях, культурно-язиковий доробок київо-могилянський 
напевно мав би велике значіння в розвитку мови України», — слушно резюмує Є. Маланюк і 
додає, що 1709 рік скерував (через Прокоповича) цей доробок до північної імперії, в 
лабораторії Ломоносова, пізніш Державіна і Пушкіна. Україні ж цей самий рік 1709 не тільки 
відібрав многовіковий доробок язикової культури, а й витнув з м’ясом і кров’ю одну з 
найфатальніших павз розвойових, передовсім в історії літературної мови». Такі паузи 
тривали століттями, що не давало можливостей українській літературній мові стати 
всенародною, з усіма стильовими різновидами. «Щойно народницьке XIX ст. відкриває 
здичавілій державі, — пише Є. Маланюк, — джерела мовних скарбів українського селянства, 
хоч «інерція попередньої культури» «як чудом захована галузка при корінні» не давала 
ввірватися ниточці безперервності розвитку української літературної мови, і тому язиковий 
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прольог Котляревського так тісно зв’язаний з язиковим епільогом Сковороди». 
Зсинтезувавши в собі мовні скарби попередніх віків, українська літературна мова, — робить 
висновок Є. Маланюк, — вийшла на шлях стильового еволюціонування. Вона вбирає в себе 
наукову і політичну термінологію, створену за останні десятиліття чи відроджену в нашій 
свідомості, слова староруської, козацької і києво-могилянської епох, систематично 
збагачується з фольклорних і діалектних джерел. 

Думки про мову Юрія Липи і Миколи Бажана, «поважно архаїзовану», «зразок 
справжньої літературної мови», логічно вивершують концептуальну побудову Євгенія 
Маланюка. Література й літературна мова — це історичний процес, залежний від об’єктивно-
політичних умов, у яких живе їхній носій і творець. Українська література «більш уявляла 
собою ряд особистостей (рідко — плеяд), аніж ту сталу організовану чинність народу, що її 
називаємо літературою», тим так важлива роль окремих письменників у формуванні 
української літературної мови. Розвиток останньої зумовлений як внутрішніми її потенціями, 
так і зовнішніми впливами, бо саме її носій зазнав впливу і еллінського світу, і геніального 
есперанто середньовіччя — латини, яка на певному історичному зрізі «стає мовою 
інтелігентського Києва», і культури Заходу, з його непогамованою енергією, його 
формотворчим духом», та водночас зберіг себе як «справді самостійний витвір якогось 
цілком своєрідного, суспільно-окремого світу». 
 


