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УКРАЇНА – МОВА

Кононенко П.П., Кононенко Т.П. (Київ)
ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ.
ГЕНЕЗА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ.
ІСТОРИЧНА МІСІЯ
У праці досліджується гуманістично-духовна, національнодержавна сутність та роль української мови. Вивчається мова в її
внутрішніх категоріальних сутностях, окреслюється історична місія
української мови.
Постійно працюючи в сферах своїх інтересів – філології, філософії,
українознавства, незмінно відчувається дотичність до феномена, що
об'єднував та генерував і перше, й друге, і третє, а водночас виводив на
часопростори, сутності та форми ще об'ємнішого, практично –
універсального чинника знання, світовідчуття й світорозуміння, а відтак
– самопізнання, самотворення та цілісної життєдіяльності.
Цим феноменом постає Мова. Мова загалом, українська мова
зокрема.
То ж без осмислення й висвітлення сутності феномена мови у всіх
його зв'язках ставала безперспективною робота і по висвітленню його
індивідуальної сутності, а тим самим і всяка діяльність по
впровадженню мови в Буття і Свідомість народу, по розв'язанню
проблем її функціонування у всіх сферах матеріального та духовного
розвитку. А тим часом за останні понад 50 років, за умов розвитку
України як суверенної держави про феномен (ґенезу, характер, долю,
історичну місію) української мови на терені України не появилося
жодної нової ґрунтовної праці! І це – при наявності двох мовознавчих
інститутів НАН, десятків мовознавчих кафедр у вищих навчальних
закладах; а також при тому, що за кілька століть до цього були написані
десятки досліджень з різних питань мовного розвитку, у тому числі
М.Максимовичем і О.Потебнею, П.Кулішем і П.Житецьким, І.Огієнком
та Ю.Шевельовим (Шерехом). А в Європі проблеми мови і мовознавства
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набули пріоритетного значення у вчених не лише гуманітарних, а й
суспільних та природничих наук.
Абсурдно, але навіть за визнання Конституцією (1996) України
статусу української мови як державної знову загострилось питання: бути
їй, чи не бути?!
Відповіді шукають і питають діти й батьки, освітяни й науковці,
зарубіжні і навіть вітчизняні політики та державні діячі, адже, крім
усього іншого, знову прийшло усвідомлення особливої ролі української
нації та держави, культури в історичному розвитку світової цивілізації, а
тим самим, зрозуміло, і мови.
То ж автори з немалим острахом перед глобальною темою –
проблемою, але з відчуттям громадянської відповідальності за майбутнє
не тільки мови, а й суспільства, кожного з нас, – і наважилися на спробу
виразити своє бачення проблеми. Тим більше, що про українську мову
раніше написано наскільки багато, настільки, здається, і суперечливо; як
апологетичне, так і нігілістично-знищувально.
Де істина? Яке грядуще нашої мови?..
Знову лунає, як фатум: Камо грядеші?!. І закономірно: бо мова – не
тільки й не просто засіб спілкування (отож, достатньо знати кілька сот
чи й десятків слів, щоб бути депутатом Верховної (місцевої ) Ради,
міністром, керівником області, наукової чи й освітньої інституції). Мова
– це голос Землі і Космосу; ритм колиски, з якої починається шлях
людини у Світ; симфонія універсальної природи; пам'ять і зов предків,
закодовані й виражені в духовному генофонді етнонації; пісня матері для
немовляти, дума батька для спраглих любові і захисту дітей; мова – це
ніжність роси та героїчна величність козацького маршу; пісня закоханих
і плач осиротілих; це щебет солов'я й грізне каркання ворона; це лірика
творчості митця і математична симфонія інтелекту, науки, де міра
почуттів і мислення, гуманізму та честі, мрії і волі, патріотизму і
професіоналізму.
Мова – це критерій справжності людини; образ і паспорт народу.
Мова – це голос людини і Всесвіту!
Тож великий Шевченко мав достатні підстави твердити: мова – від
Бога!
І так само славетний лицар українства митрополит Огієнко мав право
написати: є щонайменше "десять найголовніших заповідей свідомого
громадянина":
1. Мова – то серце народу: гине мова – гине й народ.
2. Хто цурається своєї рідної мови, той у саме серце ранить свій
народ.
3. Літературна мова – то головний двигун розвитку духовної
культури народу, то найміцніша основа її.
4. Уживання в літературі тільки говіркових мов сильно шкодить
об'єднанню нації.
5. Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може
зватися свідомою нацією.
6. Для одного народу має бути тільки одна літературна мова й
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вимова, тільки один правопис.
7. Головний різноманітний обов'язок кожного свідомого громадянина
– працювати для збільшення культури своєї літературної мови.
8. Стан розвою літературної мови – то ступінь культури розвою
народу.
9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про зміст цілого
народу судять найперше з культури його літературної мови.
10. Кожний свідомий громадянин має практично знати свою соборну
літературну мову й вимову та свій соборний правопис, а також знати й
виконувати рідномовні обов'язки свого народу" ("Історія української
літературної мови", 1949, Вінніпег).
То ж писати і думати про мову – то писати і думати про онтологічноуніверсальну єдність минулого, сучасного і майбутнього, людини –
природи – нації – Вселюдства – Космосу.
Чи легко зважитися на це?
Але й не зважитися – то капітулювати перед огромом життя й не
виконати свого людського призначення. Тому думаймо разом.
Думаймо і про сучасну долю – нашу і мови, і про уроки минулого, бо
без цього не матимемо бажаного (щасливого) майбутнього.
Думаймо, пам'ятаючи заповіт Т. Шевченка: прочитайте свою історію
(«тую славу»)
Од слова до слова,
Не минайте ані титли,
Ніже тії коми,
Все розберіть ... та й спитайте
Тоді себе: що ми?...
Чиї сини? Яких батьків?
І все це – синхронно з роздумом:
Нащо нас мати привела? Чи для добра? Чи то для зла? Нащо живем?
Чого бажаєм?
А також з непоборним жаданням бути творцями своєї долі, отже –
вільними духовно, соціально, національно, Бо де нема святої волі, Не
буде там добра ніколи.
Людина (індивід) не може пізнати себе, і створити себе, і реалізувати
себе без Мови і Батьківщини.
Тому необхідно пам'ятати й усвідомлювати: без мови
Погибнеш, згинеш, Україно,
Не стане знаку на землі.
А без української України «не стане на землі» і знаку кожного з нас.
Знаменно: питання мови – одне з найдавніших у вселюдському
досвіді, а вивчалася вона як у власній («індивідуальній») сутності та
екзистенції, так і в питомих зв'язках з іншими формами буття та пізнання
людиною себе і світу. Відповідними були й наслідки: ще античногрецькі мислителі вважали: «скількома способами говориться, стількома
ж способами означує себе буття» (Арістотель. «Метафізика»), а тому
розглядали мовознавство нарівні з логікою (філософією загалом), а для
підготовки кадрів до «тривіума» навчально-виховних дисциплін
включали граматику, риторику й діалектику. І так було до XIX ст., бо не
9
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лише грецькі граматики Аристарх, Кратес, Діонісій Фракійський та
латинські Варрон, Донат, Прісціан вважали мову універсальною формою
вираження буття і мислення, а граматику – соціокодом європейського
типу пізнання. В цілісності індивід – роль – рольовий цикл – інституція –
соціальна єдність у категоріальних знаках мови бачили шлях до істини,
сутність наукового методу Бекон і Гоббс. Мова постає універсальною
формою буття і науки для Гегеля та де Соссюра, які наголошували:
«Форми думки виявляються та відбиваються щонайперше в людській
мові... у все, що для людини стає чимось внутрішнім, загальним
уявленням, у все, що вона робить своїм, проникла мова; а все те, що вона
перетворює в мову і виражає в мові, містить у прихованому, сплутаному
чи дещо розробленому вигляді якусь категорію; в такій мірі натуральне
для неї логічне, або, точніше мовити, останнє є самою властивою їй
природою» (Гегель); "Мова – система знаків, що виражають ідеї...;
лінгвістика є лише частиною семіології – науки, що вивчає життя знаків
спосеред життя суспільства" (де Соссюр).
Усе сказане означає, що людина не може не вивчати мови і в її
внутрішніх категоріальних сутностях (від фонеми до слова і речення,
мови як змістовно-формальної структури). Інакше вона не пізнає
могутньої сили мови у розкритті власного зв'язку зі Світом.
Але не можемо не вивчати й історії мови та її місця і ролі в цілісній
системі еволюції (чи революції) людства, інакше залишимося на стадії
(чи повернемося до неї) рослинно-тваринного існування. Бо мова – це
універсальна форма універсального світу, образ і код дійсного,
всеосяжного поступу.
То ж природно, що об'єктом постійного інтересу ще з часів Київської
Русі була й українська мова.
Інша справа, що періодами (особливо коли втрачалася державність) її
розглядали не стільки у внутрішній еволюції та самосвідомості, скільки
співвідносно зі старослов'янською чи "словенороською", польською чи
російською, як гілку чужого стовбура.
Більшовизм окреслив парадигму її неминучої загибелі, оскільки,
мовляв, шлях усіх народів та культур і мов – це шлях асиміляції та
злиття, витворення єдиної світової мови; отже, шлях розчинення в ній і
мови української.
Під різними "прапорами", приховано чи й відкрито, подібного роду
перспективу окреслюють і сучасні українофоби.
Отож очевидно, що не можемо обмежуватися дослідженнями лише
категорій мови як системи (або як предмета вивчення).
Конечною необхідністю стає всезагальний роздум про гуманістичнодуховну, національно-державну сутність та роль мови, а водночас і про
роль кожного з нас у визначенні її ролі та місії.
Прагнулось, щоб хоча скромною спробою досягнення мети на цьому
шляху постала ця праця.
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Проблема української мови в посткомуністичному суспільстві
Як не жаль, але доводиться починати з тривоги.
90-ті роки XX ст. – це час відновлення української державності, а тим
самим і нових можливостей висхідного розвитку української мови.
Реальними фактами стало те, що Україну як суверенну державу
визнало майже 200 країн планети, а українська мова після століть
приниження й переслідувань Конституцією України (1996) проголошена
державною. Разом з тим вона функціонує в школах, університетах,
українознавчих інституціях щонайменше 64 країн світу.
І все ж є достатні підстави говорити про гострі й тривожні проблеми
стану та майбутнього української мови; і не лише в системі нації
(держави), а й в системі та як проблеми поступу вселюдства (його
цивілізації і культури).
На доказ процитуємо два документи.
1994 р. один з авторів цього видання звернувся з листом до
Президента України Л.Кучми, в якому зазначалося:
Вельмишановний Леоніде Даниловичу! Невідкладно звернутися до
Вас спонукала Ваша промова в час президентської інавгурації на
засіданні Верховної Ради, в якій було викладено програму діяльності Вас
як Президента України.
Одразу зазначу: промова, в якій немало привабливих конструктивних
ідей, котрі дають підстави сподіватися, що Ваша діяльність, як те
визначають і представники зарубіжжя, буде дійсно реформаторською,
отже – державотворчою, відповідною праву на щастя та історичному
призначенню України – її народу в цілому і кожної людини зокрема.
Промова дає підстави чекати оптимістичних наслідків. Проте
принаймні два пункти її змушують реагувати негайно. А саме: 1) про те,
що Ви маєте намір внести пропозицію про впровадження в Україні двох
офіційних мов; 2) що Україна є багатонаціональною державою і це має
визначати як характер її розвитку, так і її внутрішню політику та роль у
міжнародному житті.
На моє глибоке переконання, реалізація тих намірів призвела б до
незчисленних лих – аж до зникнення України як держави в найширшому
розумінні цього поняття.
Знаю, як залементують при цьому псевдохранителі всенародного
блага та щастя, наголошуючи: народу бракує хліба й робочих місць, не
вирішено економічних, соціальних, виробничих проблем, а нам
пропонують займатися, як першорядними, проблемами мови та
національного будівництва.
Однак як писав безсмертний І.Франко, "я не устрашаюсь", бо
проблеми мовного й національного будівництва віками були, а для
України залишаються й понині не тільки надзвичайно важливими, а й
ключовими та взаємопов'язаними, особливо в сфері державотворення.
На доказ звернемося лише до окремих, але показово-повчальних
фактів сучасності та історичного досвіду, наших і відрадних, і болючих
уроків.
Чи не найяскравішим із сучасних може служити реакція зали на
Вашу промову: ще вчора десятки депутатів та політиків деяких регіонів
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України шалено звинувачували українські патріотичні сили в
надмірному "педалюванні" мовного питання (проти цього, мовляв, і
зарубіжні інституції) й закликали зосередитися на проблемах
економічних, виробничих, соціальної справедливості – проблемах
насправді першопорядних. Але цього разу вони абсолютно спокійно
реагували на виклад Вашої державотворчої й соціально-економічної
програм, зате тріумфально-нестримно аплодували один раз: коли Ви
сказали про намір надати особливого статусу російській мові – мові,
зауважимо, іншої держави.
Можна було б це сприйняти як випадковість. Та насправді до тієї
події не можемо підходити байдуже чи одномірно, оскільки вона – лише
вершок айсберга, об який, як уже говорилося, може розбитися не лише
беззахисний човен української культури, а й корабель нашої
державності.
Ось переді мною кілька бюлетенів від 27 березня 1994 р., привезених
із Донецька.
Всупереч конституційним нормам місцеві владні структури у
першому з них ставили питання. "Согласны ли вы с тем, чтобы на
территории Донецкой области языком работы, делопроизводства и
документации, а также образования и науки был русский язык...?"
У цій фразі є й "довісок": "наряду с украинским языком", – та він
тільки підкреслює цинізм ситуації. Адже відомо, що ні в одній навіть
державній установі області державна українська мова не функціонує,
більше: як і ті, що відстоюють її статус, нерідко ставляться місцевими
"законодавцями" поза законом. Відомо й те, що не тільки в Донецьку, а й
у Криму та ряді інших областей, українська – державна! – мова або
витісняється, або не допускається в системи освіти, науки, культури,
преси, навіть в органи державного управління. І не тільки шляхом
"пасивного'' опору, а й, як свідчить досвід Одеської міськради, відкрито,
визивно, на рівні конфронтації з законами України.
Пора визнати чесно й відкрито: на рівні владних структур ряду
областей і міст ведеться пряма ревізія державних законів, і ключовим
постає Закон про мови. Наголосимо: не як окремий закон, а як ланка в
цілісній системі законів України, що спрямовується на деформацію, а
далі й руйнацію цілісності України як держави.
На доказ процитуємо ще один документ. Того ж 27 березня 1994 р.
поряд з бюлетенем про мови виборцям видавався (і знову – всупереч
чинному законодавству, але ніхто за порушення його до
відповідальності не притягався) ще один, у якому запитувалося:
"Согласны ли Вы с тем, чтобы Конституция Украины закрепила
федеративно-земельное устройство Украины?"
Не потрібно особливої проникливості й далекоглядності, щоб
передбачити й наступні питання: чи прагнуть українські громадяни
входження в «економічний союз» та СНД, отже..., фактичного
«возз'єднання» з Росією та відновлення СРСР, у якому державність
України знову залишиться тільки фікцією.
Нині створюється прецедент, коли ревізія законів почнеться на рівні
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виконавчих та законодавчих органів держави, і від ревізії закону про
мови ми перейдемо до ревізії постанов “про символіку, національний
герб і гімн, а зрештою – декларації про суверенітет та незалежність
держави, що знову поверне Україну до становища напівколонії.”
(П.Кононенко).
Пройшло майже п'ять років. Багато чого змінилося на краще. Але ще
різкіше окреслилися й негативні тенденції. І учасники наукової
конференції "Українська мова: стан і перспективи", проведеної в Києві
5-6 лютого 1999 р., змушені були констатувати: "Проведення
конференції збіглося у часі з завершенням дії основних положень Закону
про мови та Державної програми розвитку української та інших
національних мов на період до 2000 року, прийнятих 10 років тому ще за
часів СРСР".
За умов незалежності України Закон та Програма, здавалося б, мали
бути цілком виконані, вичерпавши свої цілі та завдання, але цього якраз
не сталося. Незважаючи на певні зрушення насамперед у царині освіти й
адміністративного діловодства, стан української мови як державної
залишається загалом вельми незадовільним. Законом донині нехтують
найвищі посадові особи, демонструючи у такий спосіб своє зверхнє
ставлення до українського народу і його держави. Влада ігнорує
протести українців щодо ущемлення їхніх національних прав. Тим
самим принижується національна гідність українців на своїй
Батьківщині, притлумлюється національна й громадянська свідомість.
Не дається відсічі зухвалим спробам розколоти український народ за
мовною ознакою на кілька окремих Україн, через що регіональний
мовний сепаратизм стає дедалі нахабнішим. Спостерігається повна
безкарність порушень Закону, що у загальнодержавному масштабі
означає не що інше, як саботаж виконання народної волі.
Конференція засвідчила бездержавність українців де-факто при
виборюванні ними своїх мовних прав на Сході та Півдні України. На 625
тисяч українців Криму є лише 2 середні школи та одна другого ступеня.
Чиниться шалений опір відкриттю українських шкіл і поверненню
українців до своєї мови у Донбасі. У деяких районах і областях під
виглядом «свободи розвитку» попускається безправ'я і панує мовна
сваволя, почастішали випадки відмови надавати поштові та інші послуги
з огляду на україномовність клієнта чи споживача. Свідомо гальмується
впровадження державної мови на транспорті, у медицині й сфері
торгівлі. Не стали україномовними важливі ланки держави, насамперед
правоохоронні та силові структури, Збройні Сили України, МВС,
Національна гвардія. Прикордонні війська залишаються державними
інститутами зросійщення української молоді. Нехтують представничою
мовою своєї країни дипломатичний корпус, митна і прикордонна
служби.
Витіснення й винищення української преси супроводжується
небувалим насадженням російськомовної періодики переважно
антиукраїнського спрямування. Тим часом українські школи потерпають
без підручників, доведено до занепаду українське книгодрукування. Досі
відгороджують від джерела питомої української мови академічну науку
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й вищу освіту. Положення ВАКу навіть формально не зобов'язує
готувати дисертації державною мовою. Одіозними у незалежній країні
виглядають фах "російська та іноземна мови", що його накидають
студентам-українцям, а також чужомовний статус підготовчих відділень
університетів. Не відповідає вимогам Закону сфера інформатики.
Деукраїнізується святая святих народної духовності – звичаєва культура,
поховальні обряди, вірування. Залишаються без державної підтримки
понад 12 мільйонів українців діаспори, які опинилися в умовах
етногеноциду. Зате під приводом захисту мовних прав національних
меншин в Україні державними й ліцензованими ЗМІ насаджується ідея
двомовності як засіб збереження і розширення сфери колоніального
панування російської мови, а тим самим розпалюється міжетнічне
протистояння і провокується конфлікт на мовному ґрунті. Останнім
часом цей конфлікт, як підтверджують численні факти й дослідження,
штучно – саме через потурання мовному й культурному
неоколоніалізмові значно поглиблено й загострено як між окремими
верствами, віковими й етнічними групами, так і між регіонами. Значно
зросла роль міжмовного тертя у створенні соціального напруження.
Такий стан відбиває загальне ставлення нинішньої влади до
національної ідеї та й самої незалежності України, що спричиняє крайнє
невдоволення українства насамперед патріотично налаштованої
інтелігенції, руйнівно впливає на державотворчий процес і таїть загрозу
повної зневіри у владі, соціальної непокори й протидії, що може
зрештою набрати форми стихійного вибуху.
На думку учасників конференції, кризовий стан обумовлено значною
мірою також і недосконалістю самого Закону про мови, який не
передбачає відповідальності за його порушення, відсутністю системи
заходів для утвердження державної мови, контролю за виконанням
положень Закону та Програми. Схоже, що це влаштовує багатьох тих,
кого народ утримує своїми податками і хто, живучи коштом народу в
розкошах та ілюзіях, виявляє повну неспроможність нести
відповідальність за моральний і духовний стан українського суспільства.
Учасники конференції констатують реальне порушення національних
прав українців, що суперечить підписаним Україною міжнародним
документам, у тому числі й конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації", багато положень якої не є реалізованими в нашій
державі."
І це – крик болю не тільки учасників конференції; це – голос усієї
нації, що століттями ставилася на грань загибелі. І не тільки
колонізаторами-сусідами, а й їхніми сателітами з середовища
українського суспільства, які й мову робили предметом торгу задля
досягнення своєї корисливої мети, не зупиняючись і перед зрадою
високих національно-гуманістичних ідеалів та норм закону.
Якщо врахувати, що ідентичні процеси проходять у більшості
пострадянських республік, а окремі з них, як Білорусь, майже втратили
свої мови й стають придатком до оновлюваної російської імперії, то
стане очевидним: проблема мови є проблемою загальнолюдською. Що
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буде з людством: воно піде шляхом розквіту природної
багатоманітності, чи дорогою асиміляції й самозаперечення? Отже, в
Нікуди?
Мова в житті людини, народу, людства
Як і проблема життя та людини в їх універсальній сутності, проблема
мови у розвитку вселюдської духовності, цивілізації та культури
належить до найголовніших і вічних.
На доказ достатньо нагадати: ще в Біблії і Євангелії наголошувалося:
Слово є Бог, а Бог є Слово.
Причина розкривалася в "Євангелії від св.Марка" у Христовій притчі
про сіяча: "Слухайте, – вийшов сіяч ось, щоб сіяти. І як сіяв, упало зерно
одне край дороги, – і налетіли пташки, і його повидзьобували. Друге ж
упало на грунт кам’янистий, де не мало багато землі, і негайно зійшло,
бо земля неглибока була; а як сонце зійшло – то зів'яло, і, коріння не
мавши, усохло. А інше впало на терен, і вигнався терен, і його
приглушив, – і плоду воно не дало. Інше ж упало на добру землю, – і
дало плід, що посходив і ріс; і видало втридцятеро. у шістдесят і в сто
раз." І сказав Христос: "Хто має вуха, щоб слухати, – нехай слухає!" А
коли навіть апостоли не осягнули багатогранності змісту притчі (отже, й
універсальної природи мови), пояснив: "Сіяч сіє слово. А котрі край
дороги, де сіється слово, – це ті, що тільки почують, то зараз приходить
до них сатана і забирає слово, посіяне в них. Так само й посіяні на
кам'янистому грунті, – вони, як почують те слово, то з радістю зразу ж
приймають його, та коріння не мають у собі й непостійні; а згодом, як
утиск або переслідування наступає на слово, вони спокушаються зараз.
А між терен посіяне – це ті, що слухають слово, але клопоти цьогосвітні
й омана багатства та різні бажання увіходять у їх й заглушають слово, – і
плоду воно не дає. А посіяне в добрую землю, – це ті, що слухають слово
й приймають – і родять утридцятеро, у шістдесят і в сто раз1.
Слово, як бачимо, постає не стільки як образ (відбиток) конкретної
речі (явищ матеріального світу), скільки як універсальна форма втілення
і вираження універсальної – видимої і потаємної – сутності Світу, через
що Слово – це Мова як цілісна система слів, що виражає і божественну, і
метафізичну реальність Буття та не-Буття, а кожне слово в ній має
оречевлений і метафоричний зміст, інакше кажучи – текст і підтекст,
тимчасову конкретність і абстраговану смислову вічність. Більше того,
Слово є тотожним не лише самому собі, а й людині –феномену не лише
земному, а й космічному. А з цієї причини слово постає і витвором
людини, "другою природою", формою закріплення реалій об’єктивного
світу в образах, і творцем людини та світу, деміургом вселюдського
поступу.
Не просто формою відображення та засобом спілкування, а й
деміургом розвитку людини та вселюдства постає мова і для
українського поета, мислителя, пророка Тараса Шевченка:
Ну що б, здавалося, слова?
1

Біблія. – К., 1992. – С. 48, 49.
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Слова та голос. Більш нічого.
А серце б'ється – ожива,
Як їх почує.
Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди ...
Знать, од Бога... За тим визначенням стояла багатовікова скарбівня
всесвітнього пошуку, пізнання, синтезу досвіду й мудрості, як науковомистецьких осяянь, так і геніальних духовних проривів у майбутнє.
Доля, історія й філософія української мови
Яскравим доказом того є розвиток, доля, історія й філософія
української мови.
Щоб глибше сприйняти та усвідомити суть і масштаби зазначеного,
одразу скажемо: українська мова була структурована ще в XII ст. н. е.
Стала мовою могутньої держави (нагадаємо – суперниці Візантії) –
Київської Русі як мова сім'ї, освіти, науки, права і міжнародних угод.
Потім, у періоди втрати державного суверенітету, різними
колонізаторами і в різній формі українська мова заборонялася понад 170
разів!
Та не загинула, а відроджується в своїй універсальній ролі і після
здобуття Україною незалежності визначена Конституцією (1996 р.) як
державна.
Здавалося б, завершився багатовіковий процес історичного
самоутвердження.
Однак і на цьому етапі проблема української мови не втратила
гостроти. Більше того, нерідко саме вона постає як домінуюча навіть у
порівнянні з проблемами державності, соціально-економічних,
міжнаціональних і міжконфесійних відносин, типу цивілізації.
І, наголосимо, цілком правомірно: ще з правіків проблема мови була
аналогом проблеми народу (Роду, етносу, племені, нації). І не випадково
в один з найвирішальніших етапів буття й перспектив українців – на
початку XX ст. – видатний педагог К. Ушинський застерігав: народ
(нація) повинен боротися за свою мову, бо "мова народу – кращий, що
ніколи не в'яне й вічно знову розпускається, цвіт усього його духовного
життя, яке починається далеко за межами історії", а пролягає або в
необмежену Вічність, або ж у Ніщо. Мова – це сам народ. Тому "навіть
нову батьківщину може створити народ, але мови – ніколи: вимерла
мова в устах народу – вимер і народ"1.
І незнищенність людини та людства у тому, що вони усвідомлювали
сутність та роль мови ще з найдавніших епох.
Першим свідченням того в історії українства є "Велесова книга", в
якій зображені події, характер народного життя VI-IX ст. нашої ери і в
якій віднаходимо такий глибинно-смисловий афористичний пасаж:
"Вони (античні греки, – авт.) дали бо нам слово (письмо) своє, аби взяли
1

Кононенко П. «Свою Україну любіть». – К.: Твім інтер. 1996. – Розд. 2.
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його і розгубили свою пам'ять (та віру, – авт.)" .
Нагадаємо: то був час нестихаючих протистоянь праукраїнців з
греками і римлянами, хазарами, візантійцями і варягами. Збройні
перемоги й поразки були перемінними й мали тимчасовий вплив. І не
дивно, у тій же "Велесовій книзі" зазначається: п'ятнадцять віків жили в
рабстві. Та усвідомили: ми – не греки, не римляни, не варяги; ми –
окремий народ ("руси"), тому повстали на битву за свободу, за свою
ідентичність і віру, "стали собою" й тим визначили долю, характер,
місію. Отже, ще тоді на етнічному рівні відбулося усвідомлення
диференціації між Я (народ) і не – Я.
І саме в цей момент греки прийшли зі своєю мовою, а праукраїнці
усвідомили, що то є спроба накинути і свою віру та "правду", тобто –
своє світовідчуття й світорозуміння як форми духовної колонізації
(рабства) – незрівнянно сильніші за військово-торговельні, бо можуть
ставати вічними. Отже, не як доповнення, а як заміна онтологічних
духовних цінностей. А це – шлях до асиміляції й зникнення народу як
суб'єкта історії, а основа його – відчуження людини (народу) від рідної
природи, віри, історіософії, філософії, мистецтва.
Не менш гострою проблема мови постала в наступну, вирішальну в
долі народу й держави епоху – X століття, коли Київська Русь офіційно
прийняла християнську релігію.
Нагадаємо: ще язичник Володимир Великий запроваджує систему
освіти, якою охоплювалися і боярські діти (світська знать сприйняла те,
як неймовірний тягар, отож, зазначав літописець, по всій Русі лунали
"плачі великі").
Ярослав Мудрий розширює сферу виховання освічених людей,
розвивається вітчизняна і перекладна література (гуманітарна і
природнича, світська і церковна), еліта держави усвідомлює: "Велика бо
користь від навчання книжного. Книги – мов ріки, які напоюють собою
увесь світ; це джерело мудрості, в книгах – бездонна глибина2; ми ними
втішаємося в печалі, вони – узда для тіла й душі; в книгах світило
мудрості, а про мудрість сказано: люблячих мене – люблю, а хто
дошукується мене – знайде благодать. І якщо старанно пошукати в
книгах мудрості, то знайдеш велику втіху і користь для своєї душі. Бо
той, хто часто читає книги, той веде бесіду з Богом і наймудрішими
мужами" ("Повість минулих літ''; переказ В. Близнеця).
Не тільки ця філософія "учення книжного" дійде до Г. Сковороди й
І. Котляревського, Лесі Українки, І. Франка і М. Коцюбинського,
П. Тичини, О. Довженка, О. Гончара.
Коли Т. Шевченко заповідатиме: "учітеся, брати мої, думайте,
читайте, і чужому научайтеся й свого не цурайтесь", – він також
продовжить глибокодумну традицію "славних прадідів", один із яких –
Володимир Мономах – у "Поученні дітям" писав: ".. .коли добре щось
умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – то того учітесь, так же, як
1

Кононенко П. Українознавство. – К.: Либідь. 1996. – Гл. ІІІ. – Розд. 8.
Свого часу, продовжуючи традицію, І. Франко напише: "Слово – морська глибина.
Хто в ній пірнає до дна, той, хоч і труду мав досить, дивнії перли виносить".
2
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отець мій. Удома сидячи, він зумів знати п'ять мов, – а за се почесть є од
інших країв"1. Почесть, зокрема, і тому, що оволодіння чужими мовами
здійснювалося не з метою заміни рідної, а в ім'я її розвитку.
Від дітей до батьків, від поколінь до поколінь передавати традицію
не просто виховання і навчання, а традицію Духу: від антеїзму до
"філософії серця" – духу пізнання й самопізнання як духу творення й
самотворення, універсальним засобом яких віками є мова, – такий шлях
мови фіксує історія не тільки до часу Київської Русі, а й цілих
тисячоліть.
Як зауважує І. Огієнко, не просто мова, "а українська літературна
мова народилася в нас іще в глибоку давнину, ще перед офіційним
прийняттям християнства, цебто перед 988 роком, бо ще перед тим,
безумовно, було вже в нас письменництво, а в IX віці були й свої перші
переклади"2 (які, зрозуміло ж, були неможливі без мови автохтонів).
Тут одразу доторкаємося до системи взаємодії народної і
літературної мов; а в державах багатоетнічних (якою була й Київська
Русь) – народної, літературної та офіційної (державної).
Як зазначає автор "Повісті минулих літ", Київська держава була
багатоплемінною (27), а кожне плем'я жило родом своїм, на землі роду
свого; кожне мало закон батьків своїх, норов, традиції; кожне – свою
мову. Своя (розмовна) мова була народною – породженою всім буттям
роду (його побутом, працею, вірою-філософією, мистецтвом) та
природою.
Але водночас держава і церква послуговувалися зрозумілою для всіх
(родів, племен) і в цьому розумінні – державною мовою. А точніше –
державними (іншими словами – офіційними) мовами:
1)
витвореною
на
ґрунті
багатовікового
суспільного
(етнокультурного) життя;
2) прийнятою в сфері релігії (церкви);
3) побутуючою в системі управління та міжнародних відносин.
Щодо ґенези не тільки української, а й мови загалом існувало немало
гіпотез, версій, теорій.
Особливе місце серед них посідала концепція єдиної
праіндоєвропейської мови. Згідно з уявленнями її прибічників за п'ять
тисячоліть до нашої ери "індоєвропейські народи говорили певною
єдиною мовою". Своєрідним говором тієї мови була слов'янська, а в тій
загальнослов'янській – єдина східнослов'янська мова.
Одні з прихильників теорії праіндоєвропейської мови шукали її
коріння в народів, що жили між Тигром і Єфратом. Однак азійська версія
під впливом наукових досліджень відпала. Науково-дослідні студії
показали повну необґрунтованість і концепції єдиної східнослов'янської
("руської")мови; нагадаємо, не одномовність, а полімовність Київської
Русі була зазначена ще авторами літописів тієї доби. Слов'янського і не
1

Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989. – С. 458.
Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995 – С. 48; див.:
Огієнко І. Повстання азбук й літературної мови в слов'ян. – Жовква, 1937.
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слов'янського кореня племена мали свої мови. Інша річ, що імперія
потребувала спільного для всіх засобу зв'язку, і ще за Володимира
Великого шириться спільна для всіх і релігія (християнство), і
літературна мова. Що ж до єдиної східнослов'янської народності (а тим
самим і мови), то в праці "Східні слов'яни" (1928) С. Смаль-Стоцький
наголошував: "Не було центра або колиски східних слов'ян на
середньому Дніпрі. Словіни новгородські, радимичі, і в'ятичі, і кривичі
та й дреговичі середнього Дніпра ані не бачили, в тій колисці ніколи не
лежали, і з неї в свої нові оселі ніколи не розходилися, тільки прямо із
свого первісного осідку в прабатьківщині, так би сказати, найкоротшою
дорогою направці посуваючися навкруги балтів, ішли до нового осідку.
Так само й бужани, і волиняни, і дуліби, і тиверці не вилігувалися в
колисці над Дніпром. Якоїсь єдності й спільності східних слов'ян з
одним якимось центром не бачимо навіть ще далеко пізніш, а не то в цих
давніх часах. Східні слов'яни, т. зв. їх частини (племена) стикалися в тих
часах однаково і з північними, і західними, і південними слбв'янами,
т.зв. з поодинокими їх племенами, ніякі спільні інтереси супроти інших
груп їх тоді докупи тісніше не в'язали, так що про якийсь окремішній
спільний їх розвиток у суперечності до південних і західних слов'ян ані
сліду ніде не бачимо" (с. 21). Праці останнього десятиліття XX ст.
В.Д. Барана "Походження українського народу", Л.Л. Залізняка "Від
склавінів до української нації'" повністю підтверджують цей висновок.
Дослідження засвідчують і інше: ще до татаро-монгольського нашестя
Київська держава виявила тенденції внутрішньої (відцентрової) градації,
причиною якої були різні етнічні особливості та інтереси. "Суздальська
земля, – пише Л. Залізняк, – з середини XII ст. очолила коаліцію
Новгорода, Полоцька, Смоленська за відокремлення від Києва".
Змовники пішли навіть на союз із половцями (Юрій Долгорукий
одружився з половецькою княжною), і 1147 р. Північна Русь виступила
проти централізаційної політики Києва, й саме та унія, на думку
П. Струве, була катастрофічною щодо єдності Русі.
І не тільки в етносуспільному плані. Розпочалося протистояння двох
конкуруючих геополітичних систем.
Очолив сили протистояння суздальський князь Ю. Долгорукий.
Спочатку він захотів заволодіти київським престолом, бо розумів: хто
володіє Києвом – той володіє не тільки імперією, а й стратегічною
перспективою. Два походи на Київ були жорстоко-руйнівними:
напасники пограбували "Подоліє і Гору, і монастирі, і Софію, і
Десятинну Богородицю, і не було милосердя нікому нізвідки... Церкви
обдирали з ікон, книг, риз, і дзвони всі позабирали"1. Однак кияни не
прийняли завойовника. Лише за третім походом засновник Москви
отаборився в Києві, де й помер. На Київ були звернуті очі і сина
Долгорукого Андрія Боголюбського; а оскільки і цього князя кияни не
кликали на великокнязівський престол, то й він зруйнував Київ нещадно.
На жаль, ту трагедійно-ганебну традицію було продовжено і в
1

Див.: Залізняк Л. Від склавінів до української нації. – К., 1997. – С. 114.
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майбутньому. Спочатку задля здійснення планів "собирания" руських
земель нищив Казанське та інші князівства Іван III; а згодом (1570 р.)
знищив багатий, могутній, але підкуплений і розкладений у верхівці
Новгород Іван Грозний. Як зазначав історик М. Карамзін, "Иоан и сын
его судили на городище (в Новгороде) таким образом: ежедневно
представляли ему от пятисот до тысячи новгородцев; били их, мучили,
жгли каким-то составом огненным, привязывали головою или ногами к
саням, влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и
бросали с моста в воду, целыми семействами, жен с мужьями, матерей с
грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по
Волхову с кольями, багарами и секирами: кто из ввержених в реку
всплывал, того кололи, рассекали на части. Сии убийства продолжались
пять недель и закончились грабежом общим... Граждан и сельських
жителей изгнано тогда не менее шестидесяти тысяч, кровавый Волхов,
запряженный телегами и членами истерзанных людей, долго не мог
пронести их в Ладожское озеро".
Продовженням "собирания" руських земель стала вандея на Україну,
зокрема – Петром І, який у звичні й для попередників манері 1708 р.
знищив столицю "братнього" народу Батурина, потрясши своєю
жорстокістю всю Європу. Не дивуймося геноциду й етногеноциду
XX ст.: ще у XVII ст. Україна являла собою край шибенець, крові,
пожеж, ґвалтувань і грабунків опричниками "реформатора", великої
Руїни, оскільки, як говорив Петро І, "зело мудрий український народ",
але в росіян – свої інтереси.
До того ж нищилися матеріальні й духовні цінності – "в ім'я
християнського блага" та єдності "народів-братів", з благословення
Священного синоду, очолюваного... українцем.
І тут не обминути того історичного факту, що християнська церква в
історії розвитку українського світу (наголосимо: не віра, релігія, а саме –
церква) посідала надзвичайно суперечливу позицію.
Суперечливою була сама акція прийняття християнства. Першим
звернувся до нього (862р.) полянський князь Аскольд. 980 р. великий
князь Володимир поставив у Києві пантеон язичницьких Богів: Сварог
стояв на Печерську, Велес – на Подолі. Тоді керівник великої держави
дбав про власну (вітчизняну) ідеологічну основу. Та політичний
розвиток Європи змусив 988 року прийняти християнство.
Досі і в українській історіографії та акція висвітлювалась, головним
чином, як тільки позитивна: Київська Русь, мовляв, збагатилася не
тільки релігійним, а й державно-політичним, освітнім, ідеологічним
досвідом. І це стало стимулятором її нового поступу.
Та було і те, але було й принципово вагоміше: візантійщина почала
експортуватися не як доповнення, а як замінник. У тому числі й у сфері
мовної культури. Найосвіченіша інтелігенція ще тоді усвідомила
глибини назріваючої кризи. Зокрема, те, що на грань протистояння
виходять два різні вірою, філософією, засадами буття світи. І не тільки
на рівні низів (християнство – язичництво), а й верхів. Не випадково ж,
коли Ольга, хрещена в Цесарограді імператором Костянтином та
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патріархом Полієвктом, сказала Святославу: «Я, сину, Бога пізнала і
радуюся. Якщо й ти пізнаєш Бога, то радуватися станеш», – він відповів:
«Як я інший закон один прийму? Адже дружина (військо, – авт.) моя з
сього сміятися почне»1.
І почалося непоступливе протиборство; до того ж, передусім, щодо
мов.
Автор "Літопису Руського" зазначає: кияни звернулися до папи
Римського з проханням прислати грамотних людей, які б допомогли
перекласти священні книги на рідну ("словінську") мову. Здавалося б,
треба радіти: і русичі прагнуть молитися Богові рідною мовою, бо тільки
така молитва є щирою, а тому богоугодною. Розшириться сфера
христового впливу. Та вибухнув скандал: знайшлися ті, що пробували
довести: праукраїнська мова не гідна честі бути мовою "священних
книг"...
"Не належить бо некотрому народові мати свою азбуку, окрім євреїв,
і греків, і латин...''
Коли ж почув це папа римський [Адріан], він осудив тих, що
ропщуть на слов'янські письмена, кажучи: «Нехай сповниться слово
Писання, що «восхвалять Бога всі народи», і друге: «Возглаголять усі
мовами різними [про] велич божу, оскільки Бог дав їм святий дух
говорити». А якщо хто хулить словенську грамоту – хай будуть вони
відлучені од церкви, допоки виправляться. Бо вони – вовки, а не вівці,
так що треба за ділами впізнати їх і берегтися їх»2.
Далекосяжна пересторога, не менш актуальна і в наші дні!
Виявилася й очевидна причина: з 30 патріархів Київської Русі 28
були прислані Візантією, отже – чужинці. Вони не тільки не знали, а й не
хотіли знати, і не тільки "словінської" мови, а й культури, а тим самим –
праукраїнської етнодержавної самоідентифікації. Двобій між Візантією і
Руссю було перенесено на терен релігії, а засобом досягнення мети –
панування над іншим народом – стала мова.
Рим також був суперником Візантії, і ще й тому папа Римський
рішуче підтримав Київську Русь.
Та проблема була глибшою, ніж у сфері юрисдикції Візантії і Риму.
Йшлося про долю не просто київсько-руської мови, а й віри,
культури, держави. І не тільки в зовнішніх кордонах, а й у внутрішній
еволюції, у зв'язку з чим доля мови стала аналогом долі нації.
Як зазначає літописець, на терені Київсько-руської імперії містилося
27 племен, кожне з яких «жило родом своїм на землі роду свого; кожне
мало закон батьків своїх, норов, свою мову».
Отже, ще тоді постали проблеми не лише в ракурсі «мова вітчизняна
– мова чужинська», а й в аспекті: мова полянського племені як племені
державотворчого (ядра імперії) – і мова інших племен. Як те було,
нагадаємо, і в Стародавньому Римі: протистояли мова латинська як
офіційна й живі мови народів Європи та Близького Сходу.
1
2

Літопис Руський. – К: Дніпро, 1989. – С. 37.
Див.: Літопис Руський. – К., 1989. – С. 15.
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Візантія і Рим ставили за мету утвердити в Київській Русі грецьку або
латинську мови, що означало – візантійський або римський вплив.
Засобом обрали релігію. А це, в свою чергу, означало, що панування
чужої релігії закріплювало гегемонію чужої мови (і так триває, до речі,
аж до сьогодні), а разом з тим неминучі засадничі зміни в
світосприйнятті, ідеалах, духовно-гуманістичних цінностях.
Тільки той, хто не знає української праісторії або фальсифікує її, чи
користується фальсифікаціями, і не може усвідомити кореневої системи
сучасних проблем України, у тому числі й того, що, з одного боку, чи не
найгострішою є мовна проблема і для теперішньої Верховної Ради, й
інших гілок владних структур; а, з другого боку, що причини абсурдної
ситуації гніздяться ще в надрах сивої давнини.
Отже, у вищі ешелони державної й церковної влади прийшла або
грецька, або латинська мова. Це, нагадаємо, за умови, що Київська Русь
була могутньою, розвиненою країною, через яку проходили не лише
торгові та мілітарні шляхи, а й освітні, наукові, культурні потоки з
"варяг у греки" і з Індії в Центральну Європу. А тому і мова цієї держави
(полянського племені) була мовою релігії («Києво-Печерського
патерика», проповідей К.Туровського) і правової системи (кодексу
законів «Руська правда»), поезії (писемної і фольклорної) й прози,
ораторського й драматичного мистецтва, історіософії (Київський і
Галицько-Волинський літописи), філософії й педагогіки («Слово про
закон, благодать, істину» митрополита Іларіона, «Повчання дітям»
великого князя Володимира Мономаха), перекладних книг, освіти й
науки; зрештою – повсякденного спілкування. Отже, мова об'єднувала
народ в етнокультурну, духовну цілісність, поєднувала сучасний досвід і
пам'ять, гармоніювала відносини людини з людиною і суспільством
(Родом, племенем, державними інституціями), людиною й природою,
традиціями і заповітами поколінь.
Та й що дивного? Дитина ще в колисці вбирала в своє єство не лише
тепло, ласку матері, а й мудрість, суворість батька. Через слова вона
прилучалася не лише до рослин і тварин, подвір'я, саду, найближчого
довкілля, а й до образів-символів рідного краю. Так, Київ був для неї не
лише реальним містом великокняжого престолу та "сорока сороков
церков", а й легендарною столицею, заснованою славетним князем Києм,
братами Щеком і Хоривом та їхньою сестрою Либіддю (так називалася й
річка у Києві) й освяченим Андрієм Первозванним. Тому Київ був
реальністю і національним символом, міфом. Так само й Дніпро – річкаартерія, що об’єднувала племена центрального ядра держави: іноземці
називали його Борисфеном. порівнювали з величним Нілом, а самі кияни
й русичі – Данапром. Бо в цьому був великий підтекст: всі найголовніші
річки України – Дунай, Дністер, Десна, Дон мають семантичну основу
"дана" – вода. А вода в праукраїнців була символом життя. Саме води
небесні (чоловічі) та земні (жіночі), за їхніми уявленнями, були
джерелом та, зливаючись, основою життя.
Так само світоглядно-символічно поставали й образ Антея та Землі:
невеличкий Антей непоступливо протистояв гіганту Гераклу, бо коли
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втрачав сили, – він доторкався до Землі, і вони поверталися до нього.
Земля поставала як Мати й Вітчизна, як образ єдності людини й
природи.
Рідна мова з'єднувала людину з Родом, природою, історією, вірою,
філософією, мистецтвом (передусім, словесним), з його родинними,
обрядовими, календарними, дружинними (військовими) піснями й
дійствами. Тому мова мала універсально-сакральний характер і зміст.
Вона була феноменом і реально-життєвим, і космічним: і витвором – і
творцем людей. До того ж, не тільки свого середовища, а й у
міжнародних зв'язках. Тому мова була мірою розвитку людини та
народу; як зазначали великі князі Ярослав Мудрий та Володимир
Мономах, джерелом не тільки пізнання, мудрості, а й благочестя та
доброти, моральності. А також формою та суттю ідентифікації не лише
особової, етнонаціональної. а й вселюдської, оскільки саме мова
виявляла різноманітність (багатство) світу як основу його цілісності.
Особливу роль у цьому відігравали міфологія та фольклор.
Найперше – тому, що "мова усної народної творчості, зокрема мова
народної пісні, є скарбницею національного світобачення, своєрідною
енциклопедією почуттів, художньо-емоційною пам'яткою народу"1. Далі
мови, як зазначав фольклорист Ю. Карський. – "не сягає жодне
джерело". А разом з тим і тому, що фольклор – це безмежно насичений
мудрістю та прекрасний світ самовираження людини й народу.
«Яких тільки видозмін не мають пісні народні – окраса нашої поезії!
– зачудовувався М.Рильський. Тут і пісні ліричні, і епічні, і історичні, і
весільні, і трудові, і баладні, і жартівливі... Годі вже й говорити про
музичне багатство народної поезії української, про такі її засоби
художнього змалювання, як народнопоетичні паралелізми, глибокі й
точні порівняння, яскраві епітети, дзвінкі рими й чіткий ритм, добірні
слова живої народної мови»2.
Одна з причин того багатства – універсальне багатство природи, що
надзвичайно влучно підмітив О.Підсуха:
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 гнучка, як мрія.
Можна «звідкіля» і «звідки», можна і «звідкіль».
Є у ній хурделиця, віхола, завія.
Завірюха, хуртовина, хуга, заметіль...3
Друга причина – своєрідність ментальності українців, їхньої душі,
зумовлюваної особливостями буття, етнопсихіки, віри, філософії,
державно-політичного розвитку.
Ще в найдавніших піснях народ відбив синкретизм слова – музики –
1

Єрмоленко С. Нариси з української словесності. – К.: Довіра, 1999. – С. 17.
Рильський М. Краса і велич народної творчості. – Наша кровна справа. – К., 1959. –
С. 50-51.
3
Підсуха О. Вибрані твори. – К., 1978. – Т. 1. – С. 77.
2
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дійства («А ми просо сіяли»), єдності й однодумності з природою, що й
породило віру, філософію з її культом Землі і Матері, Серця і Сонця,
символи людино-богів Світовида і Велеса, Хорса й Дажбога; з її мови
поетичними образами мавок і лісовиків, світового дерева і Берегині.
А найголовніше – своє бачення світу, свій ідеал, потяг до
прекрасного, мудрого, справедливого (без чого – внутрішнього житгя –
людина лишалася б тільки споглядачем метафізичних явищ, не стала
«вінцем природи», її найдосконалішим створінням).
Глибокий знавець фольклору, М.Стельмах писав: «Лірична пісня – це
душа народу, це безмежне поле, засіяне зернами історії і заквітчане
людськими надіями, це незмірна, воістину народна любов до своєї
дідизни і ненависть до її ворогів, це достойна людська гідність і людське
страждання, це стихійний блиск селянської коси над одичалою панською
головою і квиління чайки-небоги над тяжким шляхом життя, це чисті
пориви до щастя і чиста сльоза на віях дівчини, це муки матерів на чужій
землі і цнотлива усмішка на устах нареченої» (стаття «Народна лірика»).
Ось чому «поезія від своїх першоджерел – мистецтво суб'єктивне. Та
воднораз вона ніколи не була приватною справою ні геніїв, що
промовляли світові, ні найзапекліших схимників. Навіть інтимна струна
найпотаємніших душевних порухів відлунювала морально-етичні, ідейні
та ідеологічні принципи суспільства. Хотів би цього автор чи не хотів,
оскільки первородна суть поезії – залучати когось у співрозмовники,
навертати у свою віру, осмислювати світ і себе в ньому» (Б.Олійник:
«Про час і про себе»).
Ось чому український фольклор є синтезом суб’єктивного й
об'єктивного, а мова постає в ньому не лише витвором, а й творцем
людей.
І ще в язичницькій мові праукраїнців у дивовижно поетичній
величності та красі поставали і Микули Селяниновичі (хлібороби,
кочівники)1 – і Микити Кожум'яки: і реальні князі та воїни – і міфічні
боги та герої; ті Бояни, що пророкували народові велике й славне
грядуще.
Формувався оригінальний епос почуттів і мислення, життєвої волі й
діяльності, самовираження народу. Богинею, деміургом якого ставав той
тип Слова, про який геніально сказано автором «Калевали»:
є море слів-образів –
слів-заклять, що я навчився.
що зібрав їх на дорозі.
що вломив їх у лісочку.
що в кущах понатинав я.
що з гілок поназбирався.
що вскубнув собі у травах.
що підняв собі на стежці.
як ходив ще пастушатком,
1

Див.: Кононенко П. Село в українській літературі. – К., 1984.
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ще хлоп’ям на пасовисько,
де моріг на мед багатий,
де горбочки золотисті...
Сам мороз мені дав співи.,
дощ мені пісень приносив;
їх мені навіяв вітер,
їх морські принесли хвилі,
а птахи слова складали,
дерева творили мову.
Я в один клубок змотав їх... (Перша руна)
Підслухавши і думу – пісню великих князів та митрополитів,
Ярославни й великої княгині Ольги, славних витязів, яких гордий,
свавільний Ігор повів зачерпнути шоломами води з Дону великого. –
витворив універсально-поетичну Мову автор «Слова о полку Ігоревім».
Заясніла ера нової Еллади. Та саме на цьому етапі прийшло
візантійське християнство.
І ось місце рідної мови заступала іноземна. В державному житті це
спричинило кризу відчуження церковної, а далі й світської еліти від
свого народу. Кризу, як зрозуміло, на віки, а тому тотальну у своїх
наслідках. Маси й інтелігенція та урядуючі сфери стали жити різними
орієнтаціями й інтересами. Мозок і серце стали дисгармонійними до
свого органічного тіла. Замаячіла криза летальності для всього
організму.
У приватному і культурно-духовному житті криза виявилася не менш
масштабною і згубною, бо то була криза тотального відчуження.
І що особливо трагічно – відчуження світу реального, вітчизняного,
зрозумілого від світу, окреслюваного в мові.
Найперше – в системі релігії: праукраїнці були язичниками, і їхні
Боги були близькими й зрозумілими духами рідної природи, славетними
прапредками. Християнські "священні книги" як ідеал пропагували не
тільки раніше не видимі образи і світи, а й інші, часом прямо протилежні
уявлення про людину й природу, життя і смерть, добро і зло. Юдея
заступила Україну, Ягве, Христос, апостоли – Сварога і Велеса, МатірСлаву й Антея...
Відбулося не просто географічне зміщення подій; перевернувся світ
душі у його фундаментальних філософських опорах.
Справді: українська природа породжувала не тільки відповідне їй
багатство різноманітних емоцій і роздумів (від багатства річок і лісів,
степів, гір і морів, до того ж у багатоманітних кліматичних умовах), а
тим самим і багатство образів богів, а й характеристику тих богів: вони
суворі, але добрі (співчутливі, по-рідному дбайливі, схильні до роздуму
й "діалогу"). Українські боги не ворожі, а суголосні з язичницькими
богами Греції й Риму, індійців, прибалтів і арабів. Вони не агресивні.
"Старий заповіт" прийшов з Богом, що не знає рівних собі; зате знає
один "обраний" народ, власну та його волю і силу, а тому у визначенні
добра і зла, винуватих і правих не знає не тільки пощади, а й
компромісів. І цей тип світосприйняття та мислення, етики відбиває і
мова "Старого заповіту".
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На ньому відбилася сувора доля юдеїв, їхня ідеологія "обраності" та
месійності, а відтак – погорди та жорстокості щодо інших, що тими –
іншими – не могло сприйматись як норма.
Українці-русичі стали перед дилемою: який шлях (яку ідеологію,
етику, мораль, правову систему), яку віру обрати?
І коли спочатку навіть у правових документах та міжнародних угодах
гарантом, мірою істинності та клятв виступають боги і засади
язичницькі, то з поширенням християнства навіть у міжнародних угодах
появляється контамінація «свого» і «чужого». Так, у тексті угоди між
князем Ігорем та послами імператорів Романа, Костянтина, Стефана
(945 р.) зазначалося: «Якщо намислить [хто] із країни Руської
розладнати дружбу [між договірними сторонами, – авт.], то ті, скільки
їх прийнято од бога хрещення, хай дістануть відплату вседержителя –
осудження їх на погибель і в сей вік, і в будучий, а [ті], скільки їх не
охрещено є, хай не мають помочі від бога, ані від Перуна...» («Л.Р.»,
с.26).
Природно, що геніальний твір "Слово о полку Ігоревім" ще з позицій
вітчизняної віри та філософії (язичництва) відбив мову свободи, захисту
гідності, честі, права життєвого вибору. Бо за твором стояла мова віків:
народу, що боровся за волю і рівність, багатство внутрішнього світу
людини.
Християнізовані тексти наповнилися емоціями нетерпимості й
вищості щодо "інших", хоча "іншими" в Київській Русі був... свій народ!
Тут починався абсурд.
"Новий заповіт" з гуманістичною етикою Христа протиставляв релігії
юдаїстів ідеали братерства, рівності, гуманізму.
Та й він ніс на собі печать чужих природних, історико-етнічних
реалій.
Тому в Європі розвинувся протестантизм та інші форми
християнства ("англіканська", лютеранська, гуситська, кальвіністська, ін.
церкви), а в Україні розвинувся процес двовірства: як суміші
вітчизняного язичництва й чужинського християнства.
При цьому: якщо "верхи" (церковна еліта) відстоювали догмати
аскетичного християнства, то "низи" (маси суспільства) –
життєрадісність язичництва.
А те прямо визначило й долю та характер мови: "маси"
послуговувалися живою, а "верхи" – малозрозумілою народові
латинською, грецькою або церковнослов'янською.
Реальністю став розрив між церковною «елітою» й народом і на
мовному грунті, при тому розрив як становий (кастовий), так
ідеологічний та психологічний. Невдовзі церковні пастирі перемістили
до Москви навіть заснований Києвом патріархат. Українська мова
починає переслідуватися й на офіційно-державному рівні.
Знову окреслюється взаємозалежність долі тріади: держава – церква –
мова. А як наслідок – доля народу й культури.
Ще з праглибин буття людини – роду – етносу, передусім, мова стає
формою пізнання – самопізнання – самоідентифікації, а впродовж віків і
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ментальності, долі та волі народу.
Бо людина фіксувала своє сприйняття природи та засоби комунікації
і в звуках, ритмах; і в наскальних чи печерних зображеннях як фізичних
речей, так і магічних заклинань; і в малюнках чи в формі будівель,
поховань. Але усе те відбивало локальні часові, просторові й смислові
екзистенції. Все еволюціонувало, а ті знаки лишалися незмінними або ж
гинули (навіть у формі таких гігантських творінь рук, як Змієві вали,
котрі історики небезпідставно порівнювали з Великою китайською
стіною).
У мові навіть слово не було тільки знаком: воно постійно
наповнювалося індивідуальним і колективним досвідом (почуттями,
враженнями, роздумами, мріями), поєднувало свідоме і підсвідоме,
розширювало межі знака до форми знака – образу, а далі й символу.
Так, спочатку людина бачила вогонь – сонце, вогонь блискавку; сама
навчилася добувати вогонь, – але побачила багатоманітний зв'язок не
тільки між явищами природи, а й між ними та її власними почуттями,
психічними переживаннями, ідеальними сутностями життя (релігійними,
філософськими, мистецько-естетичними та етичними). І тоді архетипні
образи (знаки) лягли в основу синкретичної системи почуттів та
мислення, розширили межі первісного змісту, надали Слову енергію
синтезу почуттів, уявлень, ціннісних орієнтацій та етико–естетичних
критеріїв багатьох поколінь і епох. Символи почали використовуватися
як форма вираження вічних істин, які є зрозумілими скрізь, але
найточнішої інтерпретації набувають лише на етнонаціональному грунті.
Як показують С. Єрмоленко, О. Таланчук, автор праці «Символи
української мови» В.Кононенко, вогонь спочатку був знаком радощів
буття, а ще глибше (як і образ води) – самого буття. Та в процесі
багатогранної діяльності людей він набув специфічних рис в ацтеків і
майя, єгиптян, греків і римлян. Для українців сонце як образ світла,
тепла, блискавки, маяка, свічки, мрії набув глобальної універсалізації й
став символом джерела не лише фізичного життя, а й духовної енергії,
єдності людини з природою (Небом і Землею) та світосприйняттям
поколінь. Тому українці за своєю найголовнішою сутністю –
сонцепоклонники і в ладі почуттів, і в ладі думання, етики та естетики, і
в способі життя.
А від того, що особливо важливо! – і в ладі мови: ще мова весіль,
похорон, обрядових і календарних пісень, дружинного епосу – сповнена
сонцепоклонницькою символікою. Чи коли одружуються молоді, чи
коли задумується полювання або воєнний похід, – визначальними
постають образи вогню, світла, душевної радості і гармонії, світлої мрії.
Як у Лесі Українки: Мріє новая! Твій голос і крила огнисті Ваблять
мене, я піду за тим світлом ясним.
Можливо, що «Вогонь обпалить крила, й я впаду», та маємо
пам'ятати: постійно розлягалося
У темряві гукання «Світла! Світла!..»
О, не один нащадок Прометея
Блискучу іскру з неба здобував,
І безліч рук до неї простягалось.
27

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

Мов до зорі, що вказує дорогу.
Прометей роздмухав вогонь знання, волі до боротьби і свободи.
Тому зі світової міфології для українства (Т.Шевченка, Лесі
Українки, ГІ.Тичини, А.Малишка) універсально-символічним став образ
саме Прометея.
З урахуванням універсалістської константи «вогню-Сонця», як
зазначав О.Потебня, «калина стала символом дівиць тому ж, чому дівиця
названа красною, за єдністю основного уявлення вогню – світла в
словах: дівиця, красний, калина» («Про деякі символи в слов'янській
народній поезії»). А також аналогічно до цього ми співаємо гімн про
Червону калину, яка зажурилася й похилилася, бо Україна в неволі, але
ми «тую Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей-гей,
розвеселимо!»
Не важко помітити, що лад мови визначається особливостями
природи і ладом душі народу, а лад душі – його буттям і особливостями
долі, – а універсалізує усе те й проносить через віки лише мова.
І саме в світлі сказаного можемо уповні осягнути зміст визначення
мови Дмитром Білоусом як "дива калинового".
Звернемо увагу на акценти автора «Повісті минулих літ», що писав:
«Усі племена мали ж свої обичаї, і закони предків своїх, і заповіти,
кожне – свій норов. Так, поляни мали звичай... тихий і лагідний, і
поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а невістки до
свекрів своїх і до діверів велику пошану мали. І весільний звичай мали
вони: не ходив жених по молоду, а приводили її... А деревляни жили
подібно до звірів, жили по-скотськи: і вбивали вони один одного, і їли
все нечисте, і весіль у них не було... А радимичі, і в'ятичі, і сіверяни один
обичай мали: жили вони в лісі, як ото всякий звір, їли все нечисте, і
срамослів'я [було] в них перед батьками і перед невістками. І весіль не
бувало в них... Мали ж вони по дві і по три жони... Так само оце й нині,
при нас, половці держать закон предків своїх: кров проливати і
вихвалятися цим»1.
Яка духовність – така й мова.
І Г. Сковорода, І. Котляревський, Г.Квітка-Основ'яненко, Т.Шевченко
бачили всі контрасти соціальної дійсності. Та не абсолютизували
обставини, тим більше тимчасові. В момент нещадного гніву й протесту
проти сваволі експлуататорів Т.Шевченко писав:
Село, село, веселі хати,
Веселі здалека палати
Бодай ви терном поросли!..
Але його душа гармоніювала з ладом душі його доброго народу –
нащадка полян, тому саме той лад однопочуттєвості відбився і в ладі
його славетної поезії «Садок вишневий коло хати», як відіб'ється він з
часом і в «Скорбній матері» П. Тичини, «Україні в огні» О.Довженка,
«Мандрівці серця» Ліни Костенко, «Тиші і громі» В. Симоненка, в
1

Літопис Руський. – С.8-10.
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органічному кредо поета:
А якщо впадеш ти на чужому полі.
Прийдуть з України верби і тополі
Стануть над тобою, листям затріпочуть,
Тугою прощання душу залоскочуть.
"Прийдуть з України" хоч на край світу, бо душа поета органічно
злита з душею рідної природи й народу.
Щоправда, все настійливіше пропагується люмпенська версія про
безперспективність українців, бо вони, мовляв, злилися (отже, щезли) в
"новій історичній спільності людей – радянському народі", – та то – мрія
уражених словоблудством та народовбивством.
Народ мій є! Народ мій завжди буде!
Ніхто не перекреслить мій народ!
Пощезнуть всі перевертні й приблуди,
І орди завойовників-заброд!
Ви, байстрюки катів осатанілих,
Не забувайте, виродки, ніде:
Народ мій є! В його гарячих жилах
Козацька кров пульсує і гуде!
Отже, є й українська душа та українська мова, незнищенна правда
краси людини:
Можна все на світі вибирати, сину,
Вибирати не можна тільки Батьківщину.
То ж полянсько-Київська Русь духом своїм не відійде, а
перевтілиться в нового типу формацію.
Перший етап цього шляху – ХІУ-ХУІ століття. У цей період
окреслюється два визначальних процеси: 1) зумовлене нашестям татаромонгольських орд підупадання державності; 2) розпад великої
багатоплемінної імперії на окремі князівства та регіони.
Наслідком першого стало розшарування в системі урядуючої
світської верхівки. Триває боротьба за Київський престол, але набувають
ваги й центри окраїн Київської Русі (зокрема, Суздаль, Володимир,
Москва). Окремі частини держави створюють свої автономні структури,
і, ослаблені розпадом та колонізаторськими наступами сусідів,
потрапляють від них у залежність. Природно, що з усіма наслідками і в
сфері культури та мови. А головне в цьому означеному аспекті, що
«провінційна» урядуюча еліта колишньої могутньої держави потрапляє в
залежність від завойовників, підпорядковується їхнім правилам.
Наслідком другого стає невпинний процес кристалізації
національних держав. Київська Русь ділиться (як свого часу Римська
держава та імперія Карла Великого) за етнічним принципом, її центр за
умов ординського іга переміщується з Києва до Галицько-Волинської
держави (хоча король Данило Галицький, як і його династичні предки з
гілки Мономаховичів, маючи право на великокнязівський престол,
продовжує спроби повернути історичну роль і славу Києву).
Збереження українсько-руської державності в одній частині,
зникнення в іншій та нищення її в завойованих сусідами кресах
зумовлює три ситуації і в мовному питанні.
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Слабша у політичному і культурному розвитку Литва тривалий час
використовує як "рівну" не тільки українську еліту, а й українську
судочинну систему ("Руську правду"). Це зумовлює те, що визнається
офіційною (споріднена на тому етапі з прабілоруською) і праукраїнська
мова.
Поляки – навпаки: плануючи інкорпорацію українських земель, вони
ставлять українську мову поза законом, і розпочинають наступ на
український світ з наступу на українські міста (насичуючи їх поляками,
німцями, євреями, вірменами) та на українське православ'я, – а тому
нищать або нахиляють до своєї церкви конфесійну і світську шляхту,
засобом же для цього використовують найперше мову й освіту.
Достатньо зауважити, що цілі століття церковні й урядуючі інституції
України змушені були послуговуватися польською мовою (а далі, й
освітою та культурою). І на Волині в XVII ст. мова та система
управління були німецькими. Все це закономірно стало однією з причин
національно-визвольної війни 1648-1654 рр.
Яничарському вишколу піддаються українці в сфері впливу
Туреччини.
Знищення об'єднуючого загальнонаціонального начала породжує
загрозу загибелі не тільки народної мови та держави, а й самого народу:
його асиміляції іншими.
Та Україна зберегла фундамент державності: відродилися основи
національного патріархату й традиційної форми державності – козацьколицарська Запорізька Січ, а з ними й ідея універсальної ролі мови,
зокрема, як кореневої основи української душі.
Як зазначає видатний дослідник Д.Яворницький, обов'язковою
умовою прийняття до Січі та перебування в ній було послуговування
людей будь-якої етнічної групи тільки українською мовою.
Природно, що в Україні інтенсивно розвиваються козацькі (полкові)
та братські (міські) школи, мовою виховання й навчання в яких стає
українська. Народна мова проникає і в сферу науки (Острозька, КиєвоМогилянська академії), у праці істориків (літописи Величка, Самовидця,
Грабянки), письменників (мистецтво бароко), діячів церкви. Причина –
те, що мова стає не лише засобом спілкування, а й енергією історичної
пам'яті і визначає зміст не лише могутньої народної творчості (історичні
пісні, народні думи), а й універсалів та декретів гетьманської влади у час
національно-визвольної боротьби та розвитку національної держави.
Народність мови реально співвідноситься з народністю історичного
поступу: українці творять одну з перших (як і в Англії та в Нідерландах)
національно-демократичну республіку. Державотворчий процес від
гетьманів
Б.Хмельницького,
І.Виговського,
П.Дорошенка,
П.Сагайдачного до І.Мазепи завершується створенням однієї із
найперших у світі (1710 р.) Конституцій П.Орлика, основою якої була
мова волі та прав людини, верховенства закону, демократії, рівності
націй, мов і культур.
При цьому особливо важливу роль відіграє як політична та церковна
еліта, так і загальносуспільна думка, що бачимо в пам'ятках як
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державних декретів, історіософських праць, релігійних трактатів, так і
художніх творів, особливо історичних пісень та народних дум. Приклад
першого – діяльність К.Острозького, Д.Вишневецького (Байди),
Б.Хмельницького,
І.Виговського,
П.Сагайдачного,
І.Мазепи,
Л.Барановича, П.Могили; приклад історіософських переосмислень
народного розвитку – науково-публіцистичні твори від літописців
козацької доби до «Історії Русів» братів Полетик.
Приклад літературного вираження руху національно-державницької
свідомості творчість майстрів слова доби бароко, втіленої у вершинних
здобутках Г.Сковороди та І. Котляревського.
Зміст поглядів нового часу переконливо виражений у «Разговорі
Великороссии с Малороссиєю» (1762 р.) С.Дівовича. Автор політичного
діалогу наголошує на двох принципових моментах: по-перше, що
Україна не "воссоединялась" з росіянами, а прийняла протекторат
російського царя; тому вона з Росією є рівною; і, по-друге, що те
зумовлено історично. А саме: тим, що Україна самодостатній народ,
прямий спадкоємець величі й слави Київської Русі. Не варто
перераховувати всі віхи історії, з гідністю каже Україна, але дещо
повідомити необхідно. А саме: традиції незалежності, державності, волі
до суверенітету й свободи не тільки були, а й не згинули.
...Козаки издавна воинскими дьлами
Бывали весьма храбри своими полками.
На кръпкий тот город Цариград наступали,
Турков и татар безчисленно поражали,
Самоволно ходили в помоч царствам иним,
Без платежа служили королевствам другим,
По воинской охоть себе не щадили,
Ръки перепливали, моря переходили.
...За отечество, въру и върность все бились,
В многих опасностях безстрашни находились.
«Достав, Достав, небо, предкив наших цълость нам!
Достав, – кричали, – чтоб мы не служили врагам!»
Россия Малая в цълости своей зовусь.
За синов своих з непріятелями в кров бьюсь.
Сыновья мои вьрни пребудут в вък при мне,
Додержат до конца добру храбрость при собъ...»
Ось чому, мужньо і гордо перестерігає Україна, не бундючся, Росіє, і
не важ на мою честь, бо:
Достанется й ночі, как загремлю войною.
Храбрость моя пространна, – бодрствуй только со мною!»1
І саме цей загальнонародний настрій зумовлює те, що Г.Сковорода
славить «обраного мужа» «батька вольності Богдана» й усе настійливіше
прямує до живої народної мови – виразника його істинної філософії. А
Іван Котляревський творить лірику, драму й епос на грунті народнолітературної мови – багатої, національної, демократичної, висуваючи як
1

Хрестоматія давньої української літератури. – К.: Рад. шк., 1967. – С. 468, 469.
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всеоб'єднуюче кредо:
Де общеє добро в упадку,
Забудь отця, забудь і матку –
Спіши повинність ісправлять!
Відбулося чарівне дійство: на межі XVIII – XIX ст. багатобарвним
букетом розквітла мова, що увібрала у себе всі "барви українського
світу, поєднала історію і сучасність, політику й філософію, лірику, епос і
драму, мрію й жагу життя.
Надзвичайно повчальні наслідки дає аналіз різнорідних писемних
пам'яток тієї доби (ХVІ-ХVІІ ст.): там, де автори праць відбивають долю
людини й народу, особливо драматичну й трагічну, їхня мова звернута
до природи й історії рідного краю, насичена емоційними переживаннями
та фразеологічно-стилістичними тропами, пафосом любові і ненависті,
від
родинно-виробничих
сфер
підноситься
до
ДержавноЗагальнолюдських, а аналітичний опис – до висот патетики і пророцтва.
Нагадаємо: ще в «Ізборнику Святослава» 1073 р. говорилося як про
велику роль та тематичне багатство, так і про багатство виражальних
засобів та форм нашої прамови. Зокрема, що «творчих образів суть 27»:
іносказання, сприяння, лихослів'я, притча, образотворення... При цьому
малося на увазі, що «слово» не є одномірним; навпаки – багатозначним
чи й символічним, як, до прикладу, «инословие» (алегорія, метонімія,
метафора): це – «ино ньечто глаголюшти, а ін разум указаюшти: яко же
єже речено од Бога к Змий: «проклята ты й от всьх Звърии». Слово бо
ахы змий єсть, на диавола же иноры чънъ змъємь нарицаєма
разумъваєм»1.
Структурувавшися ще в XII ст., наша мова не просто (що бачимо на
прикладі творів Г.Сковороди), але неухильно прямувала до джерел та
образів живої народної мови, несучи в собі й елементи
загальнослов'янської (зокрема – елементи польської, білоруської,
хорватської, староболгарської) системи, але чітко і переконливо
виявляючи основи питомо етнічні.
Не боячись перебільшення, можна твердити, що мова стає
фундаментом творення не тільки духовного світу, характеру нації, а й
самої нації. І закономірно, що в усій Європі теоретична концепція
націоналізму (в усіх його різновидах) збігається з особливо глибокими
розробками теорії мови, зокрема основ психолінгвістики як форми
вираження Духу нації.
Характеристично, що чи не одним із перших особливу увагу
проблемі мови приділяє представник держави-імперії Данте – не лише
великий поет, а й автор трикнижжя "Про мови". Нагадаємо: Данте
Алігьєрі – громадянин держави, в якій кожен з народів послуговувався
своєю мовою, а спільною для всіх була латинська. Данте, відступаючи
від латиномовної традиції, ризикував загубитися в "провінційній"
італійськості. Але виявив не тільки мужність. Дух націй стукав у серця
1

Хрестоматія давньої української літератури. – К.: Рад. шк., 1967. – С. 10.
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геніїв. І він настійливо взявся за відродження кореневих джерел як за
об'єктивацію закону природи: на чільне місце ставити сутність. У
цілісності різноманітних для кожного народу мов сутністю, прийшов до
висновку Данте, є мова народна: та, що від природи, а не накинута
зовнішніми силами. "Заявляємо, – писав Данте, – що народною мовою
називаємо ту, яку діти засвоюють від оточення, коли починають
розрізняти голоси; або, коротко кажучи, народною називаємо ту, яку ми
засвоюємо не шляхом засвоєння правил, а наслідуючи годувальниць"1.
За природних умов ця мова стає кодом духовного розвитку людини.
Інша річ – за умов імперії: у структурі конгломерату найчастіше
перемагає не природне, а політичне начало, яке нерідко не стільки
сприяє, скільки протидіє природному (і яке за віки призвело до загибелі
сотні народних мов, або, як в Індії, призвело до відтіснення на другий
план).
У таких випадках починає діяти прес асиміляції та ідеології. Носії
модного колоніанізму афішують своє як «вище», а кореневе – як
«нижче». Ще Менандр у «Відлюднику» показував трагедію селянства,
що своєю працею утримувало все суспільство, однак потрапляло у все
більшу залежність, а тому трактувалося як середовище нижчої якості.
Соціально-політичний гегемонізм в імперських структурах
переноситься й на сферу мов. «Офіційні» оголошуються вищими і
вічними; народні мови – «нижчими», і ще й тому тимчасовими. А
головне – придатними хіба для «грубої» говірки селян.
«Заявляємо, – відповідає на це Данте, – що славною італійською
народною мовою можна ефективно послуговуватися як в сфері прози,
так і сфері поезії»; «і загалом, найдовершенішою може бути мова і тих,
хто говорить по-сільськи»; «а оскільки довершена мова не менше
потрібна людині для мислення, ніж кінь воїнові, а кращим воїнам
потрібні найкращі коні, то для найвищих понять потрібна і відповідна
мова», а вона має джерела в народних глибинах (кн. 2., гл. 1).
Нагадаємо: ще в «Літописі Руському» (XII ст. нашої ери) мова
прирівнювалася до морських глибин, а в функціональній ролі – і до
засобів спілкування, і до чинників моралі та етики, мудрості, блага і
доброчестя, головне – також до коня і зброї воїнові, до божественного
дорадника у життєвому виборі.
Принагідно зауважимо: традиція київсько-руських князів знайшла
перспективний розвиток: шістьма мовами володіли гетьмани
Б.Хмельницький, І.Мазепа, десятьма – П.Орлик, багатьма мовами –
голова УНР Михайло Грушевський, митрополит Іларіон (Огієнко); понад
100 мовами – академік А.Кримський.
Але не менш важливо, що чужі мови не заступали їм шляху до рідної;
навпаки: чужі мови вони вивчали на грунті народної, чим, крім усього
іншого, вони збагачували не лише мову, а й досвід, світогляд нації,
підносили її до вершин цивілізації.
Саме усвідомлюючи цю функцію рідної мови, і російський
1

Данте Алигьери. О народной речи. – Кн. 1. гл. 1. – П. 2., 1922. – С. 7-8.
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письменник О.Грибоєдов, опечалений відірваністю інтелігенції від
народу (у Москві й Петербурзі говорити російською ще в XIX ст.
означало «нецивілізованість», «низькородність», «вторинність»), волав
до «верхів»:
Позбудемся ли чужестранья мод?
Чтоб добрый, умный наш народ
Хотя бы по языку нас не считал за немцев?
Російська інтелігенція почула крик душі не просто Грибоєдова, а
народу, – і повернулася до нього серцем та врятувала рідну мову від
«онімечення».
Іншу позицію зайняла влада. Як і всі колонізаторські режими, вона
заходилася російщити мови всіх народів, що опинилися в сфері її дії.
Особливо трагічною виявилася доля української мови: її почали
нищити гласно, на рівні царських указів-заборон.
Причина й мета "традиційні": нищення української нації, в ім'я чого
її, до речі, нарекли навіть "рідною", братерською, ще й тим визначаючи
не просто неминучість, а й "природну" закономірність асиміляції.
Повчальним буде навіть хронологічний ряд форм досягнення мети
московським, а потім російським царизмом : у XV ст. князь Іван III
приймає підступно-месійну концепцію церковників Спиридона – Савви
та Філофея про Москву як Третій і останній Рим – захисницю усього (?!)
православного християнства. На цьому грунті розвивається ідея
"возз'єднання" усіх київсько-руських земель як "спільна" спадщина
"єдиного" східнослов'янського племені під егідою Москви (нагадаємо:
Київ відзначив своє 1500-ліття, Москва – 800-річчя). До багатовікового
завоювання 1/6 частини Земної кулі Московія (з XVIII ст. Росія, з 1721 р.
– імперія, що перебрала на себе навіть родову назву праукраїнської
держави) йшла і за допомогою таких законів:
1654 р. – імітація рівноправної угоди між Україною й Московією під
протекторатом московського царя. Та угода буде розтоптана, надії на
підтримку зраджено одразу по смерті Б. Хмельницького. 1659 рік.
Гетьман І. Виговський оголосив усім державам Європи про розрив
угоди. Але Московія до XX ст. буде наполягати на правомірності
"возз'єднання" й нищитиме основи української державності та
національної самосвідомості.
1686 р. – підпорядкування православної Київської митрополії
Московському патріархату.
1709 р. – Полтавська битва. Зруйнування столиці українського
гетьманату Батурина та винищення всього населення міста. Погром
патріотичної урядуючої й церковної еліти. Наказ царя Петра І на місці
страчувати кожного запорожця. Початок руйнування опори держави –
Січі.
1720 р. – указ Петра І про заборону київсько-печерській та
чернігівській (яку брали облогою військ) друкарням видавати книги
українською мовою.
1722 р. – створення Першої Малоросійської колегії, що закріплює
переведення України на становище Малоросії та узаконює знищення її
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суверенітету.
1729 р. – наказ Петра II про переписання в Україні усіх постанов та
розпоряджень українською мовою мовою російською.
1734 р. – на чолі Гетьманату імператриця Анна ставить московського
князя.
1763 р. – указ Єкатєріни II про заборону викладання українською
мовою в Києво-Могилянській академії.
1765 р. – ліквідовано козацький устрій на Слобожанщині
(Харківщина),
1769 р. – указ московського Священного Синоду про вилучення в
населення українських букварів та україномовних церковних книг...1
І так до Емського указу імператора Александра II про заборону
друкування книжок українською мовою та до 80-х років XX ст., коли
московсько-комуністичний уряд "дозволить" українським батькам від
імені дітей (?!) відмовлятися від вивчення... рідної мови, а практично всі
вищі навчальні заклади (як і судові та інші урядуючі інституції) будуть
переведені на російську мову – як мову, мовляв, інтернаціонального
єднання. Національні мови, виходило, роз'єднують (?!) народи,
становлять вселюдству... загрозу.
Загибель Гетьманату спричинила розчленування України сусідами:
Росією, Польщею, Мадярщиною, Румунією, Туреччиною, АвстроУгорщиною.
Порівняно з Росією умови розвитку української мови в Австрії були
дещо ліберальнішими. Але імперії є імперіями. Всі вони завжди
базувалися на антинародній основі: знищення різноманітності як
сутності вселюдства, – а тим самим на позбавленні свободи розвитку
людей, націй, мов і культур.
Тож саме в цьому ключі маємо розглядати й заборону 1859 р.
Міністерством віросповідань та наук Австро-Угорщини української
абетки в Східній Галичині та Буковині; початок (з 1907 р.) мадяризації
українських шкіл на Закарпатті та румунізації (з 1924 р.) українського
шкільництва в Румунії...
А водночас – систематичне й тотальне винищення української
інтелігенції як в Україні, так і поза нею; а також джерела української
інтелігенції та нації – селянства, якого тільки у 1933 р. було винищено
близько 10 мільйонів.
Без держави мова лишалася беззахисною; без мови держава ставала
бездушною машиною, знаряддям винищення (асиміляції) навіть
власного народу, як те було в 20-80 – х роках XX ст.
Тож закономірно, що боротьба за мову не стихала ніколи, а велася
вона співвідносно з проблемами розвитку нації і суверенної держави.
Українська мова в період бездержавності
(кінець XVIII – початок XX ст.). Роль національної ідеї
Отже, на шляху до підкорення й асиміляції націй атаки завжди
починалися на їх мови як на душу і дух – основи історичного Бутгя.
1

Мова державна. Мова офіційна. – К.: Просвіта, 1995. – С. 164-171.
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І ті етноси (племена), котрі не знаходили внутрішніх сил опору,
асимілювалися й сходили з арени як суб'єкти розвитку вселюдської
цивілізації та культури.
Достатньо нагадати: в СРСР до середини 20-х років XX ст. виходили
праці і твори 194 мовами. Внаслідок "талановито" проведених Сталіним
"реорганізацій", як визначає російський "філософ" П.Сорокін, із «194
різних національностей (етнічних груп) згідно з переписом 1959 р. їх
число було зменшено – з адміністративною метою – до 108 різних
мовних груп»1. 86 мов, отже, і етносів (націй) зникли з карти народів
світу!.. Трагедія посилюється ще й тим, що той злочин ленінськосталінського режиму навіть демократичні держави планети... "не
помітили". Отже, не помітили того, що брутально знищено не лише
десятки народів і культур, а й, тим самим, зроблено пробоїну в «ноєвому
ковчезі» (у цілісній структурі) вселюдства. І воно вже не виправить ту не
тільки біофізичну, а й морально-етичну, духовну, філософську,
онтологічну катастрофу. Цивілізація летить з підбитим крилом. До якої
межі ? !
Інший приклад – єврейство: позбавлене території, розсіяне по
мовному полю планети, воно могло знеособитись. Створення держави
Ізраїль та рішуча орієнтація на «Тору» й ідиш повернули єврейству
власне обличчя.
На перетворення в масу населення прирікалася й українська нація. А
методами – як фізичного нищення, так і духовної кастрації, навіть
повного виселення на інші (позауральські) землі, як те планувалося
генеральним секретарем ЦК ВКП(б) та секретарем ЦК українських
комуністів Л.Кагановичем і їхніми поплічниками з породи каїнів.
Стала дилема: боротися, вижити і розквітнути на шляху
самореалізації, чи капітулювати і стати знаряддям чужої волі ?..
Наскільки принциповим є бачення в синтезі концепції мови з
концепціями людини, народу, поступу (цивілізації і культури), засвідчує
зіставлення основоположних засад філософії Г.Сковороди і Ф.Ніцше.
Нагадаємо ще раз: як і для Володимира Мономаха, для Г.Сковороди
кожна людина має свій неповторний образ, який виявляється у вдачі,
характері, зовнішніх і внутрішніх рисах, а тим самим відбивається в
долі, ментальності, життєвій ролі.
Індивід може самореалізуватися лише серед (і з допомогою) інших (у
суспільстві), тому щастя кожного є невіддільним від щастя всіх. Кожен
індивід – талановитий, але по-своєму, а тому шлях до щастя (як гадав і
Іларіон) – це шлях самопізнання й самостворення, універсальною
формою чого є мова (Слово).
Не всі досягають щастя. Але всі мають до цього природні
передумови. Тому Природа і Мова – вчителі й деміурги, як
взаємопов'язаними та призначеними й спроможними до творчості і
самотворчості є мова та людина.
1

О России и русской философской культуре. – М.: Наука, 1990. – С. 469-470.
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Концепція людини і мови є ключовою і в філософії Ф. Ніцше. Але
концепція наскільки співмірна глибиною, настільки й протилежна
змістом.
"Воістину, людина, – для Ф.Ніцше, – брудний потік. Треба бути
морем, щоб прийняти його у себе й не забруднитися"1. Разом з тим
"людина – це линва, напнута між звіром і надлюдиною, – линва над
прірвою... Велич людини в тому, що вона міст, а не мета, і любити
людину можна лише за те, що вона – перехід і загибель" (с. 13),
особливо – людина на межі ХІХ-ХХ ст.: людина-декадент, неспроможна
до творчості (сили і влади), а тому й до щастя. Деміургом ("лікарем")
може ставати мова. Але й мова сучасної людини – це мова християнина
– декадента: вона в'ялить, а не мобілізує і не гартує.
"Щоправда, оточення й мова таки формують низку уявлень": однак
не будьмо занадто довірливими, оскільки мова – лише знаки, ми –
християни, а ще первісне християнство мало напохваті лише іудейськосемітські уявлення... Але будьте пильні і не вбачайте у цьому щось
більше, ніж просто знаки, спільну семіотику, можливість порівняти.
Саме те, що жодного слова не можна тлумачити дослівно, й було
необхідною передумовою, щоб ті антиреалісти взагалі могли
промовляти. В Індії вони скористалися поняттям філософії санкх'я, в
Китаї –поглядали Лао цзе, – й не відчували ніякої різниці. Проявивши
певну терпимість, Ісуса можна назвати "вільним духом", – він цурався
усього певного і тривкого: слово вбиває, все певне теж убиває. Маючи
своє розуміння життя і певний "життєвий" досвід, він боронився проти
всяких слів, формул, вір і догм. Він промовляв від свого внутрішнього
світу, звучи його "життям", "істиною, або "світлом", зате решта, вся
реальність, уся природа, сама мова для нього важливі лише як знаки, як
прикмети рівності... Про культуру він навіть не чув ніколи..."2, тому його
світ – це абстракції, і такою ж є його (і для нього) мова.
Пропадає мова сили і влади – пропадає для майбутнього й людина.
Українофобам здавалося, що гине чи й загинула українська мова. З
цієї ж причини їм здавалося, що гине чи й загинула українська людина.
А декому здавалося і найбільш бажане: «пропала Україна». Та за тим
була реальність тільки канібальського бажання... «Не пропала вона», –
заявили ідеологи Кирило-Мефодіївського братства 1847 р. І не пропаде !
«Україна буде непідлеглою» нацією і державою, «бо голос України не
затих» («Книга Буття українського народу»). Бо українська інтелігенція
устами свого мислителя-пророка Т.Шевченка рішуче заявила:
«... Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло їх
Поставлю слово».
Слово – як силу, могутнішу і життєтворнішу, ніж армії і державні
апарати, ідеології і репресивні інституції.
1
2

Див.: Ніцше Ф. Так казав Заратустра. – К.: Основи; Дніпро, 1993. – С. 12.
Там само. – С. 365-366.
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Логічно, що боротьба за слово стала боротьбою за націю – ядро
вселюдства, а боротьба за націю – боротьбою за мову – ядро вселюдської
духовності та гуманізму.
Важливими у цьому плані стають виступи й твори Г.Сковороди,
І.Котляревського, Г.Квітки-Основ'яненка, П.Гулака-Артемовського;
етапними – Тараса Шевченка й Михайла Максимовича, а згодом
П. Куліша і О. Потебні, П. Юркевича і Б. Грінченка, І. Франка й Лесі
Українки.
Вагомість філософа й поета Г.Сковороди виявилася в цілісності
погляду на мову й філософію народу, державу і націю, природу й
людину.
Вихованець академії на латино-грецьких джерелах Г.Сковорода, як і
Данте, міг лишитися лише в сфері іноземних впливів. Та він – дитина
процесу національно-державного відродження, тому з особливим
пієтетом славить "батька вольності" Богдана Хмельницького, а ідеал
свободи веде його, з одного боку, до традицій митрополита Іларіона (з
його концепцією: всі люди народжуються для щастя, шлях до якого –
через пізнання, а вища форма свобода) та Володимира Мономаха (з його
закликом благоговіти перед Богом за те, що створив незчисленну
кількість людей та народів, і всіх – з власним обличчям); а, з другого
боку, до концепції: кожна людина – неповторна й талановита, потрібно
лише пізнати свій талант (призначення); лише за умов самореалізації
кожного самореалізується цілісність людства. До того ж у всіх
сутностях: природній і онтологічній, – адже в непорушній єдності
перебувають макросвіт (космос), мікросвіт (людина) і Біблія (слово), а
також небо – сонце й земля, тіло, серце й інтелект людини. При цьому
життєтворними, генеруючими є Сонце, Серце і Слово.
Ще Іларіон і Мономах наголошували на особливій ролі серця (навіть
при укладанні державних угод). Ще з найдавнішого фольклору
поставала роль сонця (вогню). Г.Сковорода, Т.Шевченко, П. Юркевич
розкрили ментальність української філософії як філософії серця, в
розвитку якої визначну роль відіграє мова: і як буття, і як пам'ять
народу, і як витвір, і як творець людини – її глибин і висот світобачення.
І.Котляревський повернув блиск, красу і силу живої народної мови в
творах не лише з вітчизняного життя («Наталка Полтавка»), а й
зарубіжного («Енеїда» – формально як «перелицьований» твір Вергілія, а
насправді – абсолютно оригінальний і пафосом, і філософією). При
цьому, на відміну від імперської ідеї римського автора, Котляревський
утверджує ідеали свободи та патріотизму, людяності і добра.
Не лише царизм, а й деякі доморощені «космополіти» відводили
українській мові роль лише хатньої робітниці.
Г.Квітка-Основ'яненко переконливо показав: українська мова
придатна як для всіх сфер життя, так і для всіх жанрів та стилів
творчості.
Воістину вирішальної сили знову набуває фольклор – універсальна
мова народу, що історичними піснями, думами синтезує пам'ять і буття,
минуле й майбутнє, релігію, історію, філософію і мистецтво від
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язичницького, київсько-руського періодів до XIX ст. І тим практично
готує своїх речників, якими й стануть автор «Історії Русів»,
М.Максимович, Т.Шевченко.
Автор «Історії Русів» здійснює вибух глобального інтересу до подій,
явищ, видатних постатей минулих століть, чим синтезує історичне
мислення поколінь. Як і літописи минулих епох, «Історія Русів»
засобами слова відновлює не так послідовність і повноту діянь, як
незнищенність народного духу, заполоненого жагою свободи і
суверенного всебічного розвитку.
М.Максимович також вступає в річище історичного мислення на
грунті осягнення глибин народної самосвідомості. Біолог за освітою,
ректор Київського університету ще в 20-х роках XIX ст. стає відомим
Європі
як
автор
натурфілософських
підручників.
Шлях
природодослідника відкривав перед ним на тій ниві велику перспективу,
та знайомство з народною художньою творчістю здійснює рішучий
поворот у його життєдіяльності. М.Максимович починає вивчати «Слово
о полку Ігоревім» і з XIX ст. повертається до епохи Київської Русі.
Постає картина століть. І це тим вагоміше, що саме в цей час
московський академік (і його приятель) М.Погодін розвиває версію,
згідно з якою Київ XI – XIII ст. був ... великоросійським – і етносом , і
державністю, і культурою, і мовою. І лише коли великороси, мовляв,
відійшли з татаро-монголами на схід, до Києва прийшли білі хорвати –
майбутні українці.
По-своєму цю версію використає згодом Сталін: говорячи, що нації
починають формуватися з XIV ст., він тим самим «узаконить»
відчуження Київської Русі від українців як не їхньої прабатьківщини,
пракультури, прамови.
М.Максимович гостро усвідомить можливі наслідки облудної
ідеології (на жаль, досі не перебореної й частиною зарубіжних істориків,
які з цієї причини досі лишаються необ'єктивними щодо українства).
Тому займеться всебічним аналізом тисячолітнього процесу розвитку
народу, – і «ниткою Аріадни» у цьому стане для вченого мова. Саме
аналіз її генези та структури допоможе написати праці «Нарис Києва»,
«Про час становлення Києво-Софійського собора», «Записки про перші
часи Київського Богоявленського братства», «Волинь до XI століття»,
«Про вигадане запустіння України в нашестя Батия й заселення її
новоприйшлим народом (лист М.П.Погодіну)», «Спогади про Богдана
Хмельницького», «Про малоросійські народні пісні», «Що таке «думи»»,
«Про початок книгодрукування в Києві, вигаданий і дійсний», «До
історії малоросійської мови (філологічні листи до М.П.Погодіна)». І в
них переконливо й аргументовано показати: Київ – столиця
кількатисячолітньої праукраїнської держави. Усе в тій державі: князі,
закони, віра, культура було праукраїнське, оскільки її головним творцем
виступило полянське плем'я, яке жило на терені Київської Русі з
незапам'ятних часів ( і про це писали Геродот, інші – арабські, грецькі,
візантійські, римські, скандинавські, центрально- і західноєвропейські
історики) і ніколи не полишало своєї землі. Праукраїнською була і мова
– мова звичаєвого права та кодексу законів «Руська правда», літописів і
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наукових видань, фольклору й писемних творів, церковних і
педагогічних праць. «Я гадаю, – наголошував М.Максимович, – що
українська (південно-руська) мова сформувалася ще в найдавніші,
дотатарські часи, коли Київська Русь була представником світу русів»1,
тоді як Русь Московська постала лише після татар. Доказом
безперервного й висхідного розвитку української мови стали для
М.Максимовича тексти різних століть.
Так розв'язання мовної проблеми стало могутньою опорою в
розв'язанні етнонаціональних та державно-політичних питань.
Універсальний (системний, цілісний) підхід зумовив і висновки та
роль Т.Шевченка. Найперше – у тлумаченні сутності та функції мови.
Вона для нього – голос народу, що є синтезом виразу та творення його
Буття, Свідомості, Волі.
Наголосимо: Т.Шевченко мав універсальне обдарування: як поет,
прозаїк, драматург; художник академічного рівня; мислитель; естет;
володар надзвичайно сильного голосу та абсолютного слуху; дар
пророка.
Згідно з своїм обдаруванням він сприймав людину і світ. Це
визначило і його бачення мови: в устах матері й колисці дитини; у
хліборобській пісні і в бойовому марші вояка; в молитві віруючого і в
універсалах гетьманів; у шепоті поля, вітру і лісу й у полиску шаблі,
«реві та стогоні Дніпра»; в мовчанні-мрії «тихих вод і ясних зір», у
клекоті минулих століть і в обрисах грядущого; в ніжності кохання і в
трагедії плачу окраденого народу; в сприйнятті людиною природи не
лише зором, дотиком, а й внутрішнім поглядом та серцем.
Мова для Т.Шевченка – це синтез музикального (ритміка космосу) і
скульптурного та живописного, раціонально-досвідного і сакрального,
тому в кожному слові є текст і підтекст, знак і символ, зафіксована
конкретність і невловима багатоваріантність та багатозначність;
поверхневе й глибинне (природа айсберга).
Міра володіння мовою – це міра знань, почуттів, духовного світу
людини.
Тому мова – і витвір народу, і його творець, ювелір, що відгранює
коштовний камінь; а також: і народжується етнонацією, відбиває її образ
– і стає гарантом її безсмертя та найповніше відбиває ментальність
народу.
Для Т.Шевченка аналогічним є синтез людини й природи (вони
взаємотворяться), часу і простору, тимчасового й вічного. Тому він не
описує, а «ліпить» образи людей і довкілля («садок вишневий коло
хати»), не бачить, а чує природу («реве та стогне Дніпр широкий»),
підносить мову не лише багатоманітного матеріального світу, а й мову
універсальної пам'яті та любові, що з'єднують людину з Батьківщиною, а
народ – із вселюдством («Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи
ні»), до того ж на рівні серця й інтелекту, совісті і свободи, етики й
1

Максимович М. Киев явился градом великим... – К.: Либідь, 1994. – С. 350.
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естетики.
Мова – це народ! Ось чому позиція Т.Шевченка у боротьбі з
українофобією пророчо-оптимістична: «а на москалів (тут міг бути будьякий інший народ, – авт.) не зважайте. У них народ і слово, і у нас народ
і слово», – писав він у передмові до другого видання «Кобзаря»,
працюючи, до речі, і над підготовкою «Букваря».
Летаргійний сон рабства було розвіяно. На західних теренах України
на захист нації і її мови піднімається М.Шашкевич з побратимамибудителями. На східних – П.Куліш і О.Потебня, Б.Грінченко і
П.Житецький; там і там – І.Франко і В.Стефаник, Леся Українка і
О.Кобилянська, М.Коцюбинський і М.Грушевський. В. Винниченко, а
їхні героїчні змагання активно підтримує й зарубіжна інтелігенція.
Варто нагадати, що з лихої руки "Русского союза" в Києві урядам
союзників по Першій світовій війні було висунуто ганебну версію,
згідно з якою української мови (як і нації) раніше не існувало, її, мовляв,
вигадали галицькі націоналісти за австро-німецької підтримки. Ту
версію, як не печально, підхопили Г.Федотов і М.Горький, а в 90-х роках
– О.Солженіцин.
Роль Галичини відома: вона історично послідовна й значна в
розвиткові української нації, мови, культури. Та до XIX ст. взяти на себе
роль лідера галичанство не могло. Як зазначав І.Огієнко, "поміж
[східною й центральною, – авт.] Україною й Галичиною цілими віками
творився штучний неперехідний мур, головно духовний...", тому
"Галичина від Часу Хмельниччини прямо завмерла на довгі часи.
Національне руське життя в Галичині стало, а українська народність
заховалася лише несвідомо в масах темних панщизняних хлопів, і то
тільки тому, що ляхи – шляхта не мали хлопів за людей та навіть не
дбали в тих часах про те, якою мовою говорять ті хлопи, так як не
дбається, яким голосом реве робочий віл. Коли, отже, Україна жила
майже безперервним національним життям, Галичина довгі часи була
мертва. На чім стала вона за Часів Хмельниччини, на тім стояла до
половини XIX віку. Галичина йшла, отже, на самім кінці нашого
національного розвою"1 Не випадково, що в річницю смерті Т.Шевченка
г. "Слово" не спромоглася опублікувати біографію поета, у цілому
Львові не відшукали його портрета, а отець Й.Левицький 1834 р. видав у
Перемишлі Граматику української мови... німецькою!
Інша справа – ситуація в 20-х роках XX ст.: на той час завдяки
лояльнішій політиці Австрії українська мова й культура дістала ширші
можливості для розвитку, і міністр освіти М.Скрипник і з Галичини брав
кадри патріотичних просвітян для всієї України.
Але до того був довгий і суперечливий, важкий шлях.
Той шлях, суть мовної проблематики на Буковині, Галичині,
Закарпатті добре розкрито дослідником творчості й боротьби С.СмальСтоцького професором Є.Федоренком.
1

78.

Огієнко І. Звідки взялися і що значать назви Русь і Україна. – Вінніпег, 1917. – С. 77-
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Видатний мовознавець, літературознавець, педагог, громадськополітичний діяч, Смаль-Стоцький не міг не стати на шлях боротьби, бо
коли 1884 р. він прибув до Чернівецького університету, то виявив: там
панували німецька, румунська, польська мови і не було жодної
української школи. Українці покладали великі надії на угорську
революцію 1847 р., – але їхні сподівання на реалізацію прав українців
були знехтувані (наслідком чого стало ще й політичне русинство,
зініційоване, до речі, вже згадуваним М.Погодіним).
Як і М.Шашкевич з побратимами, Смаль-Стоцький починає з
пропаганди ідей відродження рідної мови, і вже в 1904 р. на
Чернівеччині появляється понад 150 народних шкіл. Засновуються
приватні українські гімназії.
Нагадаємо: ще з ХV-ХVІ ст. особливу роль у розвитку української
мови відігравали братства Львова, Києва, інших міст та козацькі школи.
Закономірно, що в XVII ст. Україна вважалася найосвіченішою країною
Європи (грамотою володіли і жінки та діти, навіть сироти). Ще тоді
появляються найвищого рівня мовознавчі дослідження та підручники
Л.Зизанія, М.Смотрицького, автора граматики української мови,
складеної 1643р. у Парижі І.Ужевича. При цьому впроваджуються різні
типи правописів (історико-етимологічний, фонетичний) та граматик.
Настає епоха мовного і мовознавчого розквіту!
Саме це й лякає українофобів як у Росії, так і в Галичині, Буковині,
Закарпатті, де також активізується москвофільство як ідеологія
"природної єдності усіх слов'ян", що, підступно нашіптували
антиукраїнські сирени, має привести до "природної" єдності і всіх мов.
Як і діячі "Просвіти" Львова, Києва, Чернігова, Смаль-Стоцький бере
участь у заснуванні освітніх товариств ("Народний Дім", "Буковинський
боян", "Руська бесіда") та в діяльності Крайової шкільної Ради,
віденського парламенту. При цьому освітні проблеми ним свідомо
пов'язуються з етнонаціональними та політично-правовими. Необхідно,
наполягав Смаль-Стоцький, щоб "для українців були українські
урядовці, учителі, священики, щоб .український народ мав свою
інтелігенцію..."1 А тим часом "українських шкіл (при 42 % українського
населення! – авт.) на Буковині немає, в учительських семінаріях ні
одного предмета не викладають українською мовою."
Наголосимо: українське населення в Галичині кількісно переважало,
а становище мови в офіційних інституціях було аналогічним до
Чернівців, бо коли австрійським урядом було дозволено відкриття
українских кафедр (відділень) в університетах, а польська шляхта
заблокувала той дозвіл, той же уряд нічого не зробив для захисту
покривджених.
Хоча необхідно зазначити й інше: сотні літ неволі, імперська
політика й ідеологія колонізаторів спричиняли антипатріотичні
1
Бесіда посла д-ра Ст. Смальстоцького на засіданні сейму Буковинського парламенту
29. IV.1982 р. – Чернівці. – С. 14.
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деформації і в середовищі самих україців. Боячись переслідувань або
купуючись на данайські дари чужинців (матеріальні чи посадові), окремі
їхні представники зраджували національні інтереси. І тоді лунали слова
осуду, любові чи ненависті навсібіч:
Руська мати нас родила,
Руська мати нас повила.
Руська мати нас любила:
Чому ж мова єй немила?
Чом ся нев встидати маєм?
Чом чужую полюбляєм? –
писав 1833 р. М. Шашкевич.
Кожний нарід, хоч би дикий,
Любить свій родимий край,
Любить отцівські язики,
Свою мову і звичай, –
приєднувався до нього А. Могильницький.
Мислителі-патріоти бачили не лише соціальні, а й індивідуальноморальні чинники здичавіння перевертнів; як писав С. Воробкевич, –
Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
Тільки камінь має.
І під дією просвіти почало танути каміння сердець. До того ж – не
лише в українських грудях.
Під могутнім натиском сили пробудження та відродження нації
найпрогресивніші зарубіжні гуманісти рішуче наголошують: маємо
визнати права українців, і не лише на мову.
"Можна, отже, малоруську мову вважати зовсім окремою мовою, а не
тільки діалектом великоруської мови... Малоруська мова поширена по
всій Південній Росії (як імперії, – авт.), від середини Галичини аж до
річки на Кубані... Українці (3500000) живуть в Угорщині так давно, як
їхні брати в Галичині та в Києві... Початки малоруської мови знаходимо
в пам'ятках ХІ-ХІІ ст.", – писав П.-Й.Шафарик 1826 р. І знання цих
відомостей надзвичайно важливе, бо "без усякої іншої науки ще можна
обійтися; без знання рідної мови обійтися не можна" (І.Срезневський).
На жаль, як і Шахматов, частина російських мовознавців в кінці XIX
та в XX ст. продовжувала стверджувати версію або про спільність
російської та української мов, або й про вторинність української,
походження її чи то з російської, чи то з польської. Та все сильніше
пробивало собі дорогу переконання, що "доки не буде виправлена
кривда, заподіяна українцям (стосовно їхньої і долі, і мови, – авт.), доти
неможливий справді міжнародний спокій" (К.Гавлічек-Боровський,
1848), оскільки:
1) ми визнаємо "українців за самостійний народ" (Ф.Рігер, 1849);
2) "цей народ існує, мав свою історію, відмінну від історії Польщі і
ще більше відмінну від історії Московщини. Він має свої традиції, свою
мову, окрему від московської й польської, має виразну індивідуальність,
за яку бореться..., всі у Франції і в Європі добре вміли відрізняти Русь
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від Московії" (К.Делямар, 1869)1.
Отже: хулителі чи гонителі української мови, зарубіжні чи й
вітчизняні, повинні бачити мову не ізольованою, не лише
функціонально, в специфічних (несприятливих) умовах, а універсально;
окремі ж "місіонери освіти,.." роблять нові кривди, бо "забули, що народ
перш за все вимагає від своїх вихователів поваги до його власного
світогляду, виробленого далеко від школи, і що саме цей світогляд є
точкою опори, від якої повинен піти весь її майбутній розвиток"
(П.Житецький, 1862), як і її розгляд.
Це побажання стає програмою дій, найвищим результатом яких
стають дослідження й роздуми О.Потебні і А.Кримського,
К.Ушинського і С.Русової, І.Огієнка і Г.Ващенка, ін.педагогів.
"Думка і мова" – так озаглавлює свою програмну працю Олександр
Потебня. Йдучи в руслі найголовніших мовознавчих, філософських,
етнопсихологічних прямувань Гельвеція і Гумбольдта, Коменського і
Юнга, Гердера, Рюдігера та представників лінгвістичного романтизму
Європи, український мовознавець також кладе в фундамент
лінгвопсихологічний аналіз. З огляду на це він показує родову
ідентичність понять на род і мова (як Т.Шевченко: "на всіх язиках все
мовчить"), а тому твердить: не тільки краща, але й точна, єдина
прикмета, за якою ми пізнаємо народ, і водночас єдина, нічим не
замінима й неодмінна умова існування народу є єдність мови"! Причина
зрозуміла: мова – це синтез всієї універсальності і Буття (побуту,
виробництва, природи, історії, міжнародних зв'язків), і Свідомості
народу, і тому мова завжди багатомірна змістом і формами навіть в
окремому слові, з огляду на те, що мова творить людей і народи, а вони,
в свою чергу, спираючись на власні (новочасні) почуття і досвід, творять
мови. Часом гадають, зауважує О.Потебня, що джерелом збагачення
однієї є інші мови. Це правильно лише частково: мови збагачуються в
понятійному арсеналі. Але сутність і багатство мови не в кількісних
показниках. І семантика, і стиль мови – це синтез почуттів, мислення й
досвіду; кожна мова має свій лад, а відтак -духовно-психологічну
структуру, через що вона не все вбирає в своє єство. А при зовнішньому
напливові "інформації" може як збагачуватися (доповнюватися), так і
руйнуватися. І це природно: сутність світу – багатоманітність, "злиття"
мов веде до уніфікації й, отже, до руйнування природно-космічної
сутності. А "оскільки народи складаються з осіб і спілкуються між
собою через посередництво осіб, то все сказане про своєрідність і
замкненість осіб застосовується й до народів настільки, наскільки їхня
одиничність співмірна з одиничністю осіб. Взаємний вплив народів
також є тільки взаємним збудженням" (с. 222), а не формою асиміляції. І
так само: вивчення мов може починатися тільки з рідної, інакше:
1. Чужа мова витворить основу чужорідного світосприйняття та
світорозуміння, співвідносно з якими рідна мова ставатиме вторинною,
1
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лише оречевлено-знаковою, а тим самим – не лише формою, а й
інспіратором відчуження від родових начал.
2. Мова, як і "народність, що поглинається іншою, вносить у цю
останню начала розпаду" (Гумбольдт).
І все те має усвідомлюватися не лише співвідносно з проблемами
мови. Маємо розуміти, наголошує Потебня: 1) "поширення культури
одного народу на інші видається нам об'єднанням народів лише доти,
доки ми витаємо на холодних висотах абстракцій"; 2) сила науки і
людства "в тому, щоб не приймати своїх абстракцій за сутності" (с.191)1,
як, зрозуміло, й за аксіоми та політичні орієнтири на шляхах до ідеалів.
На кінець XIX ст. мовознавство принципово стає на грунт системного
аналізу. Закономірно, що мова постає в цілісності процесу
універсального розвитку та проблем: людина і Рід, народ і природа,
історія, цивілізація, культура, минуле, сучасне й майбутнє.
Проблема мови в Україні стає ядром національно-державної ідеї та
проблеми духовної сутності особи, народу, вселюдства.
Доля народу і мови в XX столітті
Ще в 70-х роках XIX ст. у Києві, Чернігові, Львові розгорнули
діяльність впливові осередки "Просвіти", згодом – літературномистецькі товариства та прообраз національної академії наук НТШ
(Наукове Товариство імені Т.Шевченка) з його Літературно-науковим
вісником. Проблема мови стала на грунт академічної науки, політики та
філософії держави.
Прикметно, що з статтею "Ганебній пам'яті", пов'язаною з 30-річчям
царського указу 1876 р. про заборону української мови "як такої, що не
було, немає і бути не може"), 1906 р. виступив Михайло Грушевський –
визнаний лідер ідей національно-визвольного руху та процесу наукового
розвитку. Ще в першому томі "Історії України-Руси" на межі XIX –
XX ст. видатний історик проблему мови ставив на чільну позицію в його
концепції і загальнонаціонального поступу. На цій основі творець
системного наукового методу писав: "Тепер, коли українська література
й наука давно вийшла з пелюшок і зайняла місце серед інших
слов'янських", розпатякувати про те, "чи українська література або наука
мають існувати, – така ж безцільна річ, як застановлятися над дорослим
чоловіком, чи має він право жити на світі, чи з'явився "без достаточного
к тому основания" ("Нарис історії українського народу", 1904). Це ж
можна говорити й про мову: вона живе і буде жити на світі!
З огляду на це, абсурдною, зазначав М.Грушевський, була заборона
української мови Емським указом царя 1876 р.
Ще абсурднішими і ганебнішими стали заборони на початку XX ст.
"Українська мова, – писав 1882 р. М.Драгоманов, – у багатстві,
витонченості і гнучкості форм не поступається ані жодній із сучасних
літературних мов слов"янства і не бідна аж ніяк на поняття, аби нею
заважко було перекладати глибину філософських думок і змальовувати
високохудожні образи. Це не мова простолюду тільки, як твердять
1
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московські невігласи, а мова цілої нації, політичне майбутнє якої іще
попереду, але чиє місце на право самостійного розвитку в ряду
цивілізованих народів уже завойоване й не може бути зайняте ніким
іншим" ("Гете і Шекспір у перекладі українською мовою").
З літератур усієї планети зробив переклади Іван Франко, зазначаючи:
народе, і це – "твойому генію мій скромний дар весільний" ("Мойсей",
1905).
Шекспір і Байрон, Гете і Гейне, Пушкін і Міцкевич, Біблія постали в
усій своїй величі в перекладах П.Куліша та І.Пулюя.
На грані відчаю, апокаліпсису відчула себе Леся Українка, коли їй
здалася реальністю картина кладовища мов та можливою перспектива:
Колись так, може, й наша рідна мова
Зостанеться на загадку вікам...
Бо ж "найбільше і найдорожче добро в кожного народу – це його
мова, ота жива схованка його духу, його багата скарбниця, в яку народ
складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, досвід, почування. ...Мова
– така ж жива істота, як і народ, що її витворив, і коли він кине свою
мову, то вже буде смерть його душі, смерть всього того, чим він
відрізняється від інших" (Панас Мирний).
Закономірно, що й багатотомну "Історію української літератури"
М.Грушевський супроводив словами: "В тяжкій добі, коли велика
політична і соціальна криза розвела і порізнила так глибоко різні часті
українського громадянства, культура свого тисячолітнього нашого
доробку є тією нивою, на якій сходяться і сходитимуться порізнені групи
нашої культурної верстви, -над працю, що сто літ тому викликала наш
нарід з національної летаргії – І на сторожі коло них поставлю слово!
Малим вкладом до сього діла нехай буде ся праця.1
Нині можемо користуватися фундаментальними дослідженнями
митрополита Іларіона (І.Огієнка) про походження української мови та
видатного мовознавця Ю.Шевельова (Шереха) "Українська мова в
першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус".
Ці праці аргументовано засвідчать: по-перше, що українська мова має
праглибоке коріння і була структурована не пізніше часу Київської Русі
(І.Огієнко); по-друге, що на початок XX ст. вона набула повного
розквіту, однак, як і нація та держава, мала проходити воістину
тернистий шлях, щоразу повставати із нових і нових заборон та репресій,
як Фенікс із попелу.
І знову актуальність проблеми мови зумовлювалася загальною
проблемою буття та перспектив розвитку народу (народів загалом).
«Перед українською інтелігенцією, – розкривав сенс тієї
взаємозалежності І.Франко в «Одвертому листі до галицької української
молоді», – відкривається тепер... величезна дійова задача – витворити з
величезної етнічної маси українського народу українську націю,
1
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суцільний культурний організм, здібний до самостійного культурного й
політичного життя;... та при тім поданий на присвоювання собі в
якнайширшій мірі і в якнайшвидшім темпі загальнолюдських
культурних здобутків, без яких сьогодні жодна нація і жодна хоч і як
сильна держава не може остоятися»1.
Отже, і в ім'я «загальнолюдських культурних здобутків». Отже, знову
наголос на єдності таких чинників поступу, як мова, культура, нація,
держава.
І вирішували як одвічно діючі закони розвитку, так і чинники
ситуаційні: 1) вихід на історичну арену українського народу з новою
спробою відродитися й утвердитися як народу суверенному,
державному, свідомому своєї місії; 2) те, що «на межі століть – коло
1900 р. – поділені між трьома державами: Росією, Австрією та
Угорщиною (з яких дві останні були об'єднані в Австро-Угорщину)
українці підлягали трьом різним законодавствам. Кожна система порізному окреслювала права й обмеження їхньої мови у громадському
житті. Приблизно 85% українців, що жили на території, яка належала до
Росії, перебували в найгіршому становищі; близько 13% у Східній
Галичині й Буковині, приєднаній до Австрії, втішалися порівняно
набагато кращими умовами; решта 2% – на Закарпатті жили в
обставинах, ближчих до обставин на підросійській Україні».2
Усе те й визначало як стан, статус, так і проблеми та шляхи розвитку
української мови (зокрема, в системах інших мов) та мовознавства,
передусім, як частин загальної проблеми розвитку нації (націй) та
українознавства.
Необхідно спеціально наголосити: царизм не друкував указів 1876 та
1881 рр., але й на початок XX ст., як зазначає Ю.Шевельов, вони були
фундаментом російської політики і діяли в таких напрямках: «Указ 1876
року забороняв друкувати українською мовою будь-які тексти –
оригінальні чи перекладені, – окрім творів красного письменства та
історичних документів; забороняв театральні вистави та прилюдні
читання українською мовою; довіз українських книжок, виданих за
кордоном; викладання будь-яких дисциплін у школі по-українському;
заборонялося також тримати в шкільних бібліотеках українські книжки.
Шкільних учителів мали перевіряти і кожного, запідозреного в
українофільстві, переводити на працю за межами України; нових
учителів радилося набирати «переважно» з росіян3. (Нагадаємо: як і
градоначальників та губернаторів, іншого рангу чиновників. – авт.).
Зміни, внесені 1881 року, в основному стосувалися двох моментів:
дозволено друкувати словники, вживаючи російську абетку, і знято
заборону з театральних вистав при умові, що кожного разу відповідний
генерал-губернатор дасть спеціальний дозвіл та що не існуватиме
виключно українських труп. По суті речі, укази 1876-1881 рр. були
1

Франко І. ПЗТ. – К., 1986. – Т. 45. – С. 404.
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття // Сучасність. –
1987 – С. 11.
3
Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. – Мюнхен, 1970. – С. 381.
2
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скеровані на цілковите усунення української мови з громадського життя
(недопущення української мови до судів та адміністративних установ не
потребувало окремої згадки, бо так було заведено ще з кінця XVIII
століття)».
Були спроби в Росії обговорювати мовне питання, зокрема й у
легальній пресі 1880-1882 рр., (у «Вестнике Европы», «Русской
старине»). Однак урядова політика не змінювалася. І М.Драгоманов
1878 р. подав реферат «La literature oukrainienne proscrite par le
gouvernement russe» до літературного конгресу в Парижі, і він того ж
року був опублікований у Женеві. Цим мовне українське питання було
поставлене й перед Європою.
Шалену протидію чинили навіть легальні видання в Україні. І все ж
загальносуспільний рух зупиняти було все складніше.
Неабияким проривом чорної завіси стало видання «Кобзаря»
Т.Шевченка (накладом Є.Чикаленка, 1880). Особливо у тому сенсі, що за
ним появилися не дозволені цензурою книжки та низка альманахів:
«Рада», «Нива», «Степ». «Складка», «Хутір», «Проліски». «Мати»,
«Батькове віщування», «Щирі сльози» у Києві, Херсоні, Чернігові.
Бахмуті, навіть Москві («Малороссийский сборник»).
На межі століть виходять збірники «Вік» (1900. підготував
С.Єфремов), «Хвиля за хвилею» (Б.Грінченко) – у Чернігові; «Дубове
листя» (Київ, М.Чернявський, М.Коцюбинський, Б.Грінченко), «З-над
хмар і з долин» (Одеса, М.Вороний).
Підготовані політичним рухом, культуротворчі сили все нарощують
енергію мовного ренесансу.
Причини коренилися як у зростанні національної самосвідомості, так
і в бажанні інтелігенції повернути втрачені народом великі традиції:
якщо в XVII ст. Україна була державою суцільної грамотності, то на
межі ХІХ-ХХ ст. неписьменність сягала 80%. Не дивно, що мешканці не
лише зрусифікованого (споляченого, змадяризованого, понімеченого)
міста, а й села «частенько соромилися говорити українською мовою»
(Ю.Шевельов, 15). Одну з причин розкривав С.Чикаленко: село
вважалося «мужицьким», місто «панським». Отож «найменше говорили
українською мовою... селянські хлопці, оті земські вихованці, вони одні
й соромилися рідної мови і не признавалися до неї... мабуть, бажаючи
швидше позбутися отого тавра – «мужицтва».1
З часом ідеологами ленінсько-сусловського «інтернаціоналізму» буде
висунута ідеологема: перехід українців на російську мову був
зумовлений характером об'єктивного (природного) розвитку. Та неважко
помітити, що та ідеологема була лицемірною: русифікація планувалася й
виконувалася не природно, а, навпаки, – антиприродно, зачіпаючи, як
бачимо, сфери не лише соціальної свідомості індивідів, а й етики та
психіки.
Люди починали зрікатися материнсько-батьківських начал,
1

Чикаленко Є. Спогади (1861-1907). – Нью-Йорк: УАН, 1955.
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денаціоналізуватися й деморалізуватися. Як чума, шириться
психоідеологія маргіналізму – синтезу манкуртизму, конформізму і
бездуховності, а як наслідок – антигуманізму.
Так проблема мови постала не тільки на рівнях держава -держава,
нація – нація, а й (в Україні) на рівнях село і місто, культура – культура,
свідомість – психіка, національна й особова самосвідомість та честь,
рівень духовності людини, соціальної верстви, нації.
І це – реальність усіх бездержавних народів. Тож закономірно, що
піднесення національно-визвольного руху зумовило особливе
загострення проблем держави і мови, а в цьому зв’язку – ролі
інтелігенції, освіти, науки, мистецтва.
Доходило до трагізму, бо проблема функціонування рідної чи
окупаційної мови ставала проблемою ядра нації – сім'ї (роду): вибір
мови ставав мірою лояльності до пануючого режиму.
І якщо в «низах» соромилися «мужицтва», то в середніх і вищих
колах суспільства керувалися майновими та кар’єрними мотивами та
інтересами, зрікаючись, до того ж, не лише мови, а й національності та
віри. Іноді тому, що «за українську мову позбавляли людей посад не
тільки державних та земських, а й часом приватних» (Є.Чикаленко, 343).
Часом – з багатовікової інерції конформізму як життєвого вибору.
(Красномовний доказ тому – «Люборацькі» А.Свидницького,
«Товариші» П.Мирного, «Старе гніздо і молоді птахи» В.Мови – як
продовження «Близнят» Т.Шевченка).
Неприпустимо недооцінювати зазначені явища, бо спілкування
певною мовою в загальносуспільному довкіллі та в сім'ї і роді має
неоднакову вагу: спілкуючись із зовнішнім оточенням чужою мовою,
індивід може залишатися в сфері рідної мовної культури, традиції та
нації, отже – патріотом, носієм ментальності, інтересів свого народу;
коли ж індивід переходить на чужу мову в сім'ї – це означає
зруйнованість етнонаціональної кореневої свідомості. Він бачить світ і
оцінює явища та людей, матеріальні й духовні цінності очима,
критеріями, інтересами іншого народу. Рідна мова стає вторинною, суто
функціональною, мало потрібною, а то й обтяжливою. Як наслідок – або
гостра внутрішня боротьба, хисткість ідеалів та волі, або й погордливість
чи зневага до батьківської мови. Настає найтрагічніша міра розщеплення
цілісності світу – відчуження від родової сутності: гілки залишаються
без коріння. Нависає загроза загибелі обох частин: і крони (цвіт плоду), й
коріння (основа живлення цвіту).
Наступає криза: або прозріння й повернення до ядра світогляду, або
різкий розрив з почуттями й мисленням, досвідом, пам'яттю, вірою і
традиціями батьків. Розщеплюється внутрішній світ; розпадається
єдність віків і поколінь; порушується гармонія не лише з довкіллям, а й з
власною психоідеологією.
Настають тотальні порожнеча й відчуження. Запановує механічне
виконання біофізіологічних, соціально-виробничих, споживчих функцій
і потреб. Атрофується романтично-ідеалістична мотивація, а тим самим і
висока енергія волі до альтруїзму, служіння іншим, справжні любов,
гуманізм, патріотизм. Людина дрібнішає й втрачає особовість, стає лише
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деталлю суспільної «машини», втрачає жагу й енергію творчості.
Асиміляція одиниць веде до асиміляції маси. Народ стає населенням.
Губиться перспектива руху.
У підсумку під загрозою опиняються джерела вселюдської цивілізації
і культури.
Європа відреагувала на процеси всезахватної уніфікації бунтами
Фіхте, Шопенгауера, Ніцше, Бодлера, за якими стояли: ширення
песимізму, нігілізму, декадентства – з одного боку; скидання з
п'єдесталів богів і героїв та волання до творення надлюдини і
надкультури – з другого. Як зазначав О.Шпенглер, прийшов час
«Конання Європи», зокрема й тому, що природна цивілізація села,
романтизму заступається цивілізацією машинізованого міста, цегли й
бетону, за якими людина не бачить навіть неба. Вона стає затиснутою не
лише фізично, а й душевно. Як зауважить філософ А.Бергсон,
опонентами стануть і наука та мистецтво. Мистецтво володіє
універсальнішими можливостями навіть пізнання, однак запановуватиме
раціоналізм і відчуття абсурдності світу та людини.
Саме цей процес призведе до спроб розв'язати тотальну кризу не
менш абсурдним засобом – через війни. Примарами духовного
самозасліпнення постають теорії катастрофізму та апокаліпсису.
покаяння вселюдства способом «спокутувальної смерті Христа...»
Україна також зазнає і цих загальноєвропейських настроїв та
тенденцій (символізм).
Однак на початку XX ст. її енергетичним полем стане національновизвольна боротьба, а тому – неприйняття декаденства («я син народу,
що вгору йде. хоч був запертий в льох» – І.Франко).
Тому Україна знатиме й абсурдні «катастрофістські» експерименти з
мовою; але і проблему мови вона розв'язуватиме по-своєму.
Це «по-своєму» виявиться і в тому, що до українства почне
навертатися й частина поміщицтва та буржуазії (раніше переважно
неукраїнського етнічного кореня), державного і земського чиновництва.
І в тому, що не лише родини Грінченків, Антоновичів, Луценків,
Лисенків, Старицьких, Косачів, Шульгиних, Чикаленків, а й інших
представників, родів інтелігенції почнуть і «на людях» спілкуватися
українською мовою як первородною та відповідною інтересам усього
суспільства.
І головним чином, у тому, що представники (групи) усіх верств
суспільства поставлять проблему мови як інтегральний принцип, що йде
з глибини віків (як у Володимира Мономаха: мій батько, сидячи в Києві,
вивчив п'ять мов, за що мав шану від сусідів, – але не за рахунок своєї
мови, а як доповнення до неї; як у Т.Шевченка: «Та як же ти й говорить
не вмієш по-здешньому? – питає землячок у Петербурзі, в царських
палатах автора «Сну». – Ба ні, – кажу, – Говорить умію. Та не хочу»), а
набуває вирішального значення на етапі відродження національної
держави, культури, самосвідомості.
Особливої ваги набуде проблема мови в українських містах.
Як зазначала 1900 р. Леся Українка, головне місто області Чернівці
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«цікаве для українців у тому відношенні, що є єдиним значним
європейським містом, де українська мова прийнята скрізь, в домах і на
вулицях, як Langue parlee».
Щодо підросійських міст, то, як і в Києві, Одесі, Харкові, навіть у
Полтаві. Вінниці, Кам'янці-Подільському, Єлисаветграді, Чернігові
відбулися вкрай негативні зміни: «коли сорок років тому к. 1870 всі
міщани, чиновники і взагалі все населення говорило чистою українською
мовою», то на 1910 р. «місто страшенно обрусіло, ... тепер рідко хто
говорить по-українськи» (Є.Чикаленко, 154).
Однією з причин була офіційна кадрова та освітня політика; а другою
– демографічна: безперервне насичення українського міста (території
загалом) російською людністю, зокрема інженерами, техніками,
робітниками заводів і фабрик, шахт, що зумовлювало особливу гостроту
проблеми «місто й село» не лише в етнічному та мовному аспектах, а й у
сферах освіти, науки, культури, мистецтва. Отже, не лише сучасного, а й
майбутнього України.
Значно сприятливішими виявилися умови на теренах Буковини та
Галичини, особливо після додатків 1907 р. до австрійської Конституції
1867 р., згідно з якими «усі народності держави, що належать до різних
рас, рівноправні: кожна має непорушне право зберігати й плекати свою
національність і свою мову. Держава визнає за всіма мовами, вживаними
в монархії, рівні права на вживання в школах, на виконання державних
функцій і на різні акти громадського життя» (Ю.Шевельов, 18).
Однак і тут визначальною виявилася проблема «своєї землі» та
державності. Українці, наголошує Ю.Шевельов, за іронією долі, на своїй
материзні «не мали в Австрії власних «земель». Вони належали або до
«Королівства Галицького й Володимирського з великим герцогством
Краківським», які Австрія успадкувала від Польщі, або до герцогства
Буковинського, що певний час перебувало в складі князівства
Молдавського, що стояло в васальній залежності від Туреччини». До
того ж, на одній частині Галичини переважали етнополяки, на іншій –
українці, з огляду на що 1848 р. останні ставили питання про поділ
Галичини на дві окремі області. Отже, українська мова в Австрії не була
заборонена, навіть визнавалась законом, але як і хто той закон міг
реалізувати? Закон діяв лише де-юре. Тому українці і тут почали
вимагати реалізації його де-факто.
Авангардом у цій боротьбі стали в Галичині освіта (у тому числі
організоване 1868 р. товариство «Просвіта»)1 й наука (організація
Наукового Товариства імені Т.Шевченка, діяльність Львівського
університету). Наслідки виявилися очевидними ще на початку XX ст.:
якщо на 1881 р. початкових шкіл було 1529, то перед Першою світовою
війною 2510, в яких навчалося 97% українських дітей, а «Просвіта»
нараховувала 22 філії, 924 читальні, 1248 бібліотек.2
На Буковині на 1896 р. була 131 школа. Угорський закон 1791 р.
1
2

Див.: «Просвіта»: історія та сучасність. – К., 1998.
Див.: Енциклопедія українознавства. – Т. 2. – С. 2366.
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дозволяв використання лиши угорської мови, а закон 1848 р. ще й
закріпив за нею статус державної, отже, як єдино допустимої в країні.
Тільки в законі 1868 р. говориться про права національностей, однак без
жодних механізмів та гарантій їх реалізації.
Не випадково, що «народовська» орієнтація в мадярщині
окреслюється лише з початком XX ст. під інтенсивним впливом
Галичини та Східної України.
Не випадково й те, що одним із найголовніших чинників єднання
українських сил усього українського світу, порізненого державамисусідами, і на цьому етапі постає мова: як універсальна форма пам'яті
віків і поколінь, віри, філософії, етики, традицій, державницьких
орієнтацій, психіки народу, а, головне, національно-державної ідеї.
І найперше – мови літературної як мови загальнонародної.
У цьому зв'язку не можемо спеціально не виділити ролі заснованого
1873 р. з ініціативи чернігівця Олександра Кониського у Львові
Товариства ім. Т.Шевченка, перетвореного 1892 р. у Наукове Товариство
імені Т.Шевченка (з 1894 р. очолюваного М.Грушевським). Підтримане
дідичкою Єлизаветою Милорадичевою (із Скоропадських) фінансово,
товариство духовно (освітою, наукою, культурологією) поєднало всі
регіони України й відкрило нову сторінку в розвитку української
літературної мови. Товариство досліджувало й видавало фольклорні,
літературні, лінгвістичні матеріали, і скоро літературно-науковий вісник
набув всезагального авторитету. Не тільки практично, в сфері культури,
релігії, а й у системі суспільного життя питання мови набуло
інтегрального змісту та значення, – що, до речі, було пекучою
проблемою для всієї інтелігенції та нації.
Ще 1892 р. слобожанський поет Грабовський допитувався в І.Франка:
якою мовою спілкуються «між собою дома писателі-русини – по-руськи,
польськи чи німецьки? (нагадаємо: в XVII ст. і адміністрація, й освіта на
Волині були... німецькомовними! – авт.). Це тим питаю, що мені
бажається знати: є руський язик в Галичині язиком літератури однієї, чи
й жизні? Бо у нас по Україні багацько таких, що пишуть поукраїнському, а балакають по-московськи».
Чим усе те було зумовлено, дошукувалася відповіді й Леся Українка,
зазначаючи: «Не знаю, чим се об'яснити, тільки галичани краще
говорять, ніж пишуть, а українці краще пишуть, ніж говорять».
Часом за те українцям Сходу й Галичини дорікають, а то й гудять їх.
Але без знання причин, отже – бажання й знання, як виправити
становище на краще, ті кпини є маловартісними. Адже «не так давно
було, що галицькі русинські сім'ї говорили по-польськи, – якби у нашої
мови були такі права в Росії, які є в Галичині, то я твердо вірю, що й ми
не зосталися б позаду, а тепер нехай хоч хто кидає камінь на українців,
пригнічених школою, урядом, громадськими інституціями, тільки я
цього каменя не зважуся здійняти», – проникливе зазначала Леся
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Українка .
Так і постала проблема мови як проблема створення умов розвитку
національної літературної мови, отже, своєї держави, Конституції,
загальнонародної мовної практики: в сім'ї, на виробництві, в освіті,
науці, культурі, церкві, урядово-правовій системі.
І особливо – в колах інтелігенції – серці та інтелекту нації.
Зауважимо, що далекоглядніші її представники ставили проблему
мови в окресленій площині ще в XIX ст. Приклад – європейського рівня
вчений і політик М.Драгоманов.
«Емський указ» 1876 р., зазначав він, є варварським і з точки зору
політичної, і співвідносно з історичною правдою. Бо російська мова не
була ні ранішою (насправді – навпаки, адже ж Росії не було до XVII ст.,
було Московське князівство), ні, тим більше, багатшою.
Загальновизнано, що Росія стає на шлях культурно-цивілізаційного
розвитку під впливом української культури за Петра І, який для реформи
«татарської» держави – системи систематично перетягував освічені
кадри з Києва до Москви (навіть главою Священного синоду став ректор
Києво–Могилянської академії Ф.Прокопович). Україна лишає навіть свої
мовно-писемні пам'ятки ще з XII ст. Київська Русь виробляє сталу
традицію, і від XV по XVIII ст. можна вже простежити вельми яскраву
історію української мови, яка за кількістю пам'яток історії не
поступається російській (навіть за таке (вигідне росіянам) порівняння
професор Київського університету М.Драгоманов був оголошений
урядом персоною non grata, – авт.). Незважаючи на те, що всіляке
варварство – національне, релігійне, напівучене і невчене, починаючи із
XVII століття, навмисне нищило і нехтувало цими пам'ятками, все-таки
їх лишилося доволі, аби стверджувати, що стара українська мова (яка
звалася тоді руською) була органом і церковного життя (православного,
уніатського і навіть протестантського), і державного, і судового, і
літературно-наукового, яке воно було тоді на Україні. Цією мовою
існують, крім богословських трактатів, полеміки, учительні настанови,
переклад «Пісні пісень», «Страстей», усього Євангелія. Наприклад,
«Пересопницьке Євангеліє», зроблене для православних та уніатів –
визначна пам'ятка, що й досі не видана та запроторена до Полтавської
духовної семінарії... (Нині на «Пересопницькому Євангелії» Л.Кравчук
приймав присягу як Президент України, – авт.). Цією мовою
перекладали популярні тоді у всій Європі астрологічні трактати,
лікарські посібники і бестіарїі, повісті на кшталт «Олександріади» і
«Римських діянь». Українською творили оригінальні політичні вірші,
додані до історичної монографії: «Богдан Хмельницький» Миколи
Костомарова, драми, не лише церковні, а й політичні, наприклад
«Милость Божа, Україну свободившая», комедії, цілком реалістичні, як у
Довгалевського; багата література козацьких літописів, щоденників XVII
і XVIII століть (Літописи Самовидця, Грабянки, Величка та інших). Цією
1

С. 28.

Див.: Сімович В. Листування Лесі Українки з Осипом Маковеєм. – Львів, 1938. –
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мовою проповідували і викладали, зокрема у вищих школах Києва і
Харкова до другої половини XVIII ст. (як, нагадаємо, і Острога та
Львова, Луцька, ін. міст, – авт.) ».
Ось чому проблема мови – це проблема історії освітнього, наукового,
духовного розвитку народу.
І ось чому її, на думку М. Драгоманова, слід розглядати в комплексі
національних і міжнародних проблем. А саме: "Перше. Права людини і
громадянина: недоторканість тіла для ганебних покарань і смертної
кари; недоторканість особи і життя для поліції без судової постанови;
недоторканість листів і телеграм. Свобода місця проживання і занять.
Свобода совісті (віри і невіри). Свобода слова, друку, театру і навчання.
Свобода зборів, прохань і заяв (малюнків, прапорів, процесій) без
порушення порядку і безпеки в населених пунктах. Право
громадянського і карного позову проти посадових осіб і установ.
Загальна рівність у громадських правах і обов'язках.
Друге. Самоуправління... у цьому єдиний порятунок країни від
розкладу і спустошення.
Трете: мирний, еволюційний шлях розвитку. [Тероризм, наголошував
І. Франко, кровопролитні революції, як і їх адепти – "револьверники" і
"бомбісти", всякого роду (класові і релігійні) фанатики до щастя не
приведуть]".
Дорога до Храму – це мова "філософії серця" (П. Юркевич), мова
мудрості й мужності, мова документів і права, щирого гуманізму. Мова –
кредо: "чисті ідеї (справи) – чистими руками» (помислами та сумлінням).
Ось чому М.Драгоманов не прийняв марксизму за його
невідповідність українському світоглядові, ідеалам, етиці,1 а розлючений
В.Ленін цинічно потрактував його як «націоналістичного міщанина».
І саме тому, що М.Драгоманов, І.Франко. М.Грушевський, Леся
Українка, їхні однодумці мислили проблему мови саме в зазначеному
універсальному, цілісному контексті, їхня концепція визначила
стратегію й тактику життєдіяльності борців за українську національну
ідею в час боротьби за Українську державу (1917-1921 рр.) та в час
українського культурного відродження (20-ті роки XX ст.).
При цьому необхідно зазначити кілька опорних пунктів співпраці:
перший – встановлення єдності дії представників «сходу» і «заходу»
України; другий – кращі умови мовного розвитку в Галичині формують
товщий шар інтелігенції, яка ширить мовну культуру по всій Україні.
При цьому галицький діалект набуває певного роду норми для
спілкування. (Як дещо аж насторожено зауважував І.Нечуй-Левицький,
«наші молодші люди начитались галицьких газет так, що по мові зовсім
погаличанилися»; ми ж маємо усвідомлювати, що причини впливу були
поважнішими: «творчість буковинського соловія» О.Федьковича,
будителя М.Шашкевича, могутнього І.Франка, носіїв новаторського
1
Див. Франко І. «Тероризм і свобода». «Тирановбивство в Росії і поведінка Західної
Європи». «Привабливість енергії» та ін.
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сприйняття життя В.Стефаника, О.Кобилянської; наукова діяльність
НТШ й ЛНВ та освітня робота «Просвіти» – усе те, як і загальний
настрій суспільства, творило «галичанську» мовну атмосферу, – авт.).
Третє: і за цих обставин центральною лишається проблема
загальнолітературної мови.
Зрозуміло, цілком резонно: мова – як річка; чим більше вона має
притоків, тим вона повноводніша й перспективніша, вічна. Однак
притоки у мові – це діалекти, і вони завжди є органічними. Кожна мова
має свій внутрішній лад, органічну структуру. Вона – симфонія. Тому
мова є не сумою елементів, а неповторною єдністю, наповнення якої
неорганічними добавками може зруйнувати її зсередини, позбавити дух,
зміст відповідної їм форми.
Мова – найвища форма втілення естетичної довершеності. Штучні
вливання в її організм нищать і силу, й красу мови.
Тож природно, що на цьому етапі ведеться і велика селекційна та
очищувальна робота як щодо перенасичення діалектизмами, так і щодо
запозичення чужомовних слів. Виробляється термінологічна політика і
система.
А головне, визначається коренева система та фундаментальні межі
української мови.
Нерідко навіть між духовними однодумцями спалахують гострі
дискусії щодо шляхів до бажаної мети.
Як і в «романтичний» період XIX ст., «народники» вважають, що
основою мовної еволюції має бути мова села.
Причини небезпідставні: багатовікова деукраїнізація міст і етнічною,
і державно-релігійною та культурною основою визначила село. І воно в
історії України відіграло роль фундаменту, хай і дещо консервативної,
але в основі – духовної материзни. Тому І.Нечуй-Левицький, Панас
Мирний захищали пріоритет не просто мови села, а мови як фундаменту
української на ціонально-духовної традиції.
Однак XX століття – це час буржуазної цивілізації, ядром якої є
урбанізоване місто. У ньому концентруються освітні, наукові,
культурологічні центри; тут визрівають політичні партії й рухи і,
природно, формується інтелігенція. Величезну роль відіграє місто у
структурі та характері взаємовідносин у надрах суспільства.
Тож
коли
М.Грушевський,
М.Коцюбинський,
М.Вороний,
випускаючи зошити ЛНВ, альманахи («Дубове листя», «З-над хмар і з
долин»), закликають до освоєння «теми і сфери міста», то вони не
ставлять питання у площині «чи – чи» (село чи місто), а жадають
історично сформованої єдності: і село – і місто! Не можна, наполягав
М.Коцюбинський (а за ним і В.Винниченко), не бачити міста з його
робітництвом, бо вони є реальністю, важливою впливовою силою, до
того ж народною; і так само «я ніяк не можу згодитися, що нам не слід
брати теми з життя нашої інтелігенції, бо (мовби, – авт.) її у нас нема...
Вироблення культурного типу, як відомо, залежить не від одної
національної або політичної свідомості». Отож і ми, і література «не
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повинна обмежуватися селянським побутом, а давати справжній образ
життя всіх верств суспільства»1.
Перша світова війна знову розкидає українство по різних військових
таборах та коаліціях. Мільйони синів України гинутимуть, захищаючи
чужі інтереси і мови. І в Росії, й на кресах Австро-Угорщини українці
жорстоко переслідуються і за етнічний, і за політичний, і за мовний
сепаратизм.
Та зупинити національно-державну консолідацію українства було
вже неможливо: крига рабства і німоти скресла!
Створюються Українська Народна Республіка і Західноукраїнська
Народна Республіка, у цілісність об'єднуються всі землі Східної і
Західної України, Буковини, Закарпаття, настає епоха відродження
національно-державних традицій від Київської Русі до Гетьманщини і
УНР.
І чи не найуніверсальнішою силою та енергією єднання стає Мова.
До того ж на теренах не лише України: передусім, мова ідентифікує
українців Австралії і Аргентини, Бразилії і Канади та США, Чехії,
Польщі й Румунії, Молдови й Кавказького регіону; етнічних поселень
Кубані і Дону, Курщини і Воронежчини, багатьох регіонів Росії.
Закономірно, що статус української мови розглядають СанктПетербурзька і Празька академії наук; восени 1910 р. у зв'язку з
розглядом проекту освіти статус мов обговорює російська Дума.
Національним мовам прав громадянства надано не було (і далі метою
вважалася «єдина і неділима», одномовна імперія), але обговорення
прорвало завісу мовчання й актуалізувало мовну проблему.
І знову, як і раніше, ця проблема розглядається у загальному
контексті: «Хто такі українці і чого вони хочуть» (М.Грушевський,
1914).
З цієї причини й вирішення її в Україні та Росії здійснюється з прямо
протилежних позицій.
Росія і надалі відстоює примат імперської єдності, а тому – повного
заперечення національної проблеми загалом, мовної – зокрема. І не
тільки на рівні державних органів. Навіть так звані демократи, філософи
розглядають питання лише з однієї позиції: що і наскільки вигідно Росії.
З огляду на це, до прикладу, М.Бердяєв відстоює постулат
абсолютної – для всього й для всіх! – свободи, однак, хоч і живе в
Україні 10 років, ні українців, ні їхньої національно-визвольної боротьби
«не помічає». Ще реакційніше виявляють себе М.Булгаков та Г.Федотов.
Перший без жодних докорів сумління висміює національні та мовні
змагання українців, а другий по-своєму виправдовує те з «філософської»
точки зору: не просто висміювати, вести до знищення всього
українського, мовляв, правильно, бо так, бачите, вигідно Росії, її
месійній перспективі.
Зокрема, у статгі «Національне й вселенське» Г.Федотов наголошує:
1
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«Мови – це народи (enhne, gentes)» , а «Москва – третій Рим, відчуває
себе вже серединою не тільки світу, а й православного всесвіту».
Тому Росія має бути імперією і правити світом.
І тому ж російська мова має розцвісти також і завдяки асиміляції
мови української, що означає необхідність ще однієї – тотальної
асиміляції: коли йдеться "не тільки утримати Україну в тілі Росії, а й
умістити й українську культуру в культуру російську" ("Чи буде
існувати Росія?", 458). Шлях до мети – створення єдиного
господарського механізму та впровадження єдиної російської мови
(завдяки чому, висловлює певність Г.Федотов, буде досягнута і
найголовніша мета – створення імперії як "наднаціональної держави").
Повчально: російські (як і інших країн) "демократи" могли
погодитися навіть на територіальні "поступки", але до останнього
трималися збереження панівного статусу своєї мови. Саме вона була
найефективнішим засобом асиміляції та збереження колоніального
режиму, присутності завойовників на чужій землі.
І в цьому, а не в захисті прав етноменшин, була суть.
"Для них усіх, – і для уряду, й для революційної російської
демократії, – Україна з її національним рухом була тільки зайвим,
нудним і тривожним клопотом"2, – зазначав В.Винниченко. Тому і в
минулому "основною, історичною, істотною метою російського
імперіалізму була з самого початку злука України з Москвою. З моменту
нещасливого переяславського трактату – знищити всяку тінь права
української нації, щоб цілком мати вільну руку в експлуатації багатств
України, щоб почувати себе зовсім дома не в себе, треба було родича
остаточно вигнати з його хати, заволодіти нею й знищити навіть всяку
пам'ять про якогось родича" (с.32, 33).
І на новому етапі історії, коли Україна в 1917р. зажадала автономії,
"відмовне рішення в справі видання акта про автономію України
прийняло Тимчасове Правительство одноголосно", "не виключаючи й
соціалістів – міністрів" (В.Винниченко, с.188).
Принагідно зауважимо, що в складі Тимчасового уряду була поважна
ланка й депутатів-манкуртів етно-українського походження, як згодом
ще масовішою була фаланга "більшовиків-інтернаціоналістів" серед тих
"червоних" легіонів, котрі за директивами Леніна розгромили
Українську державу. Протести української делегації в Петрограді,
апеляції до Ради Робітничих і Селянських депутатів були зустрінуті
холодно, а то й вороже, а "соціалістична преса навіть "Записку"
одмовилась надрукувати, одмовилась навіть "Новая жизнь", орган
М.Горького, такого "принципіального" прихильника України. Буржуазна
преса випровадила українську делегацію тюканням і бурхливими
оплесками зустріла відповідь свого уряду" (с.189). Тож не дивно, що і в
середині 20-х років на пропозицію О.Слісаренка перекласти повість
"Мать" українською мовою, М.Горький по-фарисейському відповів: не
1
2
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згоден, і здивований, адже людство тяжіє до єдиної (?!) світової держави
та мови, а українці, бачите, хочуть звести своє "наріччя" (?!) в ранг
мови...
Російська мова ставала засобом утвердження більшовицької імперії,
ідеології, культури, і, зауважимо, засобом особливо небезпечним, бо
входила шляхом "мирним", на рівні свідомості й психіки – найбільш
стійких, консервативних сфер людського буття.
Не станемо коментувати акцент Горького на прагненні українців
"наріччя" перетворити на мову. Історія винесла свій присуд: і мові, і
пихатому шовінізмові.
Однак наголосимо: українці дійсно поставили за мету домогтися на
першому етапі національно-визвольної революції хоча б рівності з
офіційною російською.
Особливо вагомою у цьому плані стала позиція голови Центральної
ради М.Грушевського: він переконливо обґрунтував не лише
етнодержавну самодостатність української мови, а й право українців на
освіту етнодержавною мовою, на національну школу та культуру, на
міжнародну функцію української мови. Продовжувалися ідеї й традиції,
геніально мудро виражені І.Франком:
Діалект, а ми його надишем
Міццю духа і вогнем любови,
І нестертий слід його запишем
Самостійно між культурні мови.
Природно, що мовну проблему на рівень державної політики й
практики поставили міністри в уряді Центральної ради І.Стешенко та
І.Огієнко. Перший з них поставив мову на чільну позицію в
українознавстві (як "політиці й філософії держави"), а другий звернувся
до історико-теоретичного обгрунтування такої орієнтації. Зокрема
мотивуючи
необхідність
створення
Українського
народного
університету, а в ньому – запровадження української мови як
повноправно-державної, І.Огієнко зазначав: "Мова – це наша
національна ознака, в мові – наша культура, ступінь нашої свідомості.
Мова – це форма нашого життя, життя культурного й національного,
це форма національного організування. Мова – душа кожної
національності, її святощі, її найцінніший скарб... Звичайно, не сама по
собі мова, а мова як певний орган культури, традиції. В мові – наша
стара й нова культура, ознака нашого національного визнання!"1
Здавалося б: дивно переконувати в очевидних істинах суспільство. Та
не забуваймо: те суспільство було тотально зросійщеним, а
українськомовний нігілізм був особливо сильним у системі освіти,
спосеред викладацької еліти.
І саме цій клерикальній, офіційно конформованій верстві І.Огієнко
"пояснював": "Мова – це не тільки простий символ розуміння, бо вона
витворюється в певній культурі, в певній традиції. В такім разі мова – це
1
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найясніший вираз нашої психіки, це найперша сторожа нашого
психічного Я...
І поки живе мова – житиме й народ яко національність. Не стане
мови – не стане й національності: вона геть розпорошиться поміж
дужчим народом"1.
А оскільки нація – це народ політичний, державний, то мова
належить до найзначніших державно-політичних проблем. З цієї
причини і в системі освіти вона має бути в статусі державної. І з цієї ж
причини проблема мови стає генеруючою для інтелігенції не лише
державно-політичної, а й освітньої, наукової, творчо-мистецької.
Окреслилися надії на розвиток України як "новочасної Еллади", в
якій джерелом і підоймою всебічного відродження стане одна з
найбагатших, наймелодійніших мов світу – українська мова.
Однак доля мови – це доля нації, а над Україною вже залютували
окупаційні морози: поразка сил національно-визвольної революції стала
сигналом для тотального наступу російсько-імперських "хрестоносців".
Тож набирають смертельного протиборства дві лінії: українотворча і
українофобська.
Початок першої – 1917 рік. Початок другої – розгром у 1918 році
ленінськими
фаші
українського
народовладдя,
очолюваного
Центральною радою.
Згадаємо лише окремі "знаки" тих ліній.
21 грудня 1919 р. у зверненні Г. Петровського, В. Затонського, Д.
Мануїльського (декретованих Петербургом на український уряд)
говорилося: "у трудовій школі Української Радянської Соціалістичної
Республіки українська мова стане могутнім і дійовим засобом
визволення українських трудящих мас від темноти та неуцтва".
Слідом за цим пішли відповідного змісту декрети: Третього з’їзду
Рад (09.03.1919) про допущення української мови нарівні з російською у
всіх державних установах і закладах; Четвертого з'їзду Рад – про
обов'язковість викладання українознавчих дисциплін українською
мовою в учительських семінаріях та на різного роду курсах (задля
"живого зрозуміння сучасного соціально-економічного і культурнопобутового стану України"2); Раднаркому про необхідність
запровадження української мови як предмета у школах, мови кіно, курсів
для службовців.
Україна кипіла енергією мільйонів борців за свободу й суверенітет.
Враховуючи цю обставину, 22 лютого 1920 р. Ленін надсилає телеграму:
"Харків. Сталінові. Конче треба негайно запровадити перекладачів у всіх
штабах і військових установах, зобов'язавши абсолютно всіх приймати
заяви й папери українською мовою. Це безумовно потрібне – щодо мови
всі поступки й максимум рівноправності" (Т. 51, с. 141). А П'ятий з'їзд
Рад схвалює роботу Народного Комісаріату освіти, "спрямовану на
усунення національної ворожнечі і на розвиток української мови, як
1
2
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мови більшості трудящих мас України".
Однак відомо: політика спирається на тактику і стратегію.
Більшовицько-імперські сили змушені були враховувати волю
українського народу і тому загравати й з україномовними силами. Та
їхня стратегія була спрямована проти них. Тому розгортається процес
лавірування й підступів, ідеологічного фарисейства, запрограмованих на
збереження статусу окупаційної мови, а далі й відновлення її старих
позицій.
Ідеологічні засади розвитку або дискримінації української мови
Практика прямих заборон уже не могла існувати в оголеному вигляді,
не ті були умови та сили як у русофілів (знищення режиму
самодержавства), так і в духовно відродженій Україні.
Тому почалися гарячкові пошуки нових ідеологічних основ
закріплення російського диктату.
Визначальну роль у досягненні мети відводять знавісніло
реанімованій у 90-х роках XX ст. концепції "рівноправної
двомовності".
Спочатку – рівноправності української мови з російською, що
знаменувало паростки позитивно нового. А потім – рівноправності
російської, що означало не що інше, як завуальовану форму легітимізації
чужої мови на державному рівні, отже – повернення її диктату в руслі
старих реакційних традицій.
Розрахунок був простим: для дітей у цукерках головними спочатку
стають обгортки. А «малороси» – політичні діти. Тому головне в
спілкуванні з ними – це продати їм хоч би й отруту, але в гарній
обгортці. Такого роду обгорткою справжньої мети й стала версія
історичної єдності та рівноправності двох «братів» одного
східнослов'янського племені (один із яких, щоправда, апріорі
оголошувався «старшим»), а тим самим і їхніх мов та культур. Отже:
концепція «історичного», «об'єктивно» зумовленого та неминучого в
Україні, більше того – єдино прогресивного та рятівного для неї процесу
білінгвізму.
Скажемо зразу: рівноправність української мови виявилася тільки
красиво-привабливим гаслом, оскільки проти неї був увесь державний
апарат, сповнений зневаги та ненависті до всього українського.
Не стала (та й не могла стати!) рівноправною (бо цього не хотів той
же більшовицький апарат) і російська мова. Але не тому, що її
затискували; навпаки: бо її рівноправності не хотіли адепти
новоімперського режиму, для яких рівноправність означала не що інше,
як жорстоку поразку, а тому – необхідність впровадження російської
мови в статусі державної офіційним шляхом.
З цієї причини лицемірні адепти «рівноправності» або відтісняли
українську мову на периферію суспільного життя (пихато не помічаючи
при цьому інших мов, що функціонували на терені України: польської,
німецької, єврейської, мадярської, чеської, румунської, татарської,
молдовської), або й переслідували її. Часом одверто й брутально. Часом
по-єзуїтському підступно: підсовуючи версії або «рівноправного»
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змагання (точніше – боротьби) мов і культур, або ж «благотворної»
неминучості «взаємозбагачення» мов і культур соціалістичних націй
шляхом асиміляції, а далі й повного злиття.
Марно доводити, що «вільне» змагання мов і культур не могло бути
вільним, а тим більше рівноправним та з рівними можливостями: бо за
російськими чинниками стояли віки офіційно-державної політики
підтримки, а за українськими – віки переслідувань і заборон, атестації як
меншовартісних і безперспективних.
І не лише в минулому. І на новому етапі всі важелі влади, ідеології,
психічного тиску на українство як на «контрреволюційний сепаратизм»,
згубний не тільки для «світового пролетаріату», а й – найперше! – для
самих українців, – набирали все інтенсивніших форм, що нерідко
переходили в неприхований терор.
Чи не найпершою зазнала дискримінації Національна академія наук:
Ще 1919 р. її було позбавлено належного фінансування та матеріальнотехнічного
забезпечення,
піддано
шельмуванню
національно
поорієнтованих вчених. Тож одні з них шукають прихистку... в Росії
(інтелект потрібен завжди і всім), інші – у країнах зарубіжжя. Практично
розладнується діяльність вищих навчальних закладів, закриваються філії
й товариства, а створений І.Огієнком Кам'янець-Подільський
університет стає перед загрозою закриття.
Тероризується система освіти: більшовицькими зайдами (і
українського походження) руйнуються навіть за царизму існуючі хатичитальні, бібліотеки, народні школи, розганяються чи закриваються
відділи «Просвіти» й приватні видавництва.
Піддаються ідеологічному розгрому Український науково-дослідний
інститут педагогіки та Всеукраїнське товариство "Педагог – марксист"
(1933), а 1934р. навіть Інститут червоної професури, оскільки, як
зазначалося в постанові ЦККП(б)У, його керівництво опинилося в руках
націонал-ухильників
(М.Скрипник)
і
націоналістів
(Романюк,
Яворський).
Переслідуються, а то й розстрілюються активні діячі народної
інтелігенції не лише за українські симпатії, а й за одяг, за книжки, і
особливо за мову. Сплітається терористичний ланцюг від Муравйова до
ЧК, а далі й до офіційних органів влади «робітників та селян»1.
Тож з достатніми підставами ще 1920 р. М.Скрипник зазначив: йому
відомо близько 200 випадків розправ за вживання української мови,
залишених, звичайно ж, не покараними, а то й виправданих.
Не дивно, що на «мітингах» прокламувалася «прихильна до
української мови» ленінська політика, а на практиці чинилося
протилежне. І «мітингами» були не лише офіціозні зібрання, а й
державні постанови. Так, якщо в Конституції 1919 р. про статус мови
1
Жахливу картину тотального терору в Україні змалював 1920 р. у листах до
А.Луначарського В.Короленко. сподіваючись, що ті листи потраплять до Леніна, і з боку
вождя буде виявлено суворий осуд. Вождь гнівно засудив, але не ґвалтівників, а...
В.Короленка. – Див. про це: Кононенко П. Українська література. Проблеми розвитку. – К.,
1994.
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навіть не згадувалося, то в «Кодексі законів про народну освіту»,
прийнятому 22 листопада 1922 р., говорилося: "Українська мова як мова
більшості населення України, особливо на селі, і російська мова як мова
більшості населення в містах і загальносоюзна мова (нагадаємо: 1) на
той час ще не було СРСР; 2) населення України розподілялося так: понад
80% – на селі, менше 20% – у містах; однак міське ставилося на рівень
«загальносоюзний», – авт.), мають в УРСР загальнодержавне значення і
повинні викладатися у всіх навчально-виховних закладах» УРСР.
Далі – більше: 1923 р. у «завданнях XII з'їздові РКП (б) Л.Троцький
(до речі, виходець з України) головну увагу зосередив на розвінчанні
"вибухової сили націоналізму», наголошуючи: партія не виконала
історичної місії, не зуміла об'єднати народи, бо "сприяла... розвиткові
національних культур" (?!). Те було сприйнято як директиву цькування
«націоналістичних ухилів», і хоча РКП (б), а за нею слухняно й КП(б)У
заходилися вітійствувати про необхідність сприяння національним
культурам та мовам, в Україні навіть було проголошено курс на
«українізацію», – усе те робилося про людське око (задля уведення в
оману зарубіжних країн), було димовою завісою. Бо коли на червневому
(1923 р.) пленумі частина українських партійців поставила питання про
справжню українізацію та реальну державність української мови, – їхні
вимоги були безцеремонно відкинуті. Навіть протести Г.Петровського і
М.Фрунзе не справили бажаного враження, і пленум відкинув навіть
термін «державна мова», замінивши його постулатом «дві
загальновживані мови».
Ще раз нагадаємо: на пошматованому сусідами тілі України
вживалися й інші мови. Але для русофілів вони не були гідними не те що
визнання, а навіть уваги. І на цьому етапі спрацьовувала месійна
психоідеологія «Москви – третього і останнього Риму», тільки її ядро –
ідея права (як аналога обов'язку) на захист християн у всьому світі –
було замінене ідеєю обов'язку «захисту всіх пригноблених і бідних» на
всій земній кулі, а пізніше – усього "рускоязычного" населення.
Виходило: коли український народ боровся за державність своєї мови
(чого, до речі, домагалися тоді й українські соціал-демократи), то він
виступав проти інтересів «світового пролетаріату», отже, проти...
власних інтересів. Народ ставав сам собі... ворогом.
Такою була комуно-більшовицька доктрина. І не випадково, що не
лише Г.Зінов'єв, емісар Москви, на V конференції ЦК КП(б)У 1920 р. на
питання «у чому суть національної політики на Україні?» відповідав:
«Зробити так, щоб ніхто не міг підозрівати, що ми хочемо заважати
українському мужикові говорити українською мовою». А й голова
Раднаркому України болгарин (!) Х.Раковський на питання, як він уявляє
статус української мови, чи потрібна її державність, відповів: ... «говорю
від імені тимчасового робітничо-селянського уряду України, заявляю: це
шкідливо для української революції...»
Нація "мужиків" і світова революція – ось феномени, які настійливо
протиставлялися
«благодійниками»
українського
народу
як
взаємопов'язані, але несумісні.
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Звичайно ж, усвідомлювалося: у всьому закладений історичний і
логічний абсурд, оскільки у всіх народів і мов народ і нація є поняттями
тотожності; і як без мови немає народу, так і без націй – вселюдства
(отже: без національного й інтер[між] національного).
Але то – у нормальних народів та мов.
Комуно-імперіалісти задля досягнення мети вдалися й до іншого
роду еквілібристики: поділили й народи (етноси) на «народи» і «нації», а
«народи» – на «справжні» народи (у даному разі – пролетаріат) і їхніх
союзників (найбідніше селянство), попутників (середняків), ворогів
(заможні верстви, «куркулів») та інтелігенцію. Останню було не тільки
кваліфіковано як ненадійну («гнилу»), а також ще й поділену на
буржуазну і соціалістичну.
Важко знайти аналоги такому єзуїтству: розчленувати цілісні
організми народів на антагоністичні частини, але мета виправдовувала
засоби: завдяки цьому Ленін обгрунтував примат принципів
«комуністичної партійності» та «класовості» в методі пізнання й «науці
перемагать», а далі вже не важко було обґрунтовувати необхідність
поділу кожної нації на частини: «буржуазну» (ворожу) й «соціалістичну»
(як ідеал). На основі чого вже «логічно» було відповідним чином
поділено і культури: аналогічно до «двох націй у кожній нації» – на «дві
культури у кожній національній культурі» «буржуазну» і
«соціалістичну...»
Безпрецедентно: в ім'я владарювання недостатнім став навіть
давньоримський принцип "поділяти"; домінантою став "принцип"
роздмухування тотального антагонізму та ненависті. Ненависті
"священної"": між батьками і дітьми, чоловіками й дружинами,
соціальними верствами і класами, партіями і конфесіями. Всі мали
воювати з усіма...
У цю тотальну війну були включені і культури та мови. І знову як
практично, так і теоретично: на засадах "всесильного, бо правильного"
учення Маркса – Леніна – Сталіна.
І знову виправданням необхідності тотальної війни став принцип
поділу націй, культур і мов на "справжні" й "несправжні", "великі" й
"малі".
Далі було елементарно: панівні нації поставали як "справжні";
пригноблені – як недержавні – меншовартісні. І не лише у минулому, а й
у майбутньому (так би мовити, від природи).
Так після єврейського месіанізму, проголошеного ще в "Старому
заповіті", світ прийшов до месіанізму римського; від нього в XVI ст. – до
московського; і від нього в XX ст. до імперсько-більшовицького.
Тож вся війна велася на грунті психоідеології: усе російське –
гатунку вищого, "від Бога", воно – "вічне"; все інше – лише допоміжний
екстракт, "сировина", тимчасове гальмо. З "неповноцінним" доводиться
рахуватися, особливо за умов пильного спостереження зарубіжних країн
за більшовицьким експериментом, однак і там, як прокламувалося, має
звершитися всесвітня революція, асимілюються не лише мови й
культури, а й нації, і настануть мир та гармонія, коли до уніфікованого
раю
вселюдство
приведуть
найреволюційніші,
отже
–
і
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найпрогресивніші більшовицько-російські нація, мова, культура... А
поки що головне – утримати існуючий "паритет".
Відомо: неправильними, не гідними "щонайвищого" ідеалу
виявилися як "загниваючий" Захід, так і "сонний" Схід, бо не пішли на
манівці кремлівських "мрійників".
Але Україна була позбавлена вільного вибору. Їй було приречено
стати гігантським полігоном антицивілізованих, антикультурних,
антиморальних експериментів. Передусім, над нею нависла гільйотина
самознищення, "добровільного" переходу в небуття.
То ж нині потрібно не голосити з приводу її "вселенського" масштабу
бід та катастроф, а дивуватися: як вистояла? Пишатися: знову
відродилася й перемогла!
До того ж – перемогла апокаліпсичні процеси і настрої в
гігантському двобої як теоретично (духовно), так і практично.
Ще у 20-х роках XX ст. Україна розуміла, що "українізація" з
московських рук була данайським даром. Але ж вона мала і багатовікове
власне коріння!
Тому використовувала і легальні можливості, і внутрішні резерви
досвіду та мислення.
Одна лінія цього процесу – діяльність працівників офіційнодержавних кіл, таких, як М.Шумський, С.Волобуєв, М.Скрипник, що
мали коритися й урядовим приписам, але прагнули й дійсно української
України: творили систему національної економіки, освіти (вступаючи у
відкриті протистояння навіть із Сталіним), права; розпочали зміцнення
НАН і підготовку дійсно наукової української енциклопедії. Для них
ідея українізації була не кон'юнктурою, а аналогом втілення української
національно-державної ідеї.
Закономірно, що на початок 30-х років понад 90% шкіл усіх областей
України (у тому числі і міст – Харкова, Луганська, Донецька, Одеси)
стали україномовними. І цьому прислужилася навіть індустріалізація:
мільйони селян пішли в місто й понесли туди свою питому національну
культуру. Село ще раз виконало свою історичну місію резервуару
українського світу!
Друга лінія – ідейно-теоретичного протиборства з русотяпськоімперськими ідеологемами та міфами.
Вона представлена і вже згадуваними державними діячами.
Та визначальна роль належить широкому колу науково-освітньої,
державницької, творчої інтелігенції. Найперше – М.Грушевському,
В.Винниченкові,
М.Волошину,
А.Кримському,
С.Єфремову,
С.Сірополку,
П.Тичині,
М.Зерову,
М.Хвильовому,
П.Кулішу,
Є.Маланюку. І.Багряному та ін.
Саме освітяни і вчені поставили питання мови як проблему буття і
свідомості народу: і в історичній та онтологічній перспективі, і в
сучасності та грядущому; і як політику та філософію поступу народу,
цивілізації та культури, і як ядро гуманізму та моралі, універсальної
системи українознавства та українотворення. Зрештою – самосвідомості
та національної свідомості як категорій життя і смерті народу, гідності й
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честі, перспективи вселюдства.
"Немовля" – дитина "без мови". Є народи "немовлята": тільки як
біологічно-соціальні маси (населення).
Чого хочуть більшовики-русофіли: розвинених націй чи "немовлят"?
Камо грядеші?!
Ось справжнє підґрунтя бажання О.Олеся – "рідної мови у рідній
школі".
Це ж визначає й позиції М.Грушевського (автора історії української
словесності) та С.Єфремова (для якого мова – ядро системи
українознавства як синтезу "національної справи", політики й філософії
держави), А.Кримського – вченого без грама слов'янської крові, але який
віддав пальму першості українській мові не лише в наукових
дослідженнях (переважно сходознавчих), а й у поезії.
І тепер немало викладачів та дослідників зарубіжних літератур, мов і
культур обирають для реалізації планів... російську мову. Мовляв: вони
ж висвітлюють... зарубіжну реальність. А в українській мові, мовляв,
"бракує" необхідних понять та термінів.
Свята простота! Ще словник Т.Шевченка переважав словниковний
багаж російських візаві.
У 20-ті роки українські математики, фізики, біологи, хіміки, не
кажучи вже про гуманітаріїв, вели лекції і писали наукові праці
українською мовою. Розуміючи: мова – жива універсальна система, яка
потребує постійного збагачення, отже – реального функціонування в
усіх сферах суспільного і міжнародного життя. Мова – зброя, яка, коли
нею не користуватися, старіє й іржавіє.
Ось чому необхідно повсякчасно і всебічно утверджувати свою мову;
гранити як коштовний камінь; користуватися якомога більшою кількістю
мов (бо кожна мова – то окремий неповторний світ), але ні одна
чужоземна мова не повинна посідати пріоритетного становища щодо
рідної, бо інакше чужаниця спочатку заступить, а далі й витіснить її: і
витіснить не просто як мову колиски, сім'ї, виробництва, освіти, науки,
права, війська, державного управління, а як зовсім інший лад та тип
світовідчуття й світорозуміння, оціночного погляду не лише на інших, а
й на себе самих. І та мова стане енергією руйнації – автохтонних
духовних цінностей, а зрештою і праматері – своєї нації.
«Найбільша і найстрашніша із порожнеч – порожнеча душі»
(П.Тичина). Чи може настати трагічніша порожнеча за ту, що
зумовлюється смертю свого народу – органічної лайки цілісності
вселюдства?!
Ось чому М.Хвильовий у 20-ті роки пише памфлети «Камо грядеши»
та «Україна чи Малоросія», а Є.Маланюк і в 50-ті та 60-ті роки
«Малоросійство» і «До проблеми большевизму» та «Єдинонеділимство».
Чого прагнемо?! – ставить питання М.Хвильовий. Був «Золотий
гомін» (П.Тичина) національно-визвольної революції. Та спочатку впали
під Крутами юні лицарі України; далі підступно були знейтралізовані
«боротьбисти», заборонені ленінським Інтернаціоналом «укапісти»,
знищені державники-петлюрівці.
Настала доба термідоріанства – повернення на старі імперсько65
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російські позиції.
Тож і стало питання: будуємо Україну чи Малоросію?
І як: всіма формами державно-ідеологічного впливу чи тільки
«українізації» як свого роду «малокультурництва», «каганцювання на
селі»?
Загалом без культури належну, самодостатню державу не збудувати.
Але культура – це не тільки освіта й мистецтво, це економіка і
соціологія, – філософія і чин життя, єдність почуттів, мислення й діяння,
шлях активної осмисленої боротьби.
Ось чому: «Європа» чи «Просвіта»?
Ось чому категоричне: орієнтація на Європу як на Дух Фауста і –
"геть від Москви!" (від її політичних, ідеологічних, мовно-культурних
«стилів»).
Але й цього мало. Перебороти чужий вплив – це тільки одна частина
загальної проблеми суверенітету. Можна глушити кашель, та необхідно
лікувати простуду.
Простуда – це малоросійство, яке: по-перше, «не мало б
обмежуватися лише українським світом» (Є.Маланюк), а по-друге –
менше нарікало на чужі та покладалося на власні сили. А також: не
мирилося з малоросійством, тим більше – не культивувало його, а
боролося з ним!
Бо «що ж таке малорос? Це – тип національно-дефективний,
скалічений психічно, духовно, а в наслідках, часом – і расою».
Недруги трактують малоросійство як турко, польське чи
русофільство, а його основи виводять з «природи» українців. Однак усе
те – свідома дезорієнтація.
Малорос – продукт свідомого багатовікового формування певного
типу людини: не вільного, а раба; не особистості, а безідейного,
безхребетного індивіда. Отже, малорос – індивід безособистої,
суспільної, а тим більше національної особовості, «масово-механічний
виріб» московської імперської системи, яка формувала навіть не
росіянина, а «лише: малороса, малополяка, малогрузина і навіть
малосибіряка» (Є.Маланюк)1, Ось чому один із найстрашніших
наслідків: «у нас малоросійство було завжди хворобою не лише
півінтелігентською. Але й передовсім інтелігентською, отже, поражало
верству, що мала виконувати роль мозкового центру нації.
І в цім – суть проблеми.
...Малоросійство бо – наша історична хвороба (В.Липинський
називав її хворобою бездержавності)».
Коріння хвороби – і в надзвичайних природних багатствах (вони не
гартували характер народу); і в руйнівних тенденціях періодів занепаду
держави часів литовського, польського, російського панування, коли
світська й церковна еліта переходила на службу до чужоземних режимів.
І в змаганнях «за булаву» часу козаччини (полковник полтавський
1

Маланюк Є. Книга спостережень. Проза. – 1992. – Т. 1; 1966. – Т. 2.
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Пушкар «стає зловісним символом малоросійства по-Хмельниччини»); і
за умов, коли потрібно було напружувати всі сили, але бракло активної
волі борців.
Ось чому малоросійство – то «неміч, хвороба, каліцтво
внутрішньонаціональне. Це – національне пораженчество».
Абсурдно, але малоросійство це, з одного боку, «апріорна і тотальна
капітуляція. Капітуляція ще перед боєм», коли заходило про власні
інтереси та пріоритети. А з іншого – це, за виразом Катерини Другої,
«самоотверженность малороссийская» на теренах чужинських престолів
та інтересів.
Та «самоотверженность», що стала раковою пухлиною малоросівбільшовиків: коли російські леніно-сталінці і в Україні відстоювали
інтереси Росії, – українські і в Україні ревно і люто змагалися за чужі
інтереси. Пояснювалася антинародна діяльність і люмпенсько-класовою
озлобленістю, й партійно-ідеологічним фанатизмом, і низькою освітою
та інтелектуальною спроможністю, і рабською психікою, і всім разом
узятим, – але пояснення не тотожне виправданню. Посилалися на
незнання справжніх мотивів і намірів політики більшовиків. Однак і це
не е не тільки виправданням, а й правдою: ми бачили, що тисячні факти
лежали на поверхні, але їх або воліли не помічати, або трактували на
догоду колонізаторам.
Найяскравіший доказ душевного каліцтва – поведінка й теперішніх
«ленінців»: нині вони знають усе, але часом не тільки не відрікаються
від канібалізму попередників, а ще й вишукують для нього цинічні
виправдання. Усе те, мовляв, во ім'я не панування злочинців-фанатиків,
а народу.
Тож "в ім'я блага і щастя народу" «необхідно» було розпалити
братовбивчу війну, знищити всеукраїнський національно-визвольний
рух; організувати голод у 1921; умертвити майже 10 мільйонів
голодомором 1933; загубити понад 9 мільйонів у "Великій Вітчизняній"
війні; замордувати сотні тисяч у тюрмах та концтаборах; затаврувати й
піддати фізичному винищенню УАПЦ, НАН та її керманичів;
перманентно проводити етнічні чистки української інтелігенції; досі
дискримінувати воїнів УПА.
Перманентно розстрілювалася й українська мова. При цьому
гільйотина не висихала від полум'яної крові її творців і захисників
ніколи.
А ті розстріли зачіпали всі сфери та клітини буття народу, і
здійснювалися в найрізноманітніших формах.
Першою ланкою до геростратівської мети стала комунобільшовицька партія. Повчально: російські комуністи ніколи не
зрікалися своєї російськості (як і французькі – французькості; китайські
– китайськості), бо їхній вождь Ленін без варіантів визначив: «Мы – не
иваны, не помнящие своего родства».
Ознакою стопроцентної справжності частини українських комуністів
стало зречення своєї українськості; отже – найми на службу до
російського «господаря». Та й що дивного, адже вони раніше погодилися
на статус... обласної організації РКГІ(б). Частково не дивно й це, адже
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керманичами КП(б)У були тільки «інородці»: П'ятаков, Раковський,
Молотов, Косіор, Каганович, Хрущов, Мельников... На початку 20-х
років у складі ЦККП (б) У було 3% українців. Але тільки частково: бо й
СРСР правили Троцький, Ленін і Сталін, але ревно служили Росії.
Абсурдно: їх (малоросів) все одно принижували і розстрілювали, –
але вони однаково вірнопіддано домагалися, щоб одержати "хоч півдулі", але щоб "під самую пику". І добре, коли б у цих ситуаціях йшлося
лише про їхні особисті інтереси, про їхню честь.
Продавалися народ і його честь.
І найперше зрадництво починалося з мови: її, рідної, зрікалися, як
чуми, як компрометуючого диявольського "знака".
Отже, фактично починалося з саморозстрілу.
Розстрілювати й винародовлювати, знеособлювати інших було вже
не так важко: як засвідчує світовий досвід, денаціоналізація завжди й
неминуче супроводжувалася дегуманізацією і деморалізацією.
Раби ставали катами. Оскільки розстрілювали і їх самих –
альтернативи добровільно-фанатичному рабству не існувало, хоча:
Спартак був рабом з примусу, українські комуністи – за власною волею.
Піднявшися на борню, Спартак став символом антирабства,
незнищенності; сили й краси людини; звівши рабство в релігію,
українські комуністи стали символом антижиття, античесті, антикраси.
Другою ланкою губителів мови стали армія, "силові" наркомати:
НКВС, КДБ, а далі пошта, транспорт і спорт: там, як у котлах,
змішувалися й перемелювалися, як на жорнах, людські та національні
особливості, виплавлювався тип "гвинтика" до єдиного уніфікованого
суспільного організму – бездушної і бездумної машини-інкубатора
"немовлят"...
"Жить стало лучше, жить стало веселее"; "Я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит человек..." – лунало із кожного гучномовця,
патефона і грамофона; з уст батьків, учителів, професорів, вождів.
Що, коли хтось був незгоден? Почував і думав інакше? Тому
відповідав здеморалізований пролетарський письменник: «Хто не з
нами, той проти нас!» Змирись і капітулюй, стань без совісті й честі, без
гідності й самоповаги, бо «Если враг не здается – его уничтожают!..»
Найкраще бути принциповим рабом! – писав «герой» «Записок
холуя» І.Сенченка. Не можеш холуйствувать? – тоді тебе чекає, як
показував у однойменній повісті Б.Антоненко-Давидович, «Смерть».
«Невже я справді є зайвою людиною, – мучився редактор Карк у
однойменному оповіданні М.Хвильового, – що так безумно люблю
Україну»? І одержував відповідь режиму: так! І на допомогу приходили
або ГПУ, або браунінг. Був «вибір»: бо коли одні в подібному
душевному надломі (як і сам М.Хвильовий, М.Скрипник)
розраховувалися і з життям, і з своїм вибором самосудом, – то інші, як
Главковерх Чорного ревтрибуналу («Я (романтика)», навіть
розстрілявши рідну матір, йшли далі. Усвідомлювали, до речі, що «йшли
в нікуди», але йшли...
Відрадно: і в рядах комуністів були ті, що приходили до
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усвідомлення своєї каїнової роботи, тож або ухилялися від неї, або й
бунтували, їхня доля також ставала трагічною, але вони не корилися.
Катуючись подвійним життям, вони вірили в переміни...
Більшовицький фанатизм ставав блекотою, психічним сказом,
розпаношеністю звіриних інстинктів, розпадом свідомості, кривавим
чудовиськом, що навіть пожираючи себе самого, – як міфічний
Левіафан, вимагає все нових і нових жертв, сатанинського бенкету...
І найзахланніше пожиралася мова, її починали нищити ще з колиски,
– а найголовнішою мішенню стала сім'я. І небезпідставно: тисячоліттями
у всіх народів мова була родовим геном етносу – нації – культури й
держави. Саме в сім'ї формувалися й зберігалися найпитоміші традиції:
материнської ласки й турботи, мудрості й мужності батька; обрядових,
родинних і календарних пісень, лицарських гімнів, найінтимніших мрій,
найщиріших молитов. Достатньо пригадати плач Ярославни із «Слова о
полку Ігоревім», як стане очевидним: носієм найорганічніших начал,
синтезом виразу фізичного і духовного життя в усіх його
найрозмаїтіших формах була мова. Мова Буття, Свідомості,
Ментальності, Долі: мова поезії й філософії індивіда (у його родовій
сутності) і держави, як голос єдності Неба й Землі, культури побуту,
праці, інтимних і суспільних відносин, що й було переконливо відбито і
в фольклорі та епічній поезії, і в «Повчанні дітям» Володимира
Мономаха; і в зводі законів «Руська правда» Ярослава Мудрого, і в
«Слові про закон, благодать та істину» митрополита Іларіона, «Повісті
минулих літ» ще за часів Київської України-Русі.
Розпадалися навіть держави; не могла розпастися тільки сім'я: бо
вона втілювала жіноче й чоловіче начала як єдність життя і смерті,
тілесного і духовного, людського й божественного, одиничного і
множинного, – а тим самим незнищенної єдності людини і нації,
цивілізації і культури, єдності Духу Роду (Нації).
Нищення сім'ї означало розпад коду життя: лишалася оболонка
інтимно-філософської субстанції «річки» життя, але вивітрювалася її
сутність. Продовжувалося множення одиниць, але не збагачувалася
якість життя, не кристалізувався духовний досвід. Світ з гармонійної
єдності повертався до хаосу.
Пригадується «урок» міфології в київському виховному закладі
«Дивосвіт»: малюків запитували, що вони знають про берегинь, мавок,
лісовиків, Велеса, Світовида, про Борисфена й Змієві Вали... Діти
навперейми прагнули відповідати. І тоді пригадалася дивовижна
знахідка: зернина, що пролежала в льодових товщах понад мільйон
років, але поміщена в теплий грунт – проросла!
Душа – зернина. У наших душах живуть тисячі років. 1 потрібен
лише «теплий» грунт, щоб вони ожили.
Фанатичною ідеєю більшовиків стала «інтернаціональна» сім'я як
зернина «інтернаціональної» вулиці, школи, району, міста, республіки...
їй складали гімни і шану...
Не замислюючись: а чому така шана? І лише через 10-ліття
помічаючи: у сім'ї руйнувались традиції, падали мораль і культура;
деформувалася мова. Розгулялася пристрасть перейменування вулиць і
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сіл, міст і навчальних закладів. Як колись на місце своїх язичницьких
прийшли чужі християнсько-візантійські (єврейського походження)
боги, так тепер на місці національних символів і героїв заколобродили
імена більшовицьких вождів і символів.
На тіло України натягли «інтернаціональне» покривало. То ж Україна
неначе й була – і її вже неставало...
Приходила мова чужих «знаків». І не тільки в життя, а і в підручники,
літературно-мистецькі твори, кіно, науково-освітні програми та
виставки.
Ходили українські люди, але в душах вони носили чужий світ досвіду
й психіки. Роз'єдналися: мати й дитина, люди й земля, сучасне й історія.
Цілком природно, що як продовження традицій епох національнодержавного відродження зокрема 20-х років XX ст. – з одного боку, та
протидії тотальній денаціоналізації – з другого, виникло й набуло
великої сили "шістдесятництво" XX ст.
Інспіроване непогамовною жагою О.Довженка й П.Тичини,
А.Малишка й В.Сосюри з їхнім знаменитим кредо:
Не можна любити народів других,
Коли ти не любиш Вкраїну! –
а тим самим – коли ти не любиш і "мову її солов'їну",
шістдесятництво поставило проблему мови в пряму взаємозалежність з
проблемою долі, ролі, грядущого нації. Отже: типу людини й
суспільства, культури і психіки, шляхів лікування "малоросійства".
Природно, що інтегральною стала парадигма: тип людини – і тип
суспільства – мова.
Ще
М.Хвильовий
устами
героїні
"Вальдшнепів"
Аглаї
характеризував той тип українців, що йшов з великими надіями в
революцію, але національний рух захлинувся; Карамазови пішли в
опозицію до більшовизму, однак опинилися на роздоріжжі, їм бракувало
як конструктивної програми, так і волі боротись за неї. "Словом, –
читаємо в романі, – Дмитрій Карамазов і Дмитрії Карамазови прийшли
до жахливої для них думки: немає виходу (підкр. наше, – авт.). Зі своєю
партією рвати не можна, бо це, мовляв, зрада не тільки партії, але й тим
соціальним ідеалам, що за них вони так романтично йшли на смерть, це
буде, нарешті, зрада самим собі (тут М.Хвильовий геніально виражає
ментальність українця: і з його красою совісті, і з його ущербновольовими рефлексіями, психічними надломами, малопродуктивним
бунтарством – рисами, за визначенням Шлемкевича, "загубленої
української людини", – авт.). Але й не рвати теж не можна (і це також
по-українському! – авт.). Словом, вони зупинились на якомусь
ідіотському роздоріжжі. І от Карамазови почали філософствувати й
шукати виходу з зачарованого кола. Але й тут їм не пощастило, бо вони
шукали парикмахерського перпетуум мобіле: шукали такого становища,
коли й вівці залишаються цілі й вовки не почувають голоду. Коротко
кажучи, ці недоучки остаточно заплутались і таким чином прийшли до
душевної кризи. Ці Карамазови забули, що вони Карамазенки, що їм
бракує доброго пастиря. Вони (часто розумні й талановиті) нездатні бути
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оформителями й творцями нових ідеологій, бо їм бракує широкої
індивідуальної ініціативи й навіть відповідних термінів (відповідного –
вольового, цілеспрямованого, суверенно-державницького типу мови, –
авт.), щоб утворити програму свого нового світогляду. Це запальні
Діогени, що їх використовують Маркси й Енгельси, але це не Маркси й
Енгельси. Карамазов, завдяки романтичному складові своєї натури й
завдяки, мабуть, революції, хоче таки розв'язувати проблеми
універсального значення, але він їх розв'язує в хаосі своєї ідеологічної
кризи, в хаосі своїх недоношених уявлень про картину світу, і тому
послідовно мусить прийти до розбитого корита"... (р. УІІІ).
Українські націонал–"революціонери" (інтернаціоналісти) прийшли
до "розбитого корита". XX з'їзд КПРС розбурхав приспану свідомість.
Але вороття вже не було. Мали прийти люди нового "серця" та
інтелекту. Інакше наступив би цивілізаційно-культурний колапс. І такі
люди прийшли: поети-бунтарі, правозахисники, казенною мовою –
"дисиденти".
І для них визначальною знову постає проблема: еволюція – природа –
людина – слово. Як пише Ліна Костенко, –
Чому верба, від крапель кришталева,
Мені сказала: – "Здрастуй!" – крізь туман.
Чому ліси чекають мене знову,
На щит піднявши сонце і зорю.
Я їх люблю. Я знаю їхню мову.
Я з ними теж мовчанням говорю.
Не лише Є. Маланюк, О.Лятуринська (як свого часу П.Тичина у
"Сонячних кларнетах" та "Золотому гомоні"), О.Довженко ("Зачарована
Десна"), а й П.Загребельний ("Диво"), І.Драч ("Соняшник"),
В.Симоненко ("Земне тяжіння") звертаються до міфологічнофольклорних праджерел буття і свідомості, прагнуть відродити у душах
первісно-релігійно-філософське відчуття магії слова, його духовну
феніксо-прометеївську силу.
І цілком мотивовано, бо хіба щось глибше і ширше сягало пам'яті
поколінь та епох, а тим самим відновлювало уроки (добрі й печальні)
історичного буття, воскрешало "золоті сни", налаштовувало "металеві
струни" волі до здійснення ідеалу, ніж Слово?!
Універсальність Слова і стала причиною звернення до нього як до
"сонячної енергії" нового відродження.
"Не можна ходити по рідній землі, не чаруючись виплеканою
народом у віках рідною мовою. В народу немає скарбу більшого, як його
мова... Слова – це крила ластівки, вона їх не почуває, але без них не
може злетіти. Тож маємо зробити все для того, щоб не згорнулися крила,
щоб не обірвалася золота нитка, яка веде з давнини в наші дні", – волає
до суспільної свідомості Юрій Мушкетик і включається у невтомну
боротьбу за надання рідній українській мові статусу державної.
Абсурдним людям та боротьба здавалася донкіхотством, а то й
відсталістю, хуторянством ("по-русски нас всюду поймут"). Та знову
розлилося повесіння любові до першооснови духовності, вогонь
усвідомлення: "У вигляді мови природою дано людині великий дар. Не
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тільки користуватися ним, рідним словом, а й натхненно ростити (як
плекати троянди й виноград! – мудро наголошував М.Рильський),
оберігати його коріння й леліяти його цвіт, – ось тоді воно й буде
запашним та співучим, сповненим музики й чару, життєвої правдивості й
поетичності". При тому наше слово, – наголошував Олесь Гончар, – має
квітчатися тільки із цвіту душі народної!
І знову вагомою постає як констатація засад, так і мотивація їх.
Потрібно плекати мову, – резонує настрою О.Гончара Микола Ткач,
бо
Слова, слова... Вони в собі всі різні:
Тривожні й тихі, радісні й сумні;
Є терпеливі, є жорстокі й грізні,
Лукаві, чесні, мудрі і смішні...
Не грайся словом. Є святі слова, –
бо за ними аналогічні почуття й думки, характери і долі людей; бо
без мови люди – "немовлята", люди – сироти, дерева без грунту.
Рідна мово, без тебе ніхто я,
Мов відірваний вітром листок (Петро Перебийніс).
Здавалося б, абсурдно: агітувати людей за рідну мову. Та ще
посилилося формування манкуртів, ще абсурднішими поставали
прокламатори "інтернаціоналізму", який не активізував життєтворну
взаємодію націй, а нищив її, ототожнював інтернаціоналізм з імперським
шовінізмом, плекав суспільство манкуртів і конформістів, лицемірів і
яничар.
Ось тому-то виразники нового типу мислення та світорозуміння все
знову й знову роз'яснюють: без рідної мови людина (нація) – безлика й
безперспективна. Вона – духовний люмпен, бо їй нічого захищати
(О.Пахльовська). Нічого, бо мова – це образ і честь нації, а слова в мові –
не просто слова.
«...В словах – уся доля народу. Без них немає нас, немає нашого
минулого, немає й майбутнього.
У нашій мові – думки і мрії наших предків про волю і щастя,
боротьба й звитяга, їхнє одвічне трудолюбство і мрійлива душа. Просте,
рахманне слово несе людям Добро. Правду, Істину. Його не можна не
любити, без нього не можна жити... Не можна ходити по рідній землі, не
чаруючись виплеканою народом у віках рідною мовою. Виплеканою,
подарованою нам на віки вічні, щоб берегли, щоб леліяли, щоб
розвивали далі» (Юрій Мушкетик).
Сам спосіб життя підказував: індивід, що не володіє рідною мовою, є
не просто бідним, а й аморальним, антиестетичним, адже, ігноруючи
мову народу, – він ігнорує народ, хоча користується його благами –
свідомо дистанціюється від нього. А за цих умов мало сказати: міністр,
депутат, керівник області, міста, лікар, педагог, юрист – «чужак», що
живе лише власними, кар'єрними інтересами, а то й інтересами чужого
народу (держави), є індивідом, позбавленим етико-естетичного
сприйняття світу, оскільки:
Чи не чари й не диво?
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Мова – спів, мова – казка.
Все сказати можливо:
Є і гнів, є і ласка.
В мові – воля героїв,
вияв вільного духу,
Духу нації прояв,
Сила вільного руху (Дмитро Білоус).
А коли ти байдужий до цього – ти байдужий не тільки до Закону
(Конституції), а й до поту та крові своїх попередників. Ти не розумієш не
тільки того, що «Слово – найтонше доторкання до серця. Мудре і добре
слово дає радість, нерозумне і зле, необдумане й нетактовне – приносить
біду. Словом можна вбити й оживити, поранити й вилікувати, викликати
посмішку й сльози, породити віру в людину і зронити невіру, надихнути
на працю і скувати сили душі... Зле, невдале, нетактовне, просто кажучи,
нерозумне слово може образити, приголомшити людину» (Василь
Сухомлинський). Отже, коли ти байдужий, то ти не розумієш і того, що
ставлення до рідної мови – це ставлення до батька й матері, до інших
мов і культур, бо ж «Українська (як і всяка інша, – авт.) мова... Вона вся
з гомону полів, лісів і морів отчої землі, мережана сходом і заходом
сонця, гаптована сяйвом місяця, зірок, переткана калиною, барвінком і
вишневим цвітом. Кожна її ниточка вимочена в Дунаї, криницях і
струмках людської звитяги. Вона з блиску козацької шаблі і весла
невольницького човна. Вона, як напнуті паруси волі, зіткані з останнього
поклику воїнів і борців повстань, битв за волю, честь і незалежність.
Вона вся з тучі і грому, як з води і роси, – така українська мова. Ніжна й
тендітна, а міцніша від броні, бо єднає дух і тіло» (Борис Харчук).
Українська мова – це голос, симфонія, пророцтво українського світу,
гарант єдності і цілісності природи та людства. Тому, хто виступає проти
цієї мови – її суверенітету й державності, – той виступає проти основ
цивілізації й культури вселюдства, сутності життя, яка є в
багатоманітності світу, а не в його уніфікації.
І все ж в УРСР панували тенденції трагічного руйнування не лише
українського національного світу, а й інтернаціональної цілісності
вселюдства. Діяв принцип кафкіанського лабіринту: хто потрапляв у
нього – той ставав полоненим безвиході та саморуйнування, засліплення
ідеологією абсурду й відчаю, сліпої покори тоталітаризму й
знеособлення.
Трагізм зневолював і паралізував, перетворював людей і нації в мікро
чи гігантські машини-автомати, людина в яких ставала безвольним
гвинтиком у системі державної соціальної системи. Як не прикро, але і
жертвою – і катом, та як щодо інших, так і щодо себе самої.
Закономірно, що імперська система стала аналогом гігантської
бездушної гільйотини.
Не менш трагічною виникла ситуація з мільйонами українців–
емігрантів: самі обставини змушували їх спілкуватися із довкіллям
чужими мовами.
Але ж там вони були на чужій землі!
Більше: навіть там вони продовжували боротися за самих себе, а
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наймогутнішою силою самоідентифікації залишалася мова. І цілком
закономірний наслідок: де у сім'ї витіснялася українська мова, там
деформувалася єдність, справжність українського світу. Нагадування
про свою етнічну пуповину справи не рятувало. Українці множили чужі
(інші) духовно-культурні популяції та цінності.
І не менш повчально: українці творять не тільки матеріальну, а й
духовну культуру на землях 64 країн світу, у тому числі й українською
мовою.
Там вони дали людству і світового рівня художні твори. Однак важко
не помітити: серед творів, написаних тими, що сформувалися в Україні, і
тими, що піднеслися до творчості на здобутках чужої культури, є
принципова різниця: одні бурхають кров'ю пристрастей і переживань,
інші відзначаються переважно майстерністю поетичних тропів. Одні
відкривають світові частку безмежного Космосу – Україну; інші пливуть
у руслі традиційної образності. Одні відкривають і творять себе і світ,
збагачують його; вершина інших – лише саморозкриття, версифікація
"загального".
І на безмежних просторах планети ядром кристалізації або розпаду
залишається сім'я: вона або зберігає духовний український світ, або
тільки фіксує етнічну самоідентифікацію.
Важкі шляхи та долі українців почалися ще з великої політичної
еміграції патріотів-мазепинців. Вони й далі боролися за свої святині, але
молох чужої дійсності – політичної системи, культури, мови робив своє:
одні до кінця стояли на українстві (як творець Конституції Пилип
Орлик), але інші піддавалися чужим впливам (і, як співає Карась у
"Запорожці за Дунаєм", лишенько таке зробилось: в турка я
перевернувся; тепер я турок, не козак!.. Не дивно, що і його син – "таке
мале, а вже – турок").
Потім було випробування трудовими та політичними еміграціями аж
до Тихого океану, Австралії, Бразилії, Канади й США. Українці зберегли
свою мовну ідентифікацію, – але не можемо не бачити очевидних втрат:
кількість україномовних громадян "усихає"; асиміляція, та ще
бездержавних етносів, – скрізь є асиміляцією.
Інша справа, що там українці усе ж таки – на чужій землі.
Стараннями комуно-фанатиків мільйони українців і в Україні живуть
як "марсіани" (манкурти, перекотиполе) "на нашій не своїй землі".
Ключовою постає роль мови як свідомості та психіки.
Першим етапом до цього було проголошення адептами білінгвізму
марксистського постулату про мову як лише чи, головним чином, "засіб
спілкування".
Незаперечна комунікативна роль мови. Але коли мати молиться за
щасливе народження первістка, а дівчина – за повернення козака з
походу; чумак "розмовляє" душею з безмежною дорогою, а козак –
лицар – із рідним краєм, з його "тихими водами і ясними зорями", на які
повертає визволених із неволі співвітчизників – бранців; або коли
щаслива дитина усміхається навіть до відсутньої матері, – то з ким вони
"спілкуються"?. Як писав Л. Кисельов про матір:
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Прислухаюсь – співає колискову. Не знати, чи дитині, чи собі...
Мова – не ложка й не шабля як засоби досягнення певної мети. І все
можна змінити на краще (на срібний посуд, на золоту зброю).
Не можна замінити тільки мови, бо то означатиме заміну
внутрішнього світу.
Як зазначає відома дослідниця С. Єрмоленко, найідентичніше народ
"засвідчує своє буття і існування в мові. Спільна мова, об'єднуючи
людей в етнічну спільноту, водночас є основою виникнення в кожного
особливого відчуття належності до одного родовідного кореня, до однієї
культури1. А генетичний код єдності мови й народу – то сім'я.
З огляду на це навіть у 80-ті роки ХХ ст. московські
клятвопорушники ідеї рівності й розквіту разом зі своїми київськими
поплічниками додумалися до найбільш канібальського із заходів
денаціоналізації, дегуманізації та деморалізації – дозволу (що був
рівнозначним директиві ) батькам від імені дітей відмовлятися від
вивчення ними... рідної мови (це, мовляв, перевантажує і перевтомлює
їх). Наголосимо: відмовлятися від вивчення не російської (тоді
«загальносоюзної»), навіть не іноземної, а рідної!
Такою небачено разючою була турбота «рідної» компартії про
фізичне здоров'я дітей. Турботою про них була й реалізація версії про дві
«рідні» мови у кожній з національних республік: етнічної і російської.
При цьому повернемося до вже сказаного: коли від національної можна
(потрібно) було відмовитися, то на відмову від другої було накладено
партійно-державне табу, вона була, як в Індії, «священною» коровою. До
всього, її підтримка не обмежувалася сферою ідеології; вчителямрусистам за впровадження чужої «рідної» мови... доплачували (як і за
царизму) 15 «срібних».
І як не дивно, але абсурдні малороси – освічені і не дуже – без
докорів совісті й честі клювали на ті приманки, їх не ятрило те, що з
боку росіян не було навіть жодного наміру, навіть на чужій землі
зрікатися своєї родової святині. Не ятрились душею і ті росіяни, що, з
одного боку, продекламували рівність та рідність української і
російської мов (ми ж – "один народ": східні брати-слов'яни). а з другого
– відмовлялися не те що спілкуватися українською, а й розуміти її.
І знову: не тільки не надто освічені та далекі від влади, а навпаки –
передусім, освічені і чиновні кинулися дискримінувати народну мову.
Не утруднюючи себе питаннями: не оволодівають мовою через низькі
здібності? Через небажання? Чи з політичних міркувань? Або: і з першої,
і з другої, і з третьої причини, отже: і через низький інтелект, і через
чванькувату ворожість?...
Але тоді на якій підставі вони зараховують себе до еліти? Посідають
керівні чи освітньо-наукові крісла? Просторікують про високі принципи
права й моралі?...
Політичні банкрути, мовно-правові нігілісти наблизилися до краю
прірви: відчужили батьків від дітей; тисячолітні традиції від сучасного,
1
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стали на прю навіть з Конституцією, – чим оповили присмерками дорогу
в грядуще.
Другим чинником тотального нищення українського світу стала
система виховання й освіти.
Перші трагедії виховання окреслилися ще в період Першої світової
війни: ця кривава бойня, а далі й катастрофічні колізії в час боротьби за
суверенітет і незалежність викинули на вулиці мільйони бездомних
сиріт, і вони потрапили в "школи" або кримінального "дна", або до
дитячих притулків і колоній. Звичайно, це рятувало їх фізично. Але там
вони одразу потрапляли в стихію відчуження не тільки від родинного
тепла, а й від потоків народної культури. Часом окремим щастило на
педагогів. Бувало, що ними опікувалися здібні організатори, як
А.Макаренко. а то й педагоги типу М.Горького та Ф.Дзержинського.
Тоді вони виживали, набували ремесел, ставали "згуртованими"
колективами, а тим самим і об'єктом посиленої пропаганди. Особливо
пієтетною стала "педагогічна" мудрість: найкраща мати і школа –
радянська держава. А рід, сім'я – то вже рудименти минулого.
Основами таких виховних закладів стали "колективізм" та
"інтернаціоналізм" по-радянському, а наслідком – ідеологічний
фанатизм та тотальне (індивідуальне, соціальне, національне, культурне)
знеособлення. Та й що дивного? А.Макаренко виявив і корисні прийоми
та засоби впливу на жертв ненормальних умов, – однак і він навіть
поховати себе заповідав не на рідній землі (на терені тієї ж своєї
колонії), а в "столиці світу" Москві. І так само його апологети стали
використовувати його досвід не в аналогічних умовах (як фрейдизм: не
до всіх людей, а лише стосовно психічно акцентуйованих індивідів), а
"від Москвы до самых до окраин" (як пізніше сіяли кукурудзу).
Науково засвідчено: українська ментальність грунтується на глибоко
усвідомлюваній особовості (індивідуалізмі), на плеканні філософії й
етиці антеїзму (любові до рідної землі) та "філософії серця" (як синтезу
"доброго розуму" і "мудрого серця", справедливості і свободи).
Російська – на "колективізмі" всіх при культивуванні влади одного (Бога,
царя, політичного органу, яким, як зазначав В.Винниченко, ще за Леніна
став диктатор – Політбюро, очолюване диктатором-вождем).
Дитячі виховні заклади і задумувались як ланки школи радянськопартійного колективізму, основою відомої системи: жовтенята, піонери,
комсомольці – резерв комуністичної партії.
Зауважимо: "резерв" не нації, культури, інтелігенції, а – партії.
Нормами цієї системи стали "загальносоюзний" патріотизм та
національний нігілізм; відповідного типу вихователі (нерідко –
армійського та НКВ Сівського штибу). Кадри інспекторів, з чого логічно
випливав і примат "загальнодержавної" та нігілізм щодо національної
мови. Просто немислимо уявити, щоб у тих закладах, до речі, і досі
панувала українська міфологія, народна, козацька дума та історична
пісня, кобзарське мистецтво (особливо після розстрілу всіх учасників
з'їзду кобзарів). Тож діти виростали не лише сиротами-безбатченками. а
й "громадянами без Батьківщини", маргіналами-манкуртами. не лише
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байдужими до пам'яті та культури поколінь того народу, серед якого
жили, а й нерідко вороже наставленими до них.
"Колективізм" став не лише соціально-економічною системою, а й
ідеологією, свого роду "релігією".
І не тільки в закладах специфічного типу, а й, згідно з політикою
ВКП(б)-КПРС, в усій системі освіти – уніфікованій, знову-таки, "від
Москви до самих окраїн".
Особливу роль у цьому, нагадаємо, відіграли армія, "силові"
наркомати, транспорт, пошта: вони, мовляв, обслуговують весь СРСР, а
тому мають послуговуватися всім зрозумілою мовою. Як того й хотіли
російські філософи–"демократи", а цементуючим розчином стала
політика створення єдиного народно-господарського комплексу.
А відповідно до мети – кадрова і демографічна політика.
Ще при "створенні" робітничого уряду для України в 1918р.
ленінським штабом було передбачено:
1) "допомогу" братам-українцям партійно-урядовими кадрами
"Інтернаціоналістів";
2) "сприяння" в демографічній ситуації.
Відповідно до цього в Україну рушили легіонери з українськими
прізвищами, але з промосковською орієнтацією. Спочатку у військові
частини та в партійні органи, а далі і в системи освіти, науки, культури, і
ті кадри дійсно "вирішували все".
Наступним кроком стало винищення національних кадрів:
розстрілами, висилкою в концтабори, дискредитацією й усуненням з
роботи.
На середину 30-х років республіка, що пишалася іменами
Володимира Мономаха і Л.Барановича, Г.Сковороди і Т.Шевченка (як
педагогів),
О.Духновича.
М.Шашкевича,
В.Антоновича
і
М.Драгоманова. М. Грушевського і С.Русової, К.Ушинського і
Г.Ващенка, В.Яніва і В.Вернадського, М.Туган-Барановського,
А.Волошина і С.Сірополка, – постала краєм, на педагогічній карті якого
були або "порожні плями", або десятки імен "ворогів народу". На чільне
місце випливла "ідея" другорядності ролі педагога та універсальної ролі
системи колективних форм навчання і заліків успішності.
Потрясаючою основи національно-гуманістичної освіти стала
демографічна політика.
Ще 1921 р. вимерлі від голоду українські населені пункти були
"колонізовані" прийшлим людом.
Під виглядом допомоги українцям кадрами були насичені
російськими фахівцями підприємства й новобудови в період
індустріалізації (як правило, вони затверджувалися на керівних постах).
Величезні маси робітничого люду густо населених російських міст
мігрували в міста України, на Донеччину і Криворіжжя до середини 20-х
років, тим більше, що той край був фактично анексований більшовиками
як окрема республіка.
Село ж стало ареною масової іншонаціональної колонізації, з одного
боку, та депортації українців у кінці 20-х до середини 30-х років XX ст.,
– з другого (особливо за умов голодомору і після нього).
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І суть колонізацій та депортацій полягала не тільки в
територіальному переміщенні на заміну мас населення, в перенасиченні
України "інородцями", а й у тому, що здійснювалася духовна підміна
корінного населення.
Усе те докорінно змінювало не тільки демографічну, а й освітню,
мовну, культурну ситуацію та політику: прийшлі маси вимагали своєї
школи, культури, газети, радіосистеми, зрештою – кадрової політики. Як
"інтернаціоналісти", мігранти в першу чергу призначалися на керівні
пости. А головне – вимагали принципових змін кореневих засад життя.
Пригадую, як на початку 70-х років ми з редактором ж. "Знання та
праця" М.Сорокою, письменником О. Мусієнком прибули на
новостворений гігантський комбінат у Херсоні. Йшли березовою алеєю і
директор комбінату сказав з особливою замилуваністю: "родные
ивановские березки",
На запитання, чому "ивановские", пояснив: "а мы специально
привезли их из города Иванова, чтобы рабочие чувствовали себя, как
дома".
– А як же повинні при цьому почуватися українські робітники ? –
поцікавилися ми. Директор збентежився: ми, мовляв, про це не
подумали.
А наші працівники пояснили: спочатку до Херсона привезли тисяч
18-19 текстильників переважно робітничих професій. Потім тисяч 6-8
технічно-інженерного складу, при тому – привезені були, як правило,
неодружені. Усі керівні посади були заміщені ними. І це визначило як
режим, так і статус українського не лише робітництва (як допоміжного
обслуговучого персоналу), а й цілого міста: воно почало динамічно
розвиватися як неукраїнське.
І це – головне: як і в Чернігові, Броварах, Кременчузі, Каневі,
Вишгороді, Чорнобилі (багатьох інших містах) прийшлий люд
кардинально деформував усю систему соціального, освітнього й
культурного життя. На місцях новобудов ("на нашій не своїй землі")
повним господарем ставало "русскоязычное население" – дивовижний
феномен "колективістів", для яких проблеми національної культури,
мови, традицій не існували інакше, як рудиментарні пережитки
"націоналістичних забобонів", що заважають авангарду "нової
історичної спільності людей радянського народу" безтурботно
"благоденствувати". З цього приводу спеціально зауважимо: така роль
"русскоязычного населення" проявилася не лише в Україні
неукраїнцями. Регресивну роль перебирали на себе й українці в інших
республіках, ставлячи себе в привілейоване становище незалежних від
волі корінної нації "спеців".
Так, а не з технічних прорахунків, починався (й проектувався!)
український Чорнобиль – ракова пухлина всієї світової цивілізації та
культури...
Тому закономірно, що проблема маргінальності та манкуртизму, у
тому числі й питання ролі виховання та освіти у формуванні тих
відворотних явищ, порушувалася ще в 40-х та 50-х роках О.Довженком,
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П.Тичиною, О. Гончаром, В. Сосюрою, А.Малишком, цілою плеядою
майбутніх
"шістдесятників"
та
правозахисників:
генералом
Григоренком,
Л.Лук'яненком,
І.Світличним.
М.Руденком,
В.Симоненком, І.Драчем, І.Дзюбою, Р.Іваничуком, І.Калинець.
В.Стусом.
Як не пригадати дві сценки з повісті О.Довженка «Зачарована
Десна»: Десною пливуть плоти, на них – незнайомі люди «Тату!» – Що,
синку? – Що там за люди плиивуть? – То здалека. Орловські. Руські
люди... – А хто ми? Хіба не руські? – Ні, ми не руські. – А які ми, тату?
Хто ми? – А хто там нас знає... прості ми люди, синку... сказать би,
мужики ми... Колись козаки, кажуть, були, а зараз тільки званіє
зосталось...»
...Батько привів сина до учителя Леонтія Опанасовича записати до
школи.
– Это твой ?
– Так, звиніть, се мій хлопець... ребятьонок... – А как зовут? –
Сашко... – Александр! – гукнув учитель і невдоволено глянув на батька...
– [син] не развитой!» – проголосив, як вирок. Хоч був із цієї ж гущі
народу («мужиків»), але за його русифікацію одержував додаткову
платню.
Аналогічне бувало в XIX ст. з героями А.Свидницького
(«Люборацькі»), так буде у 80-ті роки й XX ст. Не надто оновилися
навіть методи «виховання», бо лишилася та ж сама мета. Інша річ, що
народ був уже не той.
Цей народ знав голодомори і голокости, гітлерівські заміри
перетворити Україну в «курортну зону» Рейху, на якій «унтерменші»
українці будуть лише «тубільцями-немовлятами», – і Соловки.
Сандормохи, Обухів, Бабин Яр і Биківню. На його похорони писали все
нові й нові епітафії та реквієми. Але він був Божою милістю Феніксом,
який злітав у майбуття не тільки пам'ятаючи, що «Ще не вмерла
Україна», а й усвідомлюючи та застерігаючи українофобів різних
мастей:
Я єсть народ, якого правди сила
Ніким звойована ще не була!
Яка біда мене, яка чума косила,
А сила – знову розцвіла.
...Щоб жить – ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить – я всі кайдани розірву!
Я – стверджуюсь... (П.Тичина).
То ж цей народ не тільки вистояв у вселенській битві, наповненій
океанами гарячої крові потомків легендарного Мамая, Байди,
Хмельницького, Сагайдачного, Богуна, Мазепи, Полуботка, Т.Шевченка,
Франка, Лесі Українки, Петлюри, – а й вибухнув протуберанцями нової
зорі національно-визвольних змагань. І не тільки зруйнував основи
найстрашнішої із світових імперій – СРСР, а й створив нову власну
державу.
Грядуще мови. Історична місія
Безумовно, справедливо, що до висот та безмежності Космосу
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першою долинула пісня українською мовою (у виконанні П.Поповича): і
піонерами космонавтики були українські генії М.Кибальчич.
Ю.Кондратюк (Шаргей), С. Корольов; і воістину «явищем космічним»
(за виразом Павла Мовчана) є українська мова.
Цим не твердимо, що вона найкраща: найкращою є кожному рідна
мова.
Говоримо про сутність її феномена. А сутність мови визначається
етносом, природою, матеріальною й духовною культурою, межами й
характером внутрішньої та міжнародної взаємодії, а виражається в
семантиці, стилістиці, морфології та, як підсумок, у ладі: її структурі,
філософії і ментальності, історичній перспективі та місії.
Загальновизнано: українська мова має надзвичайно глибоке
історичне коріння, універсально багата, винятково мелодійна.
І це – закономірно, бо природно.
Мова – це етнос, що розвивається в ланках-ядрах: людина – рід –
плем'я – нація – органічна частка вселюдства.
Українці – воістину планетарно-космічного ряду етнос, адже науково
доведено1: «Україна в своїй доісторичній і ранньоісторичній
антропологічній формації складається з трьох головних нашарувань:
людності трипільської культури з головним арменоїдним складником,
сакійської – з нордійсько-сере-дземноморським і слов'янської – з
нордійсько-арменоїдним складником» (ЕУ, т.ІІ, 128), – звичайно ж на
грунті власне праукраїнського чинника.
Різні складники в архаїчні часи переважали на якійсь частині
території України, але багатовікова генеза асимілювала всі зазначені
ферменти і на XX вік картина має такий вигляд
Расові типи
ядранський і
східноєвропейський
ясний і темний
ядранський
з
домішками
арменоїдного
ядранський,
середземноморський, темний
східноєвропейський

нордійський
ядранського

з

домішкою

Території їхнього поширення
Харківщина, Півд.-Зах. і Півн.Східна Галичина. Лемківщина,
Півн. Бойківщина
Гуцульщина, Півн. Поділля,
Зах. Бойківщина, Херсонщина і
Одещина
Чернігівщина, Півд.Поділля,
Півн.-Сх. Полтавщина,
Півд.Вороніжчина. Сер.
Галичина, Сер. Бойківщина,
Центр, і Півд. Київщина,
Дніпропетр.
Півд.
Київщина,
Волинь,
Кубань

1
Енциклопедія українознавства. У 10-ти томах; Баран В. Походження українського
народу; Залізняк Л. Від склавінів до української нації. – К.: Бібліотека українця, 1997.
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З цієї картини переконливо випливає: 1) український етнос є окремим
субстанційним феноменом, а не похідним від якогось іншого (як
твердили, «єдиного» східнослов'янського), чи, тим більше, частиною
його; 2) що він органічно пов'язаний з багатовіковими асиміляційно
етнічними процесами; 3) але є цілісним і стійким, що властиво чинникам
категоріальним, самодостатнім, перспективним, творящим, а не
вторинним, твореним; 4) що український етнос відзначається багатою
генетичною структурою, органічно пов'язаною з генетикою етносів
Сходу і Заходу, Півночі й Півдня. Тож природно, що й мова
українського етносу вже на основі його генотипу запрограмована як
універсально багата: у ній ми знаходимо «вкраплення» індоєвропейські,
скандинавські й арабські, тюркські, германські й загальнослов'янські,
отже – українська мова є стовбуром, на якому багато галузок; могутньою
рікою, в яку вливаються численні струмки-діалекти, – але й при цьому
(як і інші субстанційні мови) вона не є «сумою» чи «мозаїкою» тих
елементів, а цілісною структурою з властивим лише їй внутрішнім
ладом.
Отже, мова – це відображення внутрішньої сутності етносу з його
генотипом, почуттями й думками, світовідчуттям і світорозумінням,
матеріальною й духовною культурою, вірою й філософією, психікою,
історичною долею та місією, – а тому відповідним етносові складом
«Душі» та тільки відповідним тій «Душі» внутрішнім Ладом.
З аналогічної причини мова – це Природа. Маємо на увазі природу як
у її фізичній єдності (отже, у всій її різноманітності матеріального
«складу»), так і в духо та людино творній. А саме: як історичне буття
етносу, так і історичне буття природи зумовлює «знаки» не тільки речей
і явищ побуту, виробництва, соціальних, економічних відносин, – а й
станів та руху Душі: її духовності, етичності й естетичності, –
гуманістичної повноти і високості (ідеальності, романтичності)
поривань, універсальності інтересів та потреб, – чи, навпаки, тваринної
рефлективності, одномірності і статики. Екзистенція – це
одномоментність; життя – це «дух, що тіло рве до бою, рве за поступ,
щастя й волю..» (І.Франко).
Тому Природа – це й Екзистенція (існування Вічності
«матеріальної»), і Дух. І тільки мова, зумовлюючись її універсальністю
(Людина також є часткою Природи), найбільш повно виражає її: земну і
небесну (цілісний Космос), конкретну і мислиму, видиму й неосяжну для
зору, в своїй гносеологічно-підвладній і містичній сутності.
Природа – зміст, мова – Форма. Але не як зліпок, пасивне
відображення, – а як Бог, що і виражає, й творить Людину, а через неї й
природу, породженням і продовженням, життєтворною Енергією якої є
людина.
Вітчизняні і зарубіжні дослідники1 на основі всебічних спостережень
показували: в житті і праукраїнців, і українців новітніх епох природа
1
Українознавство. Хрестоматія / Упоряд. В. Крисаченко. Кн. 1 і 2. – К.: Либідь, 1996. –
С. 115.
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посідала особливе місце: і як Мати, і як універсальний символ, і як
основа культу фізичної й духовної краси, і як основа релігії та філософії,
мистецтва, а тим самим як визначальна основа універсальності мови.
Природа породила тип життя (житла, архітектури, виробництва, типів
господарства, суспільно-економічних, політичних, міждержавних
відносин, військової і правової систем, почуттів і мислення).
Природа сформувала ментальність українця: універсальність почуттів
і світосприйняття, форм вираження його. Не дивно, що й найдавніша
пісня охоплювала обрії щонайменше Європи йі Азії, була синтезом
Слова – Музики – Дійства, а внаслідок цього була «народною історією,
живою, яскравою, сповненою барв, істини, яка розкриває все життя
народу» (М.Гоголь), є його і колискою, і домовиною, пам’яттю й
еліксиром нерозривності поколінь та епох, незнищенності народу.
Найдавніші «знаки» Душі етнонації – віра і філософія, міфологія як
їхній синтез. Вони у своїй сутності й формах визначаються Природою.
Тому відчуження людини й Природи є передумовою неминучої
катастрофи нації й мови.
І тому ж особливої ваги набувають віра (релігія) і філософія,
культура й мистецтво.
Нагадаємо: кияни Київсько-руської держави звернулися до папи
римського з проханням прислати перекладачів «святого письма» на свою
мову, оскільки Бог приймає молитву лише рідною мовою (отже, мовою
Душі), їх підтримували і керівники держави, бо прагнули незалежності,
розквіту, суверенітету. Візантійські душ-пастирі запротестували проти
цього, бо відстоювали інтереси й пріоритети чужої Мови-держави.
Кияни не тільки дивувалися позиції церковних ієрархів, а й боролися
з тією тенденцією, бо справедливо вважали: обожнення чужого
(чужинців) – це шлях до самозневаги, а далі й до самозненависті. Шлях
мутації й деформації генетичного коду і етносу, й мови.
Тож не можемо не тільки не дивуватися, а й тим більше, не боротися
з подібними тенденціями церковних ієрархів чужих конфесій сьогодні.
Нагадаємо лише окремі «дива»: і більшовики почали війну найперше
з автокефальною українською церквою, і теперішні владці більше
ігнорують український та підтримують московсько-російський
патріархат: саме йому віддані вітчизняні церковні святині (Київську і
Почаївську лаври, найзначніші собори Чернігова, Криму, Волині).
Страшною брутальністю: з побиттям багатотисячної процесії
супроводжувалися похорони митрополита Володимира в Києві та
перебування патріарха Філарета в Мелітополі. І це в той час, коли
ведеться шалена кампанія підтримки явно провокаційного «хресного
ходу» російського патріарха Алексія II (Рюдигера) по Росії, Україні,
Білорусі, розрахована на підтримку фальшивої ідеї нового слов'янського
союзу.
Фальшивого і тому, що антиісторичного, і тому, що расова основа
об'єднань прогресивними силами планета визнана антицивілізаційною,
реакційною. Викликала подив акція київських семінаристів, які прийшли
на роковини Тараса Шевченка виконати молебні й станси... російською
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мовою (щоправда, камуфльованою під «староруську»).
Та що цьому дивуватися, коли відправи в приходах Московського
патріархату по всій Україні ведуться не просто російською мовою, а й
мовою хвали Алексію, російській державі, а водночас – анафем
українцям Київського патріархату як «розкольникам» і «зрадникам»
єдиної православної віри.
Вимоги патріотичних сил навести лад і спокій в державі натикаються
на «залізобетонну» формулу: держава у справи віри втручатися не має
права. Але це – також «логічний» колапс: у справи віри – так: віра – це
«святая святих» кожної людини, її непорушне право; але релігія – це вже
сфера колективної свідомості, тому вона має розумно скеровуватися. Що
ж до церкви, то це в усі віки інструмент державно-політичних сил, і вона
повністю підлягає юрисдикції держави. Звичайно, держави розумної і
патріотичної.
Аналогічна ситуація в питанні культури: адепти «свободи»
мововибору та свободи «віри» з енергією, гідною кращого застосування,
велемовно глаголять і про доконечну необхідність державновизначеного
статусу двокультурності.
При цьому посилаються на приклади Канади й Швейцарії, навіть
Фінляндії (там, мовляв, шведів якихось 4%, а їхня мова – рівноправна).
«Не помічаючи» при цьому: і в Канаді, й в деяких інших країнах панує
принцип не дво, а полі чи багато культурності, однак при домінанті
однієї державної мови.
А це – принципово протилежне фетишу двокультурності (як і
двомовності та двоконфесійності): і в Канаді, і в США, і в Швейцарії, і в
Фінляндії, навіть у Росії, де реальністю є полінаціональність,
підтримується право на задоволення потреб представників всіх етно- і
нацменшин, але на основі пріоритету загальнодержавного інтересу. І в
США, і в Канаді, ін. демократичних державах українці мають право на
реалізацію своїх мовно-культурних, освітньо-наукових потреб, одначе:
1) за власний рахунок; 2) не всупереч інтересам цілісного (однодумного)
суспільного організму.
Не кажемо про Росію: там навіть нації реально повністю підлягають
уніфікованим правилам. Українці (яких там нараховується від 6 до 12-16
млн) не мають жодної державної школи, газети, телепрограми, не те що
інституту чи університету – жодної українознавчої кафедри в широкій
мережі вищих навчальних закладів. На пропозицію почати вивчення
української мови на Кубані Міносвіти РФ без сантиментів відповіло: на
Кубані немає української мови. Є тільки кубанський діалект...
Отже: щодо Росії – то жодної навіть теоретичної можливості
реального білінгвізму, двокультурності, двовірності тощо.
Що ж до України...
Ще 1990 р. у статті «Народ і слово» довелося говорити про
сумнозвісний трактат О.Солженіцина «Как нам обустроить Россию»1.
1

41.

Кононенко П.П. Українська література. Проблеми розвитку. – К.: Либідь, 1994. – С. 3-

83

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

Говорити як про документ махрового шовінізму, одягнутого в шати
аксіоматичної мудрості та доброзичливості бо, за визнанням автора,
"почти наполовину украинца".
Часом чулося приборкуюче: "що дух трактату реакційнопринизливий – це так, але ж автор – бунтар проти сталінізму, визнаний
демократ, совість Росії...»
Та в тім то й річ, що за найреакційніші антиукраїнські справи
століттями бралися в Росії (як і в деяких інших сусідніх країнах)
нерідко... «найпрогресивніші» ідеологи та «демократи».
Чи не перший із них – «старець» Філофей, українського походження
чорноризець, який підкинув Іванові III концепцію «собирання всех
руських земель». І та версія (III Риму) стала основою «Степенной книги»
– офіційного документа московського уряду, розісланого по Європі, у
якому доводилося, що родословна російських великокнязівських та
інших елітних верств іде ... з Київської Русі. А тому з наслідками
трагічними не тільки для України, а й для всієї Європи: Росія розпочала
колоніальний рух, наслідком якого стала імперія на 1/6 земної кулі,
війни й катастрофічні струси світової цивілізації.
Далі особливе місце посіли «батьки» українців Петро І (з його кредо:
«малороси – талановитий народ, але у нас свої інтереси») та Катерина II
з її «дбайливістю» за «рідних» українців – «самоотверженных»
працівників «во славу России».
Не поступився турботою і «демократ» Пестель: дбаючи за
конституційну монархію, він вказав шлях до неї: зміцнення «єдиної,
неділимої» засобами самодержавства, православ'я і народності, в ім'я
якої пропонував усіх інородців... розвіяти по неозорих просторах Росії,
тим самим асимілювати їх і ... зняти національну проблему.
Далі були легіони революційних «демократів» з табору більшовиків.
Отож О.Солженіцин, «замилуваний» тим, що він «почти наполовину
украинец», мав добру школу. І саме його дрімучо шовіністична
орієнтація хоч би на «маленьку», але імперію: в складі Росії, України,
Білорусії, Казахстану (бо там «русскоязычное население» внаслідок
«інтернаціоналістської» політики сягнуло відмітки 51-53%, отже,
поставило суверенність і майбутнє казахів під сумнів), – визначили їх
головні акценти в питаннях націй та мов.
Найперше, наполягав О.Солженіцин, імперія має скластися будьякою ціною, бо без цього Росія не буде великою державою. Чому це має
тішити Україну та інших, Солженіцин. як і його попередники, не
цікавився. Думка челяді для панів – не указ.
Та імперія має бути слов'янсько-російська. Точніше – російська
(«Російський союз»), бо «слов'янофільська» орієнтація на союз усіх
слов'ян уже не задовольняла нових «демократів».
Але щоб імперія була міцною наддержавою, необхідна внутрішня
єдність.
Ту єдність має забезпечити єдина ... мова, ідеологія, культура як
основа «єдиної» нації.
Звичайно, важко буде з іншомовними казахами. Але то – їхні
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проблеми: в ім'я «великої мети» чимось «малим» необхідно жертвувати.
Що ж до українців (не кажучи вже про «немовних» білорусів), то тут,
власне, проблеми не існує, оскільки: українська мова (нація, культура) є
випадковим відгалуженням однієї – російської основи, а розмови про її
субстанційність – не гідна уваги вигадка.
Адже «насправді», мудрував О.Солженіцин (як він зазначав, «не
извне. а как свой»), думка, що український народ з своєю мовою існував
мало не з IX ст., – «придуманная невдавне фальш». І особливо
«фальшивою» є думка про окрему від російської мову, бо насправді її
вигадали українські націоналісти «при австрийской подтравке»...
Нагадаємо: ще генерал Денікін (українець Дейнека) свідчив, що
російські мігранти 1918 – 1920 рр. в Україні ставили своїм завданням
«утримати тіло України в тілі Росії», а в зв'язку з цим:
1) дезінформували зарубіжні держави;
2) «Киевский ... центр ставил ближайшими своими задачами:
а) борьбу с украинской самостийностью;
б) поддержку «Добровольческой армии» как организующего – ...
российского центра;
в) осведомление союзников «об истинном положении дел на
Украине»1.
Зазначено й про що «осведомляли» антибільшовики-«демократи»: що
«Украинского государства никогда не было»; «украинцы» – не нация, а
политическая партия, взращенная Австро-Германией; огромное
большинство населення Малороссии считает себя русским народом ... и
Центральная Рада, и гетманское правительство совершенно оторваны от
страны»...
Неясно було, хто ж – чи не німці, французи, татари чи й самі росіяни
– вели героїчну національно-визвольну боротьбу; неясно й сьогодні, як
подібні фальшивки можна писати не лише в 1918-1920 роках, а й у 1990
році.
Однак суть подій проясниться, коли візьмемо до уваги і весь досвід, і
події – копії кінця XX ст., коли Україна знову стала на шлях творення
суверенної, незалежної, Соборної держави.
Маємо на увазі й цинічні «теорії» про несформованість чи
нереальність української нації (якій присвячено гостру полеміку
письменника Ю. Мушкетика з істориком П. Толочком), і не менш
трагікомічні фантасмагорії з проблемою й статусом української мови. А
головне вістря атак – проти української національної ідеї та реального
втілення її в життя.
Одна форма її нейтралізації – ототожнення з націоналізмом як
негативною концепцією самореалізіції; друга – оголошення, що
національна ідея «не спрацювала».
Щодо першого: в дослідженні «Українська державна ідея»
В.А.Смолій і В.С.Степанков2 переконливо розкривають конструктивно1
2

Революция на Украине. – М.; Л., 1930. – С. 158.
Смолій В.А., Степанков В.С. Українська державна ідея. – К.: Альтернативи, 1997.
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дієвий сенс національної ідеї в процесі історичного державотворення, і
не тільки глибоке коріння (особливо з епохи козаччини, коли втілюється
в життя ідея захисту інтересів «всього народу руського»), а й безсумнівні
перспективи в майбутньому.
Щодо другого: без живої національної ідеї український народ не
переміг би і на початку 90-х років XX ст., адже в розпорядженні
Верховної Ради та Президента України Л.М.Кравчука не було на той час
ні українсько-державницького апарату, ні «силових» структур, ні своєї
армії. Однак навіть у середовищі партій та конфесій були люди, які
почували свою органічну спорідненість з народом.
А головне – був народ! Він боровся. І з цієї причини йшли війни як з
народом, так і з його визвольною ідеєю.
Воістину: 1924 року Варшавський сейм ухвалює закон про плебісцит
«на кресах» щодо мови викладання в народних школах. Фальсифікація
опитування – і 2 000 шкіл у Галичині перетворюються на польськомовні; забороняється використання української мови і в державних
установах.
На кінець 80-х років понад 80% українських учнів змушені вчитися
російською мовою на терені своєї держави !...
20 липня 1987 року Олесь Гончар звертається до Генерального
секретаря ЦК КПРС М.Горбачова з протестом проти тотального
звуження функціонування української мови. Робиться все, щоб його
дезавуювати.
11 лютого 1989 року проводиться Установча конференція Товариства
української мови ім. Т. Шевченка (згодом «Просвіта»), на якій
Д.Павличко,
П.Мовчан.
І.Драч,
Ю.Мушкетик,
А.Погрібний,
А.Мокренко, сотні делегатів з глибокою тривогою говорять про
необхідність всенародного захисту української мови в Україні!
Проблема народної мови стає центральною в роботі конференцій
Народного руху України (1.VII. 1989), МАУ і РАУ, асоціації «Інститут
українознавства» та Першої (і наступних семи) Міжнародної
конференції «Роль вищих навчальних закладів (інституцій) в розвитку
українознавства», проведеної Інститутом українознавства при
Київському державному університеті ім. Т.Шевченка1. Висновок
ідентичний: мова корінної нації в Україні під загрозою повного
витіснення!...
21 березня 1990 р. українське телебачення виходить в ефір з першою
передачею з циклу «Говоримо українською».
Але в ті самі роки появляється постанова ЦК КПУ «Про заходи по
реалізації в республіці настанов XXVII з'їзду партії ... в галузі
національних відносин...» (1989), у якій головний наголос робиться на
посиленні інтернаціонального виховання. Невдовзі публікується ще одна
постанова – про поліпшення пропаганди історії... Української РСР.
1

1993.

Див.: Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку. – К.: Київський ун-т,
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4.X.1989 р. у Києво-Печерській лаврі (святині праукраїнської писемності
та культури) відкривається духовна семінарія... Російської православної
церкви. Чи не "затемнення мозків" української влади? Ні. Свідома
політика.
Логічно, що в "Законі про мови в Українській РСР" хоча й визнається
білінгвістична державність української мови, фактично державною
залишається російська: вона захищається не лише партійно-урядовим
апаратом, а й Законом.
Декларація про державний суверенітет України; заборона діяльності
Компартії України як вірного загону КПРС після серпневого путчу в
Москві; Всенародний референдум 1 грудня 1991 р., на якому понад 90%
громадян висловилося за Українську незалежну державу, – змусили
повернутися до українсько-мовної проблеми навіть правлячу еліту.
Тож закономірно, що в 10 статті Конституції 1996 р. українська мова
визнається єдиною державною. Здається, до українців прийшла
справедливість.
Але, але, і ще раз але...
У Конституції 10 стаття фіксується в такій редакції: 1. Державною
мовою в Україні є українська мова.
Україна забезпечує на своїй території "вільний розвиток та
вживання" російської й інших (саме так! – авт.) мов представників
нацменшин, що проживають на терені держави.
І останнє стає каменем спотикання для всього закону: російська мова,
галасують прибічники білінгвізму, названа в Конституції, як і
українська. На найвищих рівнях знову випливає жупел двох державних
мов.
І не можна не погодитися з критикою стилістики тексту Державного
закону, в якому мова одного народу фіксується з належною
визначеністю, мови ж поляків, євреїв, мадяр, чехів, татар... лише
мисляться в безіменному "інші"!
Однак ще тоді М.Косів зазначав: видавати бажане за дійсне не дає
підстав не лише 10, а й 73 стаття Конституції, в якій розшифровується
зміст 10-ї: в ній говориться про "вільний розвиток і вживання усіх
національних мов, і це правильно й демократично, бо перед нашим
Законом рівними є всі громадяни й народи, отже – і мови. Одначе, як і в
усіх "демократичних країнах, єдиною Державною мовою в Україні є
українська мова.
Україна забезпечує всебічний розвиток і функціонування української
мови в усіх сферах суспільного життя"1.
Конституція – Закон прямої дії. Однак в Україні знайшлося немало
схильних демократію ототожнювати з анархією: у Харкові, Донецьку,
навіть в окремих селищах міського типу наважилися приймати свої
ухвали про статус мов, чим посягнули на пріоритет лише Верховної
Ради.
Вчинялися антиконституційні дії. Але держава мовчала.
1

Мова державна. Мова офіційна! – К.: Просвіта, 1995. – С. 14.
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І тоді атаки не лише на державну мову, а й на Державу та її інтереси
стали нормою. До того ж, атаки як практичні, так і "теоретичні".
Один із найяскравіших прикладів – стаття О.П.Лановенка,
Ю.М.Швалба, О.А.Кубеліуса "Мовні та соціокультурні чинники
консолідації українського суспільства" в науковому журналі
«Українсько-російські відносини: гуманітарний вимір».
Дивно, але мимоволі пригадується напад НАТО на Югославію в
ім’я... недопущення гуманітарної кризи.
Але: там зіткнення різносторонніх сил. Тут і автори свої: доктор
філософії, працівник Інституту українсько-російських відносин, доктор
психології, працівник АПН; кандидат богослов'я, протоієрей, – і є вони
працівниками свого ж таки Національного інституту українськоросійських відносин.
Свого...
Проте читаєш статтю і думаєш: свого – територіально, відомчо; а
чийого – поглядами й інтересами?..
Починають автори з того, що в Україні згідно з "останніми
соціологічними дослідженнями російськомовне населення становить
нині понад 50 % загальної чисельності населення".
"Умилительно", – як говорять росіяни. І тому, що зовсім недавно на
зустрічі у Президента Л.Д.Кучми письменниця А. Потапова спочатку
називала 20 мільйонів "русскоязычных", але на прохання Леоніда
Даниловича уточнити цифру – милостиво опустилася до 12. Отже, за її –
керівника асоціації " русскоязычных " – підрахунками останні складають
десь 1/5 (20%) населення. То ж наші тут стрімко пішли "вгору".
Абсурдно й тому, що на основі зазначеної статистики робляться
далеко не "арифметичні" оцінки, прогнози, теоретико–практичні
пропозиції.
Дивовижні й оцінки, і прогнози, і пропозиції, бо вони ґрунтуються на
очевидно ідеологічній, а не науковій основі; і є так само очевидно
проросійськими.
Головні висновки, які кладуться в підвалини статті: 1) "щонайменше
дві третини (і не інакше; що вже дрібнитися до якихось там 50 %! – авт.)
населення вважає за необхідне "узаконити" функціонування в Україні
російської мови"; 2) становище, що склалося, "комусь" може не
подобатися, але кардинально його не змінити, бо воно – "не що інше, як
історичний факт" (раніше говорили: "об'єктивно виникла реальність");
3) а "в такому разі попри всі уподобання слід визнати, що закон про
статус української мови як єдиної "легітимної" мови країни з відверто (?!
– авт.) полімовним. причому – рівновеликим (?! – авт.) середовищем не
має вагомих підстав для існування і за своєю суттю є законом
дискримінаційним..."
"Схаменіться. – сказав би Т.Шевченко. – будьте люде..."
Та й то ще не все.
Богослужіння неукраїнською – також є нормальним, наполягають
автори, бо ж "переважна (і тут, хай йому лихо, переважна! – авт.)
більшість православних віруючих вважали і вважають цю мову (на
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думку авторів – церковнослов’янську, – авт.) священною".
А внаслідок усього зазначеного – і ще один "об'єктивно"
сформований фінал: білінгвізм, що "плавно" переходить у "практично
паритетне функціонування в суспільстві двох культур".
Не вистачає ще з такою ж прямотою висловленої пропозиції про
офіційне узаконення двох держав в Українській державі (що також уже
було: і коли російський царизм з польським королівством ділили
Україну по Дніпру (на "східну" і "західну"); і коли, дякуючи
більшовикам та проникливим філософам, психологам і богословам з
"Русского союза" на початку XX ст., відкидалася сама ідея української
державності та мови. А було усе те, як наголошують автори з
українського інституту, тому, що відповідає... (ні – ні! не інтересам
Росії) ментальності українців...
А якщо не погодитися з цим? Тоді – конфронтація й відповідальність
перед світом та апокаліпсис українства.
Віддамо авторам належне: вони гідно підсумовують багатовікову
"демократично" – українофобську тенденцію на грані XX – XXI століть.
Тож і не певні, чи треба уточнювати, що: 1) "об'єктивна" реальність
насаджувалась цілеспрямовано, упродовж століть, силою ідеології,
влади, тюрем і зброї; 2) об'єктивні чинники – це коли "щось" (людина у
тому числі) доходить до свого природного фіналу (вмирає в глибокій
старості) й поступається природному новому; неприродними є
передчасна смерть людини (коли батьки ховають дітей) і самогубство, –
а стратегічно мислячі автори скеровують українство саме на це;
3) зазіхати на життя мови, культури, нації, як переконливо показували
світлі мислителі й патріоти, аморально. "... Вимерла мова в устах народу
– вимер і народ. Та якщо людська душа здригається перед убивством
однієї недовговічної людини, то що ж повинна б почувати вона, –
гуманістично – патетично запитував К. Ушинський, – зазіхаючи на житія
багатовікової історичної особистості народу – цього найвищого із усіх
створінь божих на землі?"1
Засліплені
русофільством,
автори
не
турбуються
цими
сакраментальними, вічно болючими питаннями. Загалом: вони ні разу не
ставлять питання "чому?" Вони все знають і віщо пророкують,
відштовхуючися від постулатів: Україна – це криза, майбутнє –
конфронтація і руїна. Звичайно ж, українства. Тому хочеш вижити –
"капітулюй ще до бою"! Змирись. Уподібнись до того хворого й лікаря,
що виявили: хвороба – рак. Але не стали лікувати її, а заходилися
допомагати...
Марне! Українці – молода нація, і повні сил та енергії їхня мова,
культура, жага до життя. В доповіді на "круглому столі" в квітні 1999 р.
голова Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка проф.
Л Погрібний переконливо показав: є просто-таки гігантський спротив
утвердженню української мови в державі, у тому числі й у сфері освіти,

1

Розумне, добре, вічне… – К.: Молодь, 1989. – С. 116.
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науки, культури; навіть – в інституціях державного управління, права1.
Достатньо посилатися на події останніх днів червня 1999 р: настанова з
адміністрації Президента Міністерству освіти: "Враховуючи вимоги ст.
10 Конституції України, передбачити в умовах прийому до вищих
навчальних закладів можливість складання вступних іспитів російською
мовою". Міністр освіти В. Зайчук, керівники міст і відомств проводять
відповідного спрямування "наради", – і в приймальних комісіях
абітурієнтів, як і за імперського режиму, запитують: якою мовою –
українською чи російською – ви хочете відповідати?..
Абітурієнти ошелешені: чому раптом? Вони вже прийняли
Конституцію 1996 р. і теоретично, й практично: усвідомили необхідність
загальнодержавної мови на всіх рівнях суспільного спілкування, освіти,
науки,
культури,
державного
управління,
міжетнічних
і
міжнаціональних відносин, розвитку найновіших технологій; а водночас
зрозуміли і перспективи особистого плану: не володіючи єдиною для
всього суспільства мовою, вони перекривають собі дорогу до вершини
виробничої і державної діяльності. Більше: ризикують наштовхуватися
навіть на подружні й сімейні конфлікти та негаразди.
З огляду на все те вони принципово еволюціонували духовно й
психічно: визнали правомірним і неминучим верховенство закону, – а
тому пішли в україномовні (в повному розумінні українські!) школи та
вищі навчальні заклади.
Цілком правильно, однозначно сприйняли вони і 10 статтю
Конституції: "Державною мовою в Україні є українська мова". Отже, і
для всіх абітурієнтів має бути чинним загальнодержавне правило:
складати іспити до державних закладів державною мовою. А тому, що
ми прагнемо будувати демократичну, правову, полікультурну державу,
то: "В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист
російської, інших мов національних меншин України", – однак: 1) не за
рахунок державної мови; 2) не вивищуючи одну (російську) мову над
іншими. Інакше запанує правовий і моральний нігілізм, ущемлення прав
і гідності польської, білоруської, єврейської, татарської, угорської,
чеської, румунської, молдовської та ін. етноменшин і їх мов.
Здавалося б, необхідно закріплювати досягнуту однодумність,
особливо силами інституцій держави. Та замість цього здійснюється
акція, що в очевидно тенденційний спосіб тлумачить 10 статтю
Конституції, а тому не спрямовує суспільство вперед, а відкидає його
назад – на позиції бездержавної покірливості зовнішній силі та
цинічному тискові політичного, партійного екстремізму. Це вражає
недалекоглядністю, а може призвести до драматичних конфліктів чи й
трагічних наслідків.
Справді: ініціаторами порушення і духу Конституції, і державницької
орієнтації молоді (до того ж – у Криму і Луганщині, Кіровоградщині і
1
Див.: Погрібний А. Коли б ми вчились так як треба // Освіта. – 1999. – 28 квітня – 5
травня. – С. 2.
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Миколаївщині, Харківщині, Херсонщині і Чернігівщині) стає не молодь
(раніше – "ідеологічно зашорена маса"), а управлінська "еліта",
інституції держави.
Це провокує не лише на питання: кому і чому це потрібно (вигідно)?
– а й на діловий аналіз: а) скільки потрібно для проведення вступних
іспитів з російської мови екзаменаторів, матеріальних і фінансових
затрат, енергії педагогів для роз'яснення доцільності екстремальної
акції? А водночас: який резонанс це матиме не лише в українофобських
сферах, а й у середовищі навчальних закладів, у яких державна мова
щойно почала набувати прав громадянства, а тепер, як те вже бувало, не
вивчатиметься на достатньо "законних" підставах?
Відомо: ще не сформованим індивідам легше опускатись на "дно" (до
інстинктів, "економії" душевних та інтелектуальних сил), ніж
підніматися до висот обов'язку й духу.
Хто захотів отруїти душі, затьмарити свідомість дітей?
І не тільки дітей, а й всього народу, оскільки: по-перше, сьогоднішні
діти – це завтрашній народ; а по-друге – мовна проблема й сьогодні
гостро диференціює певні суспільні шари. Штучно загострена, вона
може спровокувати пряме протистояння регіонів, партій і конфесій;
корінної нації і етноменшин; тих, для кого Україна – рідна і єдина
Батьківщина, і тих, хто досі мріє та дбає про реанімацію імперської
системи, політики зневаги до всього українського, – отже, хто реально
дбає про розквіт усього суспільства, про зміцнення конституційно –
державних основ буття, і хто теоретично й практично здійснює
антидержавну діяльність. І не має принципового значення, що говорять
поборники лицемірного народолюбства та хто вони є за національністю.
Вирішує реальна політика та діяльність, а вони достатньо переконливо
відбилися і в ще в одному документі – проекті "Указу Президента
України "Про задоволення культурно-освітніх потреб громадян України
російської національності".
Скажемо зразу – цинічно-спекулятивному документі уже хоча б
тому, що в паспортах України вказується лише громадянство, чим понад
усе ставиться рівність та громадянська свідомість і честь; а тут
педалюється національна винятковість. Але й цього мало. Знову
говориться про потреби не всіх. а лише однієї – російської
національності, чим зневажаються інші, в основу політики кладеться
комплекс психологічної ущербності, а тим самим зневажається кожний
народ, реанімується психіка холопів і рабів, культивується ідеологія
месіанізму одних і лакейської ролі інших.
Необхідно, говориться в проекті указу. – «1. Створити Центр
вивчення функціонування російської мови в навчальних закладах
України; 2. Створити недержавні (державних, виходить, замало! – авт.)
регіональні університети з російською мовою навчання у містах; 3.
Ввести на радіо і телебаченні регулярні передачі для росіян України; 4.
Створити загальноукраїнський науково-публіцистичний і літературний
журнал «Російська культура і освіта України»; 5. Відкрити у місті Києві
книгарню «Російська книга»...
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Воістину: пора українцям оголосити себе національною меншиною!
А всіх інших включити себе до росіян.
Можливо, хоч тоді вони сподобляться милості бути поміченими на
своїй землі, а на державному рівні реально буде вивчатися
функціонування і української мови; створюватимуться дійсно українські
університети з українською мовою навчання; на радіо й телебаченні хоча
б рівноправними та регулярними стануть передачі про українське життя;
появляться українські книгарні...
Подай Господи!
Воістину: «За кого ж ти розіп'явся, Христе, сине Божий»?!
(Т. Шевченко); тобто – чию і яку будуємо державу?!
Тут син зауважив: можливо, батьку, про це не варто, адже Президент
проекту указу не підписав?
Я відповів: – Тарасе, загублений мільярд повернути можна;
загублений час – ніколи. Для нас час – покоління молоді. Ми їх можемо
загубити. І тоді – трагічний розрив у просторі й часі, духовності і
культурі, між минулим, сучасним і майбутнім.
А це – присмерки свідомості й волі, дорога спочатку до чужого
Храму, а далі – в Нікуди. Іншими словами: розпад і знищення України як
оригінальної геополітичної реальності, а далі – неминуче повернення
України на роль територіальної, національної, державно-політичної,
культурно-духовної провінції. Колапс світової цивілізації.
А потім – відомо: пізно бити у дзвони, коли дім уже горить.
Природно, що виникають питання: 1. Які причини зазначених дій та
тенденцій? 2. Які шляхи подолання кризи та які перспективи розв'язання
мовної проблеми?
На ці питання нелегко відповідати й представникам стабільних
суспільств; Україна ж переживає перехідну форму свого
державницького становлення.
Однак і за цих умов історичний досвід робить можливою спробу
аналітичних узагальнень та прогнозу.
Найперший висновок очевидний: упродовж віків і в усіх народів
мовна проблема була часткою інтегрального процесу Буття і Свідомості
людини та нації. При цьому: на рівні людина-нація це була проблема,
зумовлювана самою природою (еволюційним процесом людства); на
рівні суспільство-держава-мова всі аспекти проблем перехрещувалися в
ядрі системи ідеології.
Саме різні типи ідеології визначали проблему мови загалом,
української мови, зокрема, як у Київській та Галицько-Волинській
державах, так і в різних типах суспільних систем наступних епох.
Особливості розвитку української нації визначати й особливості мовної
політики в Україні.
Була та політика сприятливою чи ворожою, але здебільшого –
очевидною.
Гострота мовної проблеми в сучасній Україні визначається як
спадщиною минулого, так і тим, що навіть за наявності Конституції ми
не маємо науково виваженої державної ідеології, а тому не маємо й
92

Україна – мова

відповідного суверенній державі Закону про мови (і досі нерідко
послуговуємося Законом про мови ... в Українській РСР; отже: законом
не тільки неіснуючої, а й протилежної сучасній статусом та орієнтаціями
держави!).
Є прихильники погляду, що Демократичній державі і не потрібна
ідеологія. Але й це – сумна спадщина ситуаційного типу мислення,
"логіка" якого ґрунтується на логічному парадоксі: оскільки держава
СРСР трималася на диктаті ідеології, а та ідеологія була реакційною, це
спричинило тотальну цивілізаційну кризу, – то...
Замість того, щоб рішуче відкинути ту ідеологію й розробити нову –
наукову, суспільству нав'язують постулат про непотрібність будь – якої
ідеології.
Насправді: небажано, щоб у правовій, демократичній державі
загальнодержавною ідеологією була визнана ідеологія якоїсь партії (бо
жодна партія не відбиває світогляду, інтересів, ідеалів усього
суспільства). Але так само небажано, щоб держава не мала своєї
ідеології. Бо ідеологія – це цілісна концепція минулого і сучасного,
програма розвитку в майбутньому. Тому вона не зводиться до політики,
а охоплює всі грані Буття та розвитку народу: етнонаціональну,
соціально-економічну, культурно-духовну, освітню, наукову, мистецьку,
екологічну, військову, технологічну, міжнародних відносин, і, цілком
зрозуміло, відповідну їй – мовну: як частину цілісної системи буття та
поступу.
Хисткість загальнодержавної позиції щодо ідеології зумовила й
хисткість мовної політики; до того ж на рівні не лише практики життя, а
й теорії, що відбилося навіть на «скрижалях» тексту Конституції.
Основний закон містить дух не тільки нового життя, а й суперечливого
минулого; і внаслідок цього є втіленням не тільки відповідної Законові
державної принциповості та чіткості, а й хисткості формулювань,
зумовлених мозаїкою політичних орієнтацій та балансуванням між
Сціллою і Харібдою партійно-кланових настроїв, етно-конфесійних
симпатій та далеких від державницької далекоглядності спроб затримати
минуле.
Найперше це виявляється у фіксації окремої від мов інших
етноменшин позиції російської мови. За цим – стара імперська
тенденція, що підживлюється принаймні двома міфологемами:
«священності» мови третього (і останнього) «Риму» та неминучості за її
допомогою нового «возз'єднання» слов'янських республік СРСР в
якомусь Союзі.
На цій основі роздмухується полум’я ностальгії за «прекрасним»
минулим; розпад старої системи мотивується не об'єктивними
чинниками, а сваволею «сепаратистів» – Л.Кравчука, Б.Єльцина та
С.Шушкевича, – а особливо негативним чинником децентралізації –
факт надання мовам суверенних народів статусу державних (бо це, як
писав О.Солженіцин, змушує «різати по живому» існуючі в СРСР
зв'язки).
Нова влада мала чітко і принципово пояснити: ні, розпад СРСР
зумовлювався все посилюваною деградацією тієї системи, а однією з
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причин була й неминуча деградація російсько-імперської ідеології.
Достатньо нагадати: якщо взяти обсяг уведення в дію виробничих
потужностей (в СРСР) у 1971-75 pp. за 100%, то в наступні роки
динаміка була такою: у 1976-1980 pp. – 72%; у 1981 – 1985 pp. – 56%; у
1986 – 1988 pp. – 70%, у 1989 – 53%, у 1990 р. – 40%1. Ми натужно
карабкались вгору, але неминуче сповзали вниз.
Агонізували аграрна й промислова системи; усе більше виявлялася
технологічна відсталість (крім, хіба що, ВПК); на грань непереборної
кризи стала освітня, наукова, культурна політика. А мовна являла собою
взірець, – однак найреакційнішої, згубної для майбутнього міфології.
Як не жаль, але й російська мова була перетворена в знаряддя
світового колоніалізму.
Чіткість позиції, а далі й законів у Польщі, Чехії і Словаччині, Литві,
Латвії, Естонії сприяла створенню атмосфери правового мислення, а тим
самим і порозуміння між корінними націями та адептами русифікації.
Верховенство закону визнали не лише адміністративні інституції, носії
психоідеології особливого статусу «русскоязычного» населення, а й
інституції Європейського співтовариства. Інакше розвивалися події в
Україні. Нас досі і безкінечно «вивчають», наставляють, підправляють;
Україна постає свого роду полігоном для вправ різного роду адептів то
«прав людини», то «прав етноменшин», свідомо чи за інерцією
чиновницького дослідження не помічаючи, що й українці – люди, а як
корінна, називна у державі нація вони як не мали, так і не мають
належних прав та можливостей для самореалізації.
Видно й сліпим: в Україні досі зберігається російськомовний диктат і
в освіті, і на виробництва, і в армії, і, що є просто викликом Конституції,
в адміністративній системі; навіть – у системі правових інституцій та
засобах масової інформації.
Навіть, бо юристи мають утверджувати й захищати закон; а ЗМІ,
претендуючи на роль четвертої гілки влади, мали б стати голосом
народного волевияву, зафіксованого на референдумі 1991 p. знаряддям
захисту честі і гідності нації та держави, – вони ж виступають
найпотужнішою силою русифікації, правового й морального нігілізму,
вірусу духовної глухоти.
Українська преса, телебачення постають українськими у переважній
більшості лише територіально. Мовою, і то не лише як знаковою
системою, а й як образом світосприйняття, думання, волевияву, ідеалів,
ціннісних орієнтацій вони стали ще відчуженішими від корінної нації,
ніж були за більшовизму.
Посилаються на роль обставин, залежності від «грошового мішка». І
цього не можна скидати з рахунку: у значній своїй частині ЗМІ
перекуплені місіонерами інших держав, а родини, справді, утримувати
треба.
1
Вальтух К. Будущее России: возможное и невозможное // Вопросы зкономики. –
1994. – № 4. – С. 12-22.
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Але які ж тоді підстави претендувати на роль четвертої гілки влади,
держави, яку продають оптом і вроздріб?
А як же не лише з принципами, а й з громадянськими обов'язками?
Адже, як це не гірко, але є підстави говорити й про феномен зради. У
даному разі – і високих людських чеснот, і – досі ніким незахищеного
рідного народу.
Чи, може, не вважаємо його рідним?! Ще одна, до того ж – чи не
найабсурдніша ситуація, але для такого питання є всі підстави.
І справа не лише в тому, що за СРСР в Україні свідомо проводилася
антинаціональна кадрова політика і в 90-ті роки XX ст. у кадровій
системі мало що змінилося.
Маємо на увазі не етнічний чинник. Бо в адміністрації Ярослава
Мудрого, Б.Хмельницького, М.Грушевського були не лише українці.
Але віками було й поняття честі. Тому бувало, що «свої» служили
чужим (достатньо згадати адміністрацію Петра 1), зраджували; і було
нормою бути лицарем обов'язку, присяги. Тож не дивно, що німець за
походженням до останнього подиху захищав Батурин, а українець Ніс –
зрадив. Генерал Барклай де Толлі був французом, але чесно й талановито
воював з Наполеоном за інтереси Росії; поляки В.Антонович,
В.Липинський стали яскравими виразниками українських інтересів.
Нерідко актуальні й сьогодні Шевченкові слова: "гірше ляха
розпинають" Україну "свої діти". Бо ті "діти" не відчули кровного
(духовного) родства з народом, не бачать цей народ у всій його
етнонаціональній різноманітності як органічній цілісності, в єдності
інтересів та ідеалів.
Одна з головних причин – розуміння ідеї держави лише як ідеї влади,
до того ж – влади особистої, опертої на владу клану, партії, секти, а
головне – капіталу.
З цієї причини "влада" не довіряє народові, а народ розплачується
тією ж монетою. І маємо таку картину: на питання анкети "якою мірою
довіряєте ви Президенту, Верховній Раді, урядові" у квітні 1996 та
березні 1997 р. були відповіді:
Президентові так – 12,8%, і 34,3; ні – 19,4 і 36,7%
Верховній Раді так – 8,5%,
і 50,1; ні – 5,3 і 54,5%
Уряду
так – 12,8%,
і 41,7; ні – 7,3
і 50,1%
Ще печальнішою з точки зору взаємо відчуження поколінь є така
таблиця: На питання "Чи хотів (ла) би ти займатися тією ж справою, що
й твої батьки?", були відповіді:
Батько
Мати
так – 19
так – 13
ні – 57
ні – 60
25-27% не змогли відповісти на питання1; і не випадково: брак
патріотичної державницької ідеології, тотальний наплив ерзаців
чужоземних культур справив неймовірної сили руйнівну дію. На
1
Див.: Український інститут соціальних досліджень. Центр "Соціальний моніторинг" //
Інформаційний бюлетень. – 1999. – № 3 (28). – березень. – С. 12.
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пропозицію анкети назвати "свого улюбленого героя, на якого ти хочеш
бути схожим", 66% опитаних відповіло: "Немає такого героя". До речі, ні
з реальних людей, ні з історичних осіб. Та й що дивного: на питання "які
книжки ви любите читати?" тисячі опитаних відповіли: "фантастику" –
15%, пригодницькі книжки – 12 %, історична література, класика
привертають увагу хіба що 2 % сучасників.
Цілковитим вакуумом стає поле українськомовної книжки.
Це також є доказом відсутності патріотично-державницької ідеології,
наслідки якої можуть бути ще тривожнішими.
Потрясаючий негатив! Як правило, його пояснюють зниженням
життєвого рівня. І цей критерій є незаперечним.
Але хіба всенародне довір'я до Богдана Хмельницького або Михайла
Грушевського виявлялося за кращих умов?..
І ще: стало магічним заклинанням твердження: головне – економіка.
Коли її піднімемо, тоді візьмемося за культуру, освіту й науку... Або, як
казав липовий "шахтар" М.Горбачову та В.Щербицькому, -" ось
набудемо достатньо ковбаси, тоді й заговоримо українською мовою".
"Шахтареві" (навіть коли він був членом бюро обкому партії) таке
мислення також не личило. Але він був жертвою тих, хто виробляв
ідеологію.
І зовсім інша ситуація, коли так ставлять питання продуценти
ідеології: вони тиражують ерзаци старого більшовицького мислення, яке
ігнорувало людину, життя у всій різноманітності, багатстві їх сутності. А
головне, забувають: по-перше, що то було вираженням свідомої
політики імперського режиму; і, по-друге, що оновлення дійсності на
старому фундаменті неможливе. Або творення держави (людини,
суспільства) нового типу, або реанімація віджилої системи. А це означає,
що нова ідеологія – це, по-перше, рішуче відхилення старої; а, по-друге,
і головне – це творення нової конструктивної програми розвитку. Ми не
маємо глибоко наукової аргументованої програми ні аграрної, ні
промислової, ні технологічної, ні адміністративно-реформаторської
політики. Не виявляємо й розуміння, що фундаментом поступу, у тому
числі й економічного, є культура (звичайно, не зведена до естради, а
культура – універсум: почуттів, мислення, спілкування, виробництва,
права). Є синкретизм елементів різних програм, до того ж – нерідко
зовсім несполучних.
Подібне виявилося й стосовно мови: або повернення до старих основ
(близьких серцю "нового" старого держапарату), або розв'язання
проблеми на засадах ідеології, відповідної типу суверенної, правової,
демократичної, – і так само висококультурної, гуманістичної держави.
Без оновлення почуттів і мислення не оновитися людині, а без
оновлення людської сутності не змінитися державі. Тому-то: лікарю,
зцілися спочатку сам. Тому-то: учителю, щоб учити, почни вчитися сам;
і тому-то: щоб реформувати суспільство, необхідно реформуватися
самому.
Народ сприйняв ідею відродження й самовідродження шляхом
самопізнання та самотворення.
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Чи зуміє піднятися на його рівень система державного управління?..
Міфи — живучі. Вони – як болото, що магічно втягує у свої дрімучі
глибини не пасіонарну волю.
Ще не зміліли болота новоімперської міфології. Тому ще живі, до
того ж – і при владі адепти старої російсько-месіанської релігії, їхнє
майбутнє – жорстока поразка. Та вони ще хапають живих за горло і
серце, їх ще вабить уніфікація, бо знеособлення мільйонів – то надійна
гарантія збереження своєї влади й матеріального самозбагачення.
Тому особливе піклування про консервацію мислення й психіки не
тільки найстаріших, а й молоді. Прихована чи й пряма протидія новій
ідеології, системі права суверенної унітарної держави.
Однак руху історії не спинити. Молодь іде дорогою не зречення своєї
суверенної долі та місії, як до того її підштовхують автори
"більшовизму", двокультурності та дводержавності як форм переходу до
"Русского союза", – а утвердження українського світу в
загальнолюдській цивілізації.
Нині очевидно для всіх морально мислячих людей: криза всього
українства завершується видужанням і перспективою росту та розквіту!
Саме це активізує й ще певний час активізуватиме знавіснілий,
шалений спротив багатовікових опонентів.
Та Україна визнана й прийнята міжнародною співдружністю;
загальновизнана її роль у збереженні стабільності, миру й у розквіті
Європи, а тим самим – цивілізації та культури й всієї планети.
І саме ця роль українства визначає й історичну місію української
мови: бути джерелом і могутньою енергією пізнання та самопізнання,
творення й самотворення людини, нації, вселюдства; мірою їхньої
духовності і довершеності, гуманізму й патріотизму, готовності до
синтезу свободи і справедливості, честі й краси.
У баладі "Крила" І. Драча зображено "дядька Кирила", в якого
несподівано виросли крила. Крила! – але він не тямить, як найбільш
оптимально використати їх. Тому – обтяв (бо люди ж дивуються!..). Але
вони виросли знову...
І українство якоюсь мірою є тим Кирилом: Божою милістю
обдарованим і призначеним для великого, по-людському крилатим
народом. Віки били і м'яли його, витравлювали мрії і думи крилатосонячні, приземлювали до безмежжя прагматики...
Але ж крила ростуть!
Бо могутньою силою тих крил є й могутня Мова: як ніжна мати і
мужній батько; як вірні закохані; саможертовні побратими – лицарі; як
Дніпро і Київ, Дунай і Львів, Чернігів і Десна; як море й Карпатські
гори; як душа народна і марш козацький; як Слово – Серце і Сонце
безсмертного Кобзаря.
Ми стверджуємося, ми утверджуємося на віки!
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Фаріон І.Д. (Львів)
СУСПІЛЬНИЙ СТАТУС
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ДОБУ
ЛИТОВСЬКОГО КНЯЗІВСТВА
І РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
У статті порушено проблему суспільного статусу, себто
функціонування і престижу української мови в добу Литовсько-Руського
князівства та Речі Посполитої.
Діахронний аналіз суспільного статусу мови дає можливість
відповісти на низку проблемних питань мовної політики ХХІ ст. – у
цьому полягає актуальність цього матеріалу. Його можна звести до таких
основних положень:
а) доба Литовсько-Руського князівства часово збігається з
філософією Ренесансу, що концептуально сприяє виведенню на
суспільну поверхню проблеми простої народної мови у її супротиві до
чужих престижних мов;
б) офіційна мова Литовсько-Руської держави, що становила собою
суміш української, білоруської та староболгарської мов, подана в
основному кодексі права – Литовському статуті (1529, 1566 і 1588 рр.);
в) за кінець XVI та за XVII ст. напрацьовано основний корпус
лінгвістичних праць у сфері граматики і лексикографії староукраїнської
та старослов’янської мов;
г) українська простонародна мова через переклади релігійних текстів,
зокрема Євангелій, Біблії, церковних проповідей, від середини XVI ст.
розпросторює своє функціонування і поступово переходить до
опанування світських жанрів;
ґ) Люблінська унія 1569 р. започаткувала суспільне явище мовного
антагонізму між українською та польською мовами, що вилилося в
загальнокультурний і загальнополітичний антагонізм із новопосталими
поняттями “хлопської” і “шляхетської” мов;
д) апогей козацького національно-визвольного руху і міграційні
процеси, пов’язані з ним, сприяли виробленню єдиної простонародної
мови, яка у час розпанаханої між різними державами України
виконувала засадничу об’єднавчу функцію;
е) проста народна мова сягнула в цей період якнайбільшого
поширення: від Біблії до ділової сфери Гетьманату і до простого козака
та селянина.
У хронологічні межі XIV–XVI ст. вкладається епоха європейського
Ренесансу з філософією антропоцентризму (“відкриття і звільнення
людини”1), руйнування монополії церкви на світогляд і освіту:
1

Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С. 213.
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найбільше культурне значення Ренесансу – це величезна секуляризація
культури, тобто переведення її із суто релігійної до світської сфери. І хоч
з мовного погляду у центрі вивчення зостається латина, все ж разом із
реформаційним рухом змінюється роль простих народних мов, що
незабаром стануть духовною передумовою творення націй. Саме
реформація, що вимагала суттєвих змін релігійної традиції, “штовхнула
окремих представників литовсько-руської літератури і до проблеми
мови; такою мусила бути народна мова, бо Слово Боже повинне стати
доступним усім народам світу їх власною мовою”1.
На цю добу припадає мовна дискусія в Італії, відома як Questione
della lingua, що порушує проблеми мовної “гідності” та мовної норми. Це
засвідчило новий напрям мовної політики, врослої у систему стрімко
змінюваних суспільних відносин. Тридентський собор 1562–1563 рр., за
спостереженням Арно-Борста, провів межу між мовою літургії (себто
латинською) і проповіді (себто простою народною), між мовою культури
і простою мовою2. Можливо, ця межа стала надійною точкою опори для
вивільнення, розпросторення і народження суспільної і духової цінності
простої народної мови. Простежмо відображення цих процесів і їхню
своєрідність у межах Литовської доби.
Литовське князівство упродовж 1-ої чверті ХІІІ ст., відчайдушно
змагаючись із німецькими лицарями, щоразу більше набувало військової
і політичної сили. Натомість, цілком протилежні процеси відбувалися у
Київській Русі, що була знесилена і виснажена власними міжусобицями і
монголо-татарською навалою. Така політична полярність спричинила
закономірний поступовий наступ литовців на українські та білоруські
землі. Почався він ще за князя Мендовга (1230–63-і рр.), а вже за
Ґедиміна (1316–1341) і його сина Ольґерда (1345–1377) українські та
білоруські землі “майже без опору були інкорпоровані до Литовської
держави і взяли участь у державній адміністрації”3. Ця “безопірна
інкорпорованість” зумовлена двома чинниками: по-перше, безсумнівною
потугою литовського війська, яке на чолі з Ольґердом 1363 розбило на
річці Сині Води татар і змусило їх відступити; по-друге, литовці
приходили на українські землі не як окупанти, “що ламають старі звичаї
і поводяться як завойовники, а як люди, що шукали спільної мови з
населенням”4. У цьому контексті спрацьовувало афористичне правило
древніх римлян: “Нижчі за культурою переможці стали зачарованими
полоненими підкорених”.
Ольґерд та інші князі у грамотах оголошували: “Ми старовини не
рухаємо, а новини не вводимо”. І підтвердили це на практиці: не
змінилася система князівського управління, натомість, литовці

1

Там само. – С. 216-217.
Девід А.Фрік. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання // Записки наукового
товариства імені Т. Шевченка. – Львів, 1992. – Т. 224. – С. 221.
3
Литовсько-Руська держава (13-16 вв.) // Енциклопедія українознавства. – Львів, 1994.
– Т. 4. – С. 1304.
4
Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. – Т. 1. – С. 311.
2
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перейняли українську військову організацію і ввели “Руську Правду” як
джерело права1.
Вагомо, якщо не визначальним є те, що наприкінці правління
Ольґерда у великому князівстві Литовському було 9/10 білоруського та
українського населення. Зрозуміло, що на такому державно-політичному
тлі абсолютною господинею почувала себе руська мова: “Про неї не
можна ще казати, що то була українська, бо в ній були елементи
білоруської; це була та мова, якої вживали в ХІ–ХІІІ ст. у князівствах
України-Руси. Навіть на Жмуді, яка становила вийняток своїм
консерватизмом, документи писали руською мовою”2, – такою є думка
про мову історика.
Дотримується цього погляду і сучасний історик мови В. Мойсієнко:
“Як офіційна у Великому князівстві Литовському “руська мова” постала
на ґрунті літературно-писемної мови Київської Русі – давньоруської.
Давньоруська мова в період становлення її як офіційної у ВКЛ передусім
увібрала найбільшу кількість поліських живомовних рис. Цим і
зумовлена певна наддіалектність “руської мови” (початковий етап
функціонування) стосовно української та білоруської, які однозначно в
живому мовленні вже виявлялися у своїх маркувальних особливостях”3.
Попри це, як наголошує В. Мойсієнко, проблема визначення статусу
мови XV–XVI ст. – надскладна. Думаю, що найточніше про це
висловився російський мовознавець М. Толстой: “Навряд чи ще де
можна віднайти аналогічний стан, де б поширені “типи”, “варіанти”, чи,
краще сказати, різні маніфестації літературної мови утворювали такий
широкий спектр з численними переходами і відтінками, де, з одного
флангу, була польська, а з другого – церковнослов’янська у відносно
чистому вигляді. Середнє положення між ними зайняла мова
“західноруська”, яка в одних випадках наближувалася до української, в
інших – до білоруської, але ніколи в принципі не була фіксацією того чи
іншого діалекту української чи білоруської мов, а становила часто
експеримент створення своєрідного літературного койне, основними
носіями якого була дрібна буржуазія, військовий стан, міське й сільське
духовенство, а також шляхта”4. Зрештою, М. Толстой робить висновок,
що “в ІІ половині XVI ст. і на початку XVII ст. в Україні й Білорусі в
принципі була єдина літературна мова”5.
На такому мовному тлі творилася Литовсько-Руська держава, що
орієнтувалась на давньоруську, але водночас і на західноєвропейську
культуру. Цю добу промовисто характеризує вірш, знайдений у книзі
Статуту 1588 р.:
1

Там само. – С. 312.
Там само.
Мойсієнко В.М. Про національний статус “руської мови” в часи Великого князівства
Литовського та Речі Посполитої // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 82.
4
Толстой Н.И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского языка позднего
периода (вторая половина XVI–XVII вв.) // Славянское языкознание. – М., 1963. – С. 245.
5
Там само. – С. 242.
2
3
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Польска квитнет лациною,
Литва квитнет русчизною:
Без той в Польсце не пребудешь,
Без сей в Литве блазнем будешь.
Той латына язык даєт,
Та без Руси не вытрваєт.
Вєдзь же Русь, иж тва хвала
По всем свєтє юж дойзрала;
Весели ж се ты, русине,
Тва слава никгды не загине.
Ян Казимир Пашкевич1
Образ мови у цьому чотиривірші стає образом держави, що
ототожнений з мовою.
Однак, на народну руську мову чекало випробування відродженням
мови староболгарської. Від 1390 до 1550 р. до Києва привнесено її новий
тип. Ця нова тенденція мала на меті очистити староболгарську мову від
будь-якого вкраплення до неї місцевих діалектів. Джерело цієї тенденції
сягає священичого кола болгарського патріарха Тирновського (13701393 рр.) Євтимія. Нагадаємо, коли після тривалої боротьби Болгарське
царство таки потрапило в неволю до турків на 400 років, то освічені
болгари стали шукати притулку в інших слов’янських країнах, де й
поширювали те, що втратили в себе – мову. Зокрема, в Україні київський
митрополичий престол обійняв видатний болгарський церковний діяч
Кипріян Цамблак (Цамвлак) (1375 р.), а відтак митрополитом київським і
литовським 1415 р. став його родич Григорій Цамблак. Повторне
запровадження цієї мови на теренах України мало свою релігійну
філософію: по-перше, “літературна мова вважалася системою знаків, що
виражали закінчену релігійну правду”, у яку, звичайно, не всі мали
право бути посвяченими; по-друге, ця мова була знаком чогось “поза
суєтним світом і над ним”2. Однак, ця “нова мова радше виплекала ...
штучність письма як таку (й оздобний стиль), віддаляючи його від
щоденного слововжитку”: повернення великого юса, усунення
йотованих букв після голосних (написання на кшталт моа “моя”),
узагальнене правило вживання єрів на письмі. Ці риси, як слушно
зазначає Ю. Шевельов, в Україні “виглядали як геть зманірені”3. Назагал
це означало, що “писемна мова відривалася від говірної ... Всьому
попередньому
багатовіковому
рухові
від
чужинецької
(староцерковнослов’янської) мови до вироблення певного компромісу
завдяки впровадженню місцевих особливостей давався зворотний хід”4. І
навіть більше, виник стимул до граматичного опрацювання
староболгарської мови, спровокований працею польського єзуїта
П. Скарги “Про єдність церкви Божої”, де він зазначив: “… Є тільки дві
1
Українська поезія. Кінець XVI – початок XVII ст. / Упоряд. В.П.Колосова,
В.І.Крекотень. – К., 1978. – С. 321.
2
Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. – Харків, 2002. – С. 499.
3
Там само. – С. 499.
4
Там само.
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мови, грецька і латинська, якими віра свята по всьому світі поширена і
скріплена є, крім яких ніхто в жодній науці, а особливо в духовній, віри
святої досконалим бути не може. Не тільки тому, що інші мови постійно
змінюються і до норми людського вживання прийти не можуть, бо своїх
граматик і відповідних пам’ятних книжок не мають, тільки ці дві є
завжди однакові і ніколи не змінюються... На слов’янській мові ніколи
ніхто вченим бути не може... Бо немає на світі такої нації, яка б нею так,
як у книгах написано, говорила; а своїх граматик, правил і пам’ятних
книжок для викладання вона не має і не може мати”1. Ці міркування є
відображенням палких мовних дискусій, лінгвістичних дебатів, що
тривали у православних і католицьких колах Великого Князівства, а
відтак Речі Посполитої, як відгомін чи природна хвиля мовних дебатів
Італії XIV–XVI ст. Суть їх у соціолінгвістичній характеристиці мов,
напряму пов’язаною з їхньою престижністю така: церковна влада,
усвідомлюючи наступ реформації, розробила критерії, за якими
розмежовано традиційну літературну (= церковну) мову і живу
народнорозмовну, себто так звану ритуальну й апостольську. Ритуальна
ставала мовою Св. Письма і Богослужіння, натомість апостольську мову
використовували як засіб поширення християнської науки серед простих
людей2. Цікаво, що у цих дискусіях фігурував термін “мовна гідність”
(dignitas), під яким розуміли культурну прийнятність мови, її здатність
служити мовою церкви, суспільства і літератури. У XIV ст. болгарин К.
Костецький засвідчував безапеляційну “гідність” слов’янської мови як
наднаціональної ритуальної і відкидав будь-які спроби заступити її
місцевими “національними” варіантами3. Однак, на порядку денному
руських мовних дебатів постали дві проблеми: захист використання
староболгарської мови як ритуальної і спроба регулювати використання
нової апостольської, тобто руської простої мови. Так на одній кладці
зійшлися контрреформація і реформація. Захист використання
староболгарської мови полягав, передусім, у напрацюванні корпусу
граматичних праць, хоча б у якості відповіді на цитоване вище
звинувачення П. Скарги. Це насамперед “Лексисъ…” (1596 р.)
Л. Зизанія, “Лексіконъ славеноросскій и именъ тлъкованіє” (1627,
1653 рр.) П. Беринди, “Синоніма славеноросская” (ІІ-а пол. XVII ст.)
Є. Славинецького, “Грамматіка славенскія правилное синтагма” (1619)
М. Смотрицького. Поступ руської філологічної діяльності наприкінці
XVI – на початку XVII ст. ознаменовано заснуванням православних шкіл
і академій в Острозі, Львові, Вільнюсі, Києві та ін. містах. Водночас
піднесення староболгарської мови мало визначальне ідеологічне
значення: ця мова була своєрідним гаслом православ’я, одним із
1
Цит. за: Добосевич У. Українська книжна мова другої половини XVI – середини
XVII ст.: “non est inculta” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів,
2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 32-33.
2
Там само. – С. 355.
3
Девід А.Фрік. Мелетій Смотрицький і руське мовне питання // ЗНТШ. – Львів, 1992. –
Т. 224. – С. 212.
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випробуваних знарядь боротьби за незалежність української культури
від католицької експансії та ополячення. Висока філологічна освіченість
українських
книжників
уможливила
розвинути
вчення
про
староболгарську мову і застосувати його для виховання народу. “Патос
цього вчення полягав у тому, щоб церковнослов’янську мову урівняти у
правах із стародавніми мовами – грецькою і староєврейською, які
вважалися священними мовами, оскільки були першопочатковими
мовами Біблії”1. Підтвердженням цього стала Острозька Біблія 1581 р. з
її послідовно староболгарським текстом без жодних елементів
української народної мови. Звичайно, що з богословського боку текст
Острозької Біблії – це великий успіх, однак, з іншого боку, цей переклад,
зініційований кн. Костянтином Острозьким, “зафіксував дальший розрив
між церковною (слов'янською) та літературною (напівнародною) мовою.
А головне, церковнослов’янський текст цей не міг стати основою норми
літературної мови на Україні”2.
Так руське мовне питання виростало з гострих конфесійних змагань
по всій Речі Посполитій, але особливо у Великому Князівстві і в руських
землях періоду контрреформації3. З кінця XVI і на початку XVII ст.
основну роль почали відігравати п’ять мов із різними рівнями “гідності”:
грецька, латинська, слов’янська (староболгарська), польська і руська.
Якщо староболгарську мову як символ православ’я було протиставлено
латинській – символу католицизму, то щодо руської простої мови
знаменна перша теоретична і водночас практична спроба встановити її
“гідність”, а саме використовувати для апостольських цілей: проповідей
у церквах, відтак в “Учительних Євангеліях”, а звідси – пряма дорога до
перекладів Святого Письма.
Ідеологом “мовних гідностей” у цей час став видатний лінгвіст і
релігійний діяч (тоді це були майже нероздільні поняття)
М. Смотрицький. Він установив чітку ієрархію п’ятьох запозичених мов:
грецька, латинська і староболгарська (слов’янська) мали повну
“гідність” і утворили трійцю священних мов. Модель трійці сягає
спонтанного напису, який Пилат наказав помістити на горі хреста з
розп’ятим Ісусом Христом єврейською, грецькою і латинською мовами.
Відтак це стало біблійною моделлю для трійць священних мов, що
розвинулися пізніше4. Руську і польську мову мали використовувати у
перекладах і роз’ясненнях для вигоди менш освічених людей.
Закономірно й те, що в межах трьох священних мов Мелетій
Смотрицький надавав абсолютну перевагу грецькій мові і грецьким
текстам.
Водночас
світові
реформаційні
тенденції
з
філософією
антропоцентризму й гуманізму змушували вчитуватися у послання до
коринфян 14.13–19 святого Павла: “Але в церкві волію сказати п’ять
1
Чепіга І. Взаємодія української і церковнослов’янської мов XVI століття (на
матеріалах перекладів Євангелія) // ЗНТШ. – Т. 229. – С. 286-287.
2
Чижевський Д. Історія української літератури. – Тернопіль, 1994. – С. 221.
3
Девід А.Фрік. Мелетій Смотрицький... – С. 212.
4
Девід А.Фрік. Мелетій Смотрицький... Там само. – С. 217.
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зрозумілих слів, щоб навчити й інших, аніж десять тисяч слів чужою
мовою”, – так святий Павло дав біблійне виправдання нової мовної
політики. Промовистим свідченням нової мовної тенденції є міркування
Миколаса Даукші у польській передмові до його литовського перекладу
твору Якуба Вуєка “Postylla mniejsza”: “... Я кажу це не для того, щоб
ганьбити досконалість і майстерність інших мов, які завжди мали і
мають свою славу і ціну у всіх людей, а особливо польської мови, що є
для нас майже рідною завдяки дорогому нам об’єднанню нашого
Великого Князівства зі славною Польською Короною, лише засуджую
занедбання, навіть і майже відречення від нашої власної литовської
мови. О Боже, дай, щоб ми отямилися і прокинулися колись із того сну!
Невже ж ми не бачимо, як багато куточків нашого Великого Князівства
гине через незнання справ, що стосуються віри і духовного спасіння!?
Як багато людей і по сьогодні живе у невігластві, у важких гріхах і
поганських забобонах? Невже ж ми не чуємо, як багато з них умирає,
проживши негідне, нехристиянське життя і йде на вічну загибель? Звідки
це все? Тільки через занедбання рідної батьківської мови. Бо як
прості люди можуть зрозуміти добрі і спасенні діла, коли ті, хто повинен
научати, або не знають їх мови, або ж нехтують нею? Як прості люди
будуть слухати і вірити, говорить святий Павло, коли вони не мають
проповідника? Що робити, коли вони не розуміють учителя?”1 Це не
просто міркування, а програма усвідомлення мови як креативного
чинника і передумови існування самодостатнього народу. Саме у XVI ст.
здійснилась реалізація відчуття материнського начала: книжна
українська
мова
почала
витискати
староболгарську
(церковнослов’янську) і “від середини XVI ст. можна говорити про
різностильову українську літературно-писемну мову”2. Саме в цей час,
на думку І. Франка, починаються “проби витворення язика літературного
на підставі язика церковного з більшою або меншою примішкою язика
народного”3. Теоретично й практично підтверджує це видана у КиєвоПечерській Лаврі 1627 р. зусиллями П. Беринди і Т. Земки “Тріодь
піснá”. Це переклад з грецької від Т. Земки так званих грецьких
“Синаксарі”, себто повчальних статей (усього 16) українською мовою,
що стала мовою церкви. Знакова для нас післямова П. Беринди до цієї
праці: “А щодо Синаксарів, що їх з грецької на українську мову переклав
чесний ієромонах Тарас Левонич Земка, проповідник слова Божого, то
не нарікайте на це ви, великороси, болгари, серби та інші, подібні нам в
православії, бо це ж зроблено з ревності та з бажання різних верств
народу нашого українського, – які не вчилися глибокорозумного
слов’янського язика, що має розум і мудрість, як і мова грецька. Не
погрішили ж давні святі отці та філософи, коли Євангеліє Матвія з
жидівської на грецьку переклали, а з грецької принесли нам Марка, Луку
та Іоана, а також коли грецькі богословські книжки переклали на мову
1
2
3

Там само. – С. 222.
Чепіга І. Взаємодія української... – С. 286.
Франко І. Наші коляди. // Зібр. тв. у 50-ти т. – К., 1980. – Т. 28. – С. 12.
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слов’янську. Отож за тим прикладом робимо й ми на користь та на
примноження братам своїм, і сподіваємося в Господі, що ми цим не
погрішили. Робимо це на спасіння, щоб не сказали нам: “Ти добре
молишся, але другий не будується, і розум мій без пожитку”1. До
прикладу, наведемо тодішню українську мову з “Тріоді пісної” за
сучасним правописом: “І голод буде великий, гдися живота всі
переворочати будуть так же мало всі не зникнуть і не погибнуть. Потим
зась, знагла, якби блискавиця з неба, Господнеє пристє буде. В той час
зараз пойман буде Антихрист і його служебники, і отдан буде на вічний
огонь…”2. Лавра стала осередком народної мови: проповідники
промовляли лише по-українському, повчаючі читання в Церкві
(Синаксарі) давала тією ж мовою, Євангеліє читалося по-українськи,
друкарня Печерська випустила багато книжок, писаних українською
мовою...3
Хронологічно першою спробою синтезу народнорозмовної мови зі
староболгарською у церковному тексті стала “Четья” 1489 р. – “праматір
численних перекладів церковних книг на так звану “просту мову”,
зроблених на Україні в XVI та XVIІ ст.”4 Ця пам’ятка відобразила
“трансформацію церковнослов’янської мови в українську через
насичення елементами української мови на різних рівнях”5. А це означає,
що у другій половині XV ст. в Україні розпочинається утвердження
української писемної мови у релігійній літературі6. Репрезентують це,
передусім, різні учительні Євангелія, які мали величезну популярність
серед усіх кіл читачів, через що були й засобом утвердження на вищому
сакральному рівні народної мови.
Найвидатнішою такою пам’яткою стало Пересопницьке Євангеліє
1556–1561 рр., у післямові до якого сказано, що те Євангеліє “выложено
из языка блъгарского на мову рускую”7. Цю руську мову відкривач
славної пам’ятки Осип Бодянський назвав “чистою, як зорі небесні. ...
Мова цього Євангелія південноруська, переважно русинська, якою
говорять у колишній Червеній (Червленій), нині Галицькій Русі, з
невеликою домішкою церковнокнижних слів, від яких важко було
відступити, перекладаючи зі спорідненого наріччя, вважаючи, що вони
більше відповідають важливості самого предмета, більше виразні і ніби
вже освячені...”8 І хоч це Євангеліє не скинуло “правописних шат
Євтимієвої редакції церковнослов’янської мови, почасти через інерцію
1
Огієнко І. Українська мова в Києво-Печерській Лаврі в XVII віці. – Львів, 1924. –
С. 6-7.
2
Там само. – С. 8.
3
Там само.
4
Цит. за: Гринчишин Д. Четья 1489 року – видатна пам’ятка української мови // ЗНТШ.
– Львів, 1995. – Т. 229. – С. 254.
5
Там само. – С. 254.
6
Добосевич У. Релігійне письменство у формуванні української книжної мови XVI –
першої половини XVII ст. // Християнство й українська мова. – Львів, 2000. – С. 356.
7
Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам’ятка української мови //
Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. – К., 2001. – С. 18.
8
Там само. – С. 19.
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правописної традиції, а почасти все ще задля хизування власною
вченістю з боку видавця (або писаря чи друкаря)”1, то все ж, з огляду на
лексичне, морфоло-синтаксичне і фразеологічне наповнення, – це був
новий витвір у старій формі, “дикій для наших очей”2. Невдовзі ця
форма злетіла, як зношена річ з вирослого і молодого організму.
Промовистою є передмова П. Беринди до свого “Лексикона...”:
“...Церковнослов’янська мова вже настільки трудна, вже так мало її
розуміють,що й сама церква українська стає немилою для її власних
синів”3.
У такий спосіб, усупереч авторитетові староболгарської мови та віри
у її недоторканність, відбувається невпинний наступ на неї української
писемної мови, що зазнавала щораз більшого впливу розмовної мови:
“Церковнослов’янську мову було зламано, народнорозмовна стихія
запанувала в усьому українському письменстві”4. І підтверджено це
низкою українських перекладів таких богослужбових книг, як Волинське
Євангеліє 1571 р., Новий Заповіт від Валентина Негалевського 1581 р.,
Літківське Євангеліє та перекладами деяких книг Старого Заповіту, що
відомі як український біблійний кодекс 1596 р. Луки з Тернополя,
рукопис перекладу Старого Заповіту 1575–1577 р. від Дмитра із Зінькова
(на Поділлі), Крехівський Апостол, перекладений у 60-х рр. XVI ст.,
Псалтир XVI ст., а крім цього – десятками учительних Євангелій5. Ці
Євангелія були призначені для якнайширших народних мас, і їхні
“численні тексти... з різними відтінками та ступнями течії живої мови –
це перші спроби перекладу Святого Письма на живу мову в XVI ст.” і
найнадійніше свідчення прориву живої мови у духовні тексти6. Така
перекладацька діяльність українських книжників – це подвижницька
праця патріотів, “котрі майже за століття до початку національновизвольної війни 1648–1654 рр. виявили прагнення українського народу
до відродження своєї мови і своєї духовної культури”7. Народна мова
стала тим духовим фундаментом, що уможливив подальшу національновизвольну боротьбу. Перекладацька діяльність мала непроминальне
значення і для внутрішнього розвитку мови, позаяк перекладають
насправді зовсім не задля точного передання джерела, а задля розвитку і
збагачення власної мови, тим більше, якщо це стосується поневоленої
культури. О. Потебня зазначав, що розвиткові самостійної народної
творчості, і мовної зокрема, завжди передують періоди наслідування.
Вони обов’язково передбачають знання іноземних мов, що, відповідно
до збільшення кількості добрих перекладів, збільшує у народу запас сил,
1

Шевельов Ю. Історична фонологія... – С. 500.
Возняк М. Історія української літератури. У двох книгах. Книга перша. – Львів, 1992.
– С. 300.
3
Огієнко І. Українська мова в Києво-Печерській Лаврі... – С.4.
4
Гринчишин Д. Четья 1489 року ...– С. 258; Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє ... –
С. 53.
5
Чепіга І. Взаємодія української і церковнослов’янської мов... – С. 280.
6
Возняк М. Історія... – С. 302.
7
Чепіга І.П. Пересопницьке Євангеліє ... – С. 54.
2
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які рано чи пізно знайдуть для себе вихід у набагато своєріднішій
творчості. У такому випадку йдеться про наслідування і самостійність
як про необхідність і свободу волі1.
І цей нагромаджений через переклади запас сил полився двома
потоками: мовою ділових державних документів – так званою актовою
мовою, і мовою художньої творчості. Офіційна мова Литовсько-Руської
держави, що являла собою суміш староболгарської, української і
білоруської мов, представлена в основному кодексі права – Литовському
статуті (1529, 1566 і 1588 роки). Історик української мови Л. Гумецька
називає цю мову “західноруською” як спільну для українців і білорусів,
на основі якої згодом усе виразніше проступають власні українські та
білоруські особливості2. У кодексі за 1588 р. ця мова має і правниче
забезпечення: “А писар земский маєть по руску литерами и слові
рускими вси листы, выписы и позвы писати, а не иншим єзыком и
словы”3. Зрозуміло, що цією мовою провадяться усі урядові канцелярії –
княжі, єпископські, судові тощо. Позаяк до цих канцелярій надходили
різні акти, то мова, під впливом актових книг у Чехії, отримала
додаткову атрибутивну назву – актова. “Значення т. зв. актової мови в
історії розвитку української літературної мови дуже велике, першорядне,
бо вона стала провідником живої нашої мови до мови літературної”4.
Про це свідчить наповненість судових документів різними синонімічно
поширеними похвалами на зразок “чоловік добрий, віри гідний”: “а при
том были светки, люди добрыє, в∴ри годны”, що поступово витіснили
лаконічне попереднє “а то св∴дци”. Поширення нейтрального поняття
“свідки” прикметником оцінного значення “добрий” вперше трапляється
у західноукраїнському документі 90-х років XIV ст., а вже на початку
XVI ст. побутує в актах київського походження5. Проникали до актової
мови і лайливі слова, позаяк найуживанішим засобом збезчещення була
словесна образа: “Мене самого словы невчтивими зсоромотил” (1563 р.),
“Як ся єму хотело соромотил” (1605 р.). Словесні образи в Литовському
статуті кваліфікували як правопорушення, однак їх завжди жорстко
пов’язували з наклепницькими заявами, що потребують доказу. Себто в
очах закону правопорушенням був не самий факт лайки, а брехливість її
буквального змісту. Репертуар лайок черпали з реальних обставин
життя: “корчемник” (корчма була невіддільним атрибутом підозрілих
людей, місцем, де “беспрестанно души погибают без покаяния и без
причастия”), “грач” (від гри у карти або кості), “здрайця” (від зрада, а
зокрема зрада великого князя, власного пана чи зрадницьке, себто
потаємне вбивство), “потварця” тобто “наклепник”, також “кат”,
“скурвий син”, “пес”. Характерно, що лайка “скурвий син” як
1

Потебня О. Язык и народность // Мысль и язык. – Харьковъ, 1913. – С. 202.
Гумецкая Л.Л. Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода //
Вопросы языкознания. – 1965. – № 2. – С. 42.
3
Огієнко І. Історія української літературної мови. – К., 1995. – С. 95.
4
Там само. – С. 97.
5
Цит. за: Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в
Україні XVI–XVII ст. – К., 2002. – С. 110.
2
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непристойна рідко потрапляла на сторінки судових книг. Частіше писарі
вдавалися до евфемізмів: “нецнотливо є матки син” (1592 р.), “нечистого
ложа син” (1598), “такий-отакий матки сину” (1646), “такий а такий
сину” (1648). Немає сумніву, що потерпілі сприймали цю лайку не
метафорично, а як прямий закид у незаконнонародженості1.
Однак найважливіше, що руська мова була мовою княжого двору.
Сам Август ІІ (1544–1572 рр.), син Бони й Августа І, добре розмовляв і
писав українською, а також збирав українські літературні пам’ятки,
зокрема літописи. У музеї Чайських у Кракові досі зберігається лист
Августа ІІ до своєї матері-італійки Бони, писаний українською. Отже,
королева Бона також володіла цією мовою. І це цілком закономірно:
адже у великому Литовському князівстві співвідношення литовського
населення до українського та білоруського складало 1:10. Українська
культура, звичаї, мистецтво та письменство шанували надзвичайно2.
У 1569 року укладено Люблинську унію, відповідно до якої більша
частина України опинилася у складі Польщі – Галичина, Холмщина,
Волинь, Поділля, Брацлавщина, Київщина, Підляшшя. Територія
українських земель, опанованих Польщею, становила близько 1/3 всієї її
території. І хоч взаємини між Польщею та Україною тодішня еліта в
особі Адама Киселя на сеймі 1641 р. трактувала як незалежнопартнерські: “Не до країни, але з країною, не до релігії, але з релігією, не
до титулів і відзнак, але з титулами та відзнаками – так ми прийшли до
нашої спільної Вітчизни”3, – для України це обернулося національною
трагедією, відображеною в мові. Найраніше під польський вплив
потрапила Галичина. Скориставшися зі смерті останнього галицьковолинського князя Юрія ІІ, Казимир ІІІ окупував Галичину 1349 р.,
відтак Холмську, Белзьку землю і західне Поділля. Характерно, що до
початку. 80-х років поляки провадили відносно толерантну щодо
українства політику: залишено стару назву “Королівство Руси”, деяку
автономію в адміністрації, окрему грошову одиницю, давнє руське право
і вживання української мови поряд із латинською. Після Кревської унії
(1385 р.) Польщі з Литвою становище Польщі в Галичині посилилося, а
за короля Володислава Ягайла 1434 р. було скасоване автономне
становище Галичини, і замість руського права й адміністрації введено
польське4. Ці процеси відбувалися на тлі бурхливого розвитку польської
освіти і культури (зокрема, 1364 р. засновано Краківський університет),
що була проникнута ідеями західної Реформації. Звичайно, що цей
могутній розвиток польської культури мав непроминальний вплив на
вищі кола українського, білоруського і литовського населення
Литовсько-Руської держави.
1

Там само. – С. 116, 130, 138-139.
Нудьга Г. Не бійся смерті. – К., 1991. – С. 54-55.
Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–
XVIII ст. – К., 2002. – С. 257.
4
Польща й Україна // Енциклопедія Українознавства. – Львів, 1996. – Т. 6. – С. 22382239.
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Люблінська унія відкрила шлях до подальшої експансії Центральних
і Східних земель України і до зростання виняткового становища
польської шляхти серед інших суспільних верств. Це призвело до
небаченого досі явища в Україні: зростання національного та релігійного
шовінізму1. За княжої і литовської доби натомість існувала повна
толерація, яку добре передавали слова: “сию та ону віру Бог дав”. Від
Люблінської унії шириться мовний і релігійний антагонізм, головним
чином внаслідок нетерпимості поляків. Однак, найбільша трагедія цього
процесу розгорнулась у свідомості і підсвідомості українців. У їхню
душу, серце й розум твердо входять поняття “вищості” та “нижчості”:
вищості польської культури, польської мови, католицької віри –
нижчості української народности, мови, православної віри. Молодше
покоління українського панства, заполонене і спокушене перспективами
польської шляхти, нестримно входить до польського шляхетського
побуту із польською мовою. А внаслідок мішаних подруж і під тиском
суспільного оточення колишнє руське панство переходить у католицизм.
Цьому активно сприяє і полонізація освіти. В українських середніх
школах прийнято єзуїтську систему виховання з навчанням латинською
та польською мовами2. Для пізнання істини єзуїти пропонували
католицтво і латину, польську – для підвищення свого соціального
статусу, збагачення і кар’єри. У такий спосіб від українського народу
було відрізано його провідну верству, а відтак витворено термін “хлопи”
та похідні від нього – “хлопська мова, “хлопська віра”. Тому, як
погордливо сміялися з українців поляки, при православній вірі, а отже,
при українській мові і культурі залишилися лише “попі та хлопі”3, тобто
сам простий народ, який згодом у воєнно-міграційному вирі XVII ст.
визначить її долю. Але про це згодом. Повернімося до народних
провідників.
Українська верхівка добре усвідомлювала польські наміри, а тому
намагалася забезпечити розвиток своєї мови ще в акті Люблінської унії 5
червня 1569 р.: “На прохання всіх станів позоставляємо, що по всяких
їхніх судових справах, як назви, вписи до книг, акти й усякі їхні потреби,
так і наших судів гродських і земських, як і з нашої коронної канцелярії
наші декрети, і по всіх наших коронних потребах королівських і
земських листи до них не яким іншим, а тільки руським письмом мають
бути писані й проваджені на вічні часи” (Volumina Legum, т. ІІ, с. 753,
764)4. Цей акт підписав уже згадуваний король Сигизмунд Август.
Однак Польща традиційно порушувала власноруч видані закони,
повсякчас натрапляючи на спротив української верхівки, зокрема, у
1569, 1571, 1577 рр. У відповідь польський уряд давав гарантії щодо
використання української мови: привілеї 1569, 1591, 1638, 1681 рр., які,
проте, рідко втілювалися у життя. Наприклад, із 17 книг муніципальних і
судових документів, написаних між 1582 і 1776 рр., було 130 –
1

Полонська-Василенко Н. Історія України. – С. 375.
Польща й Україна // Енциклопедія Українознавства... – С. 2241.
Огієнко І. Історія української літературної мови... – С. 110.
4
Огієнко І. Історія української літературної мови... – С. 101.
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польською мовою, 25 – змішаною польською і латинською, 13 –
змішаною українською і польською, 3 – українською, 1 – латинською1.
Загальну атмосферу відстоювання своїх національних прав і потреб
відображено у “Заповіті” шляхтича, каштеляна брацлавського і
городничого володимирського Василя Петровича Загоровського. У липні
1577 р., потрапивши до татарського полону у Крим, він передав своїй
рідні “Заповіт”, що ходив по руках волинської шляхти: “Кгды теж дітям
моїм Бог милостивий дасть по семи літ, маєт ее милость пани дядиная
моя дьяка добре ученого и цнотливого способити, або того Дмитра
дьяка, што в мене служил, зьєднавши в дому моєм або в церкви светого
Ільї, у Володимирі, их руское науки в письме светом дать учити и, не
пестячи їх, пилне й порядне до науки приводити... А коли їм Бог
милостивий дасть в своєму язику руском в писме святом науку
досконалую тогда мается милость; пани дядина моя, бакаляра
статечного, котрий їх би науки латинского письма добре учити мог, им
зьєднавши в дому моем велил би учить... Также аби письма своєго
руського і мовенья руськими слови и обичаєв цнотливих і покорних
руських не забивает...”2
Врешті-решт, попри колективні й поодинокі національні спалахи,
основний закон країни – Литовський Статут, складений після
Люблінської унії 1588 р., вже у 1614 р., а потім у 1619, 1623, 1648 рр.
вийшов польською мовою3. У 1696 р. Варшавський Сейм ухвалив
відповідну до його політичного курсу постанову про мову урядових
українських канцелярій: “Писар повинен по-польськи, а не по-руськи
писати”4.
Чужомовна стихія проникла і до інтелектуально-духовної верстви
суспільства, що підтверджує факт творення панегіричної релігійнодуховної та полемічної літератури православними діячами попольському. Особливо це стимулювала і уяскравила Берестейська унія.
Серед автури, що пише польською, – М. Смотрицький, С. Косів,
П. Могила, Л. Баранович та ін. Руським, себто українським у них є лише
релігійне питання, яке вони захищають...5 Цьому є виправдання:
використання мови ідеологічного супротивника було зумовлене,
передусім, бажанням донести до релігійних опонентів свою позицію. Так
формувалася особлива роздвоєна національно-культурна свідомість
української еліти з орієнтацією на польську культуру. Слушно зазначає
М. Грушевський: українська шляхта, яка чисельно переважала польську,
могла б дати відсіч, стати на захист української культури, але трагедія

1

Шевельов Ю. Історична фонологія... – С. 718.
Акты, относящиеся к православной церкви в Юго-Западной России. – К., 1859. – Т. 1.
– С. 74.
3
Яковенко Н. Паралельний світ... – С. 84.
4
Огієнко І. Історія української... – С. 102.
5
Лазаренко О. Польсько-українська двомовність Лазаря Барановича у контексті
української культури XVII ст. // Українська історична та діалектична лексика. – Львів,
2003. – С. 251.
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була в тому, що її спокушали польська культура, тісніший зв’язок з нею,
привілеї, які забезпечували їх в урядах1.
Назагал з часу входження українського мовного простору спочатку
до складу Литовської держави, а потім до Польщі, частина української
людності, зокрема бояри, що стали шляхтою, зреклися тубільної мови і
засвоїли польську як мову літературну – і письмову, і розмовнопобутову2. Зрозуміло, що за таких обставин в українську мову активно
входили полонізми, латинізми, германізми. Зросла роль латинської мови
“... бо вона в Польщі скрізь була потрібна, і її навчали [...] в нашій
Київській Академії вже за митрополита Петра Могили, чому козацька
старшина так часто знала цю мову, на той час мову науки й дипломатії”3.
Однак попри це, знаковість XVII ст. в іншому: а) у наповненні мови
народними лексико-граматичними структурами і витворенні “простої
мови”, як називали її сучасники; б) у її широкому територіальному
розпросторенні; в) у набутті статусу офіційної за Гетьманату; г) у
спробах її першої лексико-граматичної кодифікації.
Мова зростала через широке творення адміністративно-правової і
суспільно-політичної лексики, що зумовлено розширенням кола ділових
документів не тільки у судових та інших державних установах козацької
держави, але й у культурно-освітніх осередках. Зокрема, про це свідчать
ділові документи Львівського Ставропігійного братства, збірник актових
документів Волині й Наддніпрянщини, приватне листування урядових
осіб, передусім І. Мазепи та І. Самойловича тощо4. Ці пласти були
наповнені народною лексикою і фразеологією, усталеними метафорами
як знаками українського архетипного мислення, морфологічними та
синтаксичними видільними ознаками5. Так витворювалася єдність
ділової мови для Правобережжя і Лівобережжя.
На цьому ґрунті щедро зародила художня література різних жанрів.
Поезія своїм корінням сягала XVI ст., а саме знаменитого сатиричного
вірша подружжя з Волині – І. Жоравницького та О. Копоть “Хто йдеш
мимо, стань годину...” (1575 р.). Цей вірш і судова розправа над
авторами вірша, звинуваченими в наклепництві, публічно і вперше
засвідчили приголомшливу громадянську силу правдивого народного
слова. У судовій книзі зазначено: “Тисяча пятсот семдесят шостого року
месяца июния второгонадцятого дня... на рочках судових и гродских
Луцких... перед нами суддями... исповидал пан Ян Жоравницький, який
вибачився и слова тии будут вписани до книги”6. Співавтор вірша
О. Копоть, перейшовши через нечуваний розголос вірша і судовий
позов, сказала: “Слово давніше, як шабля. Його слід точити й носити при

1
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4
Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XVI – поч. XVII ст. – К.,
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собі. Воно існує для добра, а меч – для зла”1. Знаменно і закономірно, що
один із наших українських віршів, написаний народною мовою, мав
розголос на всю Волинь, і народ його прочитав не в рукописній збірці, а
на місцях, де кріпилися королівські універсали. Це, як зазначає
Г. Нудьга, мабуть, перша агітаційна літературна листівка в Україні
сатиричного змісту, що викликала непередбачувану бурю людських
пристрастей2. Іван та Олена, можливо, і не усвідомлювали, що своєю
родинною літературною творчістю народною мовою відобразили
атмосферу доби часів Відродження в Україні й утвердили соціальну і
громадянську силу слова3. Поезія їхніх наступників Г. Смотрицького,
К. Зіновієва, Т. Ставровецького, К. Саковича, Т. Земки та ін. ставала
полем для невпинного сходження народної мови. Саме на цю пору
припадає зародження української прози у формі проповідей, серед яких
знакова збірка Й. Галятовського “Ключъ разумьнія” (1659), де автор
обстоює спілкування людини з Богом зрозумілою мовою: “Старайса,
жебы всь люде зрозумьли тоє, що ты мовишъ на казаню...”4 Вагома
кількість “абстрактної лексики і запозичених слів у його творах дає
підстави говорити не тільки про багатство української мови другої
половини XVII ст., не тільки про інтелектуальний рівень письменника,
але й про інтелектуальний потенціал народу та життєздатність його
мови, яка спроможна ввібрати й пристосувати запозичені слова”5.
Й. Галятовський так удосконалив староукраїнську літературну мову, що
вона цілком могла прийняти на себе функції загальноукраїнської
літературної мови. Продовжувачами його мовної традиції були
А. Радивиловський і Д. Туптало – їхня творчість активно працювала на
зміцнення суспільної позиції української літературної мови.
Особливе місце у пропагуванні живого народного слова посідала
давня драматургія: інтермедії до драми Я. Гаватовича (1619), “Христос
Пасхон” (1630 р.) А. Скульського, “Слово о збуренні пекла”.
Піднесенню авторитету й престижу тодішньої української і
староболгарської мов особливо сприяли щойно створені лексикографічні
й мовознавчі праці. Вони, всупереч юридичним і політичним утискам
польської влади, лінгвістично взаконювали незворотність українського
мовотворчого, а незабаром і державотворчого процесів через
національно-визвольні змагання козаччини 1648-1654 рр. Найвищим
досягненням української лексикографії був “Лексиконъ славеноросскій и
именъ тлъкованіє” (1627 р.) П. Беринди. По сутті, це диференційний
церковнослов’янсько-український словник із 7 тисячами статей і 1400
онімами. Перекладна частина праці – одне з найбагатших зібрань

1

Там само. – С. 176.
Нудьга Г. Не бійся смерті. – К., 1991.
Там само. – С. 216.
4
Русанівський В.М. Історія... – С. 119.
5
Чепіга І. Твори Іоаникія Галятовського як джерело “Історичного словника
українського языка” // Українська історична та діалектна лексика. – Львів, 1996. – С. 45.
2
3
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української лексики кінця XVI – початку XVIІ ст. Переклади здійснено
загальнонародними чи літературними відповідниками.
Непроминальну роль у кодифікації української лексики відіграв і
перший церковнослов’янсько-український словник невідомого автора
“Лексисъ съ толкованіємъ словенскихъ словъ просто” (не раніше як 50-і
роки XVI ст. (залишився в рукописі), а також перший друкований
словник “Лексисъ сирьчь реченія въкратць собра(ъ)ны и из
слове(н)ского языка на просты(й) рускій діялектъ истол(ъ)кованы”
Л. Зизанія (Вільно 1596 р.). У реєстрі церковнослов’янські слова
перекладено староукраїнською літературною мовою, тому ця праця –
перша спроба нормалізації лексичного складу обох мов1.
Наступний етап у кодифікації української лексики – це творчість
Є. Славинецького, який наприкінці 30-х на початку 40-х років XVII ст.
під час роботи у Київському колегіумі уклав “Лексиконъ латинскій”. Це
латинсько-церковнослов’янський
перекладний
словник,
який
промовисто доводить, що можливості церковнослов’янської мови
анітрохи не менші, ніж латинської. Окрім цього, у тих випадках, де
латинські лексеми не мали відповідників у церковнослов’янській мові,
автор наводить рідні – українські2.
Перше граматичне опрацювання української мови знаходимо у
“Граматиці словенській” І. Ужевича. І хоч це рукописна праця, до того ж
написана 1643 р. у Парижі латинською мовою, а другий варіант 1645 р.,
– вона відображає особливості живої і літературної мови того часу.
Через латинську мову вона відкрита для широкого кола дослідників.
Неминуще значення має фактичний матеріал цієї праці3 як незаперечний
свідок торжества народномовної стихії. З огляду на лінгвістичні студії і
живу мовну практику цього часу, зрозуміло, що у XVII ст.
“церковнослов’янська мова чітко протиставляється українській
літературній не як її стилістичний варіант, а як окреме явище”4.
Це народне мовне сходження розгорталося на тлі бурхливого
суспільного життя: у боротьбі з татарами і турками сформувалася
самостійна військово-політична сила – козацтво, що після Люблінської
унії, через нестримний польський національний, релігійний і соціальний
гніт, зосередило свою увагу на подіях у Речі Посполитій. На знак
протесту пронеслися перші хвилі народних повстань під проводом
Х. Косинського (1591 р.), а відтак С. Наливайка (1596 р.). Польський
сучасник зазначав: “Уся Україна скозачіла, всюди повно зрадників та
шпигунів”5. Лють поляків не знала меж. Варшавський сейм 1597 р.
проголосив усіх козаків “ворогами держави” і наказав нищити їх. Попри
це, польське панство було безсиле подолати повстанців і в паніці тікало.
Разом з тим, активно мігрувало й українське населення, тягнучись із
1
Німчук В.В. Староукраїнська лексикографія // Українська мова. Енциклопедія. – К.,
2000. – С. 274.
2
Там само. – С. 275.
3
Німчук В.В. Мовознавство на Україні XIV–XVII ст. – К., 1985. – С. 198.
4
Русанівський В.М. Історія... – С. 100.
5
Полонська-Василенко Н. Історія України... – С. 365.
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Галичини, Волині, Полісся, Холмщини, Поділля, північної Київщини
щодалі на схід та південь та освоюючи так звані слóбоди (землі, вільні
від податків і чиншів на певний проміжок часу).
Це, своєю чергою, мало визначальний вплив на формування мови:
“На відзисканих землях спостерігалася велика строкатість, оскільки
серед поселенців були носії всіх можливих українських говірок, як
південно-західних, так і північних, а поза тим – білоруської, польської та
(нехай на меншу міру) багатьох інших мов, від татарської до німецької
чи литовської. З узаємодії цих діалектів і мов, серед яких, утім,
український елемент мав величезну перевагу, постали південно-східні
говірки, що їхні прикмети, викшталтувані в 2-й пол. XVI ст. та в
XVII ст., зазнали тільки незначних змін у XVIII–XIX ст.”1
Розростання народного протесту переросло у національно-визвольну
війну 1648 р., що також було суттєвою причиною змішування населення
у козацькому котлі. Рух на схід і південь доповнився новими
напрямками: назад на північ і захід. Зрештою, шестилітня війна,
виснаживши дві сторони, призвела до втручання третьої сили –
Московщини. Ця держава визнала автономію козацької України і взяла
Лівобережну Україну під свій протекторат. Правобережна Україна після
Андрусівського перемир’я 1667 р. залишилася під Польщею. Такі події
уможливили розвиток простої мови на новій Гетьманщині, як часто
називали козацьку державу. Просту мову широко використовували у
документах центральної та місцевої влади. Українською провадили свої
записи органи місцевого самоврядування та суди, хоча лише мізерна
частина цього матеріалу потрапила в науковий обіг. Так українська стала
офіційною у гетьманській державі, а відтак і дієвим засобом становлення
літературної мови2. Однак, престиж польської мови навіть на тих землях,
де порушилися політичні зв’язки з Польщею, не був підірваний.
Польську вживали як писемну навіть представники вищого
православного духівництва, наприклад, Л. Баранович. Не виходили з
моди й полонізми у мові освічених верств суспільства3.
Попри свій руйнівний характер, події XVI–XVII ст. справили
далекосяжний і благодійний вплив на розвиток мови, й у цьому зв’язку,
насамперед, слід підкреслити її небачене доти поширення: коли
спольщена частина людности (ляхи та недоляшки) була винищена
фізично або вигнана з більшої частини українського мовного обширу, а
та частина, що залишилася, геть покозачилася, у цих демократизованих
умовах засяг української мови як розмовної знову розширився: нею
говорили і гетьмани, і старшини, і козаки, і селяни4. Так мова вийшла на
поверхню суспільного життя, аби, як зазначає О. Потебня, стати на чолі
змагань у всіх його проявах. Повсякчасна небезпека, безлад розрух
випродукували “мовну єдність в умовах роз’єднання, позірного браку
1

Шевельов Ю. Історична фонологія... – С. 711.
Там само. – С. 735.
Там само. – С. 722.
4
Там само. – С. 713.
2
3
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суспільного зв’язку та занепаду культурного життя”. Це яскравий
приклад незбіжностей мовної і суспільної синусоїд розвитку, де мова
заступає відсутність розпанаханої на частини української держави і стає
символом її неподільності. Не менш важливим було постання південносхідного наріччя на розлогих новозаселених землях. А звідси –
найважливіший парадоксальний висновок, на якому наголошує
Ю. Шевельов: “Мовна єдність народу збереглася й посилилася скорше
не всупереч драматичним історичним подіям, а завдяки їм. Політична
незалежність (чи боротьба за неї) зазнала краху, й культурний розвій
загальмувався, проте мовна єдність зміцнилася”1. Ця мовна єдність стала
зовнішньою капсулою-оберегом, під яким тривала подальша кривава
історія. В Україні наступила Московська доба.

Ярошинський О.Б. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ ЧИННИК
У КОНТЕКСТІ ПЕРЕДУМОВ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
СЕРЕДИНИ XVII ст.
У статті з’ясовується вплив колоніальної політики Речі Посполитої
у мовно-духовній сфері на визрівання передумов першої української
національної революції. Характеризуються окремі чинники національної
свідомості українців напередодні величної вітчизняної епопеї середини
XVII ст.
З початку другої третини XVII ст. на Волині стали виразно
окреслюватися
наслідки
негативних
тенденцій,
породжених
Люблінською унією (1569 р.) і тривалим перебуванням у складі Речі
Посполитої. Люблінська унія та інкорпорація Волинського воєводства
(разом із Київщиною, Брацлавщиною й Підляшшям) поклала початок
насильницькому прискоренню інтеграційних процесів польською
владою та втіленню шовіністичної ідеї перетворення краю у власне
польські землі. Передумови Української національної революції були
закладені не тільки післяунійною польською політикою та загниванням
феодальних відносин, а й суперечностями Люблінської унії, що
вирішила проблему федералістичного устрою Речі Посполитої як
союзної Польсько-Литовської держави.
Умови Люблінської унії лише частково враховували національнокультурні потреби руських (українських) провінцій (формальне
визнання права на мову, культуру, православну релігію, обіймання посад
у руських воєводствах місцевою шляхтою), на відміну від європейських
звичаїв та подібно до традицій Османської імперії. Включення
1

Там само.
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переважної більшості українських земель до складу однієї держави (бо
до цього, як відомо, Галичина належала Польщі, а Волинь, Київщина,
Підляшшя, Брацлавщина, Чернігівщина – Литві) опосередковано
створило більш сприятливі умови для динамічного розвитку української
нації, полегшило захист зовнішніх кордонів спільними зусиллями.
Більше того, домагаючись якнайповнішого включення українських
земель до складу Польщі, польська верхівка відіграла роль потужного
фактора у проведенні лінії польсько-литовсько-руського етнічного
розмежування, що приблизно відповідала етнічним кордонам цих трьох
етносів у другій третині ХVІ ст. Цим, а також визнанням права на власну
мову в українських воєводствах і частковим підтвердженням її
офіційного статусу на державному рівні (Руська метрика), поляки
фактично визнали реальне існування у другій половині ХVІ ст.
української нації, чого не можна дочекатися від деяких сьогоднішніх
українських професорів від учорашньої радянської науки. Водночас
утворення дуалістичної державної федерації, а не польсько-литовськоукраїнської тріади, розгляд України польською верхівкою як вагомого
доважка, отриманого від союзу з Литвою, призвело до утвердження
великопольської доктрини й заклало фундамент для польськоукраїнської конфронтації. До руських (українців, білорусів)
застосовувалася притаманна середньовічній Європі і навіть прогресивна
тактика для так званих національних меншин, у той час як українські і
білоруські землі за кількістю населення, територією, значенням в
економічній, фінансовій, військово-політичній сферах, самодостатньому
для того часу культурно-освітньому розвитку зовсім не вписувались у
поняття меншин, становлячи фактичну більшість Речі Посполитої.
Люблінська унія, створивши основи польсько-литовської федерації та
вирішивши проблеми шляхетського стану, одночасно перетворила
українців і білорусів на третьосортне населення, незважаючи на те, що
воно складало 9/10 Литовської держави, і заклала під Річ Посполиту
міну сповільненої дії. Поряд із цим, форма вирішення на державному
рівні
польсько-литовських
стосунків
сформувала
українськобілоруський суспільний ідеал, що стимулював до боротьби за вирішення
на такому ж рівні русько-польсько-литовських взаємин. Очевидно, що
цей взірець став внутрішнім поштовхом до боротьби і прослідковувався
навіть у часи Української національної революції (договори з Польщею
уряду Б. Хмельницького, Гадяцький договір).
Як показує аналіз історичної дійсності, політична система, закладена
Люблінською унією, виявилася нездатною до реформування, а звідси
випливало й неврахування її польськими носіями динаміки змін, що
відбувалися в 1569-1648 рр., і невпинного зростання питомої ваги
України в економіці, фінансовій, військово-політичній сфері Речі
Посполитої. А проведення польською верхівкою політики обмеження і
без того куцих прав і свобод, наданих Люблінською унією, замість їх
розширення, як це вимагалося об’єктивною реальністю, перетворило
Україну на пороховий погріб Польсько-Литовської держави.
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Доречно зауважити, що глибока політична криза Речі Посполитої,
розглянута в конкретно-історичному контексті, була викликана всіма
згаданими реаліями. Тому вкрай недоречними видаються порівняння
становища української нації в першій половині ХVІІ ст. зі становищем
етносів, включених до складу Московського царства, Австрії, Англії,
Франції, Османської імперії, що приводять до надуманих тверджень про
стан відносної національної свободи, чого не було в етнічному статусі
тодішніх підкорених народів. Замість глибокого аналізу історичної
дійсності нерідко підхоплюються з історичної поверхні прийнятні факти
для підтвердження наперед заданих ідеологем, що заважає побачити
багатоманітність позитивних і негативних впливів, які призвели до
такого феноменального явища, як Українська національна революція. За
неупередженого підходу стає очевидним опосередкований позитивний
вплив з’єднання українських земель у складі Речі Посполитої на
посилення інтеграційних процесів у середині української нації,
продовження процесу націєтворення. Проте розмови про це, без
увиразнення справжньої мети польського колоніального панування в
Україні, рівнозначні цинічним випадам проти історичної правди. Як і
розмови про відносну поступливість засновників Польсько-Литовської
держави щодо виключних прав місцевої шляхти займати посади у
руських воєводствах без урахування того, що ні в час, ані після
Люблінської унії Польща не мала потенціалу для прямого підкорення й
утримування у своїх шорах потужної української нації.
У цьому конфлікті через підтримку державної влади отримали
перевагу великопольські впливи, що підтверджується зайняттям
поляками посад у всіх українських воєводствах. Наростання цих
суперечностей збіглося в часі з початком комплексної кризи політичної
системи Речі Посполитої, що спиралася на шовіністичну доктрину
польського панування над українським народом, вогнем і мечем
розширювала вплив католицької церкви, ревно оберігала шляхетські
привілеї та фільварково-панщинну систему господарювання, що
вичерпувала себе і яку ненавиділа переважна більшість населення
країни, включаючи й поляків.
Польська влада проводила в Україні дискримінаційну мовну й
освітню політику, що ліквідовувала право руського народу на свою
окрему мову, задеклароване Люблінською унією. Цим фактично
перекреслювалось і визнання існування окремої української нації,
відмінної від литовської та польської. Замість реформування мовної
системи держави і надання українській мові статусу третьої державної
мови або принаймні визнання її рідною для українців, великопольська
шовіністична політика була спрямована в характерному для імперій
напрямку: витіснення української мови та культури, їх цілеспрямоване
упослідження. За твердженням польських дослідників, в Україні
відбувався “тріумфальний похід” польської мови й культури.
Спираючись на підтримку державних структур, поляки повсюдно
відкривали свої школи, витісняли українську мову з діловодства.
Державний механізм Польсько-Литовської держави також при цьому
переродився, адже великопольський “похід” відбувався не тільки в
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колоніальній Україні, а й у теоретично суверенній і рівноправній з
Польщею Литві.
Похитнувшись перед цим колоніальним натиском, частина
української шляхти задовольнилась належністю до панівного стану Речі
Посполитої, відсунула на другий план національні пріоритети,
зближаючись із польською панівною верствою. Саме цим пояснюються
інструкції послам сейму 1645-1646 рр. із вимогами видачі виписок із
місцевих судових книг польською мовою у зв’язку із труднощами
володіння українською мовою1. Згідно з сеймовою постановою 1647 р.,
українська мова перестала бути обов’язковою для виписів із місцевих
ґродських і земських судів2. Польська мова поступово витіснила
українську і з Руської (Волинської) метрики3. Водночас чинився опір
розвиткові православних братських шкіл, відкриттю українських
навчальних закладів.
У цілому польська мовна політика 20–40-х рр. ХVІІ ст. була типовою
для колоніальної політики ХVІ–ХХ ст. усіх без винятку тодішніх
імперій. Натомість нетиповими були права і свободи, надані
Люблінською унією, які з першого дня порушувались. Її умови
перетворилися на голу декларацію й фактично залишилися в історії
радше ідеологічним здобутком, ніж практичною державною
конституцією. Треба мати на увазі, що такий імперський характер
етнічної політики був типовим як для деспотичних, так і демократичних
режимів. М. Драгоманов у свій час звернув увагу на своєрідну
спадкоємність імперського ставлення щодо підкорених етносів на
прикладі Франції4. Зокрема, французькі революціонери кінця ХVІІІ ст.
не лише успадкували його від монархії, яку повалили, а й далі
“розвинули”, вимагаючи від “національних меншин” безумовного
визнання переваги французької мови як найреволюційнішої мови
“республіки і свободи”. До повного абсурду цю тезу довів Наполеон
Бонапарт, підкорюючи під цим прапором народи й викликаючи шалений
спротив та породжуючи епоху національних революцій, провісниками
яких була Нідерландська й Українська національні революції.
Попри польську шовіністичну політику, розвиток етнічного процесу
в Україні другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. призвів до
утвердження єдиної української розмовної мови по всій території
України (при збереженні окремих регіональних мовних традицій). Якщо
виходити з того, що в пізньому середньовіччі поняття “язик” (“мова”)
було рівнозначне поняттю “народ”, то про мету витіснення польськими
шовіністами української мови неважко здогадатися. Задля об’єктивності
1

Архив Юго-Западной России. – К., 1861. – Ч. 2. – Т. 1. – С. 303, 330.
Volumina legum. – Petersburg, 1859. – Vol. 4. – S. 59.
Кеннеді Грімстед П. Руська метрика: книги польської коронної канцелярії для
українських земель (1569-1673 рр.) // Український історичний журнал. – 1989. – № 5. –
С. 57-60.
4
Драгоманов М. Чудернацькі думки про українську державну національну справу //
Драгоманов М.П. Вибрані твори. – К., 1991. – С. 525-529.
2
3
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варто додати, що процес розвитку української мови та національної
освіти постійно гальмувався також церковним характером освіти та
впертим дотримуванням православною і греко-католицькою церквами
“традицій” щодо богослужіння староболгарською мовою, зовсім
незрозумілою як для тодішніх українців, так і для самих болгар.
Невідомо, наскільки успішним був би полонізаційний наступ, якби
українські національні церкви спромоглися скористатися здобутками
соцініанців у мовній сфері1 і запровадити українську мову в освітню й
церковну справу.
І все ж національна свідомість українців утверджувалася. У
католицьких колах поширилася ідея “коренізації” католицтва, утворення
незалежної від поляків домініканської структури. "Дніпрові камені"
В.-Я. Домбровського виразили сподівання патріотичної частини
католицького загалу2. Ідеологію “могутньої Русі” на чолі з панівними на
Волині аристократичними родами поширювали відомі діячі острозького
культурного центру та греко-католицької еліти3. М. Смотрицький
запропонував концепцію етнічного єднання українства: “…Не віра,
отже, русина русином, поляка поляком, литвина литвином робить, а
уродження, кров руська, польська, литовська”4.
Сповідуючи ідею єдності українських земель, соцініанці виступали
ще й ідеологами українського месіанства. А захищаючи православну
церкву, етнічні і культурні цінності, вони розширювали уявлення про
національні потреби ("Антопологія" Т. Діпліца)5.
Розвитку національної свідомості сприяла діяльність братств.
Зокрема на Волині активно діяло Луцьке братство. М. Грушевський
розглядав його як організаційний центр волинської шляхти й міщанства.
Легенда про історичне покликання волинських князів як спадкоємців і
повноправних володарів Русі не лише поширилася на Волині, а й
вплинула на формування козацької державотворчої ідеології київського
національно-культурного центру6. Це поглиблювало конфлікт між
національною та інтернаціональною (великопольською, імперською)
тенденціями.
Привертає увагу й те, що в умовах швидкого зростання невдоволення
пануванням Речі Посполитої та тодішніми соціально-економічними
відносинами передова політична думка не встигла виробити
національний ідеал, придатний для втілення радикальними методами.
1
На відміну від православних і греко-католиків, які здійснювали богослужіння
незрозумілою староболгарською мовою, соцініанці запровадили в своїх церквах розмовну
мову і здійснили переклади Святого Письма, вели полеміку українською мовою.
Антикатолицька пропаганда, просвітництво українською мовою, поширення соцініанської
друкованої інформації сприяли руйнуванню релігійного консерватизму.
2
Кралюк П. М. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній
думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Луцьк, 1996. – С. 34-35.
3
Там само. – С. 48-69.
4
Смотрицький М. Виправдання невинності // Архив Юго-Западной России. – К., 1887.
– Ч. 1. – Т. 7. – С. 244-279.
5
Kawecka-Gryczowa A. Ariańskie oficyny wydawnicze Rodeckiego i Sternackiego. –
Wroclaw, 1974. – S. 114, 155-156.
6
Грушевський М. С. Історія України-Руси. – К., 1994. – Т. 5. – С. 135, 300-304.

119

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

Вона не піднялася вище утопічної шляхетської ідеї польсько-литовськоукраїнської державної тріади в Речі Посполитій, прихильники якої
автоматично опинялись у рядах мрійників, котрі сподівалися на
еволюційне переродження великопольської імперської політики та
казкове зникнення радикальних настроїв серед українців. Ця обставина
підвищувала роль суб’єктивного фактора Української національної
революції, змушуючи творити нові ідеї вже на визвольному марші.
Крім того, об’єктивно існуючі реалії, пов’язані зі становищем станів і
груп українства в Речі Посполитій, породили два типи національної
свідомості, що базувалися на різних соціальних ідеалах – шляхетському і
дрібнобуржуазному. Різновекторність закладеної в них соціальної мети
поляризувала українську націю. А невпинне наростання соціальноекономічних суперечностей загрожувало вилитись у братовбивчу
громадянську війну в час, коли необхідною була національна
консолідація задля скинення колоніального польсько-литовського ярма.
Оскільки існування обох ідеалів було обумовлене історичним місцем
їхніх носіїв, роздуми про здатність станів і груп до самозречення в ім’я
вищої мети, якими рясніє історіографія, мали б цікавити, передусім,
політологів. Адже загальновідомо, що співіснування й конфлікт двох
тенденцій суспільного розвитку та відповідних національних ідеалів
були типовими для націй, які доросли до буржуазних революцій в
умовах чужоземного колоніального панування.
Бездітко В.І. (Харків)
ЛІНГВІСТИЧНА ПОЛЕМІКА
ДОВКОЛА ПИТАННЯ ПРО СТАТУС МОВИ
ТВОРІВ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ
У статті здійснено екскурс в історію питання про статус мови
творів видатного філософа і поета, що до цього часу породжує дискусії
дослідників. У цій філологічній площині розглянуто погляди різних
лінгвістів на характер цього явища, висвітлене власне бачення
вищезазначеної проблеми.
У тисячолітній історії української літератури Григорій Сковорода
посідає особливе місце, як великий письменник XVIII ст., чиї твори
завершують золоту добу українського бароко, а може, і барокову
літературу всієї Європи.
Навряд чи хто-небудь із діячів української культури, окрім хіба
Т. Шевченка, упродовж ХІХ–ХХ ст. привертав до себе таку пильну увагу
світу, як Г. Сковорода. Його твори видавалися і перевидавалися багато
разів не лише в оригіналі, але й у перекладах англійською, італійською,
німецькою, польською, португальською, російською, словацькою,
сучасною українською, чеською та іншими мовами. Можна
стверджувати, що Г. Сковорода постав справжнім символом української
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духовності . Йому призначено було залишити по собі глибокий слід у
спогадах сучасників2.
Про Г. Сковороду написано чимало наукових праць. Його творчість
знаходилась і знаходиться в центрі уваги багатьох дослідників
(П. Житецький, П.Бузук, Г. Гнатюк, І. Білодід, М. Жовтобрюх,
В. Передрієнко, Ю. Шевельов, Л. Лисиченко, М. Лесюк, А. Ярещенко,
Л. Ушкалов та ін.).
Комплексність наукового підходу засвідчує праця відомого
харківського вченого-філолога Л. Ушкалова “Григорій Сковорода:
семінарій”3. Цей фундаментальний посібник подає бібліографічну
інформацію щодо найрізноманітніших питань, пов’язаних із життям і
творчістю великого українського філософа і поета. Тут репрезентовано
перелік усієї наукової літератури, присвяченої Г. Сковороді, що
з’явилася в усьому світі впродовж останніх століть. У роботі
розглядаються: богословські погляди Сковороди, емблематика та
символіка його творів, висвітлюється літературна творчість поета,
розкриваються питання: “Сковорода та мистецтво”, “Педагогічна
діяльність Сковороди”, “Сковорода – перекладач”, “Філософія
Сковороди”, “Мова творів Сковороди” та багато ін. Як бачимо, темарій
цієї праці вражаючий.
М. Семчишин у книзі “Тисяча років української культури.
Історичний огляд культурного процесу” (К., 1993) при дослідженні мови
збірника Сковороди “Басни Харьковские” звертає увагу на простоту і
зрозумілість викладу думок у байках і на той факт, що домінує в них
діалогічна форма.
Окремі питання про мову творів відомого поета знайшли
відображення у статті М. Лесюка “Українська живомовна стихія в
творчості Г. Сковороди” (К., 1996), в якій детально простежуються
особливості мови його творів на лексичному, фонетичному та
граматичному рівнях, а також наводиться багато ілюстрацій, які свідчать
про українську фонетику Г. Сковороди.
Л. Гнатюк розглядає вираження понять “Бог” і “Біблія” в мовній
картині світу Г. Сковороди (Матеріали Всеукраїнської наукової
конференції. – Львів, 1998).
Цей перелік статей можна продовжити та все ж, враховуючи
попередній досвід наукових пошуків, відзначимо, що на сьогоднішній
день лінгвістичної праці, яка б містила узагальнення існуючого
матеріалу про мову творів Григорія Сковороди, до цього часу немає. На
це вказує і професор Л. Ушкалов: “…пильної уваги потребує й велике
коло питань, пов’язаних з мовою Сковороди. Хоча мову творів
Сковороди вивчали непересічні лінгвісти …, сковородинська lingua
mixta й надалі залишається загадковою”4.
1
Сковорода Григорій. Вибрані твори в українських перекладах / Упоряд. текстів,
передм. та прим. Л. Ушкалова. – Харків: Ранок, 2003. – С. 3.
2
Багалій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода. – К., 1992. – С. 472.
3
Ушкалов Л. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – 875 с.
4
Там само. – С. 20.
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Автори лінгвістичних розвідок й до нині не змогли прийти до
одностайної думки: як кваліфікувати мову творів великого філософа і
поета. З огляду на те, що вона складалася із комплексу різнорідних
елементів, то вона викликала різний характер осмислення цього
феноменального явища, породжуючи чимало думок, навіть діаметрально
протилежних.
Предметом наукової обсервації у запропонованому дослідженні є
лінгвістична полеміка довкола питання щодо визначення статусу мови
творів письменника.
Метою дослідження є систематизація існуючих поглядів на характер
мови Г. Сковороди, що не перестає бути предметом дискусії, експлікація
її різнорідних елементів та висвітлення власного бачення
вищезазначеної проблеми.
Засадничими для розуміння причини того, чому мова творів
Г.Сковороди являла собою своєрідну суміш, може слугувати відповідь
на питання: в яких історичних умовах жив і творив відомий філософ?
Відповідаючи на це питання, відзначимо: життя і творчість Сковороди
невіддільні від української дійсності XVIII ст., тогочасних соціальних,
релігійних, культурних та інших подій. Провадиться діяльність
гетьманів І. Мазепи, І. Скоропадського та ін., російських імператорів та
імператриць (Петро І, Єлизавета, Катерина ІІ), відбувається поступова
інкорпорація Гетьманщини та Слобожанщини до Російської імперії,
розквіт і занепад культури українського бароко…1
До того ж російський уряд неухильно проводив політику русифікації
українських земель і заборони української мови. Після того, як Синод у
1720 р. видав указ, затверджений Петром І, про те, що в Києві і в
Чернігові книжки мають друкуватися тільки такою мовою, яка нічим не
відрізняється від московської2, над староукраїнською літературною
мовою нависла серйозна загроза: “…и оные церковные старые книги съ
такими же церковными книгами справливать, прежде печати, съ тhми
великороссійскими печатьми, дабы никакой розни и особаго нарhчія не
было”3.
У 1776 році був виданий новий указ, який вимагав, щоб книжки, які
з’являються в українських друкарнях, були рецензовані і затверджені
вищою духовною владою. Російська мова стала запроваджуватися у
вищих навчальних закладах, зокрема у Київській академії ще до вступу
до неї Г. Сковороди.
Про насаджування російської мови в українських навчальних
закладах свідчить і грамота цариці Анни Іоанівни 1731 р., видана з
нагоди заснування Харківського колегіуму (пізніше тут працюватиме і
1

Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – С. 49.
Русанівський В.М. Староукраїнська і слов’яноруська мови на тлі розвитку інших
слов’янських літературних мов // Мовознавство. – 1997. – № 1. – С. 7.
3
Житецький П.Г. “Енеїда” Котляревського і найдавніший список її у зв’язку з оглядом
малоруської літератури XVIII ст. // Хрестоматія з історії української мови. – К., 1959. – Ч. 1
/ Упор. П.Д.Тимошенко. – С. 103.
2
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наш геніальний просвітитель): “… також де стараться, чтоб науки
вводить на собственном российском языке, а неспокойных и вражды
творящих учителей и учеников унимать и сменять…”1
Такими складними і суперечливими були умови, в яких жив і творив
Г. Сковорода. До того ж, наближався час формування української
літературної мови на народнорозмовній основі. Усе це, звичайно, не
могло не позначитись на мові творів письменника. Дискусійною є також
проблема визначення її “інґредієнтів”.
Переважна більшість дослідників розглядає мову творів Сковороди
як суміш різних елементів: П. Житецький вважав її мішаниною
церковнослов’янських, українських і російських складників: “Нелегко
іноді розібратися у цьому хаосі слів, то відмінних за значенням і
походженням, то подібних за значенням, але відмінних за походженням
…. Підкоряючись різноманітним впливам мови, то книжної, то
розмовної, то міської, то сільської, він ніби втратив саме відчуття її”2.
На думку П. Плюща, мова творів Г. Сковороди наближається до
тогочасної російської літературної мови або являє собою суміш
церковнослов’янізмів, українізмів, русизмів3.
А. Ярещенко підкреслює, що в мові філософських, богословських
трактатів та їхньої поетично-прозової інтерпретації (“Сад божественних
пhсней”, “Байки Харківські”) простежуються елементи традиційної
книжкової мови з її складниками: розмовною живою староукраїнською
мовою, старослов’янською мовою, зразками авторського словотворення
на ґрунті української та російської морфеміки, тогочасною російською
мовою, латинською і грецькою лексикою4.
Частина дослідників вважає російську мову підґрунтям мови творів
письменника: „головною основою мови Сковороди є російська
письменна мова XVIII ст.” (П. Бузук)5. Іншого погляду дотримується
Д. Чижевський: “і мова Сковороди, і його літературний стиль не мають
із мовою та літературним стилем сучасної йому російської літератури
нічого спільного”6.
Ю.Шевельов (Шерех), дослідивши мову творів Г.Сковороди,
приходить до висновку: “Це була специфічна російська мова,
сформована на українському субстраті. Ось у чому ключ до проблеми

1
Цит. за: Лесюк М. Українська живомовна стихія в творчості Г.Сковороди //
Дивослово. – 1996. – № 8. – С. 38-41.
2
Житецький П. “Енеїда” Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури
XVIII ст. – К., 1919. – С. 40.
3
Плющ П.П. Зауваження про мову І.Некрашевича і Г.Сковороди // Історія української
літературної мови. – К.: Вища школа, 1971. – С. 235-238.
4
Ярещенко А.П. Г.С.Сковорода і українське слово // Проблеми вивчення наукової і
художньої спадщини Г.С.Сковороди: Тези доповідей республіканської наукової
конференції, присвяченої 270-річчю з дня народження українського поета і філософа. –
Харків: ХДПУ, 1992. – С. 55-56.
5
Бузук П. Мова і правопис в творах Г.С.Сковороди // Памяти Г.С.Сковороды (17221922) // Зб. статей. – Одеса, 1922. – С. 62-84.
6
Чижевський Д. Український літературний барок: нариси. – Харків, 2003. – С. 333.
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витвору Сковородою основної його мови”1. На підтвердження своєї
думки Ю.Шевельов наводить такий аргумент: можна прийняти за
аксіому, що російська мова була узвичаєною розмовною мовою у тих
краях у часи Сковороди, тобто в 1759–1794 рр. від його приїзду до
Харкова2.
Деякі вчені поставилися до цієї концепції негативно. Так, Л. Ушкалов
(ми схильні поділяти його думку) відзначав: “Мова нашого філософа
посутньо відрізняється від російської мови харківських літераторів –
українців XVIII ст. – недаром уже на початку ХІХ ст. І. Снєґірьов
зауважував, що задля того, аби розуміти Сковороду, слід знати
українську мову”3. Л. Лисиченко продовжує, що Слобідська Україна і
прилеглі до неї території порівняно недавно втратили свій соціальний
устрій, за якого козацька старшина й козаки користувались, як і все
населення, українською мовою, а на письмі – староукраїнською
писемною мовою. Тому тут зберігалися ще старі традиції української
мови й української літератури.4
Л. Сафронова “інґредієнтами” мови творів Г. Сковороди вважає
комплекс церковнослов’янської, російської літературної та російської
розмовної мов на якому він викладає свою науку про Біблію, світ та
людину5.
Полемізуючи з Л. Сафроновою, Л. Ушкалов у своїй статті “Світи
Григорія Сковороди в дзеркалі семіотики” відзначав: “Сам Сковорода
вважав свою “мову з письма” таки українською”6, а у передмові до
вибраних творів поета в українських перекладах наголошував, що то
була українська книжна мова доби пізнього бароко, по-своєму граційна і
вишукана7.
Г. Сковорода вважав, що пише по-українському Це підтверджує той
факт, що у вступній заувазі до переробки “Басні Езопової” він
констатував: “Преображенна на новый вид малороссійскими фарбами
для учеников поетики 1760-го года в Харьковh”, у підзаголовку 14-ї
пісні писав: “Древняя малороссійска о суетh и лести мирской”; на
початку 24-ї – зауважував: “римского пророка Горація, претолкованна
малороссійским діалектом”.
1
Шерех Ю. Пролеґомена до вивчення мови та стилю Г.Сковороди // Пороги і
Запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Упорядник і автор приміток
Р.М.Корогодський. – Харків: Фоліо, 1998. – Т. 3. – С. 409.
2
Шевельов Ю. Попередні зауваги до вивчення мови та стилю Сковороди // Записки
Наукового Товариства імені Шевченка. Праці філологічної секції. – Львів, 2000. –
Т. ССХХХІХ. – С. 210.
3
Ушкалов Л.В. Григорій Сковорода: семінарій. – Харків: Майдан, 2004. – С. 469-470.
4
Лисиченко Л.А. Григорій Квітка-Основ’яненко (біля витоків українського
відродження) // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць / За заг. ред.
Л.А.Лисиченко. – Харків: ХДПУ, 2004. – Вип. 11. – Ч. 1. – С. 11.
5
Сафронова Л.А. Три мира Г. Сковороди. – М.: Индрик, 2002. – С. 7.
6
Ушкалов Л.В. Світи Григорія Сковороди в дзеркалі семіотики // Збірник Харківського
історико-філологічного товариства. – Харків, 2004. – С. 307.
7
Григорій Сковорода. Вибрані твори в українських перекладах / Упоряд. текстів,
передм. та прим. Л. Ушкалов. – Харків: Ранок, 2003.
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А. Ярещенко наголошує на тому, що поет належить до тих геніїв
слова, які сприяли дальшому розвиткові двох культур Східної Європи –
української і російської, а лексичну основу його мови розглядає як
словотвірний “двобій” цих культур за реальні культурно-мовні
пріоритети1.
Експлікантом наступного грона потрактувань мови творів поета
виступає позиція учених, згідно з якою мовою його творів є
староукраїнська
мова
(Л. Веневцева,
М. Протасова,
І. Іваньо,
Л. Лисиченко та ін). Наприклад, Л. Веневцева, М. Протасова вважають
Г. Сковороду представником української літератури і старої української
літературної мови.
На думку І. Іваньо, мова Г. Сковороди – староукраїнська книжна
літературна мова останнього періоду її функціонування. І тому вона
включає в себе елементи старослов’янської, російської та живої
української мови. Пропорції і характер взаємодії цих елементів
неоднакові у творах різних жанрів або різних періодів творчості2.
Мовний світ Г.Сковороди, відзначає Л. Лисиченко, містить у собі
традиції і досвід старослов’янської і староукраїнської мов (остання, як
відомо, у XVIII ст. була основною формою літературної української
мови), продовжуючи традиції попередніх епох3.
Підтримуємо позицію, згідно з якою літературна спадщина
Г. Сковороди відобразила високий рівень розвитку давньої української
літературної мови4.
Цікавим є погляд В. Русанівського, згідно з яким “мова Г. Сковороди
– це не пряме продовження староукраїнської, а якісно нове явище,
покликане репрезентувати собою єдину східнослов’янську літературну
мову. Служачи культурним потребам українців, і слов’яноруська, і
спільносхіднослов’янська мова Г. Сковороди витіснили з ужитку уже
освячену двома століттями староукраїнську літературну мову”5.
Індекс яскравості живого розмовного струменя у мові творів
Г. Сковороди, на нашу думку, незаперечний: “Мова творів письменника
фіксує живомовний вплив. Питома вага живого народного елемента у
строкатій мові його жанрів – дуже різна, надто неоднакова6. На
примхливо-строкатому килимі сковородинських творів, на тлі чисельних

1
Ярещенко А.П. Геній слова // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції,
присвяченої 200-річчю з дня смерті українського поета і філософа Григорія Сковороди. –
Харків: ХДПУ, 1994. – С. 58.
2
Іваньо І.В. Григорій Сковорода. Вірші, пісні, байки, діалоги, трактати, притчі, прозові
переклади, листи. – К.: Наук. думка, 1983.
3
Лисиченко Л.А. Мовний світ Григорія Сковороди // Проблеми вивчення наукової і
художньої спадщини Г.С.Сковороди // Тези доповідей республіканської наукової
конференції, присвяченої 270-річчю з дня народження українського поета і філософа. –
Харків: ХДПУ, 1992.
4
Стилістика української мови / За ред. Л.І. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – С. 132.
5
Русанівський В.М. Історія української літературної мови. – К.: АртЕк, 2002. – С. 134.
6
Наконечний М.Ф. На грані старої і нової літератури української мови // Тези
доповідей республіканської наук. конф., присвяченої 250-річчю з дня народження
Г.Сковороди. – Харків, ХДУ, 1972. – С. 120.
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елементів традиційно-книжних, церковнослов’янських та інших виразно
виступають елементи живої народної української мови1.

Г. Сковорода у своїх мовних шуканнях звертався до української народної
творчості, свідомо вводячи до творів народнопоетичні елементи, особливо
часто прислів’я та приказки2. Це також відмічають і В. Передрієнко3, і О.
Маленко4 та ін.
У побуті Г. Сковорода користувався українською мовою. У своїй
щоденній практиці спілкування з народом поет розмовляв простою мовою,
що підтверджує його біограф М. Ковалинський: Сковорода “завжди любив
природну мову свою й рідко змушував себе до розмови на мові чужій”5. Це
засвідчують також спогади Ф. Луб’яновського.
Цінною, гадаємо, є думка М. Наконечного: серед книжних та письменних
людей Наддніпрянщини та Слобожанщини народна українська вимова і тоді,
і геть пізніше була дуже розповсюджена6. Заслуговує на увагу і твердження
М. Лесюка: “І все ж, який би не був відсоток старослов’янських і власне
російських слів у художніх та філософських творах Г. Сковороди, він був
письменником українським, бо, чи хотів він того, чи ні, у його творах
пробивається, пульсує простонародна мовна стихія…”7
Роздумуючи над питанням про статус мови творів Г. Сковороди,
переконуємося в тому, що попри все розмаїття кваліфікації мови творів
видатного філософа і поета різними лінгвістами, можна визнати
пріоритетною концепцію, згідно з якою мова його творів віддзеркалює
тогочасний суперечливий стан розвитку української літературної мови ІІ
половини XVIII ст. (давньої, старої, часів бароко).
Проведене нами дослідження дає підстави стверджувати: творчий
доробок Г. Сковороди конденсує різні складові елементи суміші мов
(церковнослов’янської, латинської, грецької, російської, української та ін.).
Неоднозначність
трактування
мови
сковородинських
творів
пояснюється, на нашу думку, недостатнім рівнем вивчення загального стану
тогочасної літературної мови, а також неузгодженістю перекладів його
творів, що стимулює подальші пошуки.
Особистість Г. Сковороди, наділена сутнісним баченням, була прологом
до становлення нової української літературної мови на загальнонародній
основі, оскільки містила імпліцитні й експліцитні особливості живомовного
струменя української народної мови.
1
Моргун П.А. Місце Г.Сковороди в історії розвитку української літературної мови //
О.О.Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Харків: ХДУ, 1962. – С. 98.
2
Забєліна В.П. Спостереження над мовою художніх творів Г.С.Сковороди // Тези
доповідей Республіканської наук. конф., присвяченої 250-річчю з дня народження
Г.С.Сковороди. – Харків, 1972. – С. 99.
3
Українська народна мова XVIII ст. у творах Г.С.Сковороди. – Харків, 1972.
4
Народнопоетична лексика у контексті Сковородинівського бароко. – Харків, 1994.
5
Мишанич О.В. Народність творчості Григорія Сковороди // Тези доповідей республ.
наук. конф., присвяченої 259-річчю з дня народження Г. Сковороди. – Харків: ХДУ, 1972. –
С. 44.
6
Наконечний М. На „грані” старої і нової літературної української мови // Тези
доповідей республіканської наук. конференції, присвяченої 250-річчю з дня народження
Г. Сковороди. – Харків, 1972. – С. 120.
7
Лесюк М. Українська живомовна стихія в творчості Г. Сковороди // Дивослово. –
1996. – № 8. – С. 39.
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Тумай Н.В. (Київ)
ДО ПИТАННЯ
ЛІНГВОЦИДУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(ХІХ ст.)
У статті висвітлюється доля української мови в ХІХ ст.
Аналізується мовна політика уряду царської Росії.
Питання історії української літературної мови сьогодні становлять
особливий інтерес у зв’язку з актуальними завданнями вироблення
об’єктивної, науково виваженої концепції національної історії України
загалом і концепції історії української культури. Українська літературна
мова, як відомо, – це вагомий складник національної культури.
Увага до питань історії української літературної мови зумовлена не
тільки загальнонауковими потребами пізнання істини. Важливим
чинником піднесення рівня гуманітарної освіти є мовна освіта.
Належного мовного ж виховання можна досягти тоді, коли як важливі й
актуальні сприйматимуться не тільки проблеми сучасної української
мови, а й осмислюватиметься історичне минуле нашої мови.
ХІХ ст. займає важливе місце в національно-культурній, зокрема й у
мовній, еволюції України. Вагоме місце в українському національному
русі цього періоду, як і попередніх етапів, посідало мовне питання. Це
зумовлювалося не тільки загальновідомою філософською тезою про
важливу роль мови в житті людського суспільства, а й спеціальним
статусом української мови в Україні. Як відомо, у царській Росії
українська мова не була рівноправною з російською, її функціонування
регламентувалося
офіційними
заборонами.
Українське
слово
допускалося тільки в художню літературу (та й то з певними
обмеженнями). В інших сферах українська мова фактично заборонялася.
Тож питання, пов’язані з існуванням і розвитком української мови в
зазначений період були особливо гострими.
Українські лінгвісти (І.К.Білодід, П.Й.Городецький, Г.П.Їжакевич,
П.П.Плющ, М.А.Жовтобрюх, П.Д.Тимошенко та ін.) вже висвітлили ряд
важливих проблем історії української літературної мови, проте в частині
публікацій радянського періоду було спотворено наукове уявлення щодо
національної мовної сфери. На даному етапі є праці, автори яких лише
частково торкаються даної проблеми. Треба відзначити монографію
В.Лизанчука ,,Навічно кайдани кували” про історію русифікації України.
Звернувся до цієї проблеми М.А.Жовтобрюх, написавши монографію
про історію українського мовознавства тоталітарної доби. Про
перешкоди на шляху розвитку української мови у ХІХ столітті праця
Ф.Савченка ,,Заборона українства 1867 р.” Частково до питання
лінгвоциду зверталися історики української літературної мови, зокрема
В.Чапленко, І.Огієнко та ін. Вагоме місце в дослідженні цього етапу
розвитку української літературної мови посідає монографія відомого
американського україніста професора Ю.Шевельова ,,Українська мова в
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першій половині двадцятого століття (1900 – 1941): Стан і статус”. Дана
проблема розглядалася у дослідженнях Л.Масенко ,,Мова і політика”,
С.Єфремова ,,Мартиролог українського слова”, Б.Сокола ,,Дослідження
особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії
навколо неї у ХІХ – поч. ХХ ст.”, Ю.Шереха ,,Пороги і Запоріжжя” та ін.
За останній час зросла кількість науково-публіцистичних праць,
статей про лінгвоцид української мови (Л.Мацько, І.Фаріон, В.Радчук та
ін.)
Знання рідної мови – це та необхідність, яка не повинна
заперечуватися ніким і ніколи. Найбільші мислителі світу з найдавніших
часів пов’язують життя мови з духовним життям людини. О.Потебня
зазначав, що ,,мова є спеціальним видом духовності, який керує усім
іншим”1. Головною ознакою концепції духовності, яку розробляв і
розвивав учений, став зв’язок духовності з мовою.
Духовна діяльність формується за допомогою мови, і мова в цій
діяльності є перша в часі подія”2.
Г.-В.-Ф. Гегель у праці ,,Феноменологія духу” всю набуту людством
культуру (мову, фольклор, літературу, традиції і т.д.) розглядав як
,,царство духу”. Упродовж усього життя людина переймає культурний
досвід суспільства, ,,прилучається до царства духу”, переносячи його із
зовнішнього світу у світ внутрішній. За Гегелем, внутрішній світ людини
безпосередньо залежить від засвоєння нею цього культурного досвіду. А
увесь культурний досвід конкретного народу перетрансформовується в
його мові.
Мова, за Гумбольдтом, є орган, що утворює думку. Мислення не
тільки залежить від мови взагалі, а до певної міри зумовлена кожною
конкретною мовою. Мови – це органи оригінального мислення3.
Згідно з гіпотезою Ч.Сепіра, специфіка логічної будови
національного мислення визначається мовою. Характер пізнання
дійсності залежить від мови, якою мислить суб’єкт пізнання. Люди
членують світ, організовуючи його в поняття і розподіляють значення
так, а не інакше, оскільки є учасниками певної угоди, яка має силу лише
для даної мови4.
Мова створює той духовний простір, втручання в який веде до
нищення не тільки системи, а й руйнування оригінального мислення
того народу, який є носієм даної мови, а відтак до його загибелі як
етносу.
Однак мовна ідентичність як потенційний чинник самобутнього
національного розвитку дуже часто в історії людства ставала головною
мішенню агресивних акцій з боку панівних еліт державних органів.
1

Мысль и язык. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 166.
Там само. – С. 69-70.
Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное
развитие человечества // Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс,
1984. – С. 11.
4
Сэпир Э. Язык. – М.: ОГИЗ, 1934. – С. 171-172
2
3
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Суспільство досить часто негативно впливало на існування мови: від
звичайного ігнорування, незнання до офіційних заборон і репресій щодо
носіїв своєї рідної мови. Такий вплив на ,,розвиток” мови можна назвати
одним словом – лінгвоцид.
Лінгвоцид – це свідома, цілеспрямована політика і суспільна
практика панівної нації, скерована на ліквідацію мови підлеглого народу
з метою його денаціоналізації й асиміляції.
Асиміляція – процес довготривалий, адже спочатку необхідно
зруйнувати той духовний світ, який відрізняє поневолений народ від
поневолювача. Оскільки цей ідеальний світ тримається у мовній формі,
то панівна еліта нищить мову підкореного народу і водночас насаджує
йому свою мову.
Основний удар лінгвоциду падає на писемне слово. Письмо є засобом
подолання часово-просторової обмеженості усного мовлення. Письмово
зафіксовану інформацію можна отримати у незмінному вигляді де
завгодно і як завгодно пізніше. Таким чином, письмове мовлення є
засобом ідентифікації і консолідації членів етнічної спільноти, що
проживають на різних територіях і в різний час, – воно поєднує сучасне з
минулим і майбутнім. Позбавити писемної мови означає значною мірою
роз’єднати націю в просторі і часі, позбавити його територіальної
єдності і часової тяглості.
Лінгвоцид щодо української мови має довгу історію, сторінки якої
рясніють погордою, підступом, лицемірством поневолювачів.
Торкнемося лише окремих сторін та епізодів цієї історії.
Уже у 1686 р. була ліквідована автокефалія Української православної
церкви, що існувала з 988 р., тобто з часу хрещення Києва князем
Володимиром. А в 1721 р. священний синод і царський уряд прийняли
указ про заборону друкувати книги українською мовою. Указ дозволяв
тільки передрук старовинних церковних книг, вимагаючи, однак,
піддавати їх відповідному редагуванню, вивіряючи з великоросійським
правописом.
Підкоривши і приєднавши велику кількість народів і народностей,
російський царизм проводив політику, яка повинна сприяти
поступовому злиттю національних окраїн в єдину державу шляхом
денаціоналізації і насильницької русифікації цих народів.
У 1917 р. досліднику М.Корніловичу потрапив до рук невідомий
раніше громадськості документ – копія заповіту Олександра II, його
достовірність була засвідчена Олександром III. Заповіт був написаний
Олександром II у Лівадії 8/20 вересня 1876 р. і пізніше не був
скасований. Він носив політичний і сімейний характер. Цар заповідaв
своєму синові Олександру оберігати єдність монархії, вважаючи, що
“могутність Росії основана на єдності держави, а тому все, що може
вести до порушення цієї єдності і окремого розвитку різних народностей
для неї шкідливо і не повинно допускатись”1.

1

Корнілович М. Заповіт Олександра ІІ // Україна. – 1924. – Кн. 2. – С. 161-162.
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Треба сказати, що син, як міг, намагався не допускати окремого
розвитку різних народів і народностей, і це стосувалося насамперед
українського народу.
Жорстокість заборон була очевидною. Так, у 1677 р. патріарх Яким
забороняє друкувати книжки українською мовою. 5 жовтня 1720 р.
виходить наказ Петра I про заборону друкувати книги українською
мовою. Цим же наказом Петро I прирік старі українські церковні книги
на спалення.
У 1724 р. керівництво Києво-Печерської лаври оштрафовано на 1000
карбованців за те, що без дозволу Москви ним випущено “Тріодь”, яка
мала розбіжність з великоросійським правописом.
У 1752 р. проголошено указ про заборону викладати українською
мовою в Києво-Могилянській академії.
Синод Російської православної церкви у 1769 р. видав заборону на
друкування та використання українського “Букваря“. У Галичині в
1775 р. австрійський уряд заснував шестикласні гімназії та ліцеї.
Викладання в цих закладах велося тільки німецькою мовою. Нагляд за
порядком у гімназіях та ліцеях віддано римо-католицькій капітулі.
У 1783 – 1796 рр. Самуїл Миславський, православний митрополит
київський, запроваджує у Києво-Могилянській академії російську мову.
Левова частка заборон припадає на роки правління Катерини ІІ (1762
– 1796), один із визначальних політичних принципів якої полягав у
цілеспрямованому ,,обрусении народів”. Найголовніші ,,заслуги” в
нищенні української мови і культури Катерини ІІ полягали у
запровадженні навчання російською мовою в українських колегіях
(1783).
Було наказано ,,о непременном и неукоснительном соблюдении как
учителям, так и учащимся правил российского правописания”, а дяки та
священики мали читати молитви, Службу Божу голосом, «свойственным
российскому наречию»1. Особливим винаходом Катерини ІІ була
всеохоплююча кампанія перейменування назв поселень: село Микитине,
колишній Микитин Ріг, де у 1638 – 1652 рр. була Січ, стало містом
Нікополем; с.Матвіївка перейменовано у м. Павлоград; с. Орлик –
Ольвіополем; тепер Первомайськ.
На Півдні України первісні назви поселень витіснено іменами членів
керівної імператорської родини або ж, як данина тогочасній моді,
грецькими назвами: Катеринослав, Олександрія, Сімферополь,
Катеринопіль, Мелітополь, Херсон тощо2.
Імператриця розуміла, що антропоніми не тільки іменна справа, а,
передусім, духовна й політична. Це один із визначальних способів
індивідуалізації етносу. Зі зруйнуванням історичної топоніміки зникає
увесь пласт культури, чого й треба було досягти російським царям.
Новий топонімічний простір, який створила Катерина ІІ, давав початок
1
2

Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. – С. 25.
Лоза Ю. Україна. Оглядова мапа. Пояснювальний текст. – К., 1994. – С. 17-18.
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новій системі буття: відчужувати українця від його історії, яка досі
існувала через згорнутий духовний центр – топонім.
У 1804 р. виходить безглуздий закон про заборону вчитися в усіх
школах України українською мовою.
Згідно з розпорядженням 1829 р. у повітових судах і магістратах
Київської губернії було впроваджено ведення діловодства виключно
російською мовою1.
Дійшло до того, що писати забороняли навіть окремі літери з
української абетки, тобто ,,малоросійською мовою” дозволялося поки що
ніби й читати, але лише в російській інтерпретації. Зокрема, на це
вказував виданий 1859 р. у Росії урядовий циркуляр, згідно з яким
визначалося, що твори малоросійського наріччя мають друкуватися не
інакше, як російськими буквами2.
Такі розпорядження повинні були переконати всіх у тезі, висловленій
В.Бєлінським про те, що немає малоросійської мови, а є обласний
малоросійський діалект. Тому літературною мовою освічених
малоросіян має бути російська мова. З цією метою видавали
розпорядження про поліпшення вивчення російської мови в гімназіях3. А
вже зі звітності за 1849 р. дізнаємося про заходи, вжиті директорами
гімназій і училищ Київського округу щодо поліпшення вивчення
російської мови в гімназіях і училищах4. Однією з умов кращого
опанування російською мовою вважалося призначення викладачами
навчальних закладів ,,осіб російської національності і православного
віросповідання5.
Послідовно від початку ХІХ ст. українським школам накидають
російську систему освіти. У 1807 р. учитель Харківської гімназії
Т.Селіванов писав: ,,Ми застали в училищах самого Харкова учителів,
які спілкувалися з учнями виключно українською мовою; але ми,
новоприбулі із семінарії вчителі, згідно з розпорядженням керівництва,
зломили їх, привчили говорити російською”6.
У 1862 р. у підросійській Україні закрито всі безплатні недільні
українські школи для навчання дорослих. 1863 р. ознаменований
горезвісним Валуєвським указом. Після його проголошення українська
мова була вигнана не лише зі шкіл та вузів, а й з усіх державних установ.
Усе діловодство, навіть доповіді в церквах велися російською мовою7.
Найбільш далекоглядні представники влади розуміли, що подібними
заборонами (а українська мова зазнала близько 200 заборон) можна не
лише досягнути бажаних результатів (змусити народ забути свою мову і
культуру), а й викликати зворотну реакцію. Про це неодноразово
писалося як міністру внутрішніх справ, так і царю. У 1881 р. царський
1
Центральний державний історичний архів у м. Києві (далі – ЦДІА у Києві), ф. № 442,
оп. № 1, од. зб. № 309.
2
Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. – С. 26.
3
ЦДІА у Києві, ф. № 442, оп. № 82,спр. 648.
4
ЦДІА у Києві, ф. № 707, оп. № 15, спр. 221.
5
ЦДІА у Києві, ф. № 442, оп. № 539, спр. 22.
6
Лизанчук В. Навічно кайдани кували. – Львів, 1995. – С. 78.
7
Залізняк М. Нариси про національне питання. – К., 1918. – С. 13-16.
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уряд був змушений зробити незначне полегшення українцям, дещо
модифікувавши Емський указ (1876 р.). Безпосереднім приводом для
перегляду указу став лист Київського генерал-губернатора М.І.Черткова
до міністра внутрішніх справ, викликаний проханням композитора
М.В.Лисенка зняти заборону київської цензури з четвертого випуску
його пісень, надісланого з-за кордону. Цей випуск не допускали до
продажу не на підставі змісту надрукованих у ньому пісень, а через те,
що в указі 1876 р. М.І.Чертков, який був противником суворих заборон
1876 р., використав цю нагоду для того, щоб поставити на обговорення
питання про доцільність цих розпоряджень.
В інтересах росту довір’я до уряду, М.Чертков пропонував відмінити
обмеження 1876 р. і поставити літературні твори, написані
малоросійською мовою, в однакові цензурні умови з творами,
написаними російською мовою.
Такої ж думки дотримувався і харківський генерал-губернатор князь
О.Дондуков-Корсаков, який теж написав офіційну записку до
міністерства внутрішніх справ, вважаючи, що правила 1876 р. не тільки
не досягли своєї мети, а навпаки – викликали незадоволення навіть серед
тієї частини малоросійської інтелігенції, яка завжди була щирою
прихильницею єдності з Росією. Князь вважав, що ці правила
потребують значного пом’якшення1.
Ознайомившись із цими записками, Олександр III звелів скликати
“особливу нараду“ для перегляду закону 1876 р. 8 жовтня 1881 р. цар
затвердив доповідь міністра внутрішніх справ, у якій відзначалося, що
нарада визнала за потрібне зберегти правила 1876 р., але доповнити їх
такими постановами:
дозволити друкувати словники української мови російським
правописом і тексти до нот;
допускати драматичні п’єси українською мовою, але з особливого
кожного разу на те дозволу вищої місцевої влади.
У репертуарі театру мали обов’язково чергуватися поряд з
українськими російські п’єси2. Затверджені Олександром III правила 8
жовтня не були оприлюднені, а лише повідомлені відповідним органам
управління “конфеденційно“.
У 1892 р. відбулося подальше посилення цензурних обмежень:
українські книги підлягали особливо суворій цензурі й їх кількість
скорочувалася при “найменшому до того приводу“. А спроби отримати
дозвіл на періодичне видання українською мовою зустрічали сувору і
беззастережну відмову. У 1894 р. цензурне відомство знову рішуче
нагадало про заборону ввозити українські книжки з-за кордону. А у 1895
р. головне управління у справах преси запропонувало не дозволяти до

1
Стебницкий П. Очерк развития действующего цензурного режима // Україна. Наука і
культура. – К., 1993. – Вип. 26-27. – С. 102.
2
Об отмене стеснений малорусского печатного слова. – Изд. Импер. Академии Наук. –
1905. – С. 11-12.
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друку книжок і збірників малоросійською мовою, призначених для
дитячого читання.
Подібні розпорядження з повною ясністю характеризували загальну
тенденцію влади до викорінення української мови.
Мовна ситуація, як правило, відбиває існуючі соціально-економічні
умови життя суспільства. Як і вона сама, так і зв’язані з нею
комунікативні відношення обумовлені, вони природно виходять із
ситуацій і станів попереднього часу і зберігають у собі елементи
майбутнього розвитку. Для кожної суспільно–економічної формації
характерні особливі умови мовних контактів і взаємодій, свої форми
співіснування мов, а також їх суспільні наслідки. Але жодна формація,
держава, народ не мають права виносити смертний вирок будь-якій мові,
витісняти її зі сфер вжитку, зневажати, бо, як зазначав В.Гумбольдт,
завдяки розмаїттю мов безпосередньо збагачуються наші знання про світ
і примножується те, що пізнається нами в цьому світі.

Рубашова С.О. (Київ)
МОВНЕ ПИТАННЯ
В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД
60-х рр. ХІХ СТОРІЧЧЯ
У статті досліджується мовне питання в діяльності українських
громад 60-х рр. ХІХ ст. Автор переконаний, що незважаючи на
жорстокий лінгвоцид царату стосовно українства, інтелігенція своєю
діяльністю сприяла пробудженню у народі почуття самоповаги, свого
національного «Я».
Наприкінці 50-х – початку 60-х років XIX ст. на арену національновизвольної і соціально-політичної боротьби в Наддніпрянській Україні
знову виступила інтелігенція. Ця нечислена верства змушена була
долати великі перешкоди, бо об’єднувала її загальна відроджена і
натхненна віра в українську народну самобутність, любов до рідного
краю і люду.
Для національно-культурної роботи, для протидії імперській
шовіністичній політиці царського самодержавства, для виборення
національних прав українського народу, вона об’єднувалася в організації
громади. У 60-х роках такі угруповання діяли в Києві, Полтаві, Харкові,
Чернігові.
До складу громад входили представники різних інтелігентських
професій: викладачі, студенти, учні середніх навчальних закладів, зрідка
селяни і робітники. Вони не відзначалися численністю своїх лав. Так,
київська громада найбільша на наддніпрянських теренах нараховувала
250 – 300 постійних учасників. Водночас полтавська, харківська та
чернігівська громади об’єднувала за нашими підрахунками ще
приблизно 50-60 чоловік. Рівень їхньої готовності до громадської
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діяльності був високим. І патріотичні поривання більшості з них кликали
їх до тяжкої, виснажливої праці на суспільній ниві.
Проаналізувавши публічні виступи громадівців того часу (“Моя
исповедь” В.Б. Антоновича, стаття П.Г. Житецького “Русский
патриотизм», колективний «Отзыв из Киева», записка А.Л. Шиманова
«Нам тяжелы противоречия, а еще может быть тяжелее равнодушие к
ним»), мемуарні матеріали, спогади й окремі документи, а також
матеріали періодичних видань, можемо окреслити коло провідних
національних, політичних, соціальних ідей діячів українського
національного руху на межі 50-60-х років минулого століття.
Учасники визвольного руху, передусім, розгорнули значну
різноманітну теоретичну і практичну діяльність, спрямовану на
національно-культурне відродження України, здобуття національних
прав українського народу. Тому головним питанням, яке найчастіше
дискутувалося, було національне. За умов, коли царська Росія
посилювала русифікаторську політику і гальмувала розвиток української
мови, літератури, всього того, що становить сукупність духовності
народу, що потерпав тоді від реалізації імперської державної політики.
Українці, як зазначає Орест Субтельний, повинні були втратити свої
відмінні риси й стати “справжніми росіянами”1.
Важливим є те, що основою громадівського руху був щирий
патріотизм, який відбивався в любові до своєї Вітчизни, у прагненні
працювати в ім’я її інтересів. В.Б. Антонович зарахував до громади тих,
які “...люблять свою батьківщину і бажають їй розвитку і
процвітання...”2 Він наполягав на тому, щоб його однодумці були
патріотами, які “дорожать надзвичайно своїми обласними відмінностями
і своїм обласним наріччям”3. Кожний громадівець мав вільно володіти
українською мовою, дотримуватися українських звичаїв, свідомо
служити своєму народові, славити історичне минуле України. З самого
початку в діяльності громад була закладена національна ідея, що мала
демократичний грунт. В.Б. Антонович з цього приводу зазначав, що ніде
так не поєднується національна ідея з демократизмом як на Україні: бути
демократом, стояти на сторожі народних інтересів і не бути патріотом не
можна4. Тургєнев – відомий російський письменник писав щодо цього:
“будь я украинец, я бы личное безразличие к своей народности считал
бы преступлением: я бы не захотел быть русским5.
Одним із центральних питань українських громад, їх своєрідним
живим нервом було питання збереження національної мови. Адже мова,
як відомо, є найпримітивніша ознака кожної національності. Сумна
1

Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991. – C. 185.
Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995. –
С. 144.
3
Там само. – С. 138.
4
Там само. – С. 132.
5
Цит за: Гніп М. До історії громадського руху 1860-х рр. / Записка А.Л. Шиманова // За
сто літ. – 1930. – № 5. – С. 182.
2
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перспектива її неминучої, здавалося б, загибелі, спонукала освічених
людей до збирання пам’яток української мови та її захисту. Відстоюючи
українську мову і культуру, громадівці за висловом І. Огієнка, глибоко
усвідомлювали, що «мова – душа кожної національності, її святощі, її
найцінніший скарб»1.
Київські громадівці ще на початку 1860-х рр. звернули велику увагу
саме на мовне питання. В.Б. Антонович слушно зауважував, що
прагнення українців “писати на своєму наріччі і, разом з тим, вивчати
багату скарбницю народної поезії, заслуговує на повагу2. Адже, за
словами П. Житецького, “мова та письменство – це історичний орган
його окремішності, єдина міцна сила, на яку він може покладати надію”3.
Звідси, “якщо існують дві руські народності, то мають існувати і дві
мови і літератури”4. Такої ж позиції дотримувалися діячі й інших
громад. Так, у листі до галицької молоді харківські громадівці писали:
“найважливіша і огульна наша мета така ж, як у киян, полтавців і всіх
українців: розвивати народ на його власних початках, виробляти
літературну мову, допомагати складанню самостійної української
літератури”5. А далі: “Перше, на що ми вказуєм – це самостійність
народної української мови, а також вдачі і поглядів”6. Молоді громадівці
разом з тим констатували той факт, що українська народна поезія й жива
мова народна були занедбані й занехаяні серед освічених кіл і не мали
доступу ні в училища, ні в гімназії, ні в університети. Тому “чи не краще
ж учити народ його власною мовою, стверджуючи любов до неї і чи не
краще розвивати в ньому свої вродимі основи духовності, розширювати
його кругозір посеред різного життя, вияснити його положення й вагу,
привчати дивитися на все, що народила духовна його вдача, як на
народну святиню, возвишати чисту його душу вищими творами народної
поезії – як от Шевченкові твори”7. А для цього нам необхідні вироблена
народна мова і література, які задовольняли б духовні потреби не тільки
простих хліборобів, а й інших верств народу закінчували свій лист
харківські громадівці8. Отже, спільною метою всіх громад 60-х рр.
XIX ст. було відстоювання прав на українську мову, на вільне її
функціонування, а також на самостійний розвиток української народної
літератури. “І діло наше, – відзначали вони, – святе і поважне”9.
Нікчемним для нас є шляхетний гонор поляків, які називають українську
мову – холопською, комічною є вельможна делікатність великоросів,
1

Мусієнко В. Українська мова не ідол // Київська старовина. – 1994. – № 5 – С. 13.
Антонович В.Б. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. – К., 1995. –
С. 133.
3
Житецький П. Русский патриотизм // Основа – 1862. – № 3. – С. 13.
4
Там само. – С. 17.
5
Супронюк О. Харківська громада наприкінці 1862 р. / Лист Харківської громади до
галицької молоді // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 183.
6
Там само.
7
Супронюк О. Харківська громада наприкінці 1862 р. / Лист Харківської громади до
галицької молоді // Київська старовина. – 1998. – № 2. – С. 185.
8
Там само. – С. 186.
9
Там само – С. 185.
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котрі вживають для цієї мети французький вираз і які стверджують, що
українська мова назавжди залишиться мовою простого народу, а не
школи й освіченості. Чи ж насправді російська мова має монополію бути
органом науки, проводирем освіченості? Невже в українській мові через
те, що ближче до серця народу, у неї немає права мовного громадянства
в сім’ї слов’янських мов? – наголошував П. Житецький1, який міцно
стояв на грунті захисту прав рідної мови і повністю розділяв думки й
інтереси своїх товаришів по спільній справі – національному
визволенню України.
Хибним було поширюване в той час міркування, що відстоюючи
права української мови, громадівці сіяли ворожнечу серед інших
народностей, конкретно польської і російської. Навпаки, основою їхньої
національної ідеї є мирне співжиття націй. На сторінках своїх видань
вони неодноразово відкривали полеміку щодо взаємовідносин
українського, польського та російського народів. Це питання ними
пропонувалося обговорювати на засадах рівності та братства, “бо тільки
у вільному їх розвитку і повазі полягають основи для міцного миру і
братства народів”2.
Найкращим підсумком сказаного є слова Житецького П.І.: “В
питаннях національних ми не йшли далі тої границі, котра визначається
потребою самооборони. Дуже гидким нам був як польський, так і
московський націоналізм з інстинктами державного насильства”3.
Популяризацію української мови громадівці втілювали в своїх
недільних школах, де викладання велося виключно українською мовою,
а також у книжно-видавничій справі, спрямованій на випуск у світ
підручників і популярних книжок для народу.
Незважаючи на жорстокий лінгвоцид царату стосовно українства,
інтелігенція своєю діяльністю сприяла пробудженню у народу почуття
самоповаги, свого національного “Я”!
Розуміючи, що український народ опинився на рідній землі в
становищі ізгоя, громадівці висунули і прагнули втілити в життя ідею
допомоги народу і це найперше виявилося у відродженні української
мови. “Зародившись десь на світанні суспільного слов’янського життя –
писав Іван Огієнко – мова наша витерпіла страшне лихоліття татарщини,
пережила утиски Польщі, пережила наскоки Москви і, проте,
перегорівши як криця, дійшла до нас чистою, свіжою, музичною,
незаплямованою, справді, щирослов’янською мовою і... в цьому заслуга
діячів-українців ХІХ століття, які вміло її захистили”4.

1

Житецький П. Русский патриотизм // Основа – 1862. – № 3. – С. 13.
Сональский Л. Материалы к истории национального движения 60-х годов прошлого
века // Оттиск из журнала «Киевская старина». – К., 1905. – С. 7.
3
Житецький П.І. З історії київської української громади // Записки Наукового
Товариства імені Шевченка. – 1913. – № 4. – С. 178.
4
Мусієнко В. Українська мова не ідол // Київська старовина. – 1994. – № 5 – С. 13.
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Данилова Г.С. (Київ)
ПИТАННЯ РІДНОЇ МОВИ
У СПАДЩИНІ КОРИФЕЯ СВІТОВОЇ ДУМКИ
К.Д. УШИНСЬКОГО – ФУНДАМЕНТ
СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЬОГО
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
У статті аналізуються універсальні наукові основи творчої
спадщини
геніального
українського
педагога
–
теоретика
К.Д. Ушинського, який перший ґрунтовно розкрив значення рідної мови в
навчанні, розвитку і вихованні дітей в Україні та Росії.
Обґрунтовується значення його наукових ідей у розвитку стрункої
педагогічної системи, що забезпечує її світову славу в основних
напрямках: у галузі новітньої дидактики й теорії виховання,
школознавства, вітчизнознавства, акмеології, підготовки вчительських
кадрів. Мотивується необхідність реалізації в Україні творчих підходів
К.Д. Ушинського щодо мовного питання в сфері освіти в нинішній час.
Світова цивілізація з давніх часів розвивається за такими
закономірностями, що кожен народ (етнос) виробляє свою власну
історично зумовлену ідею, яка корінням сягає в глиб тисячоліть. Ідейна
цінність будь-якого народу формується під впливом специфічних умов
буття, природних чинників, рівня культурного середовища, духовної
сфери, державних святинь, системи освіти. Як відомо, усі народи
використовують інтелект нації для творення науки, культури, духовності
для розвитку цивілізації. Українській інтелігенції впродовж кількох
останніх століть доводиться виконувати не зовсім властиві їй функції –
націє- та державотворення, тобто займатися політикою, оскільки
впродовж усієї історії Україна майже не мала самостійного розвитку.
Тому в нинішній час необхідно згуртуватися громадській спільноті
довкола ідеалів на ґрунті національної культури, історії, віри, державної
мови. Це зумовлено тим, що для українців зусібіч у міжнародному житті
відмовляли у вправі на історичне буття, самостійне політичне життя,
творення і виховання нації, розвивати культуру, навчатися і спілкуватися
рідною (українською) мовою. Адже саме тільки українська мова після
Переяславської ради безжально нищилась понад двомастами указами,
циркулярами, таємними інструкціями, урядовими акціями тощо1,
водночас принижувалася самосвідомість і національна гідність народу.
Мабуть не існує у світовій практиці такого схожого аналогу лінгвоциду2.
Провідні вчені обґрунтовують, що рідна мова є універсальним
засобом, завдяки якому реалізується самобутня життєдіяльність кожного
народу. Народ, який втратив свою мову, не розвиває своєї культури,
1

Приходько І.Ф. З історії російщення України. – Л., 2003. – С. 4.
Магрицько І. Українська мова як чинник державотворення // Персонал. – 2003. – № 1.
– С. 80.
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духовності і як нація зникає з лиця Землі. Відповідні наслідки цих
процесів К.Д. Ушинський трактує так: “Коли зникає народна мова –
народу нема більше!”.. Вимерла мова в устах народу – вимер і народ1.
Отже, проходить поступово денаціоналізація і цей народ стає
механічним придатком до іншого народу. Видатний український
мовознавець О. Потебня вважав, що мова – не засіб позначення думки, а
її створення. Це особливий національний індивідуальний світогляд.
Боляче і соромно, що навіть, тепер як і в минулому столітті українці
продовжують на своїй землі боротися за рідну мову в умовах
незалежності. Потрібно визнати, що проблема мови за роки незалежності
перетворилася з суто мовного в політичне питання. І в сучасному
українському суспільстві панує думка, що є вагоміші чинники, яким
влада має надавати пріоритетну роль, зокрема: наука, інтелект,
інформаційні технології, технічний прогрес та ін. Проте досвід
розвинених країн свідчить, що чим досконаліше суспільство, тим більше
в них піклування про державну мову (Японія, Франція, Німеччина,
Англія). Для українців мова, яка забороняється в період недержавності
впродовж віків, є фундаментальною умовою існування етносу. І в
нинішній час українці, доля яких розсіяла на широких просторах Світу,
мова для них є свого роду магнітна взаємодія і взаєморозуміння, що
притягує в сузір’я багатовіковий генетичний код спадкоємців
української нації.
У сучасних умовах мову треба сприймати не як засіб передачі
інформації, буденні прояви етнічної самобутності. В свій час про
значимість суспільного мовного явища обґрунтував В. Гумбольдт. Його
ідея передбачає усвідомлення мови, як активного учасника людської
історії, коли вона виступає не як умова буття людини і суспільства, а
саме її буття, не як модус суспільних процесів, а як їх субстанція, не
лише як наслідок, а й початок людських діянь. Вона є духом народу і
стимулятором великої духовної роботи2. Тут же він наголошував, що
мова служить взаєморозумінню і є внутрішньою духовною силою. Мова
у М. Грушевського розглядається як культурно-національна сила. І для
того, щоб мова посіла належне місце в духовності нації її слід досконало
вивчати змалку. Треба доконче добре вчити, – писав М. Грушевський, –
дітей рідною мовою, наука в народній школі повинна даватися рідною
мовою3.
Доречно тут акцентувати на вислів Г. Філіпчука: “Мова – фактор
духовності, соціалізації і консолідації”. При цьому вчений зазначає,
якщо ідеологія національної ідеї не застосовуватиметься в політиці,
економіці, науці, міжнародній сфері, громадянській освіті, то
асиміляційні процеси отримують вигідні передумови для того, щоб на
більшості українських земель українці перетворилися на народ, який
1
Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. тв.: У 2-х т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1. –
С. 123.
2
Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. – С. 171.
3
Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К.: Веселка, 1991. – С. 15.
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дискримінується на власній землі, дійшовши до того стану,
призвичаївшись, вже й не воліє навіть протестувати. Тому європейська
Україна – національна ідея – права людини – громадянська освіта –
громадянське суспільство – це той шлях, який матиме перспективу1.
Перший, хто ґрунтовно на науковій основі розвив значення рідної
мови в навчанні, розвитку і вихованні дітей в Україні та Росії є
К.Д. Ушинський. Нагадуємо, що К.Д. Ушинський народився 2 березня
1824 року в м. Тулі, в сім’ї дрібнопомісного дворянина. Його батько –
Дмитро Григорович Ушинський – багато років перебував на військовій
службі, ветеран Вітчизняної війни 1812 р., за станом здоров’я в чині
підполковника пішов у відставку й працював службовцем різних
установах. Мати – Любов Степанівна Гусак – Капніст, українка,
походить з родини відомого українського письменника В.В. Капніста,
який народився і жив у с. Обухівка Миргородського повіту Полтавської
губернії. Дитячі і ранні юнацькі роки К. Ушинський провів в Україні, у
маєтку батька, в урочищі “Покровидина”, на мальовничому березі річки
Десни, поблизу міста Новгород – Сіверського Чернігівської губернії.
Україна ввійшла в розум, душу та серце юного Кості з сім’ї, природи,
від українських дітей – ровесників, з якими грався, під впливом
української народної педагогіки, разом з українською мовою, яку добре
знав і щиро любив, охоче спілкувався нею. У цьому першорядну роль
зіграла, звичайно, його мати, яка сама спочатку навчала сина, пробудила
в нього допитливість, інтерес до читання, прищепила любов до України.
Вона померла, коли хлопцеві було 11 років. Про неї він зберіг на все
життя щонайтепліші спогади.
Міцний фундамент знань і шанобливе ставлення до науки дало
К. Ушинському навчання у Новгород-Сіверський гімназії (першій
гімназії на Лівобережній Україні), особливо під впливом директора
гімназії, професора Фітимківського, відомого вченого, одного із
засновників Харківського університету. У 1840 р. К. Ушинський вступив
до Московського університету на юридичний факультет. Але щоліта, під
час студентських канікул, залюбки приїжджав оздоровлюватися додому,
до родини в Україну. У 1844 р., блискуче закінчивши Московський
університет, К. Ушинський був залишений там на два роки для
підготовки до професорської діяльності. З 1846 р. працював на посаді
професора Ярославського юридичного ліцею, звідки 1849 р. був
звільнений за демократичний напрям лекцій. Довгий час К. Ушинський
був змушений служити урядовцем у міністерстві внутрішніх справ,
виконуючи роботу, яка не задовольняла його ні морально, ні
матеріально.
Світогляд К.Ушинського формувався під впливом духовного життя
українського і російського народу та прогресивної європейської
філософської думки. Він, разом з мовою українською, російською,
грецькою та латинською, також вільно володів англійською,
1
Філіпчук Г.Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультура, етнополітика. –
Чернівці: Зелена Буковина, 2002. – С. 360-361.
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французькою й німецькою мовами. Це дало змогу йому читати в
оригіналі Бекона, Гегеля, Гердера, Гольбаха, Декарта, Дідро, Канта,
Мілля, Руссо, Шелінга. Значний відгомін у свідомості видатного
педагога мало революційне піднесення в усій Європі 1840 – 1850 рр.
Тому він непохитно став на позицію тодішньої передової європейської
інтелігенції, яка виявляла щораз більше зацікавлення історією свого
народу, мовою, фольклором, етнографією, проголошувала потребу
ліберальних реформ, конституції, скасування дворянських привілеїв,
кріпацтва. В національному житті нею висувалась ідея визволення
народів з-під чужої влади та створення власної держави. Цих же ідей
неухильно дотримувався й К. Ушинський, прагнучи до їх втілення крізь
призму проблем педагогічних.
У 1854 р. К. Д. Ушинський влаштувався на посаду вчителя, а потім
інспектора Гатчинського сирітського інституту, де значно поліпшив
навчально-виховну роботу. З 1852 р. співпрацював у педагогічних
часописах “Журнал для воспитания” та “Русский педагогический
весник”. У першому з них він у 1857 р. опублікував свої статті “Про
користь педагогічної літератури”, “Про народність у громадському
вихованні”, “Три елементи школи”, “Шкільна реформа в Північній
Америці” та ін. Наприкінці 1859 р. К.Д. Ушинського було призначено на
посаду інспектора класів Смольного інституту шляхетних дівчат, де
панувала мертвотна атмосфера і страшенна зашкарублість. Долаючи
великі перешкоди з боку можновладців, Ушинський перетворив його в
пристойний навчально-виховний заклад, запропонувавши в ньому новий
навчальний план, додатковий творчий педагогічний клас, залучивши до
роботи талановитих педагогів. Одночасно він продовжував вести
активну літературну й громадську діяльність. Склав хрестоматію
“Дитячий світ” (1861), редагував “Журнал министерства народного
просвещения”, опублікувавши в ньому свої статті: “Праця в її
психічному і виховному значенні”, “Недільні школи”, “Питання про
народні школи”, “Рідне слово”, “Проект учительської семінарії”.
За офіційними доносами начальниці інституту К. Ушинського
звинуватили у вільнодумстві, зажадавши від нього пояснень. Незабаром
його звільнили від керівництва журналом, а в березні 1862 р. – і від
роботи в Смольному інституті, пославши на 5 років за кордон, нібито
для “лікування” та вивчення там стану жіночої освіти. Учений патріот і
на чужині проводив напружену наукову роботу. Склав книжку для
читання “Рідне слово” (1864), написав статтю “Педагогічна подорож до
Швейцарії”, підготував до друку два томи фундаментальної праці
“Людина як предмет виховання” (1868), зібрав матеріал до третього тому
цього унікального твору, у 1867 р. К.Д. Ушинський повернувся з-за
кордону.
Якісно новим кроком уперед у збагаченні знання про людину була
творчість видатного педагога-теоретика К.Д. Ушинського, який уперше
об’єднав у педагогіці зусилля й дослідження антропологічних наук.
К.Д. Ушинський розкрив докорінну особливість функціонування знання
– залежність прогресу педагогіки від глибини осягнення нею
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закономірностей розвитку людини. Він неодноразово вказував на тісний
зв’язок, який існує між вихованням і філософськими науками.
Педагогіка за своєю суттю “наука філософська і тому потребує єдності
ідеї”. Справа виховання, підкреслював Ушинський, “не питання
шкільної дидактики або правил шкільного виховання, а найчастіше
питання людського духу – питання життя... Виховання потребує від нас
певного напряму, певної мети, певного переконання”1.
К.Д. Ушинський підкреслював, що педагогіка повинна спиратися на
широке коло “антропологічних наук”, до яких він відносив: анатомію,
фізіологію і патологію людини, психологію, логіку, філософію,
географію, що вивчає землю як житло людини й людину, як жителя
земної кулі, статистику, економіку, історію в широкому розумінні цього
слова. В усіх цих науках, – писав К. Ушинський, – викладаються,
порівнюються і групуються факти формування в неї почуття обов’язку
перед народом. К.Д. Ушинський обстоював право кожного народу
навчатися рідною мовою. Він створив цілісну дидактичну систему,
визначив шляхи і засоби розвивального навчання, збагатив принципи
навчання. Процес навчання К.Д. Ушинський поділяв на три логічні
етапи: 1) чуттєве сприймання – вплив предметів зовнішнього світу на
учня; перетворення чуттєвого сприймання через свідомість та уявлення;
2) розумове пізнання – переробка уявлень через виявлення істотних
ознак предметів, узагальнення, абстрагування на поняття; 3) ідейне
пізнання – формування певного переконання, світогляду, який впливає
на творчу діяльність людини. К.Д. Ушинський висловив низку
прогресивних думок щодо змісту освіти. Для сучасної школи цінною є
вимога вивчення рідної мови і літератури, що мають бути провідними у
початковому навчанні. Особливе місце він відводив таким дидактичним
принципам, як усвідомленість, систематичність, послідовність,
наочність, міцність, засвоєння знань. Створена ним дидактична система
не втратила своєї актуальності і нині.
К.Д. Ушинський також обґрунтовує, що для дітей властиво найбільші
успіхи у пізнанні світу саме рідною мовою. Про це він висловлюється
так: “Не умовних звуків тільки вчиться дитина, вивчаючи рідну мову, а
п’є духовне життя й силу з рідної груді рідного слова. Воно пояснює їй
природу, як не міг би пояснити їй жоден природознавець, воно
ознайомлює її з характером людей, що її оточують, з суспільством, серед
якого воно живе, з його історією та його прагненням, як не міг би
ознайомити жоден історик; воно вводить її в народні вірування, в
народну поезію, як не міг би ввести жоден естет; воно, нарешті, дає такі
логічні поняття й філософські погляди, яких, звичайно, не міг би дати
дитині жоден філософ”2.
Признано, що кожен народ пізнавав життя, розвивав свою духовність
рідною мовою, тому психологія і мова, мислення і мова пов’язані між
собою найтіснішим чином і змінювати, підміняти рідну мову в навчанні
1

Ушинський К.Д. Твори: У 6-ти т. – К., 1955. – Т. 3. – С. 26-27.
Ушинський К.Д. Рідне слово // Вибр. пед. тв.: У 2-х т. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1. –
С. 124.
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й вихованні не можна. Видатні вчені світу підкреслювали, що перехід на
іншу мову навчання і виховання у масовому масштабі загрожує
пониженню інтелектуального потенціалу нації, духовній та моральній
деградації багатьох людей. К.Д. Ушинський обґрунтував, якщо мова
навчання дитини “суперечить природженому національному її
характеру, то ця мова ніколи не матиме такого сильного впливу на її
духовний розвиток, який мала б рідна мова, ніколи не проникне так
глибоко в її дух і тіло, ніколи не пустить такого глибокого, здорового
коріння, яке обіцяло б багатий, пишний розвиток”1.
В епоху глобалізації виникає багато суперечностей щодо значимості
суспільних проблем, особливо в сфері освіти. Зокрема, гучного
масштабу в наш час набирає проблема доцільності вчити дітей
іноземних мов з найбільш раннього віку. Однак у цьому питанні вже
давно досить доказово розібрався К.Д. Ушинський. Він обмотивував, що
ще гірше вийде, якщо дитина почне разом говорити кількома мовами і
тоді жодна з них не може бути природною, тобто рідною. Про відповідне
явище видатний педагог обґрунтував так: “Зрозуміло само собою, що
при такому змішуванні великий наставник роду людського – слово не
матиме майже ніякого впливу на розвиток дитини, а без допомоги цього
педагога, ніякі педагоги нічого не зроблять. Нам доводилось бачити
взірці дітей, вихованих таким способом. Це були або майже цілковиті
ідіоти, або діти, до того позбавлені всякого характеру, всякої творчої
сили, доступної найбільш слабоумній, але не зіпсованій вихованням
дитині, що варто було б показати їх громадкості для напоумлення й
рятівної науки. Бідні діти, яке страшне вбивство вчинили над ними ваші
занадто дбайливі батьки: вони не тільки позбавили вас Батьківщини,
характеру, поезії, здорового духовного життя, а й з людей перетворили
вас на ляльок для потіхи собі, на вимогу моди...”2
У своїй педагогічній діяльності К.Д. Ушинський, як автор
теоретичних засад народної школи, головним завданням педагога вважав
підготовку людини до життя. Педагог виходив з того, що прагнення до
діяльності – вроджена властивість людини, а фізична і розумова праця є
вищою формою людської діяльності. Вона не тільки задовольняє
природну людську потребу, а й перетворює навколишню дійсність і саму
людину. К.Д. Ушинський довів, що система виховання, побудована
відповідно до інтересів самого народу, розвиває та зміцнює в дітях
цінні психологічні риси і моральні якості – патріотизм та національну
гордість, любов до праці. Він вимагав, щоб діти з раннього віку
засвоювали елементи народної культури, оволодівали рідною мовою,
знайомилися з творами усної народної творчості. Найкращим
вираженням народності К.Д. Ушинський вважав рідну мову кожного
народу: “У мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина...
У скарбницю рідного слова складає одне покоління за іншим плоди
1
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глибоких сердечних рухів, плоди історичних подій, вірувань, погляди,
сліди пережитого горя і прожитої радості – словом, весь слід свого
духовного життя народ бережливо зберігає в народному слові”1. Педагог
розвинув учення про важливу роль рідної мови в розумовому та
моральному розвитку дітей, про народну школу, створив оригінальну
теорію дошкільного виховання дітей. Сім’я та народна школа мають
розвивати в дітях такі якості, як працелюбність, мужність і героїзм,
повагу до великих діячів історії, почуття спільності, дружби.
За К.Д. Ушинським, рідна мова є великим народним наставником,
який учив народ тоді, коли не було ще ні книг, ні шкіл і яка продовжує
вчити його до тих пір, поки існує нація. К.Д. Ушинський дослідив
значення розвитку мови і мислення дітей, починаючи з раннього віку,
що є актуальним і зараз. Зокрема, він довів, що розвиток мови в дітей
тісно пов’язаний з розвитком мислення і вказував, що думка і мова
знаходяться в нерозривній єдності. Мова – вираження думки в слові.
Цікавою є його думка про те, що мова не є що-небудь відірване від
думки, а навпаки, – органічне її творіння, що в ній коріниться і постійно
з неї виростає.
Головне в розвитку думки дітей – розвивати мислення, навчати
правильно висловлювати свої думки, тому розвивати мову окремо від
думки неможливо. К.Д. Ушинський доводив, що самостійні думки
випливають лиш із самостійно здобутих знань про ті предмети та явища,
що оточують дитину. Ось чому наочність є необхідною умовою
самостійного розуміння дитиною тієї чи іншої думки. Існує тісний
зв’язок наочності навчання з розвитком мови і мислення дітей, бо дитяча
природа ясно вимагає наочності і дитина мислить формами, образами,
барвами, звуками, відчуттями взагалі.
Величезне значення в розвитку та вихованості особистості дитини
мають батьки і вихователі, приклад їхнього життя і поведінки. Виховній
діяльності матері він надав суспільного значення. Відоме положення
К.Д. Ушинського про те, що виховання – це життя батьків на очах у
дітей, і це вагомо і всебічно характеризує роль сім’ї. У вихованні все
повинно базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила
випливає з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і
програми, ніякий штучний організм закладу, якби хитро він не був
придуманий, не може замінити особистості в справі виховання.
Коментуючи вищезазначене, необхідно підкреслити, що педагогічна
творча спадщина дослідження антропологічних наук К.Д. Ушинського
стала фундаментом акмеології – нової науки XXI ст., науки про вищі
досягнення в життєдіяльності й розвитку людини, зокрема педагогічної
акмеології2. Відповідна інтегративна наука набрала широкого розвитку в
Росії і в останній період здійснюються перші кроки акмеологічних
досліджень у масштабах столичної освіти України3.
1

История педагогики / Под. ред. М.П. Шабаевой. – М., 1961. – С. 131.
Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – С. 16.
Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в ХХІ ст. // Рідна школа. – 2003. – № 6.
– С. 6-9; Данилова Г.С. Акмеологія – це три “П”: професіоналізм, порядність, патріотизм //
2
3
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Значення К.Д. Ушинського у розвитку педагогічної думки
колосальне. Він став основоположником, творцем глибокої, стрункої
педагогічної системи. Цим забезпечив високий науковий злет і світову
славу педагогіки в усіх її основних напрямах – у галузі новітньої
дидактики й теорії виховання, школознавства й підручникознавства,
педагогічної антропології, акмеології, вітчизнознавства, підготовки
учительських кадрів. Послідовниками Ушинського в Україні були
Т. Лубенець, Б. Грінченко, Х. Алчевська, О. Духович, Ю. Федькович,
С. Русова, Г. Ващенко та багато інших.
Підсумовуючи, скажемо, що творчість К.Д. Ушинського є вершиною
педагогічної теорії і практики XIX ст. Він довів, що народи Західної
Європи першими в світі на високому науковому рівні реалізували свої
національні ідеї в галузі систем родинного і громадського виховання
підростаючих поколінь. Це стало одним із найпотужніших чинників
їхнього культурного, духовного й економічного піднесення. Тому
педагогіка К.Д. Ушинського ґрунтується на універсальних національних
цінностях, які є конкретним виявом і втіленням вселюдських цінностей.
Творче застосування педагогічних ідей К.Д. Ушинського – почесний
обов’язок кожного батька і матері, вчителя і вихователя, керівника
школи.
Як зазначалося, особливу увагу К.Д. Ушинський приділяв ролі рідної
мови. Цій проблемі він присвятив цілу низку книг і статей для учнів,
батьків і вчителів, серед яких “Рідне слово”, а також керівництво до
викладання за “Рідним словом” та книга “Дитячий світ”. У статті “Про
необхідність зробити російські школи російськими” К.Д. Ушинський
писав: “найрізкіше, що найбільш впадає в очі, відмінність західного
виховання від нашого виховання полягає не в перевазі вивчення
класичних мов на Заході..., а в тому, що людина західна, завжди, більше
всього і найближче знайома зі своєю вітчизною: з рідною їй мовою,
літературою, історією, географією, статистикою, політичними
відносинами, фінансовим станом тощо, а російська людина менше
всього знайома саме з тим, що їй найближче: зі своєю батьківщиною та
усім, що до неї відноситься. Візьміть, наприклад, будь-якого маленького
швейцарця: ... він пише рідною мовою бездоганно правильно і говорить
надзвичайно чітко і виразно; він здивує нас твердим і надзвичайно
детальним знанням своєї батьківщини... Те ж саме помітите ви і в
маленьких німців, англійців, а ще більш в американців”1.
Система освіти Росії зробила правильні висновки з критичних
зауважень і порад К.Д. Ушинського. Російська мова стала великою і
могутньою, однією із мов міжнародного спілкування, якою досконало
володіє кожен громадянин Російської Федерації і пишається нею. Уряд і
Державна Дума Росії щорічно виділяють сотні мільйонів рублів для
підтримки російської мови в близькому і далекому зарубіжжі.
Освіта. – 2003. – № 9. – С. 19-20; Сіверс З.Ф. Психологічні проблеми акмеології // Освіта і
управління. – 2004. – Т. 7. – № 2. – С. 83-87.
1
Вибр. пед. твори. – М., 1968. – С. 56.
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Аналізуючи сучасний стан мовної політики в Україні вважаємо
необхідно запозичити в Росії досвід роботи щодо практичної реалізації
ідей К.Д. Ушинського з питань мови у сфері освіти. Нагадуємо, що в
попередні часи мовні питання рідної мови в Росії також певною мірою
ототожнювалися з теперішнім нашим станом.
Як свідчать численні наукові праці, усе життя Костянтин Дмитрович
прагнув сповна служити справі української освіти, ратував за українські
школи, але завжди перед ним поставала глуха стіна непорозуміння,
нехтування та заборони. Однак його лекції, статті, книги і підручники
наповнені рідним авторові за духом матеріалом, за що його
звинувачували в українофільстві. До кінця своїх днів він залишався
вірним землі, що дала і давала йому наснагу все життя, заповівши свою
маєтність на розвиток українського шкільництва. Саме мовне питання
найбільш рельєфно вступає в зв’язок К.Д. Ушинського з Україною.
“Славетний український педагог”, – так назвав його Г. Ващенко1.
Як згадував К.Д. Ушинський, саме в дитячі роки в нього виявилася
глибока любов до рідної природи, сформувалася віра у велику силу
науки. Він особливо підкреслював величезний вплив рідної природи на
розвиток молодої душі, вплив, з яким важко змагатися впливу педагога.
Надзвичайно цінними для кожного вчителя є такі його слова: “стан
дитинства найглибше може вивчити людина на самій собі, – заглянути
в душу дитини можна, тільки живо пригадуючи своє власне дитинство
і свої перші дитячі враження... А воля, а простір, природа, прекрасні
околиці містечка, а ці запашні байраки і лани з хлібами, що хвилюються,
а рожева весна і золотиста осінь хіба не були нашими вихователями”2.
К.Д. Ушинський палко любив Україну, добре знав життя
українського народу, його історію і мову, культуру і побут. До них
він часто звертався, створюючи славнозвісні підручники. “Зовіть мене
варваром у педагогіці, але я виніс із вражень мого життя глибоке
переконання, що прекрасний ландшафт має такий величезний вплив
на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливу педагога;
друге, поза навчальний вплив: дух, який живе між товаришами; третє –
книжки ... день, проведений дитиною посеред бору і полів, коли її голову
наповнює якийсь чарівний туман, у теплій волозі якого розкривається
все її серце для того, щоб безтурботно і несвідомо вбирати в себе думки і
зародки думок, які потоком ллються з природи, що такий день вартий
багатьох тижнів, проведених на шкільній лаві”3.
З гнівом і обуренням К.Д. Ушинський писав, що “українська мова”
– така багата, мелодійна, співуча, мова, якою розмовляє 14 мільйонів, на
якій існує така народна література, якою не може похвалитися жоден
народ, якою ще недавно співав Шевченко, – вигониться з школи, немов
якась чума4. Йому належать проникливі слова і про українську народну
1
Ващенко Г. Виховання волі і характеру // Ващенко Г. Твори. – К.: Школяр, 1999. –
Т. 3. – С. 180.
2
Ушинський К.Д. Твори: У 6-ти т. – К., 1955. – Т. 6. – С. 558.
3
Там само.
4
Там само. – Т. 2. – С. 136.
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поезію як про невичерпний матеріал для найвитонченішого розвитку
найблагородніших і найніжніших почуттів у серці молодого покоління.
Народний просвітитель палко жадав, щоб у кожному українському
селі була школа, у якій діти навчалися б рідною мовою. Саме цим
бажанням було продиктовано його сміливе клопотання на ім’я
попечителя Київського навчального округу дозволити перевести в
рідному хуторі Богданка на Чернігівщині викладання в рідну мову
навчання. Як і можна було сподіватися, попечитель відкинув його
клопотання; К.Д. Ушинський зрозумів причини цього, вказуючи про це в
листі до М.О. Корфа в січні 1869 р., а в листі до нього ж від 28 травня
1869 р. він писав: “...зважився остаточно розлучатися з Петербургом. А
де оселюся – і сам ще не знаю. Тепер думаю їхати і відшукувати місце,
де міг би закінчити своє існування, присвятивши останній час усе тим же
працям ... Лікарі радять оселитися в Сімферополі, бо за кордоном жити я
не хочу”1. Однак в Україну К.Д. Ушинському вдалося переїхати лише в
останній рік свого життя. Збулася давня його мрія, про яку він ще писав
у 1869 р.: “... переїхати до себе на батьківщину – до Києва”. У Києві
сім’я Ушинського жила в будинку Іванівської по вулиці Тарасівській.
Проектуючи перспективу нашого суспільства в Україні та
обмірковуючи вищезазначене, нам необхідно усвідомити, що
суспільство громадян, яке поважає власну Конституцію, повинно
виробити нову парадигму в ставленні до мовної політики. Варто
відзначити, що в Україні є необхідні правові, політичні, соціальні умови
та історичний досвід для розв’язання цієї назрілої проблеми.
Однак спадщина минулого стала сильним пресом і самосвідомість
далеко не кожного громадянина України сприймає відповідні
конституційні зобов’язання як належне. І в результаті в Україні є
численні факти, коли, проживши багато років чи навіть кілька поколінь
почесним стало незнання чи ігнорування мови корінного народу. Однак
чимало є українців, які навіть у найскладніші для себе бездержавні
періоди через рідну мову поважали своє національне “Я” і не
піддавалися русифікації з позицій інтернаціоналізму.
Отже, такі різкі контрасти у мовному середовищі значною мірою
пояснюються результатом недержавності, відсутністю національної ідеї
та формальністю системи виховання, особливо минулого століття, що
базувалася на засадах інтернаціоналізму. Про суть останнього змістовно
висловився у свій час М. Бердяєв: “Я негативно ставлюсь, – писав він до
слова “інтернаціоналізм”, як і до всякого слова, яке розпочинається з
“інтер”, оскільки він завжди неконкретний і заперечує ступінь
індивідуалізації. Я обстоюю органічний універсалізм, що поєднує з
патріотизмом і народністю...”2 Потрібно наголосити, що для періоду
глобалізації властиве інтегрування. Проте через весь зміст європейської
освіти проходять образи: “Батьківщина”, “Патріотизм”, “Нація”.
1
2

Там само. – Т. 6. – С. 567.
Бердяев Н. Самопознание. – М.: Межд. отнош., 1990. – С. 251.
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Кожен народ має право і повинен жити в віках, вибудовувати свій
самобутній, національний шлях в історії людства та збагачуючи при
цьому всесвітню історію. Минуле, сучасне та майбутнє української
культури, доля України залежить від кожного громадянина й уроки
минулого є неоціненною спадщиною для формування перспективного
України. Адже народ, який втратив власні набутки, не зможе вносити
прогрес у загальнолюдські надбання. Свого часу Б.Д. Грінченко писав,
що народ без розвиненої прогресивної думки, без творчості є в
загальнолюдській сім’ї хворим членом, який не вносить у загальну
скарбницю надбань людського духу нічого власного, не вносячи туди
свого обов’язкового внеску1.
На нашу думку, вагома місія належить освіті, системі навчання і
виховання особистості. Доречним тут є глибокий за змістом вислів
Б.С. Гершунського щодо освіти: “Сфера, безумовно, несе свою і не малу,
долю відповідальності за багато негативних явищ, так як причиною їх в
кінцевому рахунку є сама людина, котра втратила здібність активно
протистояти злу в усіх його проявах, загубила віру в моральні, духовні
цінності світу і смисл людського життя, позбавлена життєвих орієнтирів,
не находячи відповідей на важливі світоглядні питання ні в науці, ні в
релігії, ні в освіті”2.
Перспективним, як вважають провідні прогресивні українські
мислителі, в державотворчих процесах є формування ідеалу української
людини, спираючись при цьому на трипільську культуру, археологічні
джерела заповідника “Кам’яна Могила”, вчення митрополита Іларіона й
оригінальні культуроутворення “Поучення дітям” Володимира
Мономаха, “Слово о полку Ігоревім”, літописи Нестора – національні
українські витоки, які вже не одне століття безпідставно приватизують
інші. З метою пробудження приспаної свідомості українського народу
слід виховувати молоде покоління в дусі патріотизму з орієнтацією на
осмислення ними цінності життя, що вимірюється служінням Богу і
Батьківщині. Для системи освіти важливим залишається творче й
осучаснене використання суспільно–політичної і педагогічної спадщини.
Звернення до неї зумовлюється потребою впровадження в життя ідей,
ідеалів, обґрунтованих положень, вирішальних для розвитку сучасної
національної освіти. Світогляд, громадська позиція і наукова діяльність
багатьох українських просвітителів є ціннісним орієнтиром у наш час,
особливо таких як: К. Ушинський, М. Драгоманов, Б. Грінченко,
І. Оієнко, Г. Ващенко, Г. Сковорода, Д. Чижевський, П. Юркевич та
інших.
Також необхідно пам’ятати та називати імена видатних постатей, які
мали українське походження, але волею долі творили в чужих державах, на
іншомовну культуру. Адже через відсутність своєї самостійної держави
чимало української інтелігенції працювали в Росії. Так, наприклад,

1
Грінченко Б. На безпросвътном пути. Объ украинской школъ. – К.: Тип. Н. Гиричъ,
1906. – С. 80.
2
Гершунский Б.С. Образование в третьем тысячолетии: Гармония знания и веры //
Педагогика. – 1998. – № 2. – С. 49.
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вихованці Києво-Могилянської академії переходили до Москви і
Петербурга. Багато відомих учених, письменників, музикантів, малярів,
зокрема: В. Вернадського, М. Гоголя, П. Чайковського, І. Репіна,
О. Потебню, А. Чехова, К. Ушинського та інших Москва називає їх своїми.
Зауважимо, що в Росії систематично організовуються відповідні заходи
щодо урочистих дат цих відомих постатей, випускається чимало друкованої
продукції, поширюються всебічно їхні творчі досягнення. Особливо широко
в Росії пропагуються новаторські підходи К.Д. Ушинського в сфері освіти.
На жаль, у нас і дотепер залишаються в цьому аспекті підходи
“радянських часів”. Так, уже в самостійній державі ми не пам’ятаємо чи
забуваємо і не відзначаємо навіть ювілейних дат цієї видатної постаті
української освіти. Потребує також дбайливого і шановного догляду святе
місце в м. Києві, де покоїться вічним сном наш геній та господарська
реставрація його пам’ятника. Не чути його ім’я і в інформаційному просторі
по телебаченню і радіоканалах. Наше “безпам’ятство” цієї видатної постаті
(Великого українця) деякою мірою можна також пояснити відсутністю
Всеукраїнського педагогічного товариства імені К.Д Ушинського.
Проте в умовах нинішнього стану мовного питання наукова спадщина
корифея світової педагогічної думки Костянтина Дмитровича Ушинського,
українця за походженням, має зайняти пріоритетне місце в системі освіти і
засяяти яскравою зіркою в освітній атмосфері кожного навчального закладу
України.

Гомотюк О.Є. (Тернопіль)
ВНЕСОК НТШ У РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті досліджується внесок НТШ у розвиток української мови.
Автор переконаний, що нехтування рідною мовою приводить до
занедбання історичних, моральних цінностей народу, його способу
мислення, духовної самобутності.
Багатогранна діяльність НТШ стала золотою сторінкою
національного відродження України, а його історія – це літопис
самовідданої боротьби багатьох поколінь учених за утвердження
наукових засад самопізнання українців. НТШ логічно продовжило
дослідницьку традицію Острозької, Києво-Могилянської академій,
Львівського, Харківського, Київського університетів; пошукову,
збирацьку діяльність існуючих наукових товариств у Києві, Одесі,
Харкові. Але вирізнялось, порівняно з іншими товариствами, рівнем і
розмахом організаційної, наукової, видавничої роботи. Українознавча та
ідейна орієнтація його праць виділялась глибокою національно-етнічною
спрямованістю. Товариство спиралось на низку друкованих видань –
журнали „Правда”, „Зоря”, „Записки НТШ”, „Літературно-науковий
вісник”, „Хроніка НТШ” та ін.
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Історії НТШ присвячено чималий пласт наукових досліджень1,
захищено дисертаційні роботи, що відображають основні етапи його
діяльності та внесок у розвиток української науки, її галузей – історії,
літературознавства,
мовознавства,
етнографії,
географії,
природознавства, права та ін. Завданням пропонованої статті є
привернення уваги до ролі НТШ в утвердженні наукових засад
мовознавчого компонента як складової українознавства.
Нелегким, але винятково благородним виявився шлях, на який
ступили придніпрянські та придністровські вчені в Галичині у другій
половині ХІХ ст. Із самого початку існування Товариства в статуті
розкривається становище української мови та її статус, що мало б
відповідати запитам національного життя та
стану європейської
наукової думки. „Стати осередком наукової роботи на своє народній
мові, особливо в галузях безпосередньо зв’язаних з нашим краєм і
народом і скупити коло себе як найширший круг наукових робітників,
вірних народнім інтересам, організувати наукову роботу й у тій
організації виховувати нових робітників, нові наукові кадри...”2, таку
мету поставило Товариство як „некоронована академія” і понад століття
з гідністю та професійно її реалізовувало.
Мовознавча проблематика Товариства простежується в площині та у
взаємозв’язку історичних, суспільно-політичних, історико-літературних,
етнографічних обставин. Методологічного значення набули окремі праці
членів Товариства. Безумовно, це збірка М. Грушевського „Про
українську мову й українську школу” (К., 1911), „Про українську мову й
українську справу” (К., 1907.), „Історія української літератури”.
Фрагментарно мовознавча тематика порушувалася М. Грушевським у
численних наукових та публіцистичних працях. Дотримуючись
позитивістських позицій, він підходив до мовознавчих та
літературознавчих
проблем
із
застосуванням
різноманітних
соціологічних і психологічних методів, що стало повчальним для
майбутніх дослідників і було основою систематизації попередньої
письменницької практики. Важливим для українознавства був контекст
1
Грушевський М. Наукове Товариство ім. Шевченка (1873-1849). – Літературнонауковий вістник. – Л., 1900 – Т. 9; Дорошенко В. Огнище української науки: Наукове
товариство ім. Т. Шевченка. – Нью-Йорк, 1951; Винар Л. Михайло Грушевський і Наукове
Товариство ім. Тараса Шевченка 1892-1930. – Мюнхен, 1970; Грицак Я. Наукове
товариство ім. Т. Шевченка // Довідник з історії України. – К., 2001; Гнатюк В. Наукове
Товариство імени Шевченка з нагоди 50-ліття його заснування (1873-1923). – Львів, 1923;
Мацько Л. Українська мова в діяльності М. Грушевського // Михайло Грушевський –
науковець і політик у контексті сучасності. – К., 2002. – С. 238-249; Панько Т. Концепція
української літературної мови в системі науково-культурологічних поглядів Михайла
Грушевського // Михайло Грушевський. Зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. ювілейної
конф., присвяченої 125 річниці від дня народження М. Грушевського. – Львів, 1994. –
С. 111-129; Романів О. Михайло Грушевський і його роль у становленні та розвитку
української національної науки (Наукове товариство ім. Шевченка у Львові) // Михайло
Грушевський. Зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. ювілейної конф., присвяченої 125
річниці від дня народження М. Грушевського. – Львів, 1994. – С. 80-93; та ін.
2
Наукова діяльність товариства імени Шевченка в 1896 і 1897 р. // Записки НТШ. –
1898. – Т. ХХІ. – Кн. 1. – С. 10.
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безперервності, наступності, тісної ув’язки з народним життям
мовознавчої традиції в українській культурі. Українознавчі дослідження
таких мовознавців як Б. Грінченка „Огляд української лексикографії”,
І. Огієнка „Огляд українського язикознавства”, В. Розова „До староруської діалектології”, В. Перетца „Матеріали до історії української
літературної мови”, І. Франка „Причинки до „Історії України-Руси”,
К. Михальчука, І. Стешенка „Про українську літературну мову”,
П. Науменка, І. Соболевського, І. Верхратського „В справі народного
язика” та ін. у контексті європейської науки закладали теоретичні основи
тогочасного мовознавства.
Спеціальні мовознавчі праці носять відбиток культурологічного,
національного, освітнього плану, взаємопов’язані із розвитком народної
традиції, народного духу та зовнішніх умов існування українства.
Більшу їх частину опубліковано на шпальтах „Літературно-наукового
вісника”. Серед них „Нова „пря” про українсько-руську книжну мову”,
„Одвертий лист до п. Флоринського”, „Святе письмо на українській
мові”, „Пам’яті П. Житецького” та ін. Особливо важливого значення
набувала остання публікація, підготовлена В. Перетцом. У ній зроблено
спробу оцінки наукових заслуг піонера історичного студіювання
давнього письменства та мови з нагоди ювілею 45-літньої діяльності,
висловлено думки з приводу історіософських засад мовознавства.
Досить сміливо звучали слова П. Житецького на той час про те, коли є
дві руські народності, то є й дві окремі мови та літератури. Українська
мова та література стоїть на твердому народному грунті і має всі
підстави для саморозвитку. Ціною у цьому плані була праця
П.Житецького „Очерк литературной истории малорусского наречия”.
Досліджуючи зразки народної творчості: елементи мови, поетичної
думки, побуту, вчений резюмує їх органічну цілісність та єдність, як
єдиним є саме життя – невичерпне джерело творчості.
До спеціальної монографічної мовознавчої літератури, спроб
наукового студіювання української мови належать розвідки О. Маковея
„З історії нашої філології. – Три галицькі граматики” (І. Могильницький,
Й. Лозинський, Й. Левицький), М. Возняка „Буквар О. Лозинського з
1838 р.”, „Уривок граматики Івана Лаврівського”, „Студії над галицькоруськими граматиками”, „Філологічні праці Івана Могильницького”.
Великого значення для праці у царині філології мали етнографічні збірки
В. Гнатюка із витриманням діалектологічних властивостей українських
говірок, що вказували на тісний контакт мови з історичними
обставинами. У їх числі „Про українсько-руські говори”, ряд публікацій,
що обстоювали автохтонність українського прикордонного населення –
„Русини Пряшівської єпархії і їх говори”, „Словаки чи Русини?”, „Чи
бачванський говір – словацький?” Виробленню літературної української
мови слугували і проекти по збиранню діалектичних одмін, складені
І. Зілинським. Ряд праць з діалектології дав І. Верхратський: „Знадоби до
пізнання угорсько-руських говорів”, „Говір Замішанців”, „Про говір
долівський” (околиці Перемишля та Львова), „Про говір галицьких
Лемків”, „Говор Батюків” (околиці Жовкви, Яворова, Рави-Руської). У
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працях з мовознавства поряд із вирішенням суто професійних питань,
фігурували загальноконцептуальні положення про те, що українська
мова далеко не хуторянська, не витвір лише українського села,
обстоювалось право українців на власну мову поряд із російською,
польською, словацькою, румунською, мадярською. Безкомпромісність у
вирішенні мовного питання проявилася ще в перші роки існування
НТШ. Чи не єдиним був протест Товариства на заборону української
мови у 1876 р. Це була праця члена товариства О. Огоновського „Studien
auf dem Gebiete der ruttenischen Sprache” (1880), що науково
обгрунтовувала самостійність української мови, її відмінність від
польської та російської. Його „Історія літератури руської”, незважаючи
на окремі недоліки, вперше широко поставила „проблему українського
письменства в його органічному розвитку від найдавніших часів до
найновіших. Автор послідовно провів ... ідею самобутності українського
народу й оригінальності українського письменства”1. Це спричинило
гостру дискусію про саме існування українців як окремої спільноти із
власною культурою чи лише як частини російського народу
Принципову позицію зайняло НТШ по відношенню до теорії
Погодіна – Соболевського про прийшлість українців до Надністров’я, їх
неавтентичність. М.Грушевський відкинув цю абсурдну гіпотезу. У
фундаментальних працях „Історія України-Руси”, „Історія української
літератури” він поставив на наукову основу українськість літератури
доби княжої Русі, науково обґрунтував історичну основу української
мови, її наступність та перспективність розвитку. А. Кримський у
„Трилогії проф. А.Кримського” розбив ущент надуману теорію
Погодіна. Цьому слугували й дослідження В.Гнатюка, І.Верхратського,
В.Охрімовича, І.Франка та ін.
Принциповість і послідовність характеризує позицію Товариства на
наукових форумах. Світового резонансу набула кампанія за допущення
на ІХ Археологічний з’їзд у Києві від НТШ 30 доповідей українською
мовою. Оргкомітет з’їзду заявив, що „украинско-русский (малорусский)
язык не может разниться от общерусского языка”, отже, слід „не
выделять его как особый язык в группу славянских языков... Что же
касается печатания докладов, то таковые могут быть переданы лиш в
чисто русской передаче на страницы трудов съезда”2. У відповідь на таке
порушення національних прав українців Історико-філософська секція
НТШ вирішила не брати участі у з’їзді, а підготовлені реферати
опублікувати в окремих томах „Записок”. Гнівно звучав протест
товариства на ХІІІ Археологічному з’їзді у Катеринославі в 1905 р.,
оскільки Товариство взагалі не було запрошено.
Проблема легалізації української мови як інструменту української
науки тісно пов’язана з проблемою її запровадження у середній та вищій
школах. З болем констатувався факт відсутності у „русинів вищих
1
Історія Наукового товариства ім. Шевченка з нагоди 75-річчя його заснування 18731948. – Нью-Йорк; Мюнхен, 1949. – С. 15.
2
Справа українсько-руської мови на київськім археологічнім з’їзді й участь в нім
Товариства // Записки НТШ. – 1899. – Т. 29. – С. 2.
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наукових інституцій”1. М. Грушевський, голова НТШ, професор
Львівського
університету
змушений
семінарські
заняття
з
українознавства переносити на засідання секцій НТШ.
НТШ не стояло осторонь боротьби за український університет у
Львові. У 1898 р., знаючи про бажання австрійського уряду організувати
кафедру української літератури, Товариство виступило із клопотанням
на адресу Міністерства освіти, де вказувало на гостру потребу негайного
заснування й інших українських кафедр у Львівському університеті. У
цьому переліку фігурували кафедри класичної філології, математики,
української історії, славістики, кафедри цивільного процесу, векселевого
та торговельного права, історії українського права та ряд медичних
кафедр (описової анатомії, лікарської хімії, гігієни)2 НТШ бачило
українську науку цілісною, охоплюючою різноманітні сторони
українського буття.
Намагаючись організувати приватний університет або іншу форму
вищої освіти, НТШ стало ініціатором наукових курсів, що мали
реалізувати ідею утворення українських вищих наукових установ. У
1903 р. з ініціативи Історико-філософської секції НТШ організовано
публічний курс з археології для галичан. У 1904 р. проводилися наукові
курси за участю членів НТШ для слухачів з-під російської України й
Галичини. Загалом наукові курси, у яких задіяно слухачів і професуру
обох частин України, перетворювались у загальний всеукраїнський
центр.
Програма курсів охоплювала такі дисципліни: Історія України,
історія української літератури, історія культурного руху в Галичині,
історія України у контексті Західної Європи, мовознавство, природничі
науки, антропологія, етнографія, етнологія. Фактично предметом
викладу було українознавство як система знань про Україну та
українців. Теоретичний доробок НТШ реалізовувався на практиці.
Особливо активно долучилися до справи М. Грушевський та
С. Томашівський, які презентували історію України; історію Західної
Європи від Французької революції популяризував М. Ганкевич, історію
української літератури – І. Франко, К. Студинський. Українську мову
викладав І. Брик. Курси етнографії читали Ф. Вовк та С. Томашівський.
Антропологія представлена лекціями Раковського. Загалом 135 осіб
брало участь у цьому українознавчому проекті, що проходив фактично
при матеріальній підтримці Товариства та пожертв громадянства. З
цього приводу М. Грушевський зазначав, що „живе заінтересовання цею
справою широких кругів нашого громадянства являється дуже цінним
показчиком культурного поступу й дозрілості цеї самої справи вищої

1
Грушевський М. Наукове Товариство ім. Шевченка // Літературно-науковий вісник. –
1900. – Т. 9. – С. 198.
2
Див.: Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. – Львів; Нью-Йорк,
1999. – С. 51.
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національної освіти” . Думаємо, що немала роль у цьому процесі
належить українознавчій роботі НТШ.
Коли вкотре йшла мова про український університет, члени НТШ у
меморіалі до австрійського уряду (1907 р.) справедливо зауважили:
„Наукове товариство імени Шевченка може зі всею рішучистию заявити,
що при заснованню самостійного українського університету, переважна
більшість його катедр вже тепер може бути обсаджена науково
кваліфікованими, українськими силами краю та за границі, а тільки дуже
незначна меншість мусіла бути заступлена суплєнтурами й то не на
довгий час. Що до матеріального забезпечення університету, то Наукове
Товариство ім. Шевченка висловлює повну надію, що Високе
правительство не вважатиме дотацію невеликого університету з трьох
факультетів за тяжку жертву там, де мова йде про задоволення
есенціональних культурних потреб одного з найбільших народів
Австрії”2.
НТШ проводило систематичну роботу по виробленню української
наукової мови. М. Грушевський, К. Михальчук, О. Огоновський,
І. Верхратський, А. Кримський, І. Франко, Є. Тимченко, І. Огієнко були
найвпливовішими теоретиками і водночас неперевершеними практиками
наукового стилю тогочасної української мови. У численних публікаціях
шліфувалось українське наукове слово, теоретичні дискусії прокладали
дорогу українській термінології.
Варто відзначити конкретні спроби Товариства в справі створення
наукової термінології, прийняття правопису. Мовні дискусії 18701890 рр., 1907-1909 та 1912-1913 рр. кристалізували становлення
наукового мовознавства. Суперечка полягала у прийнятті чи неприйнятті
галицького правопису в Україні. У полеміці обстоювали свою позицію
І. Стешенко, М. Левицький, І. Верхратський, Б. Грінченко, І. Франко,
І. Нечуй-Левицький. Власне, найбільшого незадоволення галицькими
новаціями, що поширювались у літературній мові, проявляв І. НечуйЛевицький. Ідея цілісності України, як і її мови, ретельно обстоювалась
М. Грушевським. Він підкреслював, що ігнорувати галицьку мову,
„вироблену такою важкою працею кількох поколінь, ....і творити нову
культурну мову з народних українських говорів наддніпрянських чи
лівобережних, як деякі хочуть тепер, це був би вчинок страшенно
шкідливий, хибний, небезпечний для всього нашого національного
поступу”3. Зрозуміло, що мова у концепції М. Грушевського вважалась
інтегративним чинником соборності України. Тривали й реалізовувалися
задуми М. Драгоманова об’єднати через наукове слово розшматовану
Україну, не оглядаючись при цьому на царську цензуру.
У 1900 р., коли суперечки набрали досить серйозних обертів,
створено „язикову комісію” для вироблення загальних норм правопису.
1
Грушевський М. Українсько-руські наукові курси // Літературно-науковий вісник. –
1904. – Т. 27. – С. 102-113.
2
Див.: Мудрий В. Змагання за українські університети в Галичині. – Львів; Нью-Йорк,
1999. – С. 64.
3
Грушевський М. Про українську мову і українську справу. – К., 1907. – С. 8.
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У 1907-1908 рр. встановлено єдині мовні стандарти для використання
видавництвом НТШ. Цей правопис вживався до 1922 р.
Члени Товариства своїми дослідженнями прокладали дорогу
українській науковій мові. Серед них варто виділити спеціальні
публікації з цього приводу: І. Верхратського „Нові знадоби до
номенклатури і термінології природописної народної”, „Виразня
мінералогічна”; С. Рудницького „Начерк географічної термінології”,
В. Левицького „Матеріали до фізичної термінольогії”, „Матеріали до
математичної термінольогії”, „Начерк термінології хемічної”;
І. Горбачовського „Уваги о термінольогії хемічній”, Г. Зацерковного
„Причинки до правничої термінольогії”. Ці нариси враховували як
національний грунт, так і європейські традиції. „Наукова мова і
термінологія, вироблена в наукових виданнях Товариства ім. Шевченка,
через термінологічні комісії київського Наукового Товариства, лягли
основою сучасної української мови,” – підкреслював М. Грушевський з
нагоди 150 книги „Записок”1.
Мовознавство розглядалося одним із основних складників
синтетичного знання про Україну та українців. Турбуючись про
застосування української мови, працюючи над мовознавчою
монографічною літературою, публікуючи пам’ятки української
літератури та мови, плекаючи українознавчі кадри, НТШ готувало
майбутній сплеск українського національного відродження. У цьому
контексті варто виокремити стратегічне значення мовознавчої тематики
для українознавства в цілому та національного відродження загалом.
Культура мови, як справедливо зауважував М. Грушевський, – це
„перша прикмета народної окремішності й покажчика культурної
вартости народа”. Культура мови, – продовжує вчений, стає питанням
життя і смерті „культурності” нації, задоволення усіх її культурних
потреб2. Зрозуміло, чому мовознавчі проблеми були актуальними в
діяльності НТШ, що чітко усвідомлювало невигідність становища
українців порівняно з іншими народами. Як не боляче, вони
залишаються не до кінця вирішеними і сьогодні. Нехтування мовою
приводить до занедбання історичних, моральних цінностей народу,
його способу мислення, духовної самобутності.

1
2

Грушевський М. З нагоди 150-ої книги „Записок” // Записки НТШ. – 1929. – Т. 50. – C. 1-3.
Грушевський М. Справа українських катедр і наші наукові потреби. – К., 1907. – 33 с.
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Пасічник В.М. (Харків)
ІВАН ФРАНКО У БОРОТЬБІ
ЗА УТВЕРДЖЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
У статті досліджується внесок І. Франка у боротьбу за
утвердження і розвиток української літературної мови. Автор
переконаний, що великий Каменяр у своїх працях завжди відстоював і
захищав самобутність української літературної мови.
Українська мова. Що це? Мова чи діалект? Таке питання не стояло
перед українським народом. Таке питання не могло стояти ні перед ким.
Але його поставили в першій половині ХІХ ст. московські та польські
шовіністичні колонізаторські кола.
Одні силкувалися довести, що це діалект російської, інші – що це
зіпсована польська. Особливо активізувалися ці «доводи», коли
бурхливо почало розвиватися українське політичне і культурне життя,
коли на арену боротьби за соціальні та національні права вийшов народ
з могутнім оригінальним голосом. Голосом свого Пророка – Тараса
Шевченка. І реакція почала затуляти йому вуста всім, чим тільки було
можна: насмішками, псевдонаукою, псевдокритикою аж до безлічі указів
про заборону українського слова.
Не маючи змоги заперечити геніальності Шевченка, його оголосили
«альфою і омегою» – початком і кінцем1. Уже було замало тільки однієї
художньої творчості. Боротьба велась у критиці, історії, філософії,
мовознавстві, політиці. Саме цим великою мірою пояснюється
універсальність генія Івана Франка, який виходить у 70-х роках
минулого століття на арену літературного і суспільного життя.
Письменник, громадський діяч, критик, журналіст, історик, учений і
мислитель, він залишив дорогоцінну наукову й культурну спадщину. Не
можна переоцінити його значення і в історії розвитку української
літературної мови. Франко залишив ряд спеціальних наукових
мовознавчих праць, багато лінгвістичних статей, рецензій на мовознавчі
праці інших філологів, доклав багато зусиль для зібрання та
опублікування пам'яток народної творчості (6 томне видання
«Галицьких приповідок» та багатотомні «Пам'ятки українсько-руської
мови і літератури»).
Коли І. Франко входив у літературу, західна частина України –
Галичина, перебувала під подвійним національним гнітом – Австрії та
Польщі. До того ж, там ще була створена агентура російського царизму –
партія москвофілів. Москвофіли не визнавали України, заперечували

1
Франко І. Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх школах
// Зоря. – 1884. – Річник 5. – С. 100.
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права українців на повноправне національне життя, боролися проти
української мови і проти прийняття нового фонетичного правопису.
І. Франко виступив із рядом праць і статей, у яких розкрив
антинародну, шкідливу діяльність москвофілів, науково довів
абсурдність їхніх положень і діяльності. Основні його праці й замітки з
цього питання:
Етимологія і фонетика в южноруській літературі (1894);
Конечність реформи учення руської літератури по наших середніх
школах (1884);
Двоязичність і дволичність (1905);
Щирість тону і щирість переконань (1905);
Із історії москвофільського письменства в Галичині;
Мовознавчі замітки до перевидання «Наських українських казок»
Бодянського (1903);
Азбучна війна в Галичині 1859 року (1913);
Листування з Драгомановим (1880 – 1890);
Листи до редактора «Зорі» О. Боровиковського;
Інформації в «Kuryeri Lwowskim»;
Поетичні твори: «Етимологічний гімн», поема «Ботокуди»,
«Антошкові П.», «Поступовець», «Пісня руського бурсака».
Москвофіли намагалися ширити науку великоруської мови «яко
символ единства Галицької Русі з рештою Русі аж до Камчатки»1. З цією
метою вони використовували і школу. У статті «Конечність реформи
учення руської літератури по наших середніх школах» І. Франко
розкриває шкідливість діяльності учителів-москвофілів, які підривали у
дітей любов до рідної мови, баламутили їм голови. І. Франко наводить
зразок такого «навчання». Учитель руської літератури звертається до
учнів: «Ми повинні читати «челавек», «ґаспадин» – то єсть правдивши
язык літературний».
І. Франко каже, що це була манія якоїсь «общеслов'янськості» на
шкоду власній народності, манія, випливаючи з мрій «ідіотичних». Він
розкриває абсурдність і шкідливість для народу москвофільської манії
«єдінства літературного»: «Утопія політична на полі літературнім
виразилась другою ще фатальнішою утопією: нащо нам плекати свою
рідну словесність, науку, літературу, коли ось-ось прийде «жених отъ
полунощи» і принесе з собою образованный язик великоруский, дасть
нам високорозвинене, великоруське письменство».
У статті «Двоязичність і дволичність» (Літературно-науковий вісник.
– Львів, 1905) на прикладі одного з апостолів москвофільства
І. Наумовича Франко показав приреченість і безплідність всякої
діяльності, не зв'язаної з інтересами свого народу. І. Наумович спочатку
виступав народною мовою, його діяльність тоді мала деякий
прогресивний характер. Потім він став одним з найактивніших діячів
москвофільства, пізніше потрапив у львівську тюрму. З тюрми
1

Франко І. Літературно-критичні статті. – К., 1950. – С. 44.
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І. Наумович написав до дружини листа, у якому засуджував свою
політичну діяльність, жалкував за тим, що не пішов правильним шляхом
служіння своєму народу. Пізніше на судовому процесі він відмовився від
цього листа, сказав, що це був приступ істерії. Після цього він емігрував
у Росію, але й там не знайшов для себе спокою і закінчив життя
самогубством на Кавказі. І. Франко визнає, що І. Наумович був людиною
талановитою, енергійною, невтомно працьовитою. Після смерті
І. Наумовича москвофіли хотіли видати сто томів його творів. І. Франко
казав тоді, що вони цього не зроблять, бо зібрані всі разом ці твори ще
більше дискредитують І. Наумовича.
Характеризуючи І. Наумовича як людину сильно вразливу й
податливу на різні подуви, людину, яка кидалася з однієї суперечності в
іншу, Франко писав, що «одиноким якорем рятунку для такого чоловіка,
обік основної освіти, могла бути гаряча непохитна любов до рідної мови
і до рідного народу, що відірвання від рідного ґрунту, поперед всього від
рідної мови, мало фатальні наслідки на весь психічний устрій і на всю
літературну працю І. Наумовича».
– Як се пояснити? – запитує І. Франко і відповідає: «На мою думку,
тут лежить глибока психологічна проблема, коріння якої сягає
малодосліджених доси тайників – зв'язку людської психіки з тими нібито
конвенціональними, а проте так дивно органічними системами звуків,
що називаємо рідною мовою. Здається, що таке рідна мова? Чим вона
ліпша для мене від усякої іншої і що мені вадить при нагоді заміняти її
на всяку іншу? Практик, утилітарист, не задумуючися ані хвилини
скаже: пусте питання! Мова – спосіб комунікації людей з людьми і,
маючи до вибору, я беру ту, яка дає мені можливість комунікуватися з
більшим числом людей. А тим часом якась таємна сила в людській
природі каже: «Pardon, ти не маєш до вибору; в якій мові вродився і
виховався, тої без ока лічення своєї душі не можеш покинути, як не
можеш замінятися з ким іншим своєю шкірою. І чим вища, тонша,
субтельніша організація чоловіка, тим тяжче дається і страшніше
карається така переміна. Візьміть для прикладу двох геніальних
українців – Гоголя і Шевченка. Як безмірно корисніші були обставини,
серед яких писав Гоголь у порівнянню до тих, серед яких пройшло
бурлацьке та невольниче життя Шевченка! А в їх духовній діяльності,
що бачимо? У Гоголя прудкий хід на недосяжні вершини артизму, та на
вершинах заворот голови, внутрішнє роздвоєння, чорні сумніви і упадок
в дебрі містицизму; а у Шевченка рівну, ясну дорогу все вгору та вгору,
все на вищі, світліші височини, до таких гармонійних акордів гуманної
євангелії, як «Марія». Які були причини такого кінця Гоголевої кар'єри,
різні по-різному пояснюють, та все-таки серед тих причин важне місце
займає відчуждження геніального українця від рідної мови… його
болюча внутрішня трагедія». І. Франко каже, що таке ж внутрішнє
роздвоєння було трагедією всього галицького москвофільства, що для
москвофілів нема іншої дороги, як «скинути пиху з серця і працювати
для народу, користуючись його мовою і вірячи в те, що коли органічно,
від корення розвинуться і процвітуть усі частини великого
східнослов'янського племені, коли святотатські руки не будуть
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підрубувати та нівечити одну часть, аби тим краще буяла друга, то тоді
зложиться з них цілість і єдність краща, багатша, гармонійніша, ніж се
тепер може снитись різним шовінізмом затуманеним головам»1.
Не менш шкідливою для українців була діяльність польських
шовіністів. У вже згадуваній статті «Конечність реформи учення руської
літератури по наших середніх школах» Франко малює непривабливу,
болісну картину тодішнього культурного життя Галичини: пасивність
молоді, її погорда до свого народу, повний застій. Однією з
найважливіших причин такого стану було те, що українська мова у всіх
гімназіях Галичини (крім однієї) була необов'язковим навчальним
предметом, хоч по закону вважалася однією з краєвих мов. Тому учні не
виносили зі шкіл ні знання своєї мови й літератури, ні любові до них.
«Зато польські вчителі, – каже І. Франко, – впоюють ученикам аж
надто багато сліпого, безритичного замилування до літератури польської
і перетягують їх свідомо чи несвідомо в ряди тої і без того вже багатої
літератури: Хіба ж се не фатальність?»
У рецензіях на книги польського філолога Брікнера «Цивілізація і
мова» та «З історії польської мови» І. Франко доводить ненауковість
заяв Брікнера про переваги польської мови над іншими слов'янськими
мовами. У книзі «З історії польської мови» Брікнер писав, що всі
слов'янські мови, крім польської, підлягають впливові лише якоїсь однієї
іноземної мови. І. Франко ставить у приклад українську мову і каже, що
тут видно впливи грецької, латинської, татарської, болгарської,
сербської, німецької та інших мов. Визнаючи вплив польської мови на
українську, І. Франко вказує, що він не виростає понад міру нормального
постороннього впливу, не приглушує власного, оригінального розвитку
української мови.
І. Франко збиває чванливу пиху з Брікнера, який у книзі «Цивілізація
і мова» хвалиться впливами на Польщу Кирила і Мефодія, чехів, німців,
монголів, татар, єзуїтів, італійців та ін.: «Здавалось би, що критично
дивлячись на річ, тут випадало би говорити не про оригінальну,
своєрідну культуру польського генія, а хіба про його добрий жолудок,
що вмів переварити та яко тако стравити ті різнорідні матеріали.
Розуміється, і се добра прикмета, але знов таки нічого надзвичайного,
щоб аж кричати: клякайте народи»2.
У своїй великій праці «Азбучна війна в Галичині 1859 року»
І. Франко розкриває історію боротьби передових діячів української
культури проти намагання антинародних елементів запровадити в
Галичині латинський алфавіт для українських шкіл та видань. Він
засуджує виступ Йосифа Лозинського, який у статті «O wprowadzeniu
abecadla polskego do pismennictwa ruskеgo» (Журнал «Rozmaitosci». –
1843. – № 28) намагався довести переваги латинських букв над
кирилицею, якою писали в тодішній Галичині. З різкими відповідями
1
Франко І. Щирість тону і щирість переконань // Франко І. Літературно-критичні
статті. – К., 1950. – С. 55.
2
Записки Наукового Товариства ім. Шевченка (Львів). – 1903. – Т. 56. – С. 26.
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Й. Лозинському виступили тоді Йосиф Левицький та Маркіян
Шашкевич. Вони переконливо показали, що кирилиця більше відповідає
духові української мови, ніж латинка. На цей час (30-ті роки ХІХ ст.) це
було прогресивне твердження, бо як пише І. Франко, цим письменникам
тоді «не снилась ще можливість заведення фонетичного правопису до
руського письменства, яка зробила руське письмо здібним до віддання
всіх звуків руської мови і навіть усіх діалектних відтінків, а з другого
боку поклала виразні межі всім заходам колонізаційним та
об'єдинительно-русифікаційним, які при помочі азбуки хотіли
фальшувати руську мову на користь вимріяного єдинства
«малоруського» та «великоруського» нарічій»1.
Між іншим, у цій праці є цікаві зауваження І. Франка щодо кирилиці
і глаголиці. І. Франко вважав, що «кирилиця з невеликими додатками
витворена з грецького уставного письма, повстала вже в початках ІХ в., а
глаголиця, витвір дуже штучний і неорганічний, тяжчий для пам'яті,
повстала значно пізніше, власне на території західних слов'ян і була
сплоджена тенденцією відрізнити слов'ян католиків від православних».
Велике значення мала діяльність Івана Франка і у виробленні
загальноукраїнської літературної мови. Ми повинні дати об'єктивну
оцінку боротьбі, яка велася тоді на мовному полі, розкрити її повноту,
показати перспективу дальшого розвитку літературної мови.
Боротьба за вироблення і чистоту української літературної мови не
носила антагоністичного характеру, для антагонізму не було ніяких
основ. Вона не була і не могла бути такою непримиренною, як боротьба
з великодержавними шовіністами та їхніми прислужниками. Це була
внутрішня боротьба росту. Так, коли москвофіли підняли гaлaс навколо
статті Б. Грінченка «Галицькі вірші», де він різко критикував мову
віршів галицьких письменників, у тому числі І. Франка, Б. Грінченко
виступив у «Зорі» (1892 р.) з «Додатком до Галицьких віршів». У
«Додатку» він писав, що мовні суперечки – це свої домашні неполадки,
які можна подолати, що І.Франко буде сидіти на покуті в українській
хаті, до якої не буде доступу різним виродкам, таким, як москвофіли, що
східні українці, не задумуючись почали б писати такою мовою, якою
написані критиковані ним вірші галицьких письменників, якби якимсь
чудом зробилось неможливо писати їм так, як вони зараз пишуть.
Причини мовних неполадків і суперечок не залежали ні від І. Франка,
ні від Б. Грінченка, ні від ніякого іншого тодішнього діяча, а від того, що
український народ був розшматований різними державами, ніс ярмо
соціального і національного гноблення. «Не тільки інтелігенція,
вихована в інших школах і серед інших обставин політичних, але й
народ з його мовою, звичаями і творчістю, не сходячи зі спільної
української основи, все-таки проявляє багато відтінків, котрих годі не
бачити, на котрі тяжко гніватися», писав І. Франко у статті «Говоримо на
вовка, скажімо і за вовка».

1

Записки Наукового Товариства ім. Шевченка (Львів). – 1913. – Т. 115.
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Такий же характер – боротьба росту – носили виступи І. Франка
проти теоретичних поглядів І.Нечуя-Левицького, які проявились у
статтях останнього: «Сьогочасне літературне прямування» і «Сьогочасна
часописна мова на Україні».
У статті «Сьогочасне літературне прямування» І.Нечуй-Левицький
доводив необхідність відрубності, самостійності української літератури,
а звідси й мови, відхрещування її від московської.
І. Франко у статті «Література, її завдання і найважливіші віхи»
пише: «Нам дуже дивно, що наші і українські народовці так давно вже
балакають о самостійності, а й досі чи не вміли, чи не сміли
договоритися до ясного і одвертого заявлення свого права на
самостійність політичну, яко свобідна сполучена громада людейробітників української породи супроти других слов'янських і
неслов'янських пород. Коли вони думають, що така самостійність
неможлива, то тоді і ціла їх балаканина про іншу самостійність не варта
й торби січки, бо досить буде російському чи якому-небудь другому
чужому урядові указом заборонити літературу – і ціла самостійність
пропала»1.
Побудувати Самостійну Україну, Українську Україну – «Громаду
людей української породи супроти других пород» без української мови
неможливо – вчив наш великий Пророк І. Франко. Бо то найголовніша
зброя в наших руках у боротьбі за таку Україну, бо ми, наше тіло та дух і
є цією зброєю!

1

Франко І. Літературно-критичні статті. – К., 1950. – С. 23.
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Горбань Т.Ю. (Київ)
МОВНА СКЛАДОВА
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН
У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР
(кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
У статті досліджується мовно-культурна політика російського
самодержавства щодо України в її етнополітичному розрізі. Аналіз
відповідних тенденцій і явищ, зокрема в царині мовної русифікації,
здійснено на основі узагальнень чинників як об’єктивного, так і
суб’єктивного характеру.
Мовне питання в його етнополітичному вимірі було і залишається
актуальним як у площині науково-пізнавальних проблем, так і в
суспільно-політичній практиці. Адже попри його законодавче, у тому
числі на конституційному рівні, урегулювання, в українському
суспільстві тривають гострі дискусії щодо статусу мов національних
меншин, передусім російської. Політична криза, що виникла в Україні на
ґрунті президентських виборів кінця 2004 р. і реально загрожувала
розколом суспільства по лінії “схід – захід”, засвідчила, що мовне
питання відігравало при цьому зовсім не другорядну роль. Тож
виявлення глибинних причин полярності поглядів на статус російської
мови в Україні, як і мов інших національних меншин, а також
відповідних настроїв у суспільстві, в тому числі і в історичній
ретроспективі, залишається актуальним завданням українознавців –
істориків і філологів, соціологів і етнополітологів – усіх, хто своєю
професійною, науково-творчою діяльністю тією чи іншою мірою
доторкується до зазначеної проблеми.
Об’єктивне пізнання цілісної картини того чи іншого історичного
явища, позбавлене міфологізації й упередженостей, політичної чи
ідеологічної заангажованості – кращий шлях до розуміння як минулого,
так і сьогодення, а також вивіреного прогнозування майбутнього. З
таких міркувань і виходила автор при визначенні цільових установок
предмета дослідження.
Обсяг статті не дає можливості зробити бодай узагальнений аналіз
джерел дослідження і відповідних публікацій. Адже тільки науковий
доробок українознавчих установ, і, передусім, Науково-дослідного
інституту українознавства, з тих чи інших проблем, дотичних до
заявленої теми, нараховують не один десяток наукових розвідок. Що ж
стосується історіографічних джерел попередніх десятиліть, то в них
виразно простежується відношення до мовних проблем у контексті
політичних ідеологій, які були превалюючими у відповідний період.
Зміна політичних та ідеологічних пріоритетів визначала й концептуальні
засади історіографічних досліджень, використання відповідних джерел в
міру їх доступності. Щоправда, при цьому маємо зазначити, що не
завжди щирими є нарікання окремих авторів на закритість,
161

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

недоступність джерел, тоді як насправді треба було б говорити про
однобічно-селективний відбір фактів з метою обґрунтування певної
апріорної схеми.
Мовне питання в державній етнополітиці Російської імперії, попри
його певні трансформації, залишалося одним із основних
системотворчих елементів у структурі українсько-російських відносин і
на рубежі ХІХ-ХХ ст. Його визначальна суть була успадкована від
політики попередніх десятиліть і ґрунтувалася на концепції
обмежувального, заборонного законодавства. Домінантою політики
самодержавства в етнополітичній сфері було збереження цілісності
імперії, русифікація народів іноетнічного походження. Офіційне гасло:
“Один закон, одна мова, одна віра” в практичному вжитку найбільшою
мірою стосувалося українців, яких розглядали лише як гілку росіян, одне
із трьох племен триєдиної російської нації, а їхню мову – місцевим
діалектом.
Утиски на державному рівні української мови, культури взагалі
посилилися наприкінці ХІХ ст. як наслідок перших політичних вимог,
що їх почав висувати український національний рух. Влада, як і адепти
концепції “триєдиної російської нації”, не визнавали української мови
ще й тому, що вона “тривалий час не мала письмових стандартів”. Тож
мовне питання все більше
перетворювалося на елемент великої
політики. “Мовна заборона, – писав на початку ХХ ст. М.Грушевський, –
лише сигнал до того, що будь які прояви національної емансипації
українців повинні придушуватися”1.
Натомість цілеспрямовано насаджувалася русифікація. Зауважимо,
що русифікація – політика, пріоритетною метою якої була мовна,
культурна асиміляція неросійських етносів російським, найбільшою
мірою була спрямована проти українського етносу, що мало свою логіку
з точки зору утилітарних інтересів самодержавства.
З одного боку, українці були найбільшою іноетнічною складовою
Російської імперії, і від того, наскільки глибоко вони будуть
асимільовані, інкорпоровані в структури російського суспільства, у
складній внутрішньополітичній і міжнародній ситуації початку століття
залежало майбутнє імперії. Прагнення українців до національної
емансипації розглядалося і як загроза цілісності великоросійської нації.
За таких обставин влада вдавалася до різноманітних заходів щодо
нейтралізації національного руху, у тому числі і до утисків у мовнокультурній сфері суспільного життя.
З іншого боку, необхідно враховувати місце українців в етнічній
ієрархії самодержавної Росії. Юридично вони не відносилися до
категорії “інородців”, як, наприклад, неосіле населення імперії, іудеї,
осілі мусульмани та деякі інші етнічні общини. Стосовно “інородців”
влада не докладала зусиль, щоб навернути, наприклад, мусульман

1

Грушевский М. Освобождение России и национальный вопрос. – СПб., 1907. – С. 22.
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імперії до християнства чи русифікувати їх у мовному аспекті, вважаючи
їх нездатними до культурної інтеграції в російське суспільство.
Натомість
українці,
як
православні,
а
православ’я
в
східнослов’янському просторі ототожнювалося з російськістю, були
об’єктом посиленої русифікації. Обґрунтований висновок стосовно
цього знаходимо у відомого німецького дослідника українськоросійських стосунків А.Каппелера. Чим більше етнічна група була
віддалена від православного російського центру, вважає він, тим
більшою була правова, соціальна і політична дискримінація її членів, і
тим меншою, з іншого боку, була загроза асиміляції1. І навпаки, українці
і білоруси меншою мірою зазнавали дискримінації на індивідуальному
рівні, не ущемлювалися з конфесійних міркувань, натомість були
об’єктами жорсткої русифікації, асиміляції як етноси, “місце” яких мало
бути в структурі “триєдиної руської нації”. Для українців це була свого
роду плата за місце в етнічній ієрархії Російської імперії, за “близькість”
до російського православного центру.
Мовні заборони спрямовувалися, передусім, проти української
інтелігенції, зокрема так званої традиційної (за М.Бердяєвим), яка, на
думку шовіністичних політиків, намагалася із російських діалектів і
регіональних культур штучно створити писемність і національну
культуру, щоб роздробити російську націю і дестабілізувати імперію.
Прагнення тієї частини української інтелектуальної еліти, яка стояла на
ґрунті національних інтересів, розвивати свою самобутню культуру,
домагатися принаймні національно-культурної автономії та ще й
створювати задля цього громадські організації, а тим більше політичні
партії, зустрічало не тільки опір влади, аж до репресивних заходів
включно, а й нерозуміння в колах російської інтелігенції, навіть
демократично налаштованої. Навіщо, мовляв, відокремлюватися
українцям від великої російської культури заради провінційної,
нерозвиненої селянської культури. Українську інтелігенцію, яка чинила
опір політиці русифікації, звинувачували в “непатріотизмі”,
посилаючись, зокрема, і на приклад патріотизму німецької інтелігенції,
яка добровільно підтримала формування уніфікованої німецької мови,
культури та держави.
Одним із репрезентантів таких поглядів російської ліберальнодемократичної інтелігенції був відомий громадсько-політичний діяч,
ідеолог партії конституційних демократів (кадетів) П.Струве. Росію він
розглядав не як поліетнічну, багатонаціональну державу типу АвстроУгорщини, а як національну державу на зразок США – американський
плавильний казан, який (у російському варіанті) повинен асимілювати
неросійські національності. Звідси категоричність його суджень: “У
майбутньому російська прогресивна думка повинна енергійно та без
вагань… вести ідеологічну боротьбу з “українізацією” як з тенденцією

1
Каппелер А. Мазепинцы, малороссы, хохлы: украинцы в этнической иерархии
Российской империи // Россия – Украина: история взаимоотношений. – М., 1997. – С. 135.
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послаблення чи навіть заперечення великого досягнення нашої історії –
всеросійської культури”1.
Заради справедливості зауважимо, що хоча кадети не були
послідовними захисниками українських інтересів під час обговорення в
російських Державних думах питання про використання української
мови в школах, проте й не підтримували відверто шовіністичну позицію
депутатів із інших фракцій як таку, що порушувала основні принципи
лібералізму. Національні права, а серед них і право вільного
користування рідною мовою, вони розглядали через призму прав
людини і громадянина, як складову частину таких універсальних
політичних прав, як свобода слова, свобода совісті і релігії. Пізніше (в
1915 р.), не поділяючи поглядів Струве в питанні української культури,
конференція партії кадетів прийняла резолюцію, у якій затаврувала його
погляди на українське питання загалом, мовне зокрема. “Черству
ворожість великодержавного пана Струве” до української культури і
мови засудив і відомий діяч більшовицької партії А.Луначарський2.
Революційні події 1905-1907 рр. призвели до часткової лібералізації
суспільно-політичного життя в Російській імперії, у тому числі і в
мовно-культурній сфері. Уряд офіційно погодився з думкою провідних
академіків Імператорської Академії наук, висловленою в доповідній
записці “Про скасування обмежень малоруського друкованого слова”3,
стосовно того, що малоруське населення повинно мати таке ж право, як і
великоруське, говорити публічно і друкувати своєю рідною мовою.
Актуальними і на сьогодні видаються слова з тієї ж “Записки”, що
презирливе ставлення до рідної мови тягне за собою негативне
ставлення і до сім’ї, і до рідного середовища.
Проте і після революції національне питання взагалі, і мовне зокрема,
залишалося гострим і нерозв’язаним. Самодержавна влада, намагаючись
взяти реванш за вимушені поступки періоду революційного піднесення,
вдалася до посилення великодержавницьких, шовіністичних настроїв у
російському суспільстві і відповідних практичних дій. У 1910 р. за
розпорядженням П.Столипіна були закриті українські просвітні
організації, фактично припинена україномовна видавнича діяльність.
Красномовним свідченням тому є дані стосовно видавничої справи в
Російській імперії за 1911 р., зокрема щодо кількості назв книжок,
виданих тією чи іншою мовою: російською – 25526, польською – 1664,
єврейською (іврит, ідиш) – 965, німецькою – 920, естонською –519,
татарською – 372, вірменською – 266, українською – 2424. Це при тому,
що питома вага українців у структурі населення Російської імперії
1
Струве П.Б. Общероссийская культура и украинский партикуляризм // Русская
мысль. – 1911. – Январь (№ 32). – С. 86.
2
Луначарський А.В. Про націоналізм взагалі та український рух зокрема // Історія
України: Хрестоматія: У 2-х ч. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 1996. – Ч. 1. – С. 345.
3
Про скасування обмежень малоруського друкованого слова // Там само. – С. 324.
4
Видавнича справа в Російській імперії (1911 р.) // Національні процеси в Україні:
історія і сучасність. Докум. і матеріали. Довідник. У 2 ч. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 306.
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становила понад 26%, а німців, естонців чи вірмен – у межах 1-3
відсотків. Названі показники, являючи собою підставу для інших
очевидних висновків, є також підтвердженням раніше наведеної тези про
те, що чим більш віддаленою від російського православного центру була
та чи інша етнічна спільнота, тим меншого асиміляційного тиску вона
зазнавала, і навпаки. Навіть євреї й татари, які, як нехристияни, офіційно
були віднесені до категорії “інородців”, у мовному відношенні мали
значні переваги перед українцями.
Зусилля офіційної Росії, адептів її етнонаціональної політики в
російському суспільстві, спрямовані на те, щоб “зробити Малоросію
частиною себе”, тобто асимілювати, не мали б відомих результатів, якби
не “зустрічний рух” з боку значної частини української еліти. Йдеться
про те, що одні українознавці (М.Грушевський, М.Шаповал та ін.)
називали подвійною втечею від української культури, а то й зрадою
українських національних інтересів, інші (І.Лисяк-Рудницький,
Н.Яковенко) – двократною асиміляцією наших історичних провідних
верств. В обох випадках йдеться про наслідки Люблінської унії (1569 р.)
та ліквідацію козацької гетьманщини наприкінці ХVІІІ ст. Наслідком
останньої стало те, що козаки-бунтівники і “мазепинці” поступово
перетворювалися в “малоросів” – вірних слуг імперських інтересів.
Самодержавна влада всіляко заохочувала таку “мутацію”.
Українській аристократії гарантувалися ті ж права і привілеї, що їх мало
російське дворянство, за умови політичної лояльності до режиму і
знання російської мови. Тож, як зазначає неупереджений аналітик
української історії І.Лисяк-Рудницький, на кінець ХІХ ст. освічені
прошарки українського суспільства – дворянство, молода буржуазія та
більшість інтелігенції стояли на платформі російської державнонаціональної та культурно-національної належності. І навіть так звані
українофіли, що, до речі, становили дрібну меншість серед тодішньої
інтелігенції, – продовжує свій висновок названий автор, – розуміли
українство як регіональну різновидність у рамках усеросійщини1. Таке
категоричне судження співпадає з баченням названої проблеми іншими
авторами. Так, відомий історик українського зарубіжжя О.Пріцак
поділяє не менш категоричну думку М.Грушевського, що протягом
ХІХ ст. українство і селянство стали ніби синонімами, тоді як усі інші
верстви зрадили свою національність2.
Ці і подібні їм твердження, як і ті проблеми, які вони відображають,
мають під собою об’єктивне підґрунтя. Необхідно враховувати, що на
той час національна свідомість в українському суспільстві ще не
склалася як закінчена система світогляду. В побутовій свідомості
домінувала ідея спільності православної віри, отже, й загальноруської
єдності.

1
Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації // Історичні есе. В 2-х т.
– К., 1994. – Т. 1. – С. 18-19.
2
Пріцак О. Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. – К., Кембрідж, 1991.
– С. 31.
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В україністиці досліджуваного періоду, як і в сучасній, надто ж у
публіцистиці і публічній політиці, висловлювалися і висловлюються
різні, часом протилежні, взаємовиключні думки з приводу місця мови
серед складових, що визначають рівень національної свідомості. Одні
вважають, що разом із втратою мови українська інтелігенція (і не тільки
вона) втрачала й національну ідентичність, тобто перетворювалася на
малоросів. Інші, навпаки, вважають, що втрата мови не означає повного
викорінення національної свідомості, хоча остання і набувала рис суто
етнографічного характеру.
Спираючись на факти, а також на обґрунтовані висновки знакових
постатей українознавства, можна погодитися як з тими, так і з іншими
поглядами на проблему. Як зазначав, наприклад, М.Драгоманов, “чимало
гарячих українських націоналістів, трохи не сепаратистів, не знають
української мови, а надто не можуть нею писати”1. Лише один із
показових прикладів щодо сказаного. Відомий український правознавець
і громадський діяч Б.Кістяківський, поборник національних прав
українського народу, засуджував русифікацію як насильство проти
неросійських народів Російської імперії. Проте як представник вищого
класу русифікованих українців, не володів українською мовою, вивчав її
як іноземну.
У той же час за даними Всеросійського перепису населення 1897 р.
понад 56 тис. спадкових дворян (з їх сім’ями) визнавали українську мову
рідною, проте цей “патріотизм” мав переважно побутовий характер, не
трансформувався в активні практичні дії щодо виборювання
національної емансипації для українського суспільства.
Наведені приклади віддзеркалюють неоднозначність ситуації в
мовно-культурній сфері суспільного життя в Україні кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Вони свідчать, з одного боку, що українська еліта
повністю не втратила усвідомлення своєї мовно-культурної
окремішності у великоруському середовищі. Правомірно вважати, що на
цей час вона вже набула рис подвійної самосвідомості: російської
громадянської та української національної, щоправда останньої –
переважно на етнічно-культурному ґрунті.
З іншого боку, доводиться констатувати, що переважна більшість
українського дворянства, якщо навіть визнавала рідною мовою
українську, не була готовою зректися лояльності до самодержавної
російської влади, отже, й тих вигод, які з цим пов’язувалися, на користь
української національної справи. Тобто значна частина української еліти
орієнтувалася на асиміляторський (у широкому розумінні, не лише
мовному) підхід до вирішення етнонаціональних проблем. Вона
сприймала імперію як власну батьківщину, задовольняючись певними
моральними та матеріальними “дивідендами” за свою лояльність.

1
Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну // Грінченко Б.Д. –
Драгоманов М.П. Діалоги про українську національну спораву. – К., 1994. – С. 191.
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Таку “роздвоєність душі” української еліти фіксували відомі
українські громадські діячі, спостерігаючи ситуацію, як заведено
говорити сьогодні, в реальному часі. “В тодішньому вкраїнському
діячеві, – писав Б.Грінченко, – сиділо дві душі: одна українська, а друга
– російська. Українську душу йому дав рід, почування любові до рідного
краю, любові до своєї мови, до свого народу; російську душу давало
йому російське життя, російська урядова служба, бюрократична
прихильність до ласки, яку виявляло російське начальство… Хотілося і
рідному краєві послужити…, і не прогнівити того, від кого залежить
заслужити “Станіслава на шию”1. Ще категоричнішим в оцінці
українського дворянства був знаний в українському національному русі
меценат-патріот Є.Чикаленко: “Ніякого дива, що наше дворянство
практично не дало українських патріотів, оскільки на цьому терені не
можна заслужити милості царя”2.
Драматизм обставин української історії одних штовхав до
безоглядного конформізму, інших – до гостро протестних форм
відстоювання національної ідентичності, у тому числі і в мовному
питанні. Солідаризуючись із поглядами радикального крила в
українському національному русі, Б.Д.Грінченко дотримувався позиції,
що “всяке відхилення від національного ґрунту є річчю шкідливою.
Кожен, хто приносить хоч крихту обмоскалення в наш народ (чи словом
з уст, чи книжкою) робить йому шкоду, бо відбива його від
національного грунту”3. Крайнім проявом радикалізму, що межував із
відвертою ксенофобією, були “Десять заповідей” М.Міхновського,
сформульовані ним для Української народної партії. Серед них і така:
“Усюди і завсігди вживай української мови. Хай ні дружина твоя, ні діти
не поганять твоєї господи мовою чужинців-гнобителів”4.
Мовні проблеми в Україні того періоду неправомірно зводити лише
до вищеназваних чинників. На укорінення російської мови в
українському етнічному середовищі впливали й обставини, не пов’язані
безпосередньо з адміністративною русифікацією. Батьки українського
літературного відродження, писав І.Лисяк-Рудницький, “свідомо сперли
книжну мову виключно на розмовну бесіду сільського люду
Подніпров’я. Вислідом цього було те, що ми загубили вироблену в
попередніх віках
українську наукову термінологію (юридичну,
політичну, богословсько-філософську), так що мало не до революції
1917 р. панувало навіть в “українофільських” колах переконання, що
українська мова надається хіба що для ліричної поезії, або для п’єс з
народного побуту, або для брошурок популяризаційного змісту, але не
для поважної наукової чи публіцистичної продукції”5.
1

Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Там само – С. 60.
Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917). – Львів, 1931. – С. 70.
Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської // Там само. – С. 104.
4
Міхновський М. Десять заповідей Української народної партії // Українські політичні
партії кінця ХІХ – початку ХХ ст. Програмові і довідкові матеріали. – К., 1993. – С. 76.
5
Лисяк-Рудницький І. Формування українського народу й нації // Історичні есе. – Т. 1.
– С. 21.
2
3
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До речі, щодо “публіцистичної продукції”. З боку українців вона була
реальною можливістю бути почутими у наболілих національних
проблемах принаймні в демократично налаштованих колах російської
інтелігенції. Проте за умови, що український “крик душі”
висловлюватиметься російською мовою. Суть цієї проблеми обґрунтував
у своїй публіцистиці ще М.Драгоманов. Доля автономії України, писав
він, залежить від загального політичного реформування Росії. “Значить,
всякий, хто пише про політичні справи навіть українські поукраїнському, зразу обрізує собі 9/10 публіки з тої, котру міг мати, і не
осягає ніякого реального інтересу. Тільки тоді, коли в Росії встановлена
буде політична воля за поміччю в першій лінії всеросійської агітації на
всеросійській мові, настане для українських політиків і публіцистів
потрібний спокій, при котрому вони могтимуть потроху виробляти собі
українську літературу і відповідну для неї свою публіку. Тепер же поукраїнському варто писати про політичні речі лишень для галичан”1.
Можна погоджуватися чи не погоджуватися з окремими аспектами
цих міркувань відомого українського мислителя, проте суть викладених
у них реалій була саме такою і мала під собою об’єктивні підстави.
Виходячи з них, з метою популяризації української національної ідеї в
російському суспільстві в С.-Петербурзі на початку ХХ ст. почав
видаватися російськомовний часопис “Украинский вестник” за
редакцією М.Грушевського. В 1912-1917 рр. у Москві виходив також
російською мовою часопис “Украинская жизнь”, який мав донести до
російського, а також до зросійщеного українського читача справжню
суть українського національного питання. Серед його редакторів були
С.Єфремов, С.Петлюра та інші відомі представники українського
національного руху.
Повертаючись до проблеми русифікації, зазначимо, що її суттєвим
підґрунтям в Україні були етнонаціональні меншини. Специфіка
української історії, крім іншого, полягала і в тому, що асиміляція
іноетнічного населення відбувалася, як правило, не в український, а в
російський мовно-культурний простір. Суть проблеми не важко
зрозуміти, виходячи з того факту, що на початок ХХ ст. питома вага
іноетнічного населення в підросійській Україні становила близько 25%. І
майже все воно було неукраїномовне.
Особливо це стосувалося євреїв, які проживали в містах і містечках –
вони становили на той час понад 90% усієї єврейської общини в Україні.
І справа не лише в їх російськомовності. Звернімося до одного із
основоположників сіонізму В.Жаботинського. Євреї, писав він, в
багатьох містах смуги осілості, де нема великоруського населення, є
єдиними, так би мовити, представниками руської культури, тобто
кажучи точніше, одноосібно русифікують край. І далі продовжує:
українська преса взагалі демократична, але щойно заходить мова про
1
Драгоманов М. Листи на Наддніпрянську Україну // Грінченко Б.Д. – Драгоманов
М.П. Діалоги про українську національну справу. – С. 227.
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русифікаторську роль єврейської інтелігенції, ця преса втрачає
самовладання й збивається на антисемітські ноти. Бо це ж таки правда,
що міста України, де великоросів можна на пальцях полічити, і
наполовину не мали б того характеру, який мають тепер, якби єврейська
інтелігенція не так поквапно йшла назустріч адміністрації в справі
насаджування російської мови1.
Підсумовуючи сказане, зробимо деякі узагальнюючі висновки. Отже,
мовно-культурна політика русифікації, починаючи з 60 – 70-х років
ХІХ ст., була одним із визначальних чинників етнополітичної стратегії
Російської імперії, спрямованої на збереження її територіальної
цілісності. Після польського повстання 1863 р., у якому самодержавна
влада побачила загрозу великодержавному централізму, і не тільки з
боку поляків, був здійснений перехід від переважно надетнічних до
націоналістичних принципів у здійсненні етнонаціональної політики.
Загальне національне пробудження в Україні, надто ж політизація
українського національного руху на рубежі ХІХ-ХХ ст. надають
процесам асиміляції, у тому числі мовної, всеохоплюючого характеру.
Успіхи такої політики, і це ще один логічний висновок,
забезпечувалися рядом обставин: її свідомо підтримувала значна частина
освіченого російського суспільства; асиміляція українців, як єдиновірців,
не заперечувалася масою росіян на побутовому рівні; нарешті, за
обставин, про які йшлося вище, асиміляція, у тому числі і мовнокультурна, стала також справою рук значної частини української еліти,
зокрема так званої органічної інтелігенції, покликанням якої було
служіння інтересам панівних верств суспільства.
Проте і за названих (і багатьох не названих) умов асиміляторська
політика русифікації не стала всеосяжною. По-перше, переважно
селянська (майже на 90%) Україна залишалася індиферентною до
намагань русифікаторів, не вбачаючи в такій політиці конкретних
соціальних вигод для себе. Тож згадаймо слова М.Грушевського,
українство і селянство залишалися ніби синонімами. По-друге,
політизований на початку ХХ ст. український національний рух усе
виразніше схилявся до вимог національної емансипації – від
національно-культурної
автономії
до
національно-державного
самовизначення. По-третє, арсенал засобів, якими влада могла
скористатися для глобальної мовної русифікації, був обмежений через
загальну відсталість імперії. Наприклад, те ж селянство, і не тільки воно,
не було охоплене системою державних освітніх закладів, де б
русифікація могла здійснюватися на рівні офіційної політики.
Звичайно, були й інші причини, які за певних обставин у практичній
етнополітиці схиляли чашу терезів у той чи інший бік. І все ж реальний
історичний підсумок тривалого, суперечливого розвитку мовно-культурної
сфери суспільного життя в Україні виявився цілком закономірним.
Упосліджувана імперіями протягом століть українська мова в незалежній
Україні набула статусу державної.

1
Жаботинський В. Фальшування школи // Жаботинський В. Вибрані статті з
національного питання. – К., 1991. – С. 53.
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Титова М.В. (Івано-Франківськ)
НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ І ПРОГРАМИ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ШКІЛ ГАЛИЧИНИ
(друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.)
У статті проаналізовано навчальні програми з української мови для
шкіл Галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.
Охарактеризовано навчальний план польської мови для гімназій
(1889 р.), урядову програми з української мови для гімназій (1893 р.),
навчальний план для вивчення української мови, запропонований
М. Пачовським, та проект навчальної програми з української мови для
народних і середніх шкіл (1934 р.), підготовлений вчительськими
організаціями краю.
Рідна мова є основою виховання спільноти, тому поняття соборності
народу, національної ідеї найтісніше пов’язане з його мовою.
Відродження мови сприяє оновленню ментальності, національного
характеру народу, зміцненню його позитивних якостей. Тому, будуючи
сучасну школу, ми зобов’язані враховувати здобутки стосовно
викладання рідної мови, накопичені нашими попередниками. З цього
погляду цікавим є досвід розбудови національного шкільництва,
накопичений у Галичині в другій половині ХІХ – першій третині ХХ ст.
Упродовж останніх років з’явилося чимало наукових розвідок з
цього питання. З більше як 220 публікацій Б. Ступарика велика кількість
присвячена становленню національної школи в Галичині, боротьбі за
мову викладання і ній1.
Дидактична думка Галичини другої половини ХІХ – першої третини
ХХ ст. проаналізована й охарактеризована в науковому доробку
Т. Завгородньої2. Місце рідної мови в гімназійній освіті розкрито в
напрацюваннях І.Курляк3.
Боротьбу за рідну мову викладання в контексті розвитку українського
шкільництва розкривають наукові розвідки, публікації Д. Герцюка,
І. Зайченка, С. Лаби та інших сучасних дослідників4. Узагальнення
1
Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення. – К.: ІЗМН, 1998. – 336 с.;
Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772-1939). – Івано-Франківськ, 1994. – 144 с.
2
Завгородня Т.К. Дидактична думка в Галичині (1919-1939 роки). – Івано-Франківськ:
Плай, 198. – 167 с.
3
Курляк І.Є. Українська гімназійна освіта у Галичині (1864-1918 рр.). – Львів, 1997. –
222 с.
4
Герцюк Д.Д. Учительський рух на західноукраїнських землях (др. пол. ХІХ –
поч. ХХ ст.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 1996. – 24 с.; Зайченко І.В. Проблеми
української національної школи в пресі др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.: Автореф. дис. ... д-ра
пед. наук. – К., 1996. – 44 с.; Лаба С.Б. Ідея української національної школи в педагогічній
пресі на західноукраїнських землях у др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.: Автореф. дис... канд.
пед. наук. – Івано-Франківськ, 1994. – 24 с.
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практичних підходів щодо виховної спрямованості змісту українських
шкільних підручників з літератури для молодших класів (др. пол. ХХ –
кінець ХХ ст.) знайшли своє відображення в працях О. Клименко,
Н. Кузьменко, О. Фізеші1. В них окреслено значення букварів і читанок
на українських землях, роль їх змісту у виховному процесі.
На сьогодні маємо низку досліджень вищеназваних учених та І. Бая,
Б. Гречина, Н. Чаграк, М. Чепіль тощо, які розкривають внесок у
розвиток дидактичних ідей у Галичині другої половини ХІХ – першої
третини ХХ ст. таких педагогів і науковців, як М. Базник, В. Безушко,
В. Бень, І. Велигорський, Я.Куцій, І. Лобай, Я. Мацюк, Д. Петрів,
В. Ярмів та ін., у методику викладання української мови і літератури –
О. Барвінського, Г. Врецьони, Є. Грицака, А. Домбровського,
Я. Кузьміва, І. Петріва та ін.
Проте перелічені дослідження стосуються дидактичних ідей
галицьких педагогів узагалі, аналізують місце й роль рідної мови в
контексті розвитку шкільництва краю. На сьогодні немає окремих
досліджень, які б розкривали дидактичні основи вивчення української
мови і літератури в шкільництві Галичини другої половини ХІХ –
першої третини ХХ ст. Тому метою нашої статті є аналіз місця
української мови в навчальних планах і програмах для шкіл краю
вищевканого періоду.
Українська мова як навчальна дисципліна пройшла складний шлях
свого становлення й розвитку. З часу відкриття перших німецьких
гімназій у Галичині вона була вільним предметом, який вивчали
українські гімназисти німецьких шкіл. Пізніше її перевели в розряд
відносно обов’язкових, а вже з 1850 р. – обов’язкових дисциплін для
гімназій Східної Галичини.
У 1867 р. прийнято закон “Про мови викладення в школах
Галичини”. Українська мова знову стає відносно обов’язковою
дисципліною, над підняттям її статусу працює галицьке вчительство,
члени педагогічних та інших товариств. На необхідності вдосконалення
навчальних планів, розробки програм з української мови наголошується
в численних виступах, нарадах, засіданнях. Так, педагогічна секція
комісії з проведення “анкети” (опитування) в резолюції серед іншого,
зазначила: а) взяти під контроль навчальні плани для початкових шкіл;
б) з директорами вчительських семінарій обговорити організацію
навчального процесу та навчальні плани для гімназій2.
Українізація Львівської академічної гімназії, створення рідномовної
термінології, перших українських підручників для шкіл усіх типів
спричинилися до зміцнення статусу української мови як повноправної
мови викладання в гімназії. Статус її ще більше утверджується після
відкриття наступних рідномовних гімназій.

1
Кузьменко Н.М. Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників
з читання для молодших школярів (1857-1997): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. – К., 1998.
– 21 с.
2
Розправы школьной анкеты // Школьна часопись. – 1880. – Р. І. – Ч. 6. – С. 45.
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Хоча на практиці в гімназіях і вводиться українська мова викладання,
проте для цього не було жодних державних документів, які б
регламентували її вивчення. Тому вчителі користуються навчальними
планами для вивчення німецької і польської мов, а професори гімназій
складали свою програму, використовуючи конспекти власних
університетських лекцій, користуючись існуючими на той час
підручниками. Складені таким чином програми надсилали шкільній
владі, за ними й вивчали рідну мову.
Ситуація змінилася, коли в 1889 р. Крайова шкільна рада ухвалила й
оголосила “Навчальний план польської мови для гімназій”, згідно з
яким, метою вивчення польської мови було виробити правильність і
впевненість у користуванні усною й писемною мовами, сформувати
добрий смак на основі зразків прози й поезії1.
За планом 1889 р., вивчення мови поділялося на два ступені:
1) елементарний і 2) систематичний. Перший ступінь реалізувався в 1-2
класах і носив практичний характер. На цьому етапі учні знайомилися з
найважливішими мовними законами. В 3-4 класах учні розглядали
винятки з вивчених ними граматичних правил, а також обґрунтовували
різноманітні мовні явища.
Оскільки навчальних планів і програм з рідної мови на той час не
було, то вчителі при навчанні дітей української мови користувалися за
аналогією навчальним планом з польської мови. Тому мета вивчення
української мови була аналогічною меті вивчення польської,
сформульованої в “Навчальному плані польської мови для гімназій”.
Цим планом та програмою, або, за тогочасною термінологією,
польськими “інструкціями” з 1889 р. користувалися упродовж п’яти
років. У 1893 р. вийшла спеціальна урядова програма з української мови
для гімназій Східної Галичини. Парадоксально, але ця урядова програма
була складена й видана польською мовою. Згідно з новою програмою,
перед учителями української мови стояло завдання сформувати в учнів
“вправність” у грамотному вживанні мови в усному й писемному
мовленні, ознайомити з багатством і правилами рідної мови, “ввести”
учнів у народну літературу як скарбницю національного духу2.
Українська література в старших класах включала відомості з історії
школи, освіти й педагогічної думки на українських землях; вплив
суспільно-політичних, релігійних, національних взаємин на формування
літературних процесів і т.ін. Охоплення рамками літератури таких
обширних
культурно-історичних
відомостей
зумовлювався
інтегрованістю дисциплін, недосконалістю існуючих навчальних планів і
програм.
З 20 березня 1909 р. австрійський міністр затвердив новий
“Нормальний план науки для гімназій” (“Normallesplan des
Ģumnasiums”), що майже не відрізнявся від попереднього, 1849 р., але з
1

План науки руской мовы въ гімназыяхъ // Учитель. – 1890. – Ч. 7. – С. 10.
Наука мови руської в галицьких гімназіях (Передрук з “Зорі”) // Учитель. – 1894. –
Ч. 1-3.
2
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огляду на розвиток педагогічної науки в останні десятиліття, зокрема
дидактики, містив окремі зміни. Новим планом передбачалося
відведення більшої кількості годин для “новочасних язиків і краєвих
бесід, а також для самостійного плекання своїх духовних здібностей”1. У
плані наявний поділ предметів на історично-філологічні (гуманістичні)
та предмети математично-природоописні, або реалістичні, а “релігія і
філософія мають завдання завершувати цілу ту будову в одну велику,
внутрішньо вирівняну і вільну від суперечностей цілість гармонійного
світогляду”2.
Прийнятий новий план для викладання німецької мови звертав увагу
на дві складові: 1) граматику, тобто на вивчення мови; 2) історію
літератури. Він охоплював нижчий і вищий ступені навчання. Стосовно
нижчого ступеня, тобто І-IV класів, новий план майже не відрізнявся від
попереднього, однак у ньому подано детальний перелік творів для
вивчення в кожному класі. Згідно з новим планом, у 1 класі учні вивчали
казки, байки, оповідання, короткі вірші, у 2 класі знайомилися з
описами, ширшими епічними творами, у 3 класі різноманітність творів
доповнювалася ще ліричною поезією, а в 4 – довшими поемами та
нескладними науковими розвідками.
Стосовно української мови, то, згідно з новим планом, у 1 класі
відмінено диктанти і зменшено кількість письмових завдань. У 4 класі
серед пропонованих учням є багато завдань творчого характеру.
Для вищого ступеня (5-8 кл.) у 5 класі вводиться вивчення повісті.
Вивчення поезії і прози перенесено до 8 класу, а від 5 класу вводиться
вивчення історії літератури та читання літературних пам’яток до ХVІ ст.
в оригіналі. Літературні пам’ятки пізніше ХVІ ст. продовжують
вивчатися в 6 класі. Крім цього, учні мали ознайомлюватися з творами
тогочасної новітньої літератури. Великого значення надавав план
вивченню мови та її історичного розвитку.
Новаторством стало введення вправ на розвиток зв’язного мовлення
(Sprechübung), які повинні проводитися вже з 1 класу.
Оскільки, як уже йшлося вище, навчальних програм з української
мови не було, вчителі користувалися існуючими планами й програмами з
польської та німецької мов, вносячи окремі зміни й доповнення. Ось як
пропонує проводити урок української мови й літератури з урахуванням
особливостей української мови та вимог нового навчального плану з
німецької мови М. Пачовський.
Метою вивчення української мови в нижчій гімназій є навчання дітей
швидкого читання, грамотного мовлення й писання, а також підготовка
до розуміння видів поезій та прозових творів. Для вивчення німецької
мови відводилося 4 год., а для української – 3 год. у тиждень.
Навчальний план з німецької мови з 4 год. відводив 2 год. на уроки
читання.

1
Копач І. Новий австрийський “Нормальний плян науки для гимназій” // Наша школа.
– 1909. – Кн. І-ІІ. – С. 14.
2
Там само. – С. 20.
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Таким чином, із відведених навчальним планом 3 год. півтори мало б
відводитися на мову, а півтори – на читання, проте М. Пачовський
пропонує не розділяти їх, а проводити мову й читання спільно, відводячи
15 хв. кожного уроку на практичну роботу: складання учнями речень
тощо. Доречним вважає порівняння українських й латинських мовних
форм.
Оскільки новий план з німецької мови вимагав, щоб лише один учень
читав вголос, а інші слухали його й розуміли прочитане, то
М. Пачовський радить використовувати голосне читання і на уроках
української мови. Всі учні мали слідкувати в книжках за тим, хто читає,
оскільки: а) часто доводиться виправляти помилки при читанні, краще,
коли це робитимуть учні; б) у дітей ще мимовільна увага (“є невшколені
ще скупляти уваги”), тому уроки читання повинні вчити їх
концентрувати увагу.
Новий план радить користуватися обережно методом пояснення під
час вивчення художніх творів, тлумачити лише слова чи речення,
необхідні для розуміння змісту. З метою розвитку зв’язного мовлення
учнів практикувати відповіді на запитання за змістом прочитаного,
переказ тексту, розповідь з власного життя з теми, що вивчається.
На кожне навчальне півріччя М. Пачовський пропонує 5 письмових
класних і 3 письмових домашніх завдань1.
Читанка для 1 класу повинна містити такі твори: казки, перекази,
байки, оповідання, невеликі й нескладні поезії. Для заучування на
пам’ять пропонуються вірші й уривки з прозових творів.
У 2 класі відбувається повторення й розширення матеріалу,
вивченого в 1 класі. Читанка для 2 класу містить твори з галузі історії,
природничих наук, географії.
У другій половині ІІ півріччя М. Пачовський пропонує вчити дітей
писати невеликі твори-описи з метою підготовки до виконання
письмових робіт у 3 класі2.
Новий план переносить сюди з 4 класу науку “кон’югації”, яку
М. Пачовський вважає за доцільне ввести при вивченні української
мови.
За допомогою читання в учнів треба формувати відчуття краси мови,
значення слова, багатство висловів, зразкових поетичних зворотів,
плекати чисту літературну мову. Зміст читанки поповнюється епічними
віршами, описами, оповіданнями, короткими біографіями відомих
письменників. Залишаються розмовні теми.
На півріччя М. Пачовський пропонує 4 письмових шкільних та 2
письмових домашніх завдань: описи, вільні перекази латинських творів
тощо.

1
Пачовський М. Становище й наука української-руської мови як викладової в наших
гімназіях. Реферат на з’їзді галицьких і буковинських україністів 20 мая 1909 р. – Львів,
1909. – С. 21.
2
Там само. – С. 22.
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У 4 класі учні ознайомлюються з родами поезій і прози. Є розмовні
теми, декламування1.
До тем з попереднього класу новий план додає статті й оповідання,
що пояснюють зміст прислів’їв та “золотих слів” (афоризмів).
М. Пачовський, вважаючи цей матеріал заважким для четвертокласників,
пропонує лише переказ прочитаних творів і пояснення за допомогою
прикладів простих прислів’їв. Кількість письмових завдань така ж, як і в
3 класі.
Метою вивчення української мови у вищих класах гімназії
М. Пачовський вважає: 1) поглиблення знання мови за допомогою
вивчення літературних пам’яток; 2) прагнення до досягнення точності,
плавності, природності в мові й письмі та детальності в розумінні
прочитаного твору; 3) правильний погляд на історичний розвиток
літератури від найдавніших до найновіших часів; ознайомлення в
оригіналі з найважливішими літературними творами; формування
любові до поетичних творів.
Новий план (для німецької мови) упродовж 5 класу і І півріччя 6
класу рекомендує вивчати історію літератури від найдавніших часів до
ХVІ ст. 3 год у тиждень2. У читанці мають бути уривки з творів, до
окремих з них можна для кращого розуміння додавати зміст. Слід
підводити учнів до розуміння історичного розвитку мови, пов’язуючи ці
відомості з сучасним становищем мови. Крім цього, до читанки слід
включити уривки зі зразків новітньої літератури: балад, повістей тощо.
Один раз у тиждень відбуваються десятихвилинні мовні бесіди у формі
переказу прочитаного чи оповідань з власного життя. На півріччя
пропонується 3 письмових шкільних і 2 письмових домашніх завдань.
Працюючи тривалий час учителем у Львівській академічній гімназії,
М. Пачовський зустрічався з небажанням учнів читати літературні
пам’ятки в оригіналі, утрудненнями в сприйнятті давньої мови.
Враховуючи це, а також особливості української мови та відмінність її
від німецької, М. Пачовський пропонує об’єднати предмет “Усна
словесність” з вивченням давніх літературних пам’яток. Це, на його
думку, допоможе сформувати в учнів правильний погляд на історичний
розвиток літератури та вплив її на народну творчість, а також служитиме
доказом залишків стародавніх вірувань і історичних спогадів з
народного життя3.
У читанці мають бути вміщені уривки з творів, які б демонстрували
стародавні форми рідної мови, залишки яких бачимо й у піснях. Учитель
повинен звернути увагу учнів на відмінності в старослов’янській,
російській, українській мовах. Опираючись на тексти давніх і нових
творів, слід наголосити учням на відмінності між літературною та
галицькою вимовою слів. Тому, керуючись настановами нового плану з
німецької мови, М. Пачовський пропонує вивчати давню літературу
(“старинне письменство”) в 5 класі і в 1 півріччі 6 класу, а у випадку
1
2
3

Там само. – С. 23.
Там само. – С. 24.
Там само. – С. 25.
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об’єднання її з усною словесністю – в 5 і 6 класах: у 5 класі вивчати за
окремим підручником історію літератури від найдавніших часів до кінця
ХV ст., включаючи ознайомлення з пам’ятками в оригіналі та
перекладах, а в 6 класі цей же предмет вивчати від ХVІ до ХVІІІ ст.
включно (історія літератури, уривки з пам’яток в оригіналі та в
перекладі).
Уривки з літературних пам’яток М. Пачовський рекомендує укладати
за хронологічним принципом. У кінці підручника радить подати зразки
усної народної творчості – колядки, щедрівки, веснянки, перекази,
легенди про загробне життя, казки, пісні, невільницькі думи і т.п.,
споріднені давніми творами. Окремо в додаток варто включити твори
сучасних авторів про ті історичні періоди, які вивчаються: Захар Беркут,
баладу Костомарова “Ластівка”, К. Костомарова “Співець Митуса”,
“Ярополк” тощо1.
Як бачимо, розроблений М. Пачовським навчальний план для
вивчення української мови розширює тематику творів, а також жанрів,
вводить вправи на розвиток зв’язного мовлення, максимально наближає
уроки рідної мови до практичного життя.
В існуючих навчальних планах і програмах, якими користувалися в
народних і середніх школах, проігноровано національний елемент,
внаслідок чого учні української національності не виносили зі школи
знання рідної мови, культури, не говорячи вже про національне,
громадянське виховання. Це спонукало вчительські організації
(“Взаємна поміч українського вчительства”, “Учительська громада”) до
створення проекту навчальних програм для народних і середніх шкіл з
урахуванням виховних потреб український дітей, який було
представлено Міністерству освіти й Львівській шкільній кураторії та
опубліковано в педагогічно-методичному тримісячнику (органі ВПУВ)
“Шлях виховання й навчання”2.
Хоча в основу програм покладено психологічні, навчальні, виховні
основи навчальних програм для польських народних шкіл третього
ступеня та чотирирічних гімназій, проте основним завданням
новостворених програм було сприяти українським дітям ознайомитися з
українськими культурними цінностями минулого й сучасного.
Найяскравіше національний компонент проявляється у програмах з
української мови, історії, географії, у предметах естетичного циклу.
Метою предмета української мови визначено: навчити дітей
розмовляти літературною мовою, з інтонацією читати і розуміти прозові
й поетичні твори, правильно й логічно висловлюватися, розвинути
любов до читання, вивчити елементи граматики.
У програмах сформульовано виховні завдання, які школа мала
здійснювати на основі формальних знань, на вивченні окремих
предметів. У проекті програм максимально враховано психологічні
1

Там само. – С. 26.
Наукові програми в народніх школах третього степеня для дітей української
національности // Шлях виховання й навчання. – 1934. – Ч. 1. – С. 1-31.
2
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особливості дитини. Враховуючи, що основний контингент учнівської
молоді – це сільські діти, у програмах враховано особливості української
сільської дитини, чим і пояснюються відмінності від програм польських.
Чільне місце в проекті програм займає ідея так званого
“регіоналізму”, тобто висунення на перший план місцевих цінностей,
повернення дитини до її малої Батьківщини, до отчого порогу, рідної
домівки. Принцип регіоналізму не штучний, а розглядається як такий,
що виростає з духу народу. Оскільки дитина повинна пізнати в школі
свою рідну культуру минулого й сучасного через навчальні предмети,
особливо українську мову, то їй треба засвоїти цю культуру
українського народу на всій його етнографічній території. Тобто
принцип регіоналізму не заперечує впливів інших культур, оскільки саме
тоді можна формувати в дітей загальнолюдську духовну й матеріальну
культуру. Але виховання має будуватися на національних основах, тому
проект програми навчання з української мови й читання для вивчення,
наприклад, у 7 класі пропонує твори І. Котляревського, Г. КвіткиОснов’яненка, Т. Шевченка, М. Шашкевича, Марка Вовчка, І. Франка,
М. Коцюбинського, Лесі Українки, Б. Лепкого та інших українських
поетів і письменників; для учнів 6 класу як мовні вправи пропонуються
описи життя М. Лисенка, П. Могили, Т. Шевченка.
Проект програми з української мови є гнучким, оскільки надає
вчителям повну свободу у виборі методів, засобів навчання, а також
тематики. Конкретний матеріал навчання вчитель має можливість обрати
від найближчого природного довкілля, пристосовуючи його до вікових
та індивідуальних особливостей дитини, що, безумовно, сприяє
зацікавленню навчанням. Програми побудовані з урахуванням принципу
концентричності, наприклад, у 1 класі вивчаються казки, байки; у 2 класі
– це й місцеві легенди, а вже в 3 класі до цього переліку додаються
місцеві перекази. Проект програми з української мови має також
практичне й господарське спрямування (теми про життя селян, їхній
побут, працю).
Проект програми з української мови було опубліковано в 1934 р., і
вже тоді стрижнем предмета української мови визначено матеріальну й
духовну культуру українського народу, що доводить послідовність
галицького вчительства, об’єднаного у професійні товариства, їхню
тверду переконаність у тому, що завданням школи є не лише навчання, а
й виховання в дітей національної свідомості, прищеплення національнопатріотичних чеснот, а шлях до цього лежить через вивчення рідної
мови.
Таким чином, навчання дітей рідної мови, за проектом програми,
повинно дати дітям знання з предмета, ознайомити їх з основними
надбаннями української культури, подати елементарні відомості з
природознавства, географії, історії, а також сприяти вихованню учнів.
Вищенаведене дає змогу зробити висновок, що викладання
української мови в Галичині другої половини ХІХ – першої третини
ХХ ст. прямо залежало від тих суспільно-політичних умов, що склалися.
Спочатку (з часу відкриття перших німецьких гімназій) вона була
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вільним предметом, потім її перевели в розряд відносно обов’язкових, а
пізніше – обов’язкових предметів.
Відсутність навчальних програм з української мови змушує вчителів
користуватися існуючими програмами для вивчення німецької й
польської мов. Програма з української мови для гімназій Східної
Галичини (1893 р.) була видана польською мовою, що створювало значні
труднощі у навчанні дітей.
Ігнорування в існуючих програмах національного елементу спонукає
галицьких педагогів до створення нових навчальних програм з
української мови, що проілюстровано нами на прикладі виступу
М. Пачовського та проекту навчальної програми з української мови,
підготовленої вчительськими організаціями краю. Це свідчить про
небайдужість українського громадянства до проблем освіти взагалі й
вивчення рідної мови зокрема, їхню високу національну свідомість.
Перспективи наступних розвідок вбачаємо в аналізі державних і
краєвих законів про мову викладання в школах Галичини, а також у
характеристиці форм і методів викладання української мови в школах
краю.
Ватащук М.В. (Луцьк)
ПРОБЛЕМА ПОЛЬСЬКОГО ЕЛЕМЕНТУ
В ГАЛИЦЬКІЙ ДІАЛЕКТНО-КНИЖНІЙ МОВІ
У ПОЛЕМІЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ
ЩОДО УНІФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті досліджуються обставини й особливості розвитку
літературної мови в Галичині, котрі спричинили полеміку української
інтелігенції щодо базису для формування єдиної української
літературної мови. Аналізуючи обставини суспільного розвитку
Галичини й аргументи дискутантів, автор доводить, що однією із
найважливіших причин згаданої полеміки був значний польський елемент
у галицькій діалектно-книжній мові. Значна увага у статті звернена на
дискусію між І.Франком та Б.Грінченком (Д.Чайченком).
Нація – це найвища форма організації суспільства, яку дотепер
виробило людство на шляху поступу. Саме в нації, передусім державній,
створюються умови для повного розкриття життєвих сил і можливостей
окремої людини. Нація, як і будь-яка інша спільнота людей, не може ні
сформуватися, ні існувати без спілкування її членів, без збереження
ними історичної пам’яті, надбань духовності, самоусвідомлення, без
ідентифікації – відчуття належності до цієї спільноти. Універсальним
засобом здійснення всього цього є мова. Вона забезпечує єдність,
функціонування і розвиток національного організму у просторовому та
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часовому вимірах. Тому однією з найяскравіших ознак формування
будь-якої народності (а пізніше й нації), безумовно, є зародження та
розвиток її мовної стихії. Процес формування української нації, що є
одним із ключових питань українського державотворення, на думку
більшості дослідників, ще не завершився, хоч розпочався кілька століть
тому1.
Мовні проблеми є актуальними в будь-якому суспільстві. Особливо
гостро вони відчуваються в поліетнічних утвореннях, де переплітаються
з економічними, суспільно-політичними, національними, релігійноконфесійними інтересами націй, народностей, племен. Відповідно, будьяка міжнаціональна співпраця неможлива без порозуміння між
народами, без залагодження всіх дискусійних питань у політичному,
історичному, територіальному, релігійному і, передусім, мовному
вимірах міжнародних стосунків. Українці та поляки мають спільну
багатовікову історичну традицію, сповнену взаємовпливами обох
культур, у тому числі й у царині лінгвістичній.
На сьогодні питання української літературної мови залишається
актуальним, про що свідчить неодноразове створення урядової комісії з
питань унормування правопису. Такі популярні українські часописи як
“Сучасність”, “Критика”, “Ї” використовують переважно правописні
норми 20-х рр. ХХ ст. Тому дослідження полеміки інтелігенції рубежу
ХІХ-ХХ ст. щодо проблеми формування єдиної української літературної
мови є дуже важливим. Центральне місце у згаданій полеміці належало
значному польському елементові у галицькій діалектно-книжній мові,
яка претендувала на роль основи у виробленні загальнонародної
літературної мови.
Проблеми певною мірою торкалися різні дослідники. Зокрема,
питання уніфікації правопису вивчав О.Вертій2. Щоправда, автор
обмежився лише оглядом розвитку письменства на Східній Україні, не
звернувши уваги на Галичину, хоча у досліджуваний період саме цей
регіон був локомотивом національного відродження. Австрійський
учений Г.Бідер звернув увагу на полеміку української інтелігенції щодо
вироблення єдиної літературної мови, досліджуючи становище
української мови в Австрійській (із 1867 р. – Австро-Угорській)
монархії3. Він підкреслив присутність у галицькій діалектно-книжній
мові польського елементу, а також визначив хронологічні рамки дискусії
(1891-1893 і 1907-1913 рр.). Але оскільки полеміка не була предметом
дослідження Г.Бідера, слід зауважити певну поверховість праці у цьому
питанні, а також загальність зроблених висновків.

1
Вівчарик М.М., Панченко П.П., Чмихова В.І. Українська нація: шлях до
самовизначення. – К.: Вища шк., 2001. – С. 3.
2
Вертій О. Світогляд народу і становлення національної ідеї в українському
письменстві 70-90-х років ХІХ ст. // Українська література в загальноосвітній школі. –
2004. – № 12. – С. 2-10.
3
Бідер Г. Українська мова в Габсбурзькій монархії (1772-1918 рр.) // Мовознавство. –
1997. – № 1. – С. 24-29.
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Позицію Б.Грінченка щодо формування єдиної української
літературної мови досліджувала Л.Мовчун1. Вона значною мірою
охарактеризувала ставлення письменника до польського впливу на
галицьку діалектно-книжну мову. Проте авторка не висвітлила полеміки
між Б.Грінченком та І.Франком, яка каталізувала загальну дискусію. Усі
“за” і “проти” іншомових запозичень у національній термінології
зважила відома дослідниця І.Колесник2. Коротко появу желехівки, якої
не сприймали наддніпрянські літератори, охарактеризував М.Гвоздь3.
Життєвий та творчий шлях одного з основних фігурантів полеміки –
Б.Грінченка – висвітлено у статті “Громадсько-політичний діяч і творець
словника”4.
Діяльність Українсько-Руської видавничої спілки досліджувала
Н.Благовірна5. Вона оригінально розтлумачила роль цього видавництва у
культурному житті Галичини, проте всі її висновки обґрунтовані досить
вагомими аргументами. Все ж, на нашу думку, Н.Благовірна
гіперболізувала роль Українсько-Руської видавничої спілки як
консолідуючого фактора української інтелігенції. Проблеми полонізації
Галичини торкнувся І.Нагаєвський6. Дослідник наводить велику
кількість фактів того, що австрійський уряд, здійснюючи політику
“divide et impera”, робив ставку на полонізацію Галичини. Та надмірне
емоційне забарвлення праці не сприяє її науковості. Власне проблему
польського елементу в галицькій діалектно-книжній мові у полеміці
української інтелігенції на рубежі ХІХ-ХХ ст. досліджував М.Ватащук7.
Проте автор не окреслив чітких хронологічних рамок дискусії і
недостатньо висвітлив суспільні обставини розвитку галицької
діалектно-книжної мови.
Зважаючи на недосліджені питання проблеми польського елементу в
галицькій діалектно-книжній мові у полеміці української інтелігенції,
доцільно з’ясувати основну аргументацію учасників полеміки, а також
суспільні обставини розвитку української літературної мови в Галичині.
1

Мовчун Л. Борис Грінченко й українська мова // Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 65-67.
Колесник І. Іншомовне слово в національній термінології: за і проти: Погляди на роль
чужомовної лексики // Українська мова та література. – 2005. – № 24. – С. 21-24.
3
Гвоздь М. До історії нашого правопису // Українське слово. – 2005. – № 11. – С. 11.
4
Громадсько-політичний діяч і творець словника // Вісник книжкової палати. – 2002. –
№ 4. – С. 40-42.
5
Благовірна Н. Передумови заснування та перші кроки Українсько-Руської Видавничої
Спілки (1899-1932) – одного з найвидатніших і найефективніших видавничих осередків
Галичини кінця ХІХ – першої третини ХХ століття // Філологічні студії. – 2004. – № 4. –
С. 510-518.
6
Нагаєвський І. Історія української держави двадцятого століття. – К.: Укр.
письменник, 1994. – 413 с.
7
Ватащук М.В. Проблема польського елементу в галицькій діалектно-книжній мові у
полеміці української інтелігенції наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Європейські
інтеграційні процеси і транскордонне співробітництво: міжнародні відносини, економіка,
політика, географія, історія, право: Тези доповідей ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів,
аспірантів і молодих науковців, Луцьк, 19-20 травня 2005 р. / За ред. В.Й.Лажніка і
В.С.Федонюка. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. – С. 507510.
2
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Польська мова нарівні з діалектною базою та церковно-слов’янською
мовною спадщиною відіграла важливу роль у становленні галицької
діалектно-книжної мови у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Деякі дослідники, зокрема Л.Булаховський, схильні вважати, що
основним фактором, який каталізував розвиток галицької регіональної
писемної традиції, був насамперед її діалектний базис, обґрунтовуючи
свою думку “особливостями історичних обставин суспільного й мовного
розвитку в Галичині”1. Проте можна констатувати, що в Східній
Галичині відбувався частковий субституційний вид фонетичного впливу
польської мови на українську, який є вельми глибоким і значним за
своїми наслідками. Тобто до мови вже не просто запозичалися
іншомовні фонетичні явища разом з іншомовними словами, а
заступалися свої фонетичні риси у власних словах2. Наприклад,
подібний вплив можна простежити у вірші, який надіслав В.Самійленко
в листі до Б.Грінченка в липні 1892 р.: “Нев і цісаря вітаєсь І казань
кажесь на амбоні Бо нев кобіті освідчаєсь У щиро руському салоні”3. Та
все ж, оскільки галицька діалектно-книжна мова значною мірою
формувалася також на основі західноукраїнських діалектів, слід
підкреслити, що й на них здійснювався істотний вплив польської мови4.
Потрібно також враховувати близькість польської та української мов,
зокрема лексично. Серед слів найдавнішої “польщизни” зустрічаємо
багато лексем, тотожних звучанням українським: дух, душа, воля, розум,
страх, жаль, кара, рай, чоло, карк, яр тощо5. Польський вплив на
давньоукраїнську мову можна простежити вже у “Граматиці
слов’янській” І.Ужевича, укладеній у середині ХVII ст.6 Доцільно
зауважити, що полонізації галицької діалектно-книжної мови сприяла
значна кількість поляків серед населення Галичини. Так, у 1931 р. у
Галичині поляки складали понад половину всього населення краю7.
Враховуючи політику лінгвоциду, яку проводив щодо української
мови царський уряд (укази 1863, 1876, 1881 та інших років), розвиток її
літературного варіанту на Сході України дещо гальмувався8. Не дивно,
що в таких умовах мовознавець І.Свєнціцький зауважив, що історії
української мови як науки не існує9. Тож у той час, коли на “російській
Україні” поступ української мови переживав певний занепад, розвиткові
1
Булаховський Л.А. Питання походження української мови. – К.: Вид-во. Академії наук
УРСР, 1956. – С. 25-28.
2
Філософські питання мовознавства / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Наук. думка,
1972. – С. 177.
3
Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. –К.:
Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – С. 185.
4
Лесів М. Українські говірки у Польщі. – Варшава: Український архів, 1997. – С. 56-57.
5
Klemensievicz Z. Historia jęnzyka polskiego. – Częnść I. – Warszawa: Panstwowe
wydavnictwo naukove, 1961. – S. 23-24.
6
Граматика слов’янська І.Ужевича. – К.: Наук. думка, 1970. – С. ХІХ.
7
Mały rocznik statystyczny 1938. – Warszawa: Głovny urząd statystyczny Rzeczypospolitej
Polskiej, 1938. – S. 22-23.
8
Плющ П.П. Історія української літературної мови. – К.: Вища шк., 1971. – С. 325-327.
9
Свєнціцький І. Нариси з історії української мови. – Львів: Друкарня “Діло”, 1920. –
С. 5.
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української літературної мови в Галичині сприяв злет видавничої справи
та національно-культурного відродження – саме на зламі ХІХ-ХХ ст.
Галичина стає “українським П’ємонтом”.
Цьому сприяла поява українських наукових та просвітницьких
об’єднань. Зокрема, у Львові у 1868 р. було створено товариство
“Просвіта”, 1873 р. – Товариство імені Т.Г.Шевченка, а в Чернівцях –
товариство “Руська бесіда” (1869). Наприклад, “Просвіта” великого
значення надавала здійсненню допомоги в просвіті населення (що,
власне, і відбито в назві товариства). Упродовж 1869-1878 рр. – тобто
лише за перше десятиріччя існування – “Просвіта” видала 50 назв
літератури загальним накладом 447600 примірників. Головну увагу
товариство звернуло на видання шкільних підручників1.
Отже, з цього часу галицька діалектно-книжна мова істотніше
впливала на формування єдиної української літературної мови. Так,
через твори західноукраїнських письменників до мови наддніпрянських
авторів потрапили й закріпилися як синоніми до східноукраїнських такі
слова: бузько-чорногуз, лелека; галузка-гілка; парасолька-зонтик; валізачемодан; зимний-холодний; зле-погано; тримати-держати; гнобитигнітити; прасувати-гладити; лише-тільки; ліпший-кращий та інші2. До
речі, чимало таких слів потрапили до української мови з польської.
Наприклад, польський філолог Ф.Славский обґрунтовано доводить, що
слово jaskry (jaskravy), широко вживане в українській мові, не
старослов’янського, а старопольського походження3.
У другій половині ХІХ ст. неуніфікованість норм правопису була
однією з найнагальніших проблем української мови. На надзвичайній
актуальності цього питання наголошував фольклорист В.Гнатюк. Він на
прикладі конкретних фонем підкреслив, що слід очистити літературну
мову від діалектизмів та слів іншомовного походження, передусім,
полонізмів. Водночас В.Гнатюк обґрунтував потрібність уніфікації
українського правопису4. З ним погодився письменник В.Стефаник, який
підкреслив: “Без літературної мови нема ні літератури, ні науки, ні
публіцистики”5. Але хоча В.Стефаник і був прихильником
уодностайнення української літературної мови на основі її східного
варіанту, проте цілковиту більшість своїх творів він написав згідно з
нормами желехівки6.
1

142.

Книга і друкарство на Україні / За ред. П.М. Попова. – К.: Наук. думка, 1964. – С. 141-

2

Булаховський Л.А. Питання походження української мови. – К.: Вид-во Академії наук
УРСР, 1956. – С. 23-24.
3
Słavski F. Uvagi o badaniah etymologicznych nad słownictwem słoviańskim // Z polskich
studiów slawistycznych: Prace językoznawcze i etnogenetyczne na IV Mięndzynarodovy kongres
slawistów w Moskwie 1958. – Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1958. – S. 107.
4
Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. – К.:
Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – С. 211-214.
5
Українські письменники про літературу і мову / Упор. В.Іващенко, М.Коцюбинська. –
К.: Рад. шк., 1961. – С. 185.
6
Тимошенко П.Д. До питання про мовні і правописні принципи видання творів
письменників-класиків // Про культуру мови: Матеріали республіканської наук. конф. з
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Проте чимало українських письменників були проти вироблення
єдиної української літературної мови на основі галицького фонетичного
правопису, який із 1895 р. став обов’язковим до вжитку в офіційних
україномовних виданнях на території Австро-Угорщини. Ця фонетична
орфографія була пристосована для передавання на письмі багатьох
діалектних рис та ознак, що сформувалися під впливом польської мови.
Вперше її запровадив Є.Желехівський у відомому “Малоруськонімецькому словникові”. В історії цей правопис дістав назву желехівки.
Важливі риси цього правопису, запозичені з польської мови, такі:
а) пом’якшена вимова зубних у прикметникових суфіксах -СЬК-, ЗЬК-, -ЦЬК- на письмі не позначалася: сїльска, громадска;
б) у закінченнях іменників середнього роду писалася літера Є та
приголосна перед нею не подвоювалася: волосє, весілє, піклуванє;
в) йотовані від губних не відділялися ні апострофом, ні будь-яким
іншим знаком: пятій, памятають, зв’язаний, тощо1.
Зрозуміло, наддніпрянські письменники не могли сприйняти
желехівки, враховуючи внесок у розвиток української літературної мови
І.Котляревського, Т.Шевченка, Г.Квітки-Основ’яненка й ін. Тим більше,
що Т.Шевченко зафіксував і ввів у літературний ужиток той тип
народної живої мови, на якому сам був вихований. Ним є південнокиївські говірки, які дуже близькі до полтавських говорів. Фактично,
вони разом утворили полтавсько-київський діалект, який за кількістю
мовців був найчисленніший у зазначений час2.
Окрім того, порозумінню заважало усталення у другій половині
ХІХ ст. у Галичині двох основних правописів регіональної літературної
мови: москвофільского “язичія” та народовської желехівки. Філолог
Б.Ажнюк відзначив, що остання писемна практика виконувала роль
своєрідного койне чи регіональної літературної мови. Це койне було
набагато доступнішим для сприйняття широким загалом читачів із
різних західноукраїнських областей (і не лише західноукраїнських), аніж
москвофільське “язичіє”. Останнє було досить прозорою претензією на
реанімацію старослов’янської писемної традиції і мало відповідний
геополітичний підтекст3. Варто зауважити, що не можна погодитися із
Б.Ажнюком у використанні терміна “койне” щодо желехівки. Цей термін
зазвичай застосовується до всякої загальнонародної літературної мови,
що утворилася на основі панівного діалекту4. Галицька ж діалектнокнижна мова, а тим більше просто норми правопису (а цим і була

питань культури української мови (11-15 лютого 1963 р.). – К.: Наук. думка, 1964. – С. 9899.
1
Жовтобрюх М.А. Мова української преси (до середини дев’яностих років ХІХ ст.). –
К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – С. 368-370.
2
Ващенко В.С. Мова Тараса Шевченка. – Харків: Вид-во Харківського держ. ун-ту,
1963. – С. 37.
3
Ажнюк Б.М. Мовна єдність нації: діаспора й Україна. – К.: Рідне слово, 1999. – С. 8081.
4
Кротевич Є.В., Родзевич Н.С. Словник лінгвістичних термінів / Заг. ред.
В.Є.Кротевича. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – С. 81.
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желехівка), ніяк не могла претендувати на звання загальнонародної
літературної мови.
Тож на шпальтах провідних тогочасних журналів розгорнулася
широка полеміка з приводу уніфікації українського правопису, яка
діалектно-книжна мова (галицька чи полтавсько-київська) складе для
цього основу, очищення української мови від “чужизмів” (у тому числі й
полонізмів). Філологічну дискусію започаткував С.Шелухін. Він
прорецензував альманах “Дубове листя”, укладений Б.Грінченком разом
із М.Коцюбинським і М.Чернявським, найбільше уваги приділивши
передмові Б.Грінченка “До читачів”. С.Шелухін висловив чимало
зауважень до мови Б.Грінченка. Звичайно, письменник не міг
проковтнути образу – він-бо був чудовим знавцем мови і до того ж мав
на руках матеріали майбутнього “Словаря української мови”, що
забезпечили його доказам достатню і надійну аргументацію1.
Особливо гострою була полеміка між Д.Чайченком (Б.Грінченком) та
І.Франком. Так, одним із основних аргументів Д.Чайченка проти
домінування галицької мовної традиції було перенасичення її словами
іншомовного походження. А серед іншомовних впливів на галицьку
діалектно-книжну мову він на перше місце ставив польські2. Б.Грінченко
вказував на полонізм “вестальки” й наголошував, що по-українському
правильнішою формою є “весталки”3. Натомість І.Франко йому
заперечив, вказавши, що слово “весталки” також іншомовного
походження, оскільки написання його без м’якого знака є русизмом. А
враховуючи “дух нашої мови”, на думку Каменяра, набагато
раціональніше буде вживати слово “веставки”4. Принагідно треба
відзначити: слова “весталки”, неодноразово згадуваного у полеміці між
І.Франком та Б.Грінченком, немає в укладеному останнім у 1907 р.
“Словарі української мови”5. Так само цього слова не знаходимо і в
“Словнику української мови”, упорядкованому П.Білецьким-Носенком у
середині ХІХ ст.6
Відкидав І.Франко звинувачення Б.Грінченка у “провінціальності”
галицької діалектно-книжної мови, підкреслюючи, що деякі слова (“від
яких треба очищати мову”) трапляються і в творах Т.Шевченка7.
Вагомим є й такий аргумент І.Франка: “А галицькі недотепи [поети –
авт.] … все-таки дали в руки галицької читаючої громади і “Фауста”
1

Мовчун Л. Борис Грінченко й українська мова // Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 66.
Грінченко Б. Необережність у важливій справі: З приводу української стилістики //
Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 68.
3
Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. –К.:
Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – С. 128.
4
Франко І. Твори: В 20 т. – К.: Державне вид-во художньої літератури, 1955. – Т. ХVI.
– С. 173.
5
Словарь української мови: В 4-х т. / Упор., з додатк. власн. матер. Б.Грінченко. – К.:
Вид-во АН УРСР, 1958. – Т. І. – С. 143.
6
Білецький-Носенко П. Словник української мови / Підг. до вид. В.В.Німчук. – К.:
Наук. думка, 1966. – С. 73.
7
Франко І. Твори: В 20 т. – К.: Державне вид-во художньої літератури, 1955. – Т. ХVI.
– С. 174-175.
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Гете, і “Каїна” Байрона, і “Вільгельма Теля” та “Орлеанську діву”
Шіллера”, на відміну від, за словами Каменяра, наддніпрянських
авторів1.
Загалом, слова іншомовного походження, на думку Б.Грінченка,
повинні пройти стадію освоєння, що передбачає пристосування їх
фонетичної оболонки і граматичної форми до законів української мови,
наявність похідних слів, поширення їх у народній мові. Б.Грінченко
вважав, що при існуванні двох слів з одним і тим самим значенням
краще вживати “певне слово”, у належності якого до лексичного фонду
української мови немає сумніву. Чим же вимірюється “українськість”
лексичної одиниці? Її семантикою і морфемним складом. Б.Грінченко
ставив на карб галицьким письменикам, що вони не відбирали ретельно з
наявного в мові, а обіруч позичали з російської й, особливо, польської
мов неологізми. Принагідно нагадаємо, що чимало словотворів другої
половини ХІХ – початку ХХ ст. міцно ввійшли в наш лексикон:
байдужість, приємність, млявий (створені М.Старицьким); мистецтво,
переможець, променистий (Оленою Пчілкою); невпинний, отвір, привид
(І.Франком); зміст (А.Кримським) тощо2.
Слід наголосити, що полеміка між І.Франком та Б.Грінченком була
настільки серйозною, що в ній не гребували навіть і не зовсім етичними
прийомами. Один із дискутантів (Б.Грінченко) з гіркою образою писав:
“У всякому разі мене трохи дивує, що д[обродій] Франко вважає звичай
користуватися до друку без дозволу авторового з приватних (та ще й не
до його самого писаних) листів за гарний і дозволений літературний
звичай”3.
Полеміка між двома апологетами української літератури викликала
широкий
резонанс
серед
інтелектуальної
еліти
суспільства
Наддніпрянщини й Галичини. До неї долучилися й інші письменники та
вчені. Зокрема, педагог І.Кокорудз зауважив: “А що ж би було дивного,
коли б і від сусіднього народу запозичено ся яким словом, – та ж і інші
народи навзаїм запозичаються, от прим[іром], поляки від русинів”. Він
наголосив, що в той час, коли в “російській Україні” розвиток
української мови обмежено на белетристиці, то в Галичині українською
мовою користуються в політичному, освітньому, науковому житті та в
побуті4. Цікаву позицію – посередині – зайняв поет М.Школиченко
(М.Кононенко). Він підкреслив, що благородній меті суперечки –
“очищенню української мови” – заважає те, що І.Франко та Б.Грінченко
фактично перейшли на критику особистостей5. Ґрунтовно критикував
правопис і мову галицької преси поет Л.Мартович, який негативно
ставився до “переймання відти поодиноких слів і цілих фраз”. Особливу
увагу він приділив взаємовпливам польської та української мов, зокрема
1

Там само. – С. 177.
Мовчун Л. Борис Грінченко й українська мова // Дивослово. – 2002. – № 2. – С. 66.
Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. – К.:
Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – С. 126.
4
Там само. – С. 154.
5
Там само. – С. 152-154.
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походженню та використанню слів “отже”-“проте” (польська паралель –
“przeto”)1.
До полеміки щодо основи майбутньої української літературної мови
долучалися й російські дослідники. Так, відомий учений Ф.Корш
передбачив: “Цілком можливо, що формальною основою майбутньої
єдиної української письмової мови стане саме мова Шевченка, тому що
його наріччя займає не тільки за своїм географічним положенням, а й за
своїми граматичними властивостями приблизно середину між крайнім
східним (слобідським) і західним (галицьким)”. Водночас він наголосив:
“У створенні письмової мови... повинні взяти участь усі, у крайньому
разі найбільше розвинені наріччя однієї і тієї ж мови”2.
Своєрідну крапку в цій дискусії поставив діалектолог І.Верхратський,
який підсумував: “При виборі слів треба мати певну дотепність
язикову... То ж не можна кожне людове слово пхати у річ літературну.
Слова: дзісь, дзісяки, ніц, овшім... не уживатимем не задля тої пустої
причини, що такі ж слова суть в польськім, а задля того, що вони
противні руській звучні (Lautlehre)”3.
Окремо велася також дискусія про “космополітизм в ідеях і цілях, і
національність в ґрунті і формах” між Б.Грінченком та М.Драгомановим
у 90-х рр. ХІХ ст. Вона закінчилася – а це так рідко траплялося – тим, що
опоненти в усьому, крім другорядних подробиць, погодилися4.
Таким чином, поступ національної свідомості українців у ХІХ ст.
пов’язаний з ідеями романтизму та буржуазно-демократичних прав.
Носієм їх на заході і сході України стала нова національна інтелігенція.
Завдяки її літературній, науковій, політичній, освітній діяльності
поглибилося усвідомлення традиційних особливостей “ми” (мова, право,
релігія). На сході України такий поступ національної самосвідомості
українців був перерваний на кілька десятків років унаслідок репресій 50–
90-х рр. ХІХ ст. У західній частині України за умов конституційного
ладу Австро-Угорщини національна самосвідомість українців втілилася
в інституалізований національно-визвольний рух.

На рубежі ХІХ-ХХ ст. на терені сучасної України формувалися дві
діалектно-книжні мови (галицька і полтавсько-київська), у яких навіть
почали з’являтися окремішні норми правопису. Та все ж вони не
розвивалися в цілковитій ізоляції, про що свідчить чимало фактів – від
взаємовпливів обох діалектно-книжних мов у вимірі лексичному до
підтверджень цього тогочасними зарубіжними філологами. Слід звернути
увагу на те, що коли у вказаний період у “російській Україні” розвиток
української мови переживає певний занепад, то Галичина стає “українським
П’ємонтом”. Проте треба відзначити значну полонізацію галицького
варіанту літературної мови.
1

Там само. – С. 200-205.
Там само. – С. 237.
Тимошенко П.Д. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови. – К.:
Рад. шк., 1961. – Ч. ІІ. – С. 157.
4
Єфремов С. Історія українського письменства. – Мюнхен: Український вільний ун-т,
1989. – Т. ІІ. – С. 206.
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У другій половині ХІХ ст. стала особливо нагальною проблема уніфікації
українського правопису, що викликало жваву полеміку представників
творчої інтелігенції на шпальтах періодичних видань. Одним із ключових
елементів дискусії була проблема польського елементу в галицькій
діалектно-книжній мові, що претендувала на домінуючу роль у формуванні
загальноукраїнської
літературної
мови,
що
не
сприймалося
наддніпрянськими письменниками. Особливо гостра полеміка велася між
Б.Грінченком та І.Франком. Хоча дискусія закінчилася нічим, та
найпереконливішим можна вважати аргумент Б.Грінченка, що галицьким
наріччям користується лише чверть українців. Слід наголосити, що
переважна більшість учасників полеміки погодилися у двох позиціях:
безглуздо відкидати абсолютно всі іншомовні запозичення (у тому числі
й полонізми);
у формуванні єдиної української літературної мови мають взяти участь і
галицьке, і полтавсько-київське наріччя.
Хоча в підсумку загальноукраїнська літературна мова сформувалася на
основі полтавсько-київської діалектно-книжної мови, проте важливу роль у
її виробленні зіграла й галицька писемна традиція. Треба зауважити, що
ймовірний спротив галичан полтавсько-київській регіональній писемній
традиції частково був знівельований високою популярністю в Галичині
фактичного засновника цієї писемної традиції – Т. Шевченка.

Половинчак Ю.М. (Київ)
РОЛЬ ГАЗЕТИ „КИЕВЛЯНИН”
У ДИСКУСІЯХ ПРО МІСЦЕ І СТАТУС
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті аналізуються публікації газети “Киевлянин”, на сторінках
якої реакційні великоросійські ідеологи вели боротьбу проти спроб
українських науковців та громадських діячів добитися розширення
сфери вживання української літературної мови у Російській імперії
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
В історії розвитку національного руху наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. значне місце посідала боротьба української інтелігенції за
розширення сфери вживання української літературної мови як однієї з
найважливіших прикмет окремішності народу. Видатний український
громадський і релігійний діяч І.Огієнко називав мову душею нації. Він
наголошував, що поки живе мова – житиме й народ як нація. “Тому й
вороги наші завжди так старанно пильнували, аби заборонити
насамперед нашу мову, аби звести та знищити її дощенту”, – писав він1.
Уряд Російської імперії, зважаючи на близькість православних українців
1

Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995. – С. 3.
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до росіян за мовою, культурою, історичними традиціями, розглядав їх як
частину єдиного російського народу. Ця ідея нав’язувалась і всьому
суспільству.
Доведення
другосортності,
безперспективності
“малоросійського наріччя” було підставою для урядових заборон та
обмежень щодо української мови.
На жаль, рецидиви шовіністичних тлумачень мовного питання
проявляються в Україні і в період незалежності. У деяких сучасних
засобах масової інформації з’являються твердження, що заперечують
окремішність і давність української мови1. Тему активно підігрівають
російські публіцисти2. Це засвідчує, що досліджувана проблема є
злободенною не лише з iсторико-мовознавчої точки зору, але і як
важливий чинник суспільного життя. На сучасному етапі політологи
відзначають активізацію спроб використати національну, й мовну карту
у політичній боротьбі. Окремі політичні сили продовжують
експлуатувати ідею відновлення єдності східнослов’янських народів,
діючи, зокрема, під гаслом “Святої Русі та єдиного православного
народу”. У зв’язку з цим дослідження статусу української мови у ХIХ –
на початку ХХ ст. та дискусій навколо нього не втрачає як наукової, так і
політичної актуальності.
Досліджувана проблема знайшла певне відображення в історіографії.
Підвалини наукового, системного вивчення становища української мови
в Російській імперії закладалися ще наприкінці ХІХ ст., зокрема у
працях М.Грушевського, Б.Грінченка, Б.Кістяківського, В.Дорошенка,
В.Прокоповича3. З позицій офіційної ідеології царизму на початку
ХХ ст. висвітлювали “мовне питання” філологи І.Сікорський,
О.Соболевський, Т.Флорінський4, а також київський цензор, активний
діяч Київського відділення “Союза русского народа” С.Щеголєв5.
У радянській історіографії боротьба за розширення сфер вжитку
української мови в Російській імперії висвітлювалась епізодично, а
українська інтелігенція, яка вела цю боротьбу, трактувалась офіційною
наукою як носій “українського буржуазного націоналізму”.
1
Алексеев В., Тирнов В. Викорінення рояля // Голос України. – 1996. – 8 лютого. – С. 67; Чернь і авантюристи // Голос України. – 1997. – 20 листопада. – С. 3.
2
Солженицын А. Как нам обустроить Россию: Посильные соображения. – Ленинград,
1990. – С. 6-11; Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола:
Сборник / М. Смолин (сост., авт. предисл.). – М., 1998.
3
Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К., 1991; Його ж.
Украинство в России, его запросы и нужды. – СПб., 1906; Наши требования // Украинский
Вестник. – 1906. – № 5. – С. 267-273; Освобождение России и украинский вопрос: Статьи и
заметки. – СПб., 1907; Грінченко Б. Народні вчителі і вкраїнська школа. – К., 1906;
Кистяковский Б. (Украинец) К вопросу о самостоятельной украинской культуре // Русская
мысль. – 1911. – № 5. – С. 131-146; Прокопович В. Народная школа и родной язык на
Украине // Украинская жизнь. – 1914. – № 3. – С. 19-26; Дорошенко В. Українство в Росії.
Новійші часи. – Відень, 1916.
4
Флоринский Т. Малорусский язык и "украинско-русский" литературный сепаратизм. –
СПб., 1900; Соболевский А.И. Лекции по истории русского языка. – М., 1907;
Сикорский И.И. Русские и украинцы. Главы из этнографического катехизиса. – К., 1913.
5
Щеголев С. Современное украинство. Его происхождение, рост и задачи. – К., 1913. –
155 с.
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Окремі аспекти досліджуваної проблеми знайшли відображення у
працях сучасних істориків і мовознавців М. Палієнко, Б. Сокола,
С. Румянцевої1. Водночас, слід зазначити, що в цих дослідженнях в
основному розглядається філологічний бік проблеми. Проте у пресі
кінця ХІХ ст. як монархічної спрямованості (газети “Киевлянин”, „Новое
Время”), так і ліберально-демократичного напрямку ( жур на ли
“ Вестник Европы”, “Киевская Старина”, “ЛНВ”) тенденції політизації
мовного питання чітко прослідковуються. Отже, джерела дозволяють
виокремити політичний аспект дискусій щодо використання української
мови у науковому житті кінця ХІХ ст. Окрім того, важливо дослідити
матеріали газети “Киевлянин” не лише як такі, що висвітлювали і
розкривали політику царизму щодо українства, а й з огляду на той вплив,
який справляла газета на громадську думку.
Всупереч україножерній політиці царизму, кінець ХІХ – початок ХХ
століття стали періодом бурхливого розвитку української літературної
мови. Українське слово почало звучати не лише в художній літературі, а
й у театрі, публіцистиці, науці, пресі. Значне розширення сфери
вживання української мови стимулювало збагачення її стильових
різновидів, лексичного, фразеологічного складу, стилістичних засобів.
Ці процеси викликали занепокоєння реакційних кіл імперії, що
проявилося у посиленні наступу охоронної ідеології на українську мову.
Наукові та ідеологічні дискусії щодо місця й ролі української мови у
колі слов’янських мов у 1899 – 1900 рр. прокотилися сторінками різних
видань. Активну позицію в обговоренні проблеми сфер вживання і
перспектив розвитку української мови займала газета “Киевлянин”. Як
редакційні статті, так і виступи на сторінках видання науковців, що
розглядали українську мову як прояв “українофільського сепаратизму”,
свідчать про послідовну й непримиренну позицію газети у “мовній
полеміці”.
Початок лінгвістичній дискусії, участь у якій взяли українські
мовознавці
К.Михальчук,
В.Науменко,
Є.Тимченко,
історики
В.Антонович та М.Грушевський, письменник та історик Д.Мордовець,
поклав
виступ
професора-славіста
Київського
університету
св. Володимира Т.Флорінського. У критико-бібліографічному огляді
праць зі слов’янознавства, вміщеному в одинадцятому номері “Киевских
Университетских Известий” за 1898 р., він розкритикував статтю
І.Франка “Українсько-руська (малоруська) література”, надруковану
чеським виданням “Slovansky Prehled”.
І. Франко стверджував, що українці здавна мали окрему літературу
своєю мовою. Від “Слова о полку Ігоревім” і Волинського літопису вона
не припиняла свого розвитку, вийшла на шлях широкого розвою, стала,
1
Палієнко М. Боротьба “Киевской старины” за українську мову як мову науки і
літератури // Дослідження з філології: Зб. наук. праць. – К., 1994. – Вип. 3; Сокіл Б.М.
Дослідження особливостей української літературної мови і лінгвістичні дискусії навколо
неї у XIX – поч. ХХ ст. – Тернопіль, 1998; Румянцева С. Інтелігенція України у культурнопросвітительському русі кінця ХІХ – початку ХХ століть (історіографічний аспект) //
Вісник Київського університету імені Т.Шевченка. Історія. – К., 1999. – Вип. 44. – С. 21-24.
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за словами письменника, “за формою, мовою, змістом літературою
сучасною, європейською”. Творами найкращих представників –
Т.Шевченка, П.Мирного, М.Вовчка, Ю.Федьковича українська
література засвідчила, що виступає органічним виявом духовних потреб
і культурних інтересів народу, вийшла за межі провінційного
письменства. І. Франко був переконаний, що українська література не
зійде зі шляху, вказаного її провідниками і займе нарешті своє місце
серед інших слов’янських літератур1.
Т. Флорінський у своєму критико-бібліографічному огляді взявся
довести, що “на малоросійську мову і літературу може бути і інший
погляд, який істотно відрізняється від викладеного у статті доктора
Франка”. Визнаючи за українською літературою право на існування,
здобуте нею “давністю і високими досягненнями деяких її творів”,
російський славіст основну увагу приділив з’ясуванню “відношення
малоросійської літератури до загальноросійської” та розгляду її функцій
і місця. На ці визначальні для існування будь-якої літератури запитання
Т.Флорінський відповів так: “якщо вже малоросійська література
виникла і існує, то вона має відігравати роль другорядної, побічної,
слугувати доповненням літератури загальноросійської, може мати
значення лише як прояв племінної індивідуальності... але не може і не
повинна брати на себе виконання всіх тих функцій, які виконують
загальноросійська мова і література”2.
Згодом професор Т. Флорінський на сторінках газети “Киевлянин”
виступив з цілою низкою статей, у яких розглядав місце української
літературної мови та “спроби присвоїти їй роль органу науки та освіти”.
Із незначними змінами вони вийшли окремою книжкою під назвою
“Малорусский язык и “украинско-русский” литературный сепаратизм”.
Т. Флорінський відстоював думку про те, що українська мова – лише
наріччя російської. Вихідною точкою для цього твердження служила
теза про етнічну єдність українців, росіян і білорусів, яку Т. Флорінський
розглядав як “безсумнівне основне положення слов’янської етнографії”,
що давно вже стало аксіомою в науці і житті. Визнаючи існування
своєрідних особливостей українців у мові, побуті, народному характері
та історичній долі, професор стверджував: вони були і залишаються
частиною одного цілого – російського народу3.
Пояснюючи етнографічні відмінності між росіянами і українцями,
Т.Флорінський коментував їх таким чином: „Малороси не зовсім те, що
великороси, великороси не зовсім схожі на малоросів; кожна з цих гілок
має свої цікаві етнографічні особливості”. При цьому поважний вчений
1
Франко І. Українсько-руська (малоруська) література // Франко І. Твори: У 50 т. –
Т. 41. – С. 84.
2
Флоринский Т.Д. Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по
славяноведению // Университетские Известия. – 1898. – № 11. – С. 217.
3
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного
«украинско-русского» языка на ХІ археологическом съезде // Киевлянин. – 1899. – № 271. –
1 октября.
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вважав, що про належність українців та росіян до одного народу
свідчить не лише етнографічна спільність рис, а й відмінності, які
„взаємно доповнюються і в сумі служать для характеристики цілісного
етнічного типу”1.
Т. Флорінський стверджував, що етнографічна єдність російської
сім’ї проявляється у спільній російській мові, наріччям якої є
“малоросійська говірка”. Незаперечним доказом на користь цієї теорії
він вважав факт дослідження найавторитетнішими представниками
слов’янського і російського мовознавства І.Срезневським, О.Потебнею,
А.Соболевським, І.Ягічем, О.Шахматовим “не лише літературної
російської мови, але і простонародних великоруської, малоруської та
білоруської говірок”. Посилаючись на авторитет відомих мовознавців,
Т.Флорінський водночас оголошував хибною будь-яку точку зору, яку не
міг підігнати під свою теорію. Він заявив, що старе твердження
Ф.Міклошича, згідно якого малоросійська мова посідає самостійне місце
серед інших слов’янських мов, не витримує критики. Так само, за
словами
професора-славіста,
“сучасною
наукою
визнана
неспроможною” думка учня Ф.Міклошича, професора О.Огоновського,
який визнавав самостійність і окремішність української мови і відводив
їй в сім’ї слов’янських мов таке ж місце, як і південним та західним
мовам. Виходячи з цих хистких положень, автор “Киевлянина”
критикував точку зору тих публіцистів, які, „не зважаючи на висновки
слов’янського мовознавства, не перестають твердити при зручній і
незручній нагоді про повну “самостійність” і “відрубність”
малоросійської мови”2.
Цій, на його думку, антинауковій тезі Т.Флорінський протиставляв
“точно встановлений сучасною наукою факт” існування складного
лінгвістичного утворення – російської діалектичної групи, яка включає
великоросійську, малоросійську, білоруську народні говірки та
“загальноросійську літературну мову”. За твердженням Т.Флорінського,
в утворенні загальноросійської мови брали участь всі три гілки
„руського племені”, зокрема, такі українські вчені, як Є.Словинецький,
С.Полоцький,
Д.Ростовський,
С.Яворський,
Ф.Прокопович,
С.Кохановський. У XVIII – XX ст., “безпосередньо після політичного
об’єднання Малоросії з Московським царством”, за його словами,
відбулося „злиття західноруської мови зі східноруською у
загальноросійську”. Це злиття завершилося у “Петровську епоху, коли
поступово припинився старий книжний дуалізм в російській державі”. За
твердженням російського славіста, загальноросійська літературна мова,
сформована на “великоруській основі”, не може бути ототожнена з
1
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного
«украинско-русского» языка на ХІ археологическом съезде // Киевлянин. – 1899. – № 281 –
11 октября.
2
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного
«украинско-русского» языка на ХІ археологическом съезде // Киевлянин. – 1899. – № 272. –
2 октября.
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простонародною російською говіркою, оскільки поглинула елементи
малоросійської та білоруської говірок і церковнослов’янської мови.
Таким чином, він прийшов до висновку, що загальноросійська мова –
“продукт українців, росіян і білорусів”, а отже спільна, і користуватись
нею як літературною повинні усі народності1.
Отже, за переконанням Т. Флорінського, російський народ мав єдину
могутню, прекрасно розроблену літературну й освічену мову, створену
спільними зусиллями усіх гілок нації. Саме з огляду на цей “безперечний
факт”, він розглядав питання: наскільки необхідно й корисно для кожної
із російських народностей розвивати й розробляти свої окремі говірки і
створювати на них свої особливі літератури? Допускаючи розвиток
“окремих простонародних літератур, що не виходять за межі
етнографічних інтересів і повинні задовольнятися скромною роллю
підлітератур”, Т. Флорінський категорично відкидав як марні і
нездійсненні прагнення передати говіркам ті функції, які вже давно
виконує загальноросійська мова – мова освіти і літератури. За його
переконанням, малоруська література не може виходити за межі,
визначені для “підлітератури”: вона повинна служити органом
безпосередньої поетичної творчості і, окрім того, може бути засобом
поширення елементарних знань серед простих селян. Її зміст повинен
обмежуватися художньо-поетичними творами, що змальовують народне
життя, виданням пам’яток малоруської народної творчості і
простонародними книгами, що мають на меті поширення освіти в селі.
“Малоросійська література може бути літературою переважно
простонародною за мовою і змістом і повинна відмовитися від претензій
на виконання непосильних для неї завдань органу вищої освіченості, що
є сферою загальноросійської літератури”, – писав він2.
Таку позицію Т. Флорінський обґрунтовував тим, що створення нової
освіченої мови потребуватиме від українців значних зусиль і праці, маси
енергії і часу. На думку реакційного науковця, успішне завершення цієї
важкої роботи не лише нездійсненне, а й шкідливе, оскільки “внесло б у
духовне життя Русі літературний сепаратизм і розкол, розривало б
створювану впродовж століть культурну єдність народу, створювало б
перепони для спільної культурної діяльності і послаблювало б політичну
міць”.
За
переконанням
професора
Флорінського,
поява
великоросійської, малоросійської і білоруської літературних мов
паралізувала б можливість будь-якого культурного спілкування між
частинами одного народу. Він визнавав право кожної нації виробити
свою самобутню культурну мову, але наполягав, що у даному випадку
1
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Попытка пропаганды научного
«украинско-русского» языка на ХІ археологическом съезде // Киевлянин. – 1899. – № 281. –
11 октября.
2
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде
и теперь; отношение ея к общерусской литературе // Киевлянин. – 1899. – № 287. – 17
октября.
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йдеться про великі етнічні утворення, такі як російський, польський,
чеський народи. Проте, він відмовлявся розуміти під націями “різновиди
великих етнічних груп, як от великоросів, малоросів і білорусів”1.
Заслуговує на увагу “науковість” та “переконливість” аргументів
шанованого професора. Він, зокрема, наполягав, що опонентам
необхідно “відмовитися від своєї, не підтвердженої висновками науки,
віри в самостійність малоросійського народу і мови, визнати незаперечні
положення про племінну єдність великоросів, малоросів і білорусів, про
спорідненість всіх російських говірок, про участь малоросів у створенні
загальноросійської літературної мови”. Ці положення він вважав “само
собою зрозумілими кожному об’єктивному досліднику”, дивувався
“короткозорості прихильників українофільських сепаратистських
тенденцій” та обурювався “фантастичними планами жменьки
малоросійських патріотів”. Питання ж про “єдність всіх різновидів
російського народу в спільній літературній і освіченій мові” назвав
безповоротно вирішеним самим життям2.
Значне місце в лінгвістичних дискусіях займало питання про
доцільність розробки літературної української мови в Західній Україні.
Такі мовознавці та громадські діячі, як К.Михальчук, В.Науменко,
В.Антонович, обстоювали необхідність всебічного та широкого розвитку
української літературної мови як потребу, викликану самими умовами
життя українських земель під владою Австро-Угорщини. Вони
наполягали на тому, що лише мова, яка вже використовується
українцями у церковному житті, суді, освіті, адміністративних
стосунках, зможе протистояти натиску полонізації чи мадяризації.
Полемізуючи з цією точкою зору, Т. Флорінський на сторінках
„Киевлянина” наполягав: єдиний вихід для галичан – „літературне
єднання” на ґрунті “добре виробленої, багатої російської літературної
мови, яку з повним правом можна було б протиставити іноземним
мовам, що претендують на панування на території малоросів”.
Т. Флорінський вважав зусилля, спрямовані на вироблення української
літературної мови, безперспективними, оскільки в Галичині ця
“необґрунтована і неприродна робота” не підтримується народними
масами і навіть викликає протести, а в Малоросії вона відома ледве
десяткам осіб3.
Дописувач “Киевлянина” повідомляв читачам, що за утвердження
національної мови у Галичині „стоїть лише відома політична партія –
народовська, або українофільська, чи сепаратистська”, а поряд діє
„москвофільська, по суті – справжня руська партія”. При цьому
народовців Т. Флорінський звинувачував у пропольській політиці, у
наближеності до урядових кіл та заявляв про урядову підтримку та
1

Там само.
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде
и теперь; отношение ея к общерусской литературе // Киевлянин. – 1899. – № 287. – 17
октября.
3
Там само.
2
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фінансові дотації, які вони немовби отримували. Москвофіли ж, навпаки,
продовжував він, переслідувані урядом, зазнають утисків, не мають
нізвідки допомоги і покладаються лише на власні сили. Зате на їх боці
моральна перевага, оскільки вони відстоюють не якийсь нашвидкуруч
вигаданий і безплідний принцип, а ідею загальноруської національної і
культурної єдності. Російська літературна мова, можливо, і не така
чиста, як в російських виданнях – ось, на його думку, альтернатива
українській мові у Галичині й Буковині, а в Закарпатті – єдина мова
українців1.
Будь-які критичні зауваження на адресу мови, якою видавали
періодику та писали твори представники “староруської” партії,
Т. Флорінський відкинув як незначні. Він заявив, що галицько-руська
мова, яку на посміх називають “язичієм”, з кожним роком стає все
чистішою і висловив надію на подальше її покращення, „аби тільки
українофіли-сепаратисти не створювали перешкод успішному
поширенню російської мови у Галичині і Буковині”. Якщо народовці й
далі носитимуться з думкою про заснування українсько-руського
університету й академії наук, якщо не бажатимуть надати підтримку
російській народній партії у її прагненні добитися заснування у
Львівському університеті кафедри російської мови та літератури та
введення їх в гімназіях як предмета викладання, то принаймні нехай не
переслідують молодь за читання російських книг і вивчення російської
мови, – закликав Т. Флорінський2.
Автор „Киевлянина” був переконаний, що впровадженню
літературної російської мови на західноукраїнських землях заважає саме
надумана, штучна і непотрібна „українсько-руська мова”. За його
словами, народовці з’явились і активно виступили якраз тоді, коли
постало питання про допущення російської мови у школах та
адміністративних стосунках у Галичині. У розширенні сфер вживання
української мови Т. Флорінський вбачав політичне підґрунтя –
“польську інтригу”. Саме політичними мотивами, бажанням довести
відмінність української мови від російської, він пояснював введення
фонетичного правопису на противагу російському етимологічному. У
статтях “Киевлянина” народовці неодноразово звинувачувались у
проявах ненависті до росіян, в угодах з поляками. Розкол і сепаратизм,
підтримувані поляками і урядом, стверджував Т. Флорінський, відрізали
малоросіян Австро-Угорщини від Русі, „створили хворобливий наріст на
здоровому тілі російського народу”.

1
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде
и теперь; отношение ея к общерусской литературе // Киевлянин. – 1899. – № 300. – 29
октября.
2
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде
и теперь; отношение ея к общерусской литературе // Киевлянин. – 1899. – № 298. – 27
октября.
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Тому, згідно рекомендацій “Киевлянина”, народовці, незважаючи на
перевагу і в культурному, і в політичному житті, повинні були
відмовитися від вироблення літературної української мови і спрямувати
зусилля на поширення російської. З „незаперечною” логікою та
апломбом професор Флорінський стверджував, що, якби не існувало
народовської сепаратистської партії, а її члени, замість того, щоб
працювати над українською мовою, спрямували бсвої сили разом з
діячами “староруської партії” на поширення російської, питання
вирішилося б „само собою за відсутності нововигаданої малоросійської
освіченої мови”. Для українських патріотів, на його думку, така відмова
не стала б особливою жертвою, оскільки українська наукова література
незначна, а мова, якою вона написана, не вироблена1. Положення,
викладенні у статтях Т.Флорінського, спростовували В. Науменко,
В.Антонович, М.Грушевський, К.Михальчук, Д.Мордовець. Українські
науковці доводили неспроможність шовіністичних поглядів на права та
можливості української мови. У ряді досліджень проводилася думка про
те, що межі, відведені російським славістом для української мови, не
відповідають дійсності як з теоретичної, так і з практичної точки зору.
Якщо говорити про практику, то і українська „поетична творчість”, і
„розповсюдження елементарних знань” рідною мовою в Російській
імперії зв’язані цензурними путами, або й зовсім заборонені, – зазначав
М.Грушевський. За останні 25 років, за свідченням В.Антоновича, в
Росії українською мовою вийшло лише три чи чотири просвітні брошури
для народу, та й то лише завдяки неймовірним зусиллям авторів, яким
довелося витримати 2 – 3 роки мороки та звертатись до двох
міністерств2.
З ґрунтовною науковою критикою поглядів Т. Флорінського
виступив на сторінках журналу “Киевская Старина” В. Науменко у ряді
статтей: “Книжная речь у малоруссов и русинов”, “Ревнители русскаго
языка в Галиции”, “Решен ли проф. Т.Д. Флоринским вопрос о книжной
малорусской речи?”, “Подведем итоги”. Він відзначив “факт дещо
необережного ставлення професора Флорінського до питання про
літературну мову малоросів і галичан” та відсутність у критикобібліографічних замітках вченого славіста суто академічного підходу3.
В. Науменко наголошував, що питання про літературну мову ще
далеко не з’ясоване науковцями. Сумніви філолога викликала теза
Т. Флорінського про єдність у спільній загальноросійській мові
великоросійської, малоросійської, білоруської та літературної російської
говірок. Розглядаючи це громіздке утворення, В. Науменко запитував:
1
Флоринский Т. Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках
усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. Малорусская литература прежде
и теперь; отношение ея к общерусской литературе // Киевлянин. – 1899. – № 304. – 2
ноября.
2
Грушевський М. Нова „пря” про українсько-руську книжну мову. // Літературнонауковий вісник. – Львів, 1899. – Т. 6. – С. 85; Антонович В. К вопросу о галицко-русской
литературе. // Киевская Старина. – 1990. – № 3. – С. 400-401.
3
Науменко В. Решен ли проф. Т.Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи?
// Киевская Старина. – 1900. – № 1. – С. 124-125.
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невже поважний професор не відчуває порушення принципу логічного
визначення елементів поняття за єдиною ознакою? Адже він поєднав три
простонародні говірки і літературну мову у нове утворення на основі
народних наріч. У всякому випадку, зауважив філолог, славіст зробив би
меншу помилку, якби розглядав три наріччя, на основі яких поки що
створено дві літературні мови: російську й українську1.
Науковець поставив під сумнів і категоричний висновок
Т. Флорінського про те, що “факт етнічної єдності всіх гілок російського
народу, сам по собі, незалежно від політичних причин і обставин
передбачає єднання їх в одній спільній літературній мові”. Визнаючи
бажаність такої єдності, В. Науменко наголошував: для того, щоб
говорити про об’єднання, необхідні, по-перше, незначні лексичні,
фонетичні та морфологічні відмінності у мовах кожної етнографічної
одиниці; по-друге, рівномірне поєднання рис кожної такої одиниці у
створюваній літературній мові; по-третє, однорідність державного,
суспільного життя, побуту усіх носіїв мови, причому не силоміць
нав’язана, а природна. Визнаючи малоросійську і великоросійську
говірку гілками однієї мови, В. Науменко наголошував на величезній
кількості відмінностей між ними, і відмінностей істотних, особливо у
фонетиці і морфології2.
В. Науменко також звернув увагу на відсутність науковості у статтях
“Киевлянина” про мову. Досить дивним, на його думку, виглядав
стислий виклад тисячолітньої історії розвитку російської мови, яка у
будь-якому гімназійному підручнику розглядається набагато ширше.
Цей школярський екскурс, наголошував В. Науменко, був потрібен
поважному професору для того, щоб зробити висновок про російську
літературну мову як про результат тривалої культурної роботи всього
російського народу. В той же час замість фактів, які повинні були б
стати основою розгляду питання про російську літературну мову,
Т. Флорінський обмежився фразою про те, що “доводити правильність
цих положень шляхом аналізу самої літературної мови і, зокрема,
визначати частку в ній білоруської і малоруської стихій видається
незручним у статті загального характеру”. На що В. Науменко зауважив,
що для вченого славіста відкриті ті наукові видання, в яких зручніше
вести полеміку3. Таким чином, можна зробити висновок, що,
незважаючи на численні посилання на “незаперечні докази науки”,
сторінки “Киевлянина” стали для професора Флорінського трибуною для
політичної боротьби.
Т. Флорінський, заявляючи про значну частку “стихій із
малоросійської і білоруської говірок, що поповнили російську
літературну мову”, за словами В.Науменка, замість того, щоб вказати
дійсні факти такого поповнення, наводив імена тих учених і поетів
1

Там само. – С. 132.
Науменко В. Решен ли проф. Т.Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи?
// Киевская Старина. – 1900. – № 1. – С. 135.
3
Там само. – С. 134-135.
2
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українського походження, які писали російською мовою. З цього
російський славіст зробив висновок про участь українців у творенні
російської літературної мови. Проте В. Науменко наголошував:
літературна російська мова настільки поглинула окремі малоросійські
елементи, що годі відшукати, що саме малоросійське, крім участі
талановитих письменників, в ній зберігається. Він звернувся до
“шановного професора” із конкретними запитаннями: які фонетичні і
морфологічні риси малоросійської мови відбилися у літературній
російській мові? Чи багато малоросійських слів увійшло до її складу?1
В. Науменко вказав на нездійсненність і безпідставність ідеї
використання російської літературної мови в культурному житті
Галичини. Дослідник наполягав, що єдиним правильним шляхом у
вирішенні галичанами питання про літературну мову є шлях створення і
вироблення мови на основі свого рідного фундаменту (виділено
В. Науменком)2.
Що ж до діяльності народовської та москвофільської партій, зазначав
В.Науменко, то попри “дуже ліричний опис” заслуг москвофілів у роботі
Т.Флорінського, факти свідчать про те, що народовці і в культурному, і в
політичному плані незрівнянно сильніші. Нехай наш вчений славіст
покаже в старо-руській партії когось рівного за силою наукового таланту
І.Франку, О.Колессі, М.Грушевському, С.Смаль-Стоцькому та ін.; нехай
у галузі белетристики вкаже імена, рівнозначні тому ж таки І.Франку,
Н.Кобринській, О.Кобилянській; нехай відзначить хоч одне видання, що
наближається до “Записок Наукового Товариства імені Шевченка” чи до
“Галицького Літературно-Наукового Вісника”. Вченому славісту
В. Науменко порадив “краще вивчити малоросійську народну і
літературну мову, щоб не впадати в ті помилки, на які доводиться йому
вказувати”3.
Думку про те, що кожна літературна мова повинна пережити
перехідний період штучності і неорганічних нашарувань, перш ніж
перетворити, асимілювати їх до свого природного ядра, “узгодити вищі
форми своєї індивідуальності з природними формами індивідуальності,
закладеної в основу її живої говірки”, відстоював і відомий український
мовознавець К. Михальчук у статті “Что такое малорусская
(южнорусская) речь?”4 Виступивши на захист української мови, він
зауважив, що Т. Флорінський розглядав питання “у догматичному і не
позбавленому упередженості тоні”. Вчений наполягав, що близькість
української мови до інших говірок російської групи аж ніяк не означає,
що малоросійська говірка становить з іншими російськими одне ціле. За
його словами, південноруська і великоруська говірки розійшлися далеко
за
семасіологічними,
стилістичними
і
психологічними

1
Науменко В. Решен ли проф. Т.Д. Флоринским вопрос о книжной малорусской речи?
// Киевская Старина. – 1900. – № 1. – С. 137-138.
2
Там само. – С. 127.
3
Там само. – С. 133.
4
Михальчук К. Что такое малорусская (южнорусская) речь? – К., 1899. – С. 15.
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характеристиками, до того ж у своєму історичному розвитку
формувалися під абсолютно несхожими зовнішніми впливами1.
Розглядаючи тезу Т. Флорінського про існування російської мовної
групи, яка включає великоросійську, малоросійську, білоруську народні
говірки та “загальноросійську літературну мову”, К. Михальчук вказав
на явну несумірність таких мовних величин, як три групи народних
говірок і одна літературна мова, хоч би і названа “загальноросійською”.
Не міг український учений погодитися і з виключенням з визначеного
таким чином загального обсягу російської мови ще однієї фактично
існуючої літературної мови – української. Філолог наголошував, що як і
кожна мова, російська не прагне до перетворення на різнорідний мовний
конгломерат, як це зобразив Т. Флорінський, а, навпаки, з часів
О. Пушкіна набула живого великоросійського забарвлення. З огляду на
панівне становище в Росії і в освічених класах російської літературної
мови, вона може видаватися “загальноросійською” і за своєю природою.
К.Михальчук вважав ненауковими спроби проф. Т.Флорінського
нав’язати читачам “ілюзію того, що російська літературна мова – є
безумовно загальноросійською за своєю суттю”2.
Завершуючи свою статтю, український мовознавець висловив
переконання, що рідна мова кожного народу – це живий символ його
особистості, його духовного життя і творчого генія. Цими життєвими
внутрішніми властивостями мови кожного народу і зумовлюється
природне право її на існування та моральний обов’язок і необхідність
розвивати і культивувати її. Роль, відведена Т. Флорінським українській
літературі, дорівнює приреченню її на насильство над собою, неминучу
загибель3.
На захист української мови виступив і В. Антонович, надрукувавши
на сторінках журналу “Киевская Старина” працю “К вопросу о галицкорусской литературе”. Розглядаючи надруковані “Киевлянином” статті
Т. Флорінського, В.Антонович вказував на недостатню аргументованість
зроблених у них висновків, засудив безапеляційність і категоричність
суджень, неприпустимі у науковій дискусії. Він вважав завчасним
визнання у розвідці російського славіста аксіомами тих положень, які в
етнографічній науці залишаються відкритими4.
В. Антонович, посилаючись на думку такого авторитета в галузі
слов’янського мовознавства, як професор Ягіч, наголосив, що
обговорювана проблема аж ніяк не є вирішеною безповоротно. Він
зазначав, що історія пам’ятає прогнози щодо розвитку мов, яким не
судилося справдитись. Учений нагадав про відгуки німецької преси на
відродження чеської літератури в середині ХІХ ст., про виступи єзуїта
Петра Скарги, який на початку ХVІІ ст. дорікав православним, що вони
1

Там само. – С. 21.
Михальчук К. Что такое малорусская (южнорусская) речь? – К., 1899. – С. 23-24.
Там само. – С. 51.
4
Антонович В. К вопросу о галицко-русской литературе // Киевская Старина. – 1900. –
№ 3. – С. 397.
2
3
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пишуть “мовою без майбутнього”. Отже, зауважував історик, дискусія
ця відкрита, люди науки можуть лише наводити аргументи pro і contra і
чекати вирішення питання від самого життя, не вдаючись до практичних
заходів1.
Крім того, В. Антонович зазначив, що підхід Т. Флорінського не
лише неприйнятний у науковій дискусії, а й шкодить науці. Важливо
відмовитись від абсолютних присудів і спрямувати енергію на
дослідження наукових етнографічних матеріалів – писав він. Як приклад,
науковець навів діяльність Південно-Західного відділу Російського
географічного товариства у 70-х роках ХІХ ст. Саме завдяки
поборникам, що дотримувалися поглядів проф. Флорінського, нагадував
учений, діяльність відділу була припинена2.
В. Антонович не міг погодитись і з методами ведення полеміки на
сторінках “Киевлянина”. Він відзначав, що Т. Флорінському варто було
б вказати, у чому помиляються такі фахівці, як І. Пулюй, Ом. та
Ол. Огоновські, С. Смаль-Стоцький, М. Грушевський, О. Колесса,
замість ставитися до них зневажливо, закидаючи “фанатизм і незнання”.
На думку В. Антоновича, варто навіть розглянути питання: хто з
опонентів заслуговує на ці епітети більше? “Фанатизм, – нагадував він, –
це упереджене переконання в тому, що дана особа володіє з даного
питання абсолютною, непохитною, незаперечною істиною, а всі,
незгодні з цією уявною абсолютною істиною, діють лише з намови злого
духа або через невігластво; що обговорювати з ними нема чого, але
варто до них вживати конкретних заходів, можливих за даного
культурного розвитку суспільства: колись – вогнище, тепер –
адміністративні перепони і стягнення”. У даному питанні фанатизм
навряд чи можна закинути опонентам професора Флорінського, які,
оприлюднюючи свої переконання, ніколи не видавали їх за абсолютну
істину і прагнули лише до вільної наукової полеміки і публічного
обговорення, – підсумував В. Антонович3.
Що ж стосується докору щодо сепаратизму, який часто зустрічається
у статтях Т.Флорінського, то і в даному випадку у В. Антоновича
виникли сумніви щодо справедливості звинувачення. Оскільки
сепаратизм – це виділення з цілого певної частини, що прагне до
самостійності, то чи можна говорити про літературний сепаратизм
галичан? Галицька Русь ніколи не брала участі у творенні літератури
загальноросійської, спроби ж окремих діячів прищепити її на галицький
ґрунт виявились неспроможними. “Не було потреби відокремлювати
себе від будь-чого, виникла просто самостійна, а не сепаратистична
діяльність”, – зазначав український історик4.
Виступ таких авторитетних науковців на захист української мови не
залишився непоміченим редакцією газети “Киевлянин”. Відразу після
1

Там само. – С. 404.
Там само. – С. 398.
Антонович В. К вопросу о галицко-русской литературе // Киевская Старина. – 1900. –
№ 3. – С. 406-409.
4
Там само. – С. 415.
2
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публікації розвідки В. Антоновича у редакційній статті вченого було
звинувачено в тому, що він вів не стільки наукову полеміку, до якої
закликав, скільки здійснював “екскурси на слизький шлях публіцистики
і політики”. У статті зазначалося, що “кабінетні заняття археологією
послаблюють здатність оцінювати життєві сили і їх вплив”. Видання
головним аспектом дискусії вважало саме політичний, наполягаючи:
“українофільське питання завжди являло собою не лише цикл наукових
питань..., але й було тісно пов’язане з питаннями політики”. Причому у
практиці такого “поєднання” “Киевлянин” звинувачував “відомі групи
українофілів, що трактують українське питання з широкої політичної
точки зору”. Своїм завданням редакція “Киевлянина” вважала
заперечення “українофілам-політиканам на тому ж ґрунті”. Видання
виступало від імені “малоросів, серед яких політичні переконання
українофільських груп зустрічають найбільш палкий протест”.
Відкидаючи філологічні аргументи, газета стверджувала, що
“політична і культурна історія Росії круто змінила б свій курс, якби
ідеали і прагнення політичного українофільства змогли б реалізуватися
хоча б частково”. Боротьба з “українофільським літературним
сепаратизмом” розглядалася редакцією як підтвердження історичного
“волимо” Переяславської ради, прагнення не лише політичної, але і
культурної єдності російського народу.
У статті висловлювався глибокий сум з приводу “політичних і
культурних поневірянь Галичини, що стоїть на історичному перехресті і
захаращує єдиний можливий для неї вихід колодами і сміттям”.
Редакцію хвилювало питання, на що витрачається енергія “цілих
поколінь бідного спорідненого племені”. “Киевлянин” засудив роботу
над розвитком української мови як “затії, що не мають майбутнього і
сіють лише хаос і усобиці”1.
З такою оцінкою статті В. Антоновича не погодилося впливове
російське видання “Вестник Европы”. Розгляд справи українським
ученим оглядач журналу назвав простими і повчальними поясненнями,
написаними в спокійному, серйозному тоні. Автор, за переконанням
часопису, прагнув розглянути питання з наукової точки зору, з повною
неупередженістю. Редакція російського журналу висловила надію, що
такий науковий і виважений підхід вплине на опонентів українських
діячів2.
Проте, викриття “українофільської інтриги” на сторінках газети
“Киевлянин” не припинилося. Т. Флорінський продовжив дискусію у
серії статей “Где правда?”. Зі сторінок охоронного видання він звертався
до російського суспільства, яке, на його думку, не має точних даних
щодо проблеми і вводиться в оману “українофільськими балачками”.
У нових статтях, не коментуючи заперечення та наукові аргументи
своїх опонентів, Т. Флорінський заявив, що у попередніх своїх
1
2

К вопросу об украинофильстве // Киевлянин. – 1900. – № 70. – 10 марта. – С. 1-2.
Литературное обозрение // Вестник Европы. – 1900. – Т. 4. – Кн. 8. – С. 839.
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публікаціях, “спираючись на новітні і найбільш авторитетні праці із
російського і слов’янського мовознавства..., довів, що питання про місце
малоросійської говірки у науковій класифікації слов’янських мов можна
вважати остаточно вирішеним”. Він повторив у ще більш категоричному
тоні тезу про “малоросів як різновид російського народу” та висновок,
згідно якого “факт етнічної єдності передбачає і єднання в єдиній
літературній мові”. Ці заяви, як стверджував Т. Флорінський, –
“загальний закон культурного розвитку”. Посилаючись на названі
“наукові аксіоми”, професор виносив вирок окремій “українськоруській” літературній мові, існування якої, на його думку, “не
виправдовується ні теоретичними підставами, ні практичними
міркуваннями”1.
Досить показовою, з точки зору “науковості” аргументації
професора, можна вважати його заяву про те, що за малоросійською
мовою неможливо визнати самостійне місце в сім’ї слов’янських мов, як
за чеською, польською чи болгарською мовами, оскільки “це означало б
заперечення факту єдності російських говірок, адже інакше довелося б
підвести під російську лінгвістичну одиницю такі мови, як польська,
чеська чи сербо-хорватська, що було б абсурдом”2. Подібні висновки
свідчать про маніпулятивний характер доказів Т. Флорінського, спроби
створити “науковий фон” для викладу політичних міркувань.
Т. Флорінський у нових публікаціях повторно звинуватив “місцевих
українофілів-сепаратистів” у створенні перепон для поширення в
Галичині російської мови. Він був переконаний, що якби вони не
вигадували своєї мови, а вимагали визнання прав російської як органу
освіти для всіх гілок російського народу, то їх зусилля увінчалися б
успіхом3.
Не залишив без уваги Т. Флорінський і полемічні матеріали своїх
опонентів. У досліджені В. Науменка він “не знайшов” неупередженого
викладу фактів і висновків, які заслуговували б на наукові заперечення.
У захисті української мови професор вбачав лише “багато завзяття,
недоцільного сарказму і різких випадів”. Він звинуватив редактора
“Киевской Старины” у “крайній безцеремонності при виборі засобів для
боротьби з неприємною для нього думкою, дивовижній сміливості, з
якою він морочить читачів свого журналу”4.
“Не виявив” ні науковості, ні точності і ясності Т. Флорінський і в
статті В.Антоновича. Щоправда, професор визнав справедливим
зауваження щодо слабкості інтелектуальних і творчих сил москвофілів.
Проте, ця проблема не видавалася йому серйозною, адже, за його
переконанням, для галичан, що не цураються російської літературної
мови, вся багата російська література стає своєю, рідною. Москвофілам
не варто цим перейматися, так само як і росіянам не спадає на думку

1

Флоринский Т. Где правда? // Киевлянин. – 1900. – № 293. – 22 октября.
Флоринский Т. Где правда? // Киевлянин. – 1900. – № 294. – 23 октября.
Флоринский Т. Где правда? // Киевлянин. – 1900. – № 298. – 27 октября.
4
Флоринский Т. Где правда? // Киевлянин. – 1900. – № 299. – 28 октября.
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підраховувати, скільки талановитих письменників дала російській
літературі та чи інша губернія.
Т.Флорінський не вважав за можливе підходити до розгляду питання
з точки зору науково-філософського спокою, як це пропонував
В. Антонович. “Людину із серцем не може не хвилювати питання, на що
витрачається енергія цілих поколінь бідного спорідненого племені – на
справу корисну, чи на затію, що не має майбутнього і створює лише хаос
і усобиці”, – писав реакційний професор. “Малоросійське питання”, за
його переконанням, давно вже перейшло з галузі філологічних і
теоретичних суперечок на практичний ґрунт і стосується життєвих
інтересів всього російського племені. Його сентенції дозволяють
зробити висновок про те, що занепокоєння реакційних кіл, які
представляв “Киевлянин”, викликали заяви “галицьких українофілів”
про те, що робота над створенням нової мови ведеться не лише для
Австрійської Русі, але і для всього українського народу. Саме спроби
галицьких наукових та громадсько-політичних діячів “всіма силами, не
зважаючи на засоби, передати плоди своєї роботи в Росію, маючи тут
собі союзників та помічників”, найбільше обурювали і турбували
представників охоронної ідеології. За їх переконанням, прагнення
“галицьких українофілів-сепаратистів та їх союзників у Росії” мати
літературу, освіту, науку, пресу рідною мовою несли в собі небезпеку
для Російської імперії. Т. Флорінський вважав, що “інтриги
українофілів” вносять розбрат у російське суспільство, відволікають
“незрілі уми молоді від серйозної роботи в область фантастичних планів
та утопій”, негативно впливають на розвиток російської освіченості.
Українських діячів він звинуватив у прагненні внести в сім’ю
російського народу “різку культурну відособленість”, а розробку
української мови трактував як підготовку “відокремлення (виділено
Т. Флорінським) в культурному відношенні Галицької і Буковинської
Русі від нашої Русі”1.
Матеріали “Киевлянина”, присвячені мовній полеміці, не залишилися
непоміченими рядом російських і галицьких видань. Так, статті
Т. Флорінського “Несколько слов о малорусском языке (наречии) и
новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей
образованности” були практично в повному обсязі передруковані
москвофільським “Галичанином”. Високо оцінило “чудові статті
професора Флорінського” і столичне “Новое Время”. Своїм читачам,
незнайомим з дописами професора, редакція охоронного видання
повідомила: “У цих статтях, полемізуючи з українськими літературними
сепаратистами, автор з’ясував, що нова мова вигадується у Львові за
ініціативою найбільших ворогів Галицької Русі – пануючих у цьому
нещасному руському краї поляків. Вона примусовими державними
заходами нав’язується населенню, щоб відірвати від духовного
спілкування з рештою Русі і цим полегшити його національне
1

Флоринский Т. Где правда? // Киевлянин. – 1900. – № 303. – 1 ноября.
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знеособлювання, а потім і поглинання”. “Новое Время” обурювалося
тим, що “ці канібальські зусилля (як з’ясував професор Флорінський)
знаходять дієву і енергійну підтримку серед українофільської
інтелігенції не лише зарубіжної, а й російської”. Заслугу Т.Флорінського
“Новое Время” вбачало у тому, що він “з чудовою ясністю і
переконливою силою викривав усю шкоду цієї затії з точки зору
інтересів російської народності”. Поряд з цим видання висловлювало
занепокоєння з приводу можливості розвитку “відцентрових прагнень,
які тепер проявляються у вигляді таких хворобливих потворностей, як
літературний сепаратизм так званих українофілів, українців, хохломанів”
у сепаратизм більших масштабів1.
На захист українства виступили окремі російські ліберальні видання.
Зокрема, „Вестник Европы” відзначив в аргументах Т. Флорінського
нетерпимість, яку не може собі дозволити представник науки.
Здивування оглядача журналу викликав лист професора до редакції
часопису, в якому „поважний учений” визнавав, що за час свого
вісімнадцятилітнього перебування у Києві не мав ніяких стосунків з
українофілами, не цікавився ні їх життям, ні діяльністю. За
переконанням співробітника „Вестника Европы” таке зізнання свідчить
про те, що дослідник не захотів побачити живих фактів, проникнутись
народними почуттями, а без цього неможливо чекати неупереджених
висновків2.
Отже, газета “Киевлянин” стала трибуною для тих представників
російської інтелігенції, які не визнавали українців самостійним народом,
а розглядали їх як
різновид великої слов’янської спільноти –
російського народу. З огляду на це, українська мова розглядалася як
наріччя російської. Недоцільним і шкідливим вважалося функціонування
української літературної мови не лише на Наддніпрянщині, а й у
Галичині, Буковині та Закарпатті. Єдиною мовою освіти, науки,
культури визнавалася російська. Одним з найбільш авторитетних
виразників таких поглядів був російський філолог Т. Флорінський, що
активно співпрацював з редакцією газети “Киевлянин”, яка таким чином
відіграла важливу роль у лінгвістичних дискусіях щодо місця і статусу
української мови. “Киевлянин” був, з одного боку, виразником
ставлення частини російського суспільства до українського
національного руху, а з другого – формував це ставлення. По суті,
частина російської громадськості, яка стояла на офіційно-охоронних
позиціях, одержала соціальне замовлення і дозвіл на відверте цькування
українства.
Вивчення мовної проблеми на межі ХІХ – ХХ ст. дозволяє прослідкувати
один з важливих етапів, коли, незважаючи на репресивні заходи, українство
гуртувалось і давало відсіч реакційним великоросійським ідеологам,
науковцям, політикам, відстоювало в пресі та поширювало власну позицію
щодо місця та статусу української мови серед інших слов’янських мов.

1
2

Новое Время. – 1900. – № 8895. – С. 2.
Вестник Еропы. – 1900. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 415.
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Федунь М.Р. (Івано-Франківськ)
МОВА УКРАЇНСЬКОЇ МЕМУАРИСТИКИ
ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ –
НОСІЙ САМОІДЕНТИЧНОСТІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті досліджується мова української спогадової літератури
Галичини першої половини ХХ ст. Авторка вважає, що мова мемуарів
зазначеного регіону та відрізку часу є носієм самоідентичності
українського народу.
Українські мемуари на всіх етапах становлення, а початки їх сягають
ХІ століття, безперечно, є тим джерелом, котре проливає світло на різні
періоди життя нації. Вони є тлом живої мови народу, який залишив по
собі розмаїття спогадової літератури. Нині ж доводиться лише
жалкувати, що, в силу певних відомих нам обставин, не всі зразки
мемуаристики дійшли до сьогодення, а деякі ще й зараз вважаються
загубленими в архівних фондах. На жаль, ми змушені також
констатувати, що не все вітчизняне мемуарне надбання стало об’єктом
пильної уваги науковців. Зокрема, це стосується української спогадової
літератури Галичини першої половини ХХ ст. І хоча з цього відрізку
часу ми, українці, маємо і чимало дослідників мемуарного жанру
(наприклад, І. Кревецький, О. Назарук, О. Мох, І. Кедрин та ін.), а також
чималу кількість творів спогадового характеру, багату і чисельністю
авторів (Б. Лепкий, О. Назарук, І. Блажкевич, І. Боберський та ін.), і
розмаїтістю виявів мемуаристики (подорожня література, щоденники,
мемуарні портрети, військові спомини, спогади втікача тощо), однак
рука дослідника мало торкалася цієї царини. Тому ми вважаємо своєю
потребою вдатися до аналізу вітчизняного пласту мемуарної літератури
Галичини першої половини ХХ ст., зокрема, в плані спостереження над
мовою текстів.
Насамперед хочемо наголосити, що в зазначеному регіоні
окресленого нами проміжку часу друкувалися також спогади
наддніпрянців (Є. Чикаленка, В. О’Коннор-Вілінської, С. Русової тощо).
Тому можемо з повним правом стверджувати, що мова мемуарів
Галичини першої половини ХХ ст. репрезентує на лише мовне надбання
галичан, а й українців зі східного регіону нашої Вітчизни.
Якщо окинути поглядом спомини самих галичан, то не можемо не
зазначити, що їм загалом притаманна авторська одухотвореність, що, на
наш погляд, є наслідком того, що тодішня регіональна література
загалом вийшла із парафій священиків. Цікаво зазначити, що самі творці
мемуарів стояли перед розумінням факту, що мова української
спогадової літератури є носієм самоідентичності народу, який її
витворив, однак не заперечували можливості приведення її норм, при
пізнішому видрукуванні текстів, до вимог часу. Про це свідчать хоча б
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зауваги І. Боберського до написаного ним “Щоденника. 1918 – 1919 рр.”,
де автор зазначав: “Коли б прийшло до цього, що можна би цей
“Дневник” випечатати, то належить справити перше переписання,
граматичні форми, правопис задля [?] вимог часу [всі підкреслення
подаємо відповідно до першоджерела тексту, – М.Ф.], коли “Дневник”
буде йшов до печатні”1. Однак той же автор зауважував: “Назвище
“Панчак” треба печатати “Панчак”, але не “Паньчак”, отже, без ірчика,
по “н”. Назвище “Ґорук” треба печатати “Ґорук”, а не “ Горук””2.
Мемуарист дотримувався твердості у вимові, яка була характерна для
того часу, і тому передавав на письмі: “Неспокійні вісти”3; “Мусила
прийти перерва, бо Легіон стратив замного крови”4. Та ж твердість у
вимові та написанні слів спостерігається й у іншого автора – Марка
Черемшини. Так, у його “Щоденник (листопад 1914 – січень 1915)”
читаємо: “Мрака цілу ніч і мороз...”5, “Юпітер на полудни на червонаво
пухкім небі...”6 тощо. Не забувають автори спогадової літератури
передавати на письмі “ґ”, як наприклад, у Марка Черемшини надибуємо
на слово “ґаздиня”, “ґалєрія” та ін. Останній із названих нами авторів не
цурається і діалектних слів, на сторінках його “Щоденника” натрапляємо
на таку лексику, як наприклад, “перелапали” (переловили), “най”
(нехай), “дєдя” (батько), “жалобники” (скаржники), “пополудни” (після
обіду) та іншу, що створює не лише відчуття правдивості розповіді, а й
передає колоритні замальовки гуцульських буднів. Мемуарист вводить у
канву своїх записів і приказки, наприклад: “Новим милом ми
натиралися”7.
У “Щоденнику” І. Боберського трапляються запозичення з інших мов
(“байонентфехтен”– фехтування багнетом), діалектизми (“пательня” –
сковорідка, “жарівка” – електрична лампочка, “шандар” – жандарм,
“цофатися” – відступатися та інші), якими рясніла мова тодішнього
населення Галичини. Цікаво, що батько української “руханки”
(фізвиховання) не лише пропагував спорт серед населення, а й терпеливо
вживав це слово на сторінках свого “Щоденника”. І. Боберський, філолог
за фахом, бачив потребу в укладанні термінологічних словників, тому
дбав за переклади з інших мов: “Щоби заповнити час, переводив я з
німецької мови два формуляри про жеребців для ветеринарного
референта, переглядав словню для оружжя”8.

1

Боберський І. Щоденник. 1918-1919 рр. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – С. 10.
Там само. – С. 10.
Там само. – С. 79.
4
Там само. – С. 21.
5
Черемшина М. Щоденник. (Листопад 1914 – січень 1915) // Черемшина Марко. Твори:
В 3-х т. – Львів: Ізмарагд, 1937. – Т. 3. – С. 125. Цитування з цього видання передаємо із
приведенням до норм сучасного правопису, але із збереженням стилю оригіналу.
6
Там само. – С. 127.
7
Там само. – С. 141.
8
Боберський І. Щоденник. 1918 – 1919 рр. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. –
С. 121.
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Він також вводив у канву своїх записів українські прислів’я, котрі
панували на той час у Галичині: “Громада по нитці, бідному сорочка”1.
Нотатки І. Боберського – це розповідь галицького інтелігента, який хотів
поділитися з читачем не лише записами тогочасних подій, а й своїми
роздумами, у яких, можемо стверджувати без перебільшення,
проблискує розважливість високоінтелігентної галицької суспільності.
Зокрема, на такі думки наштовхують нас узагальнення автора:
“Письменство все є сніданням, або обідом, або вечерею, або перекускою
для ума, щоб набирав більшої сили”2; “Ми є нарід, що не любить
числити [рахувати, – М.Ф.]”3, “Хоругов війська це не лише красиво
вишивана плахта. Це знак душі народу”4 та ін. Не обминав увагою
мемуарист і засобів фразеології: “Тепер ломи собі чоловіче голову, за
котрою радою маєш йти”5; “Я був змучений по вимученій ночі, ліг на
ліжко на станції і заснув наче камінь”6; “Його лице споважніло ще
більше, бо видко відчув студену воду на своїй голові від українських
слів”7; “Язиком здобувати легко”8.
Не можемо не зауважити також, що в записах І. Боберського на
першому місці стоїть питання формування держави. Хочемо тут
принагідно навести доволі обширну цитату, у якій, на наш погляд,
присутня образність мислення галицького інтелігента: “Всякий
найменший улад, чи то як звичайно кажуть “організація”, пригадує мені
млин. Все мусить лучитись і сповнювати своє діло. Млинівка має
доставити воду, колесо має обертатись від водного напору, вал колеса
має перенести рух на млинський камінь, камінь мусить прилягати в міру,
щоб потрафив розтерти зерно на муку, кіш повинен коритцем
досипувати постійно пшеницю, решета перещинюють муку, що спадає в
чисті скрині, або цілий млин непридатний. Много, дуже много з нас не
посідає зрозуміння для уладженої праці: або води замало, або колесо не
має всіх дощок, або вал хилитається, камінь зависоко наставлений, кіш
не досипує зерна, лишень дармує, решета не щиняють, мельник спить в
куті або п’яний, пшениця вогка, з кукілем. Наші млини, як бачимо по
різних товариствах, на селі, а навіть в місті затинаються, або стоять.
Чути не раз пісню: “Там то мамцю мельник, там то мамцю красивий, там
то мамцю хороший, меле гречку без грошей.” Коли меле без грошей, то
дуже зле. Млин дістанеться на ліцитацію”9. Принагідно не можемо не
зауважити, що інший мемуарист – о. О. Пристай у своїх спогадах “З
Трускавця у світ хмародерів. Спомини з минулого і сучасного” зіставляв

1

Там само. – С. 46.
Там само. – С. 16.
3
Там само. – С. 23.
4
Там само. – С. 26.
5
Там само. – С. 95.
6
Там само. – С. 97.
7
Там само. – С. 98
8
Там само. – С. 99.
9
Там само. – С. 24.
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дії деяких державних мужів з принципами співжиття у пастушому
товаристві та ставив побут пастушків їм у приклад.
Обидва автори (І. Боберський, Марко Черемшина), подаючи
щоденникові нотатки, не забували одночасно зафіксувати повідомлення
про релігійні свята. Так, у І. Боберського знаходимо: “Дня 18.1.1919,
Станіславів. День перед Йорданом”1; “Дня 19.1.1919, неділя,
Станіславів. Подвійне свято, неділя і Богоявлення Господнє”2. А в Марка
Черемшини читаємо: “19. 12. Миколая”3, “22. 12. Анни – Зачатіє.
Вівторок”4, “Михайла, 21. 11. 1914. Субота. Мороз”5. Це є свідченням
глибокої побожності тодішнього галицького суспільства.
“Щоденник. Том 1 (1907 – 1917)” Є. Чикаленка, який вперше побачив
світ у Галичині 1931 року, – це тло мови тогочасної східної частини
України. Тут надибуємо на слова та словосполучення “поняті”,
“дежурний околодочний”, “пристав”, “городовий” та інші. Більше того,
торкаючись національної проблеми, мемуарист вдається до образності
вислову, мова його насичена цікавими зворотами, надзвичайно
колоритна та самобутня. Не залишається поза увагою автора питання
державності. У передмові до “Щоденника” великий меценат і
землевласник образно передає працю, яка сприяє національному
піднесенню: “Ота дрібна праця для відродження української нації
нагадує легенду про будування Києво-Печерської дзвіниці: що збудують
майстри за день, те вночі впірне в землю, і так осідало їхнє мурування
скільки років. Аж коли скінчили будувати дзвіницю по плану і
поставили хреста, то за одну ніч вся вона раптом вийшла з землі”6.
Як показали проведені дослідження, засоби мови давали можливість
вітчизняним мемуаристам передавати весь колорит українського життя,
не обминувши випробуваного століттями, часто вживаного нашими
земляками гумору. До нього вдавався майже кожен із авторів
щоденників, про які ми ведемо тут мову. Зокрема, в Є. Чикаленка
читаємо: “Я часто, жартуючи, казав деяким талановитим українцям, що
сиділи на добрих урядових посадах: “От якби вас посадили на короткий
час в тюрму та вигнали б з посади, то газета [“Рада” – М.Ф.] придбала б
цінного співробітника, а український рух талановитого громадського
діяча”7. Не обминав увагою автор і засобів сарказму, який тонко
відсвічував тодішнє життя-буття: “Тепер, коли є справа і подаси
прохання до градоначальника, то він посилає тебе до поліцмейстера, той
– до пристава, пристав до околодного, а надзиратель, коли не даси
хабара, посилає к сякій-такій матері. А Зелений було відразу пошле тебе
к сякій-такій матері й кінець!”8
1

Там само. – С.116.
Там само. – С. 117.
3
Черемшина М. Щоденник. (Листопад 1914 – січень 1915) // Черемшина Марко. Твори:
В 3-х т. – Львів: Ізмарагд, 1937. – Т. 3. – С. 130.
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Там само. – С. 131.
5
Там само. – С. 125.
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Чикаленко Є. Щоденник. Том 1. (1907 – 1917). – К.: Темпора, 2004. – С. 5.
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Є.Чикаленко вважав своє дітище – газету “Рада” – невіддільною
частинкою себе самого, він всіма силами захищав подвижницьку роботу
її працівників, хоча бачив і інше: “...мало робітників, редактор – не
досить широко освічена людина, нема виробленої літературної мови...”1
Знання рідної мови Є.Чикаленко ставив для працівника газети на
найвищий щабель, тому й давав оцінку редактору Павловському таку:
“...безперечно, найсовісніший робітник в редакції і найкраще знає
українську мову”2.
Меражачи свої щоденники, тодішні автори не могли обминути
увагою рис національної самоідентичності нашого народу. Поза їхньою
увагою не залишилися не лише позитивні риси характеру українців, а й
негативні. Зокрема, Є.Чикаленко був прикро вражений вчинком того ж
Павловського, котрий не захотів писати статтю з приводу прощального
бенефісу Миколи Садовського: “Я доводив, що Садовський не робив
нічого такого, що б понижувало український театр... Що нам треба
піддержувати Садовського, бо він на сцені робить те саме національне
діло, яке “Рада” робить друкованим словом...”3
Не могли залишити поза своєю увагою мемуаристи і питання
будівництва Української держави, на чому ми вже частково акцентували.
Є.Чикаленко, ніби підсумовуючи написане, у своєму щоденнику
занотовував: “Так, не збудувавши “соціалістичної” Української
Держави, ми втратили і гетьманську, а як це сталося, я в подробицях
розказав у своєму щоденнику”4.
І. Боберський епіграфом до своїх нотаток поставив власні слова:
“Добра держава – це найкращий людський твір на землі. Кожний
державлянин, неначе колісце в годиннику, має складно виконувати
роботу, яка йому випала”5. До цього не можемо не додати, що чимало
рядків у своєму мемуарному надбанні посвятив проблемам
державотворення і сучасник професора – О. Назарук.
Кількома штрихами тут ми вже обмовилися про “Щоденник” Марка
Черемшини. А тепер хочемо закцентувати увагу на деяких аспектах
статті М. Зерова “Марко Черемшина, його життя й творчість”, адже
вони, на нашу думку, цілком слушно розкривають мистецьке обличчя
письменника дотично до його мемуарного надбання. Насамперед це
визнання літературознавцем скромності художника слова і специфіки
мови його творів: “Про себе, про власні твори він [Марко Черемшина –
М.Ф.] говорить з незмінною скромністю; частіше підкреслює в собі
читача чужих творів, як автора, – і взагалі кладе наголос на своїм
літературнім аматорстві. Він ладен злегковажити навіть своє тонке
розуміння і користання діалектом, невластиво узиваючи свою мову

1

Там само. – С. 18.
Там само. – С. 22.
Там само. – С. 21-22.
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Там само. – С. 389.
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Боберський І. Щоденник. 1918 – 1919 рр. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2003. – С. 9.
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жаргоном” . Ще пізніше критик зазначав: “Черемшина дав нам
майстерно виписаний образок власного життя. Не тільки в “Моїй
автобіографії”, широкій статті, написаній у відповідь на запитання проф.
А.В. Музички, – але і в присвячених окремим життєвим епізодам
оповіданнях “Карби” та “Як дим підоймається”, і в “Фрагментах
споминів про Франка”. Ці образки і ці фрагменти витримано в тім стилі,
в якому Черемшина складав свої художні речі, не вважаючи на те, вони
дишуть такою непідробленою правдою, що на них можна спиратися, як
на матеріали цілком надійні”2. Високої проби правди слова, яку слушно
зауважив літературознавець, зумів досягти письменник, на нашу думку,
завдяки майстерному зображенню картин життя, а цьому, безперечно,
сприяло вживання багатого пласту гуцульського діалекту.
Не можемо не погодитися із М. Зеровим і в тому, що війна була
однією із обставин, котра примусила письменника взятися за перо, а про
це свідчить хоча б його “Щоденник”. Син своєї землі, він у цей період
“намічає вже те поєднання об’єктивно-спокійної розповіді, короткого та
сильного діалогу і ліричного вповиття, що пізніше становитиме
найхарактернішу
рису
його
письменницької
манери”3.
Літературознавець, незважаючи на деяку критику в адресу митця, цілком
слушно зауважив: у нього “інтимне відчуття житьової філософії
гуцула”4. І це відчуття автор передав, наголошуємо вкотре, через засоби
мови, пишучи: “Яким оповідає, що повели нині 280 бранців, наших
жовнірів, і що повели гуцулів, 20 жінок і дівок, тих що каміння зі скал
пускали, а село їх спалили”5; “Прийшов Василь Семенів – вигляд
хоровитого на груди, каже: “Був у штурмі, то так тоді, як варіят, валить
куда може і нічого не знає, ні пам’ятає, кого і кілько забив; нераз лиш з
люфою вертає, а стрільба на скіпки”6.
Як бачимо із вищезазначеного, мовне тло української мемуаристики в
Галичині першої половини ХХ ст. – це носій самоідентичності нашого
народу, у якій проблискує гуманістичне світосприйняття, самоствердження
української нації. І хоча мемуаристи часто вдаються до елементів іронії, а то
й сарказму, описуючи риси характеру українця, однак на сторінках їхніх
творів зазвичай проблискує вогник віри у щасливу долю свого народу. Адже
погодьмося, що записи, зроблені рукою І. Боберського: “Особливший
український вираз: “Куняють”. Ум заціпенів через століття під чужою
кермою. Люблять також спихати роботу на другого із злобного лінивства.
Ця причина найгірша. Успішна праця має лучити сили як найбільшого
гурту”7, – не лише констатують наявність негативних рис характеру, а й
закликають українців до злагоджених дій, до боротьби за свою долю.

1
Зеров М. Марко Черемшина, його життя й творчість // Зеров М. Українське
письменство / Упор. М. Сулима. – К.: Основи, 2003. – С. 843.
2
Там само. – С. 844.
3
Там само. – С. 856.
4
Там само. – С. 854.
5
Черемшина М. Щоденник (Листопад 1914 – грудень 1915) / Черемшина Марко.
Твори: В 3-х т. – Львів: Ізмарагд, 1937. – Т. 3. – С. 131.
6
Там само. – С. 137.
7
Боберський І. Щоденник. 1918 – 1919 рр. – К.: Видавничий дім “КМ Академія”, 2003.
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Сацький П.В. (Київ)
НАЦІОНАЛЬНО-МОВНИЙ АСПЕКТ
У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ
НА УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ТЕРИТОРІЯХ
У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1917 р.
У статті досліджується значення мовного питання в процесі
національної й політичної ідентифікації українського народу та
становлення української державності.
У березні 1917 р. зі створенням Української Центральної ради у Києві
актуалізувалося питання функціонування української мови у статусі
офіційної мови українського народу та реалізації національних прав
українців у контексті мовного питання. Офіційне функціонування
української мови для українців, котрі проживали на території Російської
імперії, давало змогу ідентифікуватися по всій імперії представниками
єдиного народу, котрий має право на задоволення своїх національнокультурних потреб у межах національно-культурної автономії.
Зважаючи на чисельність та розселеність українського народу по
території Російської імперії та статус губерній, населених українцями як
прифронтових, оскільки Росія перебувала в стані війни з державами
Четверного союзу, мовне питання українського народу було
надзвичайно складним і багатогранним політично та юридично.
Місце і значення статусу та функціонування української мови у
державотворчих процесах 1917 р. досліджували українські1 та
зарубіжні2 історики. Слід відзначити, що всі дослідники вважають
мовний фактор ключовим у процесі становлення українського
національного руху, але потребує дослідження проблема визначення
місця мовного питання у формуванні статусу українських територій та
української нації у складних революційних реаліях 1917 р. та в системі
міждержавних відносин в останній період Першої світової війни.
Дослідження політичного й правового значення мовного питання
українського народу в політичних процесах у Росії після подій лютого
1917 р. у процесі самоідентифікації українців як нації потребує
розв’язання таких завдань: аналіз питання функціонування української
мови як офіційної мови українського народу в процесі становлення
національно-культурної автономії та еволюції цієї ідеї в ідею
національно-територіальної автономії, а згодом і української
державності; дослідження мовної політики органів українського
1
Гриценко А. Діяльність українських організацій на теренах Росії за доби Української
Центральної ради. – К., 1999; Бондаренко Д. Взаимоотношения Временного Правительства
и Украинской Центральной рады. – Одеса, 2004.
2
Pipes R. The Formation of Soviet Union. Communism and Nationalism, 1917-1923. –
Cambridge, 1964.
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національно-культурного самоврядування та національно-політичних
процесів в українських губерніях Російської імперії у 1917 р.; вивчення
процесу становлення владної вертикалі в УНР та міжнародне визнання
української нації в статусі державницької у контексті мовного питання.
Прагнучи добитися від Тимчасового уряду Росії національнокультурної й територіальної автономії Українська Центральна рада
акцентувала у своїх програмних засадах на мовному питанні. Оскільки
до проголошення Третім Універсалом Української Народної Республіки
Центральна рада прагнула бути органом національно-культурного
самоврядування українців Росії, важливо було визначити основні
положення, згідно з якими право на самоврядування українців мало бути
реалізоване. Необхідно було обґрунтувати право Української
Центральної ради реалізувати та очолити процес національного
самоврядування. Базою самоврядування українців мала бути територія
українських губерній. Тому Першим Універсалом Української
Центральної ради було передбачено прагнення створення української
територіальної автономії та формування її бюджету, передбачено й
витрати з бюджету на задоволення національно-культурних потреб
українців, котрі проживали по всій території Російської імперії1. Так
відбувалася еволюція ідеї національно-культурного самоврядування до
ідеї національно-територіальної автономії.
Мовний принцип був надзвичайно вагомим чинником у процесі
обґрунтування
права
українців
на
національно-культурне
самоврядування в Росії. Згідно із законодавством колишньої Російської
імперії, чинним на момент створення Української Центральної ради,
визначався
статус
і
повноваження
органів
національного
самоврядування, досвід котрого було сформовано національними
общинами інородців колишньої імперії. Одним із ключових завдань
органів національно-культурного самоврядування було дбати про
національну культуру і забезпечувати функціонування національної
мови у середовищі національних общин. Національно-культурна
автономія, котрої добивалася у своїх деклараціях для українців
Центральна рада, не була окреслена певними територіальними рамками,
українські губернії мали стати економічною базою реалізації автономії.
Власний Сейм мав, згідно із Першим Універсалом, формувати
національне українське законодавство та бюджет, кошти якого мали
спрямовуватися на розвиток національного самоврядування усіх
українських громад. Українські території мали стати базою формування
бюджету й національної політики. Тому й Перший Універсал
Центральної ради було звернуто до українців «в Україні та поза
Україною». Свої повноваження сприяти реалізації національних прав
українців Українська Центральна рада прагнула поширювати в межах
усієї колишньої Російської імперії на всі українські громади2. Про це
1
Перший Універсал Української Центральної ради до Українського Народу, на Україні
і поза Україною сущого. Київ, 10 червня 1917 р. // Мазепа І. Україна в огні і бурі революції.
– К., 2003. – С. 510-512.
2
Там само.
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прагнення свідчило визнання УЦР з боку українських громад Далекого
Сходу, Сибіру, військових підрозділів, укомплектованих українцями,
дислокованих далеко від етнічних українських територій1. Таким чином,
Центральна рада прагнула сприяти створенню органів національнокультурної автономії в місцях компактного проживання українців та
координувати їхню діяльність.
У цьому процесі найважливішу роль у ідентифікації українських
громад, котрі мали утворити органи національно-культурного
самоврядування, відігравав принцип мовний та земляцький. До
Секретаріату Центральної ради надходили листи від українських громад
як українською, так і російською мовами. У російськомовних листах
наголошувалося про походження його авторів із українських губерній,
іноді називалися конкретні території (губернії, населені пункти)2. Але
земляцький принцип ідентифікації міг бути реалізований у разі
компактного розміщення українців, походженням із певної місцевості
(землі, губернії). Основне значення для ідентифікації української
громади мав мовний принцип.
Мовний принцип ідентифікації мав сприяти тому, що російська мова
для українських громад повинна була стати мовою спілкування з
офіційними органами влади як мова «державна» (у Російській імперії)
поряд із рідною – одночасно офіційною мовою національної автономії.
Цим було зумовлено прагнення Центральної ради видати україномовну
літературу та періодичну пресу й українізацію освіти для українців3.
Вживання української мови серед українців Російської імперії російські
політичні діячі трактували як дестабілізацію Австро-Угорщиною
національно-політичної ситуації в імперії та розвиток сепаратизму4.
Паралельно мовний принцип ідентифікації українських громад давав
змогу відокремити їх від проголошеної польськими національними
організаціями позиції щодо належності територій, у тому числі й
етнічних українських, на яких вони діяли до майбутньої Польської
держави, створення котрої проголошували як Німеччина й АвстроУгорщина так і Тимчасовий уряд Росії. Прагнення відновити польську
державність було проголошено російським імператором Миколою ІІ.
Так, у ситуації навколо статусу Холмщини (ця територія була
окупованою німецько-австрійськими військами) Українська Центральна
рада прагнула впливати на Тимчасовий уряд Росії і добитися
самовизначення населення Холмщини, оскільки більшість людей, котрі
проживали на території цієї губернії, були українцями. Відповідно, на
1
Вітання Туркестанської української громади у Ташкенті УЦР. 14. 05. 1917 р. //
Український національно-визвольний рух: березень-листопад 1917 р. Документи і
матеріали. – К., 2003. – С. 297-298.
2
Въ Кіевъ Центральной Украинской Радђ и Секретарю внутреннихъ дђлъ. 8 декабря
1917 года. (Прохання селян-українців Пензенської губернії прийняти їх в Україні та
розмістити. – Авт.) // Центральний державний архів вищих органів управління (далі –
ЦДАВО України), ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 56-56 зв.
3
Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 111-113.
4
Милюков П. История второй русской революции. – Минск, 2002. – С. 126-128.

212

Україна – мова

майбутній мирній конференції слід було представити принцип, за
котрим слід визначати права народів Росії на самовизначення на даній
території та майбутній державно-адміністративний статус цієї території.
У
такій
ситуації
найвагомішим
принципом
передбачалася
україномовність значної частини населення Холмщини1.
Мовні ознаки більшості населення Правобережної України поляки
вважали основною причиною суперечливого статусу цих територій,
права на їх польський етнічний статус, поляки, котрі на цих територіях
проживали, прагнули обгрунтувати своїм соціальним статусом і внеском
у господарське життя Правобережної України. Із публікацією
Президентом США В. Вільсоном його «14 пунктів» принцип етнічної
ідентифікації територій, висунутий Центральною радою, створював
більш вагомі підстави визначення територій Правобережної України як
українських, аналогічною була ситуація і зі статусом Холмщини. При
реалізації права народів на самовизначення шляхом плебісциту на
територіях, котрі польські організації в 1917 р. вважали за такі на основі
котрих слід розбудовувати Польську державу, українське населення
мало абсолютну чисельну перевагу, а мовно-культурний принцип
ідентифікації цієї частини населення територій Правобережної України
та Холмщини давав змогу ініціювати для українських національних
організацій, зокрема й Української Центральної ради, реалізацію права
народів на самовизначення щодо цих територій2.
Мовний принцип національної ідентифікації українських громад
викликав настороження у Тимчасового уряду Росії. Адже українськими
територіями проходив фронт між Росією та Австро-Угорщиною,
розмежовуючи Східну Галичину та українські етнічні території, котрі до
початку Першої світової війни перебували у складі Російської імперії.
Австрійська влада прагнула використати національний фактор для
дестабілізації політичної ситуації в Росії. Так, у 1917 р. австрійський
уряд відмовився від ідеї закладення підвалин становлення української
державності на територіях Східної Галичини. Австрійський уряд та деякі
галицькі політичні організації підтримували ідею створення Української
держави в внаслідок перемоги країн Четверного союзу у війні, зважаючи
на дестабілізацію політичної ситуації в Росії у 1917 р. З точки зору цих
організацій було недоцільним створення державності на базі Східної
Галичини, а для австрійського уряду було доцільно підтримувати ідею
створення української державності на основі етнічних територій у складі
Російської імперії. Тому Тимчасовий уряд Росії в процесі становлення
української національно-територіальної автономії вбачав небезпеку
дестабілізації політичної ситуації в Росії. Центральна рада прагнула не
допускати розвитку «самостійницьких» рухів на українських територіях,
1
Комиссару Украины при Временномъ Правительствђ. (Лист щодо питання
адміністративного статусу Холмської області. – Авт.). Петроградъ, червень 1917 // ЦДАВО
України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 58.
2
Від солдатів, бувших жителів Холмської губернії, нині служащих в 1-му парку 2-го
стрілкового артилерійського паркового дивізіону. Діюча Армія, 23 травня 1917 р. //
ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 39.
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аби не провокувати Тимчасовий уряд до несприйняття української
автономії. Тимчасовий уряд Росії також прагнув не допустити
трансформації органу національно-культурної автономії українців у
державницько-виконавчі або територіально-представницькі структури на
українських етнічних територіях. Натомість Тимчасовий уряд Росії
визнав Українську Центральну раду повноважним органом національнокультурного самоврядування українців у правових межах її Другого
Універсалу.
Тимчасовий уряд усвідомлював те, що він не в змозі контролювати
ситуацію в українських губерніях та втратив свої управлінські
можливості на користь місцевих представницьких органів – міських та
уїздних дум. Відповідно, в українському національному питанні
політика Тимчасового уряду полягала у тому, щоб не допустити
здобуття сильних політичних позицій Центральною радою та
українськими національними організаціями в управлінських і
представницьких органах1. Тимчасовий уряд намагався здійснювати всі
заходи з метою недопущення функціонування української мови в
офіційних установах на українських територіях, щоб обґрунтувати
недоцільність та несвоєчасність актуалізації питання про національнотериторіальну автономію українців та визнання цієї автономії з боку
офіційних органів влади й управління2.
Центральна рада мала можливість добитися визнання офіційними
органами управління права українців на національно-культурну
автономію та статусу координуючого діяльність автономних органів
українських громад, здобувши позицію координатора національних
автономіських рухів на українських територіях. Як центр координації
національних рухів на українських територіях УЦР розглядали також
польські організації на українських етнічних територіях. Але вони
нарікали на небажання Центральної ради співпрацювати з Виконавчим
комітетом польських організацій у Києві3.
Поляки усвідомлювали, що реалізувати обіцянки російського
імператора відновити польську державність на базі царства Польського,
проголошені на початку Першої світової війни, в 1917 р. було
неможливо, особливо за умови багатовладдя на українських територіях,
тому закласти підвалини майбутньої польської державності можна було
через легітимізацію права національностей на національно-культурно
автономію, у тому числі й поляків. Перевага україномовного населення
на українських територіях та підтримка Української Центральної ради
давала полякам, котрі проживали на українських територіях, можливість
заявити про свої автономні права на мирній конференції та активно
1

Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990. – Т. 1. – С. 108-110.
Телеграма Тимчасового уряду про відхилення домагань УЦР. 03. 06. 1917 р. //
Український національно-визвольний рух: березень-листопад 1917 р. Документи і
матеріали. – К., 2003. – С. 377-378.
3
Polski Komitet Wykonawzy. Do Centralnej Rady Ukrainskiej w Kijowie. 30 червня
1917 р. Київ // ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
2
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впливати на конституційний устрій майбутньої Росії. Для поляків
визнання їх національно-культурної автономії на українських територіях
з боку УЦР було актуальним, зважаючи також на те, що всі території
колишньої Речі Посполитої, крім Правобережної України, перебували
під окупацією та юрисдикцією німецької й австрійської влади.
Німеччина й Австро-Угорщина проголосили у листопаді 1916 р. про
відновлення польської державності. Отже, поляки Правобережної
України опинялися поза державотворчим процесом на етнічних
українських територіях, перебуваючи в меншості на територіях
компактного проживання1.
Втрата влади Тимчасовим урядом Росії наприкінці жовтня 1917 р.
змушує Українську Центральну раду переглянути свою мовнонаціональну політику. Оскільки згідно з Третім Універсалом Центральна
рада
перетворювалася
з
органу
національно-культурного
самоврядування
на
територіальний
представницький
орган
(проголошено було УНР на автономних правах у складі Федеративної
Росії), то слід було заручатися підтримкою національних меншин на
етнічних українських територіях у державотворчій роботі. Підтримка
УЦР з боку національних меншин була важливою з огляду на її
прагнення конструювати систему влади на етнічних українських
територіях і спиратися на місцеві представницькі органи – думи2. У
Харківській, Катеринославській та інших східних губерніях етнічних
українських територій у складі Російської імперії значну частку
населення складали національні меншини з яскраво вираженими мовнокультурними відмінностями. Оскільки мовно-культурні відмінності між
українцями та іншими національностями, котрі проживали на
українських етнічних територіях, у тому числі й росіянами, були
помітними, то це не могло не позначитися на результатах виборів до
місцевих дум. Проголошена Центральною радою політика на розбудову
українського національно-культурного самоврядування українського
народу звужувала національну базу діалогу з національними меншинами
в державотворчому процесі. Тому УЦР проголошує право всіх народів
УНР на вільне національно-культурне будівництво. Вимагали у своїх
рішеннях про входження до складу УНР визнавати право національних
меншин на національно-культурне будівництво й міські та уїзні думи3.
Тому в листопаді-грудні 1917 р. УЦР прагнула проводити виважену
національну політику4.
1
Письмо представителя Польского совета Межпартийного объединения
Ю. Велевейского члену этого совета С. Грабскому о политической деятельности польских
национал-демократов на Украине. Киев, 26 ноября (9 декабря) 1917 г. // Документы и
материалы по истории советско-польских отношений: У 16 т. – М., 1962. – Т. 1. – С. 176177.
2
Декларація Секретаріату Центральної Ради (У питанні розбудови вертикалі влади в
Україні. – Авт.). 1917 р., листопад // ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 2, арк. 34.
3
Резолюція вынесенная Бердянской Городской Думой въ засђданіи 12 Декабря 1917
года // ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 47, арк. 50.
4
Грушевський М. На порозі нової України // Вивід прав України. – Львів, 1991. –
С. 115-116.
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У складній громадянській боротьбі, котра розгоряється на
українських територіях у жовтні-листопаді 1917 р., всі активні політичні
сили намагалися використати мовно-національний фактор. Так,
прихильники усуненого в результаті жовтневого перевороту в
Петрограді Тимчасового уряду прагнули скористатися острахом
російськомовних
національних
меншин
перед
можливою
«українізацією» з боку Української Центральної ради. Центральна рада,
розбудовуючи урядові структури УНР, активно залучала чиновників
старого управлінського апарату Росії1. Тому виникали складні дискусії в
міських думах щодо підтримки проголошення Української Народної
Республіки та входження до її складу тієї чи іншої території. Тому мовна
ідентичність українського народу сприяла у листопаді 1917 р.
можливості об’єднати й координувати державотворчі та національнокультурні процеси на етнічних українських територіях. Маючи мовнокультурну ідентичність більшості українського народу Українська
Центральна рада могла здобути союзників серед національних меншин
на українських етнічних територіях для проведення державотворчого
процесу. Місцеві думи, прагнучи зберегти свої повноваження у складних
політичних процесах колишньої імперії, намагалися заручитися
підтримкою Центральної ради, котра координувала державотворчий та
національно-культурний процес у середовищі українського народу та
національних меншин у містах і губерніях. Політичне значення мовної
ідентичності українців на етнічних українських територіях дало змогу
обґрунтувати Центральній раді право українців на державність.
У процесі розбудови УНР Центральна рада розпочала роботу
спрямовану на міжнародне визнання української державності,
розбудовуючи відносини з військовими місіями країн Антанти у
прифронтовій зоні. Представники Антанти в українських губерніях
колишньої імперії прагнули впливати на ситуацію у російських військах
на фронті. Зважаючи на труднощі у Тимчасового уряду впливати на
політичну ситуацію в українських губерніях, військові місії країн
Антанти в 1917 р. намагалися впливати на губернії й війська на фронті,
беручи активну участь у національних процесах.
Державотворчий процес, розпочатий Центральною радою, Третім
Універсалом, був підтриманий військовими місіями країн Антанти, які
прагнули не допустити початку активної громадянської боротьби у
прифронтових територіях. Громадянська боротьба назрівала з приїздом
до Києва російських політичних діячів, урядовців Тимчасовому уряду та
підготовкою до повернення влади Тимчасовому уряду в Петрограді.
Маючи сильну національну опору в українських губерніях, Центральній
раді вдалося добитися визнання УНР з боку військових місій країн
Антанти. У стані війни з військами Радянської Росії з грудня 1917 р.
Центральній раді була необхідна підтримка її національнодержавотворчої діяльності з боку іноземних держав. Тому участь
1

Винниченко В. Відродження нації: У 3 т. – К., 1990. – Т. 2. – С. 117-118.
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делегації УНР у роботі мирної конференції в Брест-Литовську сприяла
становленню та зміцненню ідеї української державності. Керівник
німецької делегації на переговорах у Брест-Литовську фон Кюльман
вважав, що українська національна ідея має більше перспектив, ніж
більшовицька, тому для країн Четверного союзу вести переговори із
УНР дуже важливо1.
Висока оцінка можливостей національного державотворення на
територіях колишньої Російської імперії на прикладі УНР дає підстави
Німеччині й Австро-Угорщині розглядати можливість за національним
принципом розбудовувати повоєнний устрій Центральної Європи.
Активне відстоювання делегацією УНР на переговорах включення до
складу УНР як етнічно ідентичної з іншими українськими територіями
УНР Холмської області (вона перебувала під контролем австрійських
військ) дало змогу УНР засвідчити свою позицію у питанні розбудови
української національної держави.
Австро-Угорщина намагалася використати ситуацію навколо статусу
Холмської області для вирішення «польського питання» шляхом
створення Польського Коронного краю у складі Австро-Угорщини2.
Жорстка національна позиція УНР дала їй змогу добитися права
впливати на долю українських етнічних територій у складі АвстроУгорщини національно й мовно ідентичних із територіями УНР та
добитися підписання Таємного договору, додатку до Брест-Литовського
з країнами Четверного союзу. Згідно з цим договором Галичина мала
бути поділена на польську та русинську, а Буковина – об’єднана із
Східною (українською) Галичиною та на основі цих територій в імперії
Австро-Угорщина мала утворити Коронний русинський край. У
відповідь УНР мала забезпечити національні права поляків, євреїв
тощо3. Таким чином, можливість національної ідентифікації української
нації давала змогу здобути визнання для УНР на міжнародній арені та
інтегруватися в систему міжнародних відносин, а також брати активну
участь у закладенні підвалин повоєнного політичного устрою
Центральної Європи, котрий прагнули розбудовувати країни Четверного
союзу. Складання Брест-Литовського договору українською мовою у
статусі автентичного примірника стало остаточним визнанням
української мови як мови державної нації та національно-мовної
ідентичності українців.
Отже, динаміка політичних процесів у колишній Російській імперії в
1917 р. сприяла тому, що українська мова утверджується в статусі
офіційної мови українського народу. Український народ завдяки
успішній реалізації свого права на національно-культурну автономію в
1
Протокол переговоров в имперской канцелярии между представителями Германии и
Австро-Венгрии. Берлин, 5 февраля 1918 г. // Советско-германские отношения от
переговоров в Брест-Литовске до подписания Рапалльского договора: У 2 т. – М., 1968. –
Т. 1. – С. 278.
2
Там само. – С. 277.
3
Тайний договір між Австро-Угорщиною й Українською Народньою Республикою в
справі Східної Галичини та Буковини // Берестейський мир 1918-1928. – Львів; К., 1928. –
С. 318-319.
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Росії самоідентифікується як державно-політична нація й отримує
можливість відігравати ключову роль у національних та політичних
процесах пореволюційної Росії. Українська Центральна рада
еволюціонує протягом 1917 р. від вищого органу українського
національно-культурного самоврядування і координатора українських
громад по всій території колишньої Російської імперії до вищого
представницького органу в процесі українського державотворення,
проголосивши своїм Третім Універсалом Українську Народну
Республіку.
Активна й принципова позиція Центральної ради та органів
національного самоврядування українських громад в адміністративних
центрах українських губерній Росії у мовно-культурних питаннях сприяє
утвердженню права української нації на державно-політичне
самовизначення та надає можливість рівноправного діалогу з
політичними організаціями інших національностей на українських
етнічних територіях, владними та представницькими органами. У
жовтні-листопаді 1917 р. завдяки утвердженню української нації на
території українських губерній колишньої Російської імперії у статусі
державотворчої Українська Центральна Рада отримує можливість
розбудовувати владно-адміністративну вертикаль на територіях, котрі
згідно з Третім Універсалом увійшли до складу УНР та добиватися
визнання української державності з боку іноземних держав. Укладення
Брест-Литовського договору засвідчило міцні державницькі позиції
української нації, зокрема, в питанні статусу Холмської області та
українських територій, котрі перебували в складі Австро-Угорщини. За
ознаками мовно-культурної ідентичності населення Східної Галичини,
Буковини та Холмської області із державотворчою нацією УНР АвстроУгорщина визнала за УНР право брати активну участь у вирішенні долі
цих територій, уклавши Таємну угоду як додаток до Брест-Литовського
мирного договору, котра визначала зобов’язання австрійського уряду
утворити Руський коронний край у складі імперії. Врешті, складення
Брест-Литовського мирного договору в україномовному екземплярі в
статусі рівносильного екземплярам мовами інших чотирьох державпідписантів свідчило про міжнародне визнання української мови як
державної в УНР і в системі міжнародних відносин.
Дослідження значення
мовного питання
у національнодержавотворчих процесах 1917 р. відкриває можливості аналізу
особливостей державотворчих процесів на українських територіях у
подальші роки, особливо Української держави П. Скоропадського й
національної політики в УСРР періоду становлення радянської влади та
правової системи радянської республіки.
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Петриченко К.В. (Київ)
СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ПЕРІОД ІСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
(березень 1917 – квітень 1918 рр.)
Стаття висвітлює питання впровадження і становлення
української мови (через українізацію української освіти, преси,
літератури і видавничого процесу) у період існування Української
Центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.).
Події Лютневої революції 1917 р. мали вирішальний вплив на
Україну. Стало відновлюватися політичне життя, у тому числі з’явилися
нові можливості для відродження української мови та її поширення у
війську, галузі фінансів, судівництва, освіти та науки. Безумовно, що
процес українізації не був простим і виникало чимало проблем на шляху
до його запровадження в життя. Усі вони потребували подолання та
вирішення.
Вивчення даних питань є актуальним, бо вони тісно переплітаються
з проблемами, що постали перед урядовцями після відродження
незалежної України у серпні 1991 р. Серед них були такі:
російськомовність міст, армії; відсутність української термінології у
багатьох галузях суспільства, зокрема медичній, військовій та ін.;
необхідність впровадження національної освіти із залученням
українських традицій і надбань тощо. Безумовно, що певний досвід
вирішення даних питань у минулі часи може бути сприйнятий і активно
залучений уже сьогодні.
Щодо дослідників історії української мови, які торкалися питань
становлення її у період Української Центральної ради, у першу чергу
можемо назвати І.Огієнка1 і Ю.Шевельова2. Їхні праці відзначаються
докладністю і повнотою. Не можна оминути увагою і праці
Д.Дорошенка3 та Д.Антоновича4. Науковці були очевидцями подій і
тому їхній доробок виступає базовим стосовно даних питань. При
вивченні статусу української мови слід також врахувати і циркуляри та
закони, що виходили у період діяльності Центральної ради5. Цінним
джерелом для вивчення заданої теми постають також бібліографічні

1

Огієнко І. Історія української літературної мови. – К.: Либідь, 1995.
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). –
Сучасність, 1987.
3
Дорошенко Д. Історія України, 1917-1923: У 2-х т. – К.: Темпора, 2002. – Т. 1.
4
Українська культура: Лекції за редакцією Д.Антоновича. – К.: Либідь, 1993.
5
Українська Центральна рада. Документи і матеріали: У 2-х т. – К.: Наукова думка,
1997. – Т. 2.
2
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покажчики з української мови, у яких розміщений інформативний
матеріал щодо словників, правописів і граматик, що виходили в той час1.
При дослідженні мови потрібно пам’ятати, що опосередковано її
становище і поширеність можна визначити через кількість існуючих
українських шкіл, видавництв, пресових видань, книг. Універсальним
довідником
із
зазначених
питань
виступає
Енциклопедія
українознавства2. З праць, що вийшли за останні роки, потрібно
відзначити зростаючий інтерес науковців до проблем запровадження
українознавчої педагогічної освіти в 1917-1918 рр.3
Метою даного дослідження є висвітлення питань впровадження і
становлення української мови в період Центральної ради на
Наддніпрянській Україні. Авторкою статті були поставлені такі
завдання: по-перше, дослідити умови, за яких відбувалося поширення
української мови; по-друге, проаналізувати кроки, здійснені урядом
стосовно впровадження української мови в освітньому процесі, пресі,
видавничій діяльності; по-третє, підсумувати діяльність УЦР щодо
українізації суспільства.
17-20 березня 1917 р. з ініціативи Товариства українських
поступовців було створено український уряд – Українську Центральну
раду (УЦР). Однак за період УЦР застосування, статус і внутрішній
розвиток української мови не зросли так сильно, як можна було б на те
розраховувати. Причиною тому був не лише короткий час існування
української влади. Це відбувалося тому, що уряд приділяв велику увагу
програмовим дебатам і не втілював у життя затверджену програму.
Окрім того, органи виконавчої влади не працювали, а губернських
комісарів призначав російський Тимчасовий уряд. Навіть коли й
українські комісари були призначені, їхні зв’язки з Києвом були зовсім
слабкими. Щодо міських управ усіх великих і навіть більшості малих
міст, то вони проявляли байдуже або навіть вороже ставлення до УЦР, а
відповідно і до її постанов. Розглянувши наслідки виборів у 20 навмання
вибраних пунктах, бачимо, що тільки в п’яти з них українські партії
здобули перевагу (Єлисавет, Ромен, Лохвиця, Миргород, Конотоп) та ще
в п’ятьох одержали понад третину місць (Харків, Полтава, Чернігів,
Черкаси, Проскурів). У Києві українські партії мали 20% мандатів, у
Катеринославі – 10%, в Одесі – 4%4.
Соціальною базою УЦР були селяни й солдати. Консервативні
елементи міст належали переважно до заможних прошарків населення і
мріяли про відновлення Російської імперії, а тому ставилися вороже до
ідеї автономної, а тим більше до незалежної України та використання
1
Червінська Л.Ф., Дикий А.Т. Покажчик з української мови. Матеріали по 1929 рік. –
Харків, 1929-1930.
2
Енциклопедія українознавства (ЕУ). Загальна частина. – К., 1995. – Т. 1.
3
Коротєєва-Камінська В.О. Українознавчий аспект змісту педагогічної освіти (19171995 рр.). – К.: Логос, 1997; Усатенко Т. Розбудова національної освіти в добу визвольних
змагань (1917-1920) // Українська Центральна рада: поступ націєтворення та
державобудівництва. – К.: Українська видавнича спілка, 2002.
4
Шевельов Ю. Вказ.праця. – С. 85.
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української мови. Що ж до нижчих верств міщан, то вони гуртувалися
навколо рад робітничих і солдатських депутатів, які теоретично ніби й
підтримували національно-визвольні рухи, а практично зосереджували
свою увагу переважно на соціально-економічних домаганнях і майже
постійно використовували російську мову, сприяючи її поширенню.
Отже, перераховані вище чинники, а також загальний стан
дезорганізації й неспокою в країні стали тими негативними причинами,
що гальмували розвиток на українському політичному, культурному й
мовному полі в добу Центральної ради.
Із змінами в країні була пов’язана українізація окремих частин в
армії. Соціалістично налаштовані представники Центральної ради
ставилася байдуже до думки про українську армію, вони вважали за
доцільне створювати відділи Вільного козацтва, сформовані з місцевого
населення. 16 січня 1918 р. було вирішено замість армії формувати
загони «народної міліції». Аж у квітні 1918 р. було розгорнуто планову
роботу над створенням Української армії. Такі обставини не надто
сприяли розробці військової термінології та номенклатури. Робота в
цьому напрямку тільки починалася1.
Православна церква в добу Центральної ради залишалася російською.
У 1917 р. у Києві постала Всеукраїнська Церковна рада, метою якої було
проголосити автокефалію української православної церкви, проте у
зв’язку з тим, що ієрархи російської православної церкви відмовилися
піти на ці кроки, справа відтягнулася ще на кілька років.
Що стосується правових норм відносно статусу української мови, то
приймалися нечисленні нормативні акти, такі як: Циркуляр Ради
Народних Міністрів губернським і повітовим комісарам про
застосування української мови (від 7 березня 1918 р.) та Закон
Центральної ради про запровадження української мови у банківській і
торговій сферах (від 24 березня 1918 р.).
У першому з них йшлося про те, що всі вивіски й написи, а також
постанови Тимчасового уряду, не скасовані урядом УНР, мають бути
перекладені українською мовою2. Другий документ наголошував, що
мовою діловодства всіх торговельно-промислових і банкових закладів
має бути українська3.
Напередодні гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р. було
прийнято Конституцію УНР, проте і в ній не було визнано статусу
української мови як державної. Те саме торкалося чотирьох Універсалів
УЦР. Отже, незважаючи на впровадження української мови в усіх
сферах суспільства, законодавчо її статус не був затверджений.
Прямих відомостей про розповсюдження української мови в містах
немає. Ми можемо розмірковувати про її поширення опосередковано –
через кількість українських шкіл, газет, журналів, видавництв, книг, що
виникли у даний період.

1
2
3

Там само. – С. 87.
Українська Центральна рада. – С. 182.
Там само. – С. 229.
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Питання щодо створення української школи не було простим:
бракувало досвіду, підручників, досвідчених викладачів українознавчих
предметів і просто вчителів, які б досконало володіли українською
мовою. У містах поширеним явищем були протести батьківських
комітетів проти навчання школярів українською мовою.
На вимоги українських організацій у квітні 1917 р. Тимчасовий уряд
видав розпорядок про запровадження у початкових школах навчання
українською мовою, а російська ставала обов’язковим предметом з
другого класу; у вчительських семінаріях вводили курси української
мови, літератури, історії й географії; у вищих школах засновували
кафедри української мови, літератури, історії й права1.
8 серпня 1917 р. Тимчасовим урядом було затверджено законопроект
про відкриття двох державних українських гімназій, заснування при
Київському університеті кафедр української мови, літератури, історії та
права; надання державної допомоги на видання українських підручників
(20 тис. рублів) і на підтримку українських культурних установ (5 тис.
рублів Українському науковому товариству в Києві). Водночас було
схвалено відкриття кафедр української історії та української філології в
Харківському університеті2.
Другий Всеукраїнський учительський з’їзд (10-12 серпня) ухвалив
резолюції, у яких вимагав українізації початкових шкіл з 1 вересня
1917 р., а також організації літніх курсів, де вчителі гімназій готувалися
б до переходу на викладання українською мовою3. Як свідчить
Д.Дорошенко, до осені 1917 р. було відкрито 53 українські гімназії4; за
даними Енциклопедії українознавства, їх було 805. Усі вони існували на
приватні або громадські кошти. Загальна кількість гімназій доходила на
той час в Україні до 8006. Протягом літа 1917р. відбулося близько сотні
курсів українознавства для вчителів, 5 жовтня було відкрито в Києві
Український народний університет, а 7 листопада – Науково-педагогічну
академію7.
12 жовтня 1917 р. було прийнято Декларацію Генерального
секретаріату, у якій мали протягом року виробити і здійснити проект
нової за змістом і за формою школи в Україні. У ній зверталася увага на
те, щоб у всіх середніх, вищих та початкових школах, які користуються
державними правами, були заведені предмети: українська мова і
українознавство (література, географія та історія України). «Ці предмети
без обважання учнів зайвими годинами, повинні бути введені в даному
шкільному році, коли знайдуться ті вчителі, що зможуть їх
викладати…»8
1

Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 273.
Там само. – С. 277.
3
Там само. – С. 276.
4
Там само. – С. 272.
5
ЕУ. – С. 933.
6
Шевельов Ю. Вказ. праця. – С. 91.
7
Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 277, 279.
8
Коротєєва-Камінська В.О. Вказ. праця. – С. 10.
2
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У зверненні Генерального секретаріату України «До української
людності» від 13 жовтня 1917 р. Генеральний секретар народної освіти
І.Стешенко звертав увагу на те, що донедавна забороняли в школах
розказувати про наше рідне життя, про історію народу, бо боялися, що
просвічений народ захоче повернути свої права, відібрані у нього. «Досі
не пускали в школу рідної мови, бо хотіли знищити наш народ: не
давали розвиватися його духові. Тепер школа має бути рідна, – в ній діти
навчатимуться і чужому і своєму, знатимуть про своїх батьків та дідів,
що працювали для нашого щастя»1.
Велике значення приділялося патріотичному вихованню школярів. У
зверненні Генерального секретаріату від 2 листопада 1917 р. «До
директорів середніх шкіл всіх відомств та інспекторів вищих початкових
торгових та інших шкіл України» педагогам з цією метою
пропонувалося вжити спеціальних заходів: 1) організовувати театральні
вистави, використовуючи твори Старицького, Кропивницького,
Карпенка-Карого та ін.; 2) проводити літературно-вокально-музичні
вечори; 3) завести спеціальне навчання дикції та декламації;
4) започаткувати літературні гуртки; 5) організовувати подорожі в ті
місця, де відбувалися визначні події української історії2.
Отже, можемо підсумувати, що зазначені вище документи
Генерального секретаріату України мали на той час велике значення для
утвердження української мови, української школи, а також для
забезпечення підготовки вчителів на матеріалах українознавства.
Щодо російських гімназій, то в них було запроваджено восени
1917 р. курси української мови, літератури, історії й географії, але поза
цим вони лишалися російськими. Що торкається шкільних підручників,
то за їх видання взялося приватне «Товариство шкільної освіти»,
засноване у березні 1917 р. Для освітньої роботи серед дорослих було
створено густу мережу «Просвіт», що мали свої бібліотеки,
влаштовували лекції.
Загалом, організація шкільництва в добу Центральної ради
відбувалася без поспіху, помірковано, з розрахунком на поступовий
успіх протягом років. Про обережність у проведенні шкільної політики
можна судити з виступу генерального секретаря освіти І.Стешенка 8
жовтня 1917 р. перед начальниками шкіл і головами батьківських
комітетів Києва. Починаючи промову, він пояснив, що говоритиме
українською мовою, бо вона тепер є мовою країни3. Звідси випливає
висновок, що до цього часу вживалася лише російська мова. Подібне
становище було і в органах державної влади. З-поміж вищого
командного складу такі генерали, як І.Омелянович-Павленко та
О.Греков також розмовляли російською мовою4.
У період існування Центральної ради українська преса переживала
значне піднесення. Але у зв’язку з воєнною, політичною й економічною
1

Там само. – С. 11.
Там само. – С. 13.
Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 397.
4
Шевельов С. Вказ. праця. – С. 92.
2
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нестабільністю, можна відзначити суто технічні перешкоди, такі як: брак
паперу, відсутність електрики і т.п. Як зазначав А.Животко, кількість
періодичних видань українською мовою досягла 106 назв у 1917 р. і 212
у 1918 р.1 (Д.Дорошенко згадує у 1917 р. 63 періодичні видання)2.
Кількісний розвиток української преси за даний період відзначає
також В.Ігнатієнко. За 1917 р. 172 періодичні видання, що виходили
українською мовою (із них 106 виходили в Наддніпрянській Україні, 21
– на Наддністрянщині, а 45 – поза межами України). Автор виокремив,
що 84 назви припадало на газети, а 88 – на журнали. Проте у той самий
час 751 періодичне видання в Україні виходило російською мовою3.
Хоча українські часописи почали виходити майже скрізь, де були
групи українських інтелігентів, проте існування багатьох із них не було
довгим. Більш-менш тверді позиції мали лише партійні органи, що
виходили в Києві, передусім щоденні газети: «Нова Рада», заснована ще
в березні 1917 р. Товариством для підмоги літературі, науці і штуці, і яка
згодом стала партійним органом есерів (редактор А.Ніковський);
«Робітнича
газета»
–
орган
української
соціал-демократії
(ред. В.Винниченко); «Народна Воля» – орган «Селянської Спілки»
(ред. М.Ковалевський). Першим офіційним друкованим органом
українською мовою були «Вісті Київського Губерніального Виконавчого
Комітету», пізніше – «Київські Губерніальні Вісті»; невдовзі з’явилися
«Вісті з Української Центральної Ради» і орган уряду – «Вісник
Генерального секретаріату Української Народної Республіки».
У Києві відновилося видання «Літературно-наукового вісника»;
Українське Наукове товариство в Києві відновило видання історичного
квартальника «Україна». Був відновлений агрономічний двотижневик
«Рілля», що видавало товариство «Український агроном»» і
кооперативний орган «Комашня». Крім того, у Києві виходили: місячник
«Шлях» (самостійницького напрямку), «Київська земська газета»,
«Театральні вісті» (орган Українського театрального організаційного
комітету), «Стерно» – орган українського студентства, «Боротьба» –
орган української партії есерів, «Каменяр» – орган учнів середніх шкіл,
«Жіночий вісник» – орган Українського жіночого союзу, «Вісник
українського військового генерального комітету», «Українська військова
справа», «Українське пасічництво», «Волошки» – двотижневик для
дітей, «Ґедзь» і «Будяк» – сатиричні тижневики, «Юнак» – орган молоді,
«Воля» – видання українських соціал-демократів4.
Українська преса з’явилася не тільки в губернських центрах, а майже
в кожному повітовому осередку, наприклад, у Харкові («Рідне слово» –
видання Харківського українського організаційного комітету;
«Робітник» – орган комітету українських соціал-демократів), в Одесі
(«Українське Слово» – вид. Українського керівничого комітету),
1

ЕУ. – С. 991.
Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 281.
Українська культура. Вказ. праця. – С. 165.
4
Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 280.
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Катеринославі («Вісник Товариства «Просвіта»; «Народне слово»; «Наш
край»), Вінниці («Подільська воля» – видання Товариства «Воля»),
Золотоноші («Вільне слово», тижн. Видання «Просвіти»), Умані
(«Вільна Україна»; «Вільний козак» – орган Всеукраїнської генеральної
козацької ради), Батурині («Батуринські вісті»), Звенигородці
(«Звенигородська зоря»), у Чигирині («Чигиринські вісті»), Батурині
(«Батуринські Вісті») тощо.
Важливими рисами тогочасної преси були, по-перше, її територіальна
розкиданість (усі губернські центри та чимало менших міст, включаючи
міста на Кубані і в українських районах Вороніжчини й Курщини, мали
свої часописи); по-друге, політична диференціація (було представлено
усі політичні партії того часу); і, по-третє, професійна розмаїтість
(існували видання вчительські, студентські, жіночі, дитячі, лікарські,
історичні, військові, сільськогосподарські і т.д. аж до видань для сестержалібниць і поштових службовців, часописи літературні, бібліографічні,
театральні, мистецькі, кооперативні, церковні. Виходили також три
сатиричні журнали).
Новим у тогочасній пресі були урядові бюлетені, започатковані
«Київськими губерніальними вістями» (двомовні українсько-російські)
та «Вістями з Української Центральної ради». Такі бюлетені невдовзі
видавалися Генеральним секретаріатом, Штабом армії, різними
міністерствами. Серед видавців були політичні партії, кооперативи,
державні установи, «Просвіти», земства, професійні організації, а також
приватні особи.
Безумовно, українська преса вплинула на підвищення популярності
української мови, її вжитку серед населення. Однак незважаючи на її
кількісне зростання, були й певні недоліки: 1) чимало видань виявилося
короткотривалими, а часом і одноразовими; 2) мова у деяких із них була,
як пише Ю.Шевельов, «ненормалізованою», друкувалися недостатньо
відредаговані матеріали»; 3) переважна більшість преси була
розрахована на масового читача.
Із постанням Української Центральної ради відкрилися можливості
для розвитку української літератури й наукового письменства. Однак за
словами Д.Дорошенка, «гарячий революційний час не сприяв спокійній
літературній праці, до того ж більшість українських літературних і
наукових сил була абсорбована політичною діяльністю і не мала часу
для писання: майже кожен українець, який раніше брав участь в
українськім громадськім житті і в літературі, був тепер «запряжений» до
політичної чи адміністративної праці»1. У зв’язку з цим переважали
агітаційні брошури, партійні програми, популярні виклади про різні
питання політичного й соціально-економічного характеру.
Що ж до книг, що вийшли українською мовою, то в 1917 р., за
матеріалами енциклопедії українознавства, вийшло 747 назв (відділ
реєстрації при Головній Книжковій палаті нараховує понад 1 тис.

1

Дорошенко Д. Вказ. праця. – С. 279.
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найменувань українських книг)1, а кількість видавництв у тому році
сягала 782. Ці дані вражають, якщо, наприклад, порівняти їх з 1911 р.,
коли з’явилося лише 242 книги3.
За період Центральної ради з’явилося чимало літератури, призначеної
для вивчення та поліпшення знання української мови. Серед таких книг:
російсько-українські та українсько-російські словники (Словничок
практичний російсько-український. К.: Народне слово, 1917;
Ф.Безкровний, С.Переяславець. Українсько-російський словник. –
Гельсінгфорс, 1917 та ін.)4, граматики (Б.Грінченко. Українська
граматика до науки читання й писання. – К.: Криниця, 1917; О.Курило.
Початкова граматика української мови. – Ч. І. К., 1917, Ч. ІІ. К., 1918;
Є.Тимченко Українська граматика. – К.: «Час», 1917; Г.Шерстюк.
Українська граматика для школи. – Ч. І. – К.: Народний учитель, 1917 та
ін.)5.
У зв’язку з виникненням української школи та різних державних
установ, виникла нагальна потреба в укладанні термінологічних
словників. Цим і зайнялися протягом 1917-1918 рр. численні гуртки та
комісії. Ось кілька з словників, що з’явилися у той час: П.Адаменко.
Медіцинський словничок. Матер’ял для української медіцинської
термінології. – Могильов: Рідна стріха, 1917; К.Дубняк. Короткий
російсько-український словничок термінів природознавства та географії.
– Миргород, 1917; Програма систематичного курсу арифметики і
термінологія. Зложена математичною комісією «Українського
Товариства шкільної освіти». – К., 1917; Термінологія географічна,
зложена природничою комісією Українського Товариства шкільної
освіти в Києві. – К., 1917 та ін.6
Звернено було також увагу на розробку правопису. Незважаючи на
те, що в той час уже виходила література даного напрямку (В.Науменко.
Загальні принципи українського правопису. – К.: Українська школа,
1917; І.Т-енко. До питання про утворення самостійного українського
алфавіту. – К.,1917 та ін.)7, у 1917 р. перший міністр освіти Іван
Стешенко доручив професорові Київського університету Іванові Огієнку
скласти короткі правила українського правопису й написати відповідну
граматику для середніх шкіл8. Всього ж протягом 1917-1918 рр. у
київських видавництвах вийшло друком близько 20 підручників і
посібників цього вченого, призначених для вивчення мови всіма
категоріями населення – від школярів і студентів до військових і
державних урядовців9.
1

Там само. – С. 280.
ЕУ. – С. 975-976.
3
Шевельов Ю. Вказ. праця. – С. 95.
4
Червінська Л.Ф., Дикий А.Т. Вказ. праця. – С. 40, 45.
5
Там само. – С. 236, 242, 254.
6
Там само. – С. 46, 51, 57,62.
7
Там само. – С. 264, 268.
8
Огієнко І. Вказ. праця. – С. 238.
9
Там само. – С. 16.
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Серед видавництв, що зосередилися на випуску навчальної
літератури і популярних книжок для народу, були такі: «Товариство
шкільної освіти» у Києві; «Українська школа» у Києві (працювало під
керівництвом С.Русової, З.Чепіги і С.Черкасенка; «Вік», «Час» (старі
київські видавництва, що відновили свою діяльність); «Українське
видавництво» у Катеринославі; «Добродійне товариство видання
дешевих і корисних книжок» (перенесло свою діяльність із Петербурга
до Києва). У Черкасах виникло видавниче товариство «Січ», що
видавало багато дешевих видань українських класиків. Невдовзі
видавництвом зайнялися кооперативні об’єднання: у Харкові – «Союз»,
у Полтаві – «Полтавська спілка споживчих товариств», у Києві –
«Дніпросоюз» і «Всеукраїнський кооперативний союз»1.
Значна
частина
видавничої
продукції
мала
агітаційнопропагандистський характер, також серед виданого було чимало дрібних
посібників і підручників. Є дані, що за чотири місяці було розпродано 80
тис. примірників брошури М.Грушевського «Якої ми хочемо автономії»;
приблизно за місяць 19 тис. його ж «Ілюстрованої історії України»; «Про
народне самоврядування» В.Королева розійшлося 50 тис.
Пожвавлення видавничої справи, безумовно, свідчить про великий
попит на книги українською мовою, і водночас про зростання її
престижу та значення.
Отже, за період існування Української Центральної ради становище
української мови змінилося в кращий бік порівняно з попереднім
десятиріччям. По-перше, вона дістала чітко визначений статус офіційної
мови в сфері державного будівництва: законотворчої діяльності,
діловодства, преси, діяльності органів державної влади, війська і зборів.
Зокрема, у політичному житті українську мову вживали тепер значно
частіше. З’явилися різні напрямки політичної думки: від українських
монархістів, через лібералів і різного типу соціалістів, аж до анархістів і
комуністів. Характерно, що майже кожна партія існувала тоді у двох
варіантах, наприклад, українські есдеки і російські есдеки і тощо.
По-друге, визначним здобутком української мови стала її
функціональна різноманітність, тобто поширення в різних галузях
суспільного життя (науковій, культурній, освітній, видавничій,
господарській і т. д.), що можна визначити через кількість українських
шкіл, газет і часописів, видавництв, книг, появі яких уряд активно
сприяв.
Проте незважаючи на значні досягнення УЦР у даному напрямку,
були там і свої прорахунки – у той час, коли сільська і центральна
адміністрація вживали українську мову, міська (міські думи, міські й
містечкові ради) – російську. Крім того, населення великих міст,
особливо периферійних, продовжувало використовувати російську мову
як засіб спілкування. Це було пов’язано з коротким часом існування, а
також хитким становищем Української Центральної ради, що негативно

1
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вплинуло на повноцінне запровадження і становлення української мови
у суспільстві.
Для більш повного й об’єктивного уявлення про статус української
мови протягом 1917-1918 рр. слід також у перспективі розглянути
наступні питання: по-перше, детальніше вивчити соціальний склад
населення міст і сіл, а також його ставлення та роль у запровадженні
української мови; по-друге, з’ясувати застосування української
термінології у військовій, господарській, медичній, законотворчій і
судовій діяльності; по-третє, дослідити її статус на українських
територіях, таких як Східна Галичина, Буковина і Закарпаття, які в той
час входили до складу Польщі та Австро-Угорщини.

Рожкова Л.І. (Суми)
УТВЕРДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
В МІСТАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ:
ДОСВІД 1920-х років
І ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ
У статті аналізується процес утвердження української мови в
містах Лівобережної України у 1920-х роках. Авторка узагальнює досвід
політики українізації і робить висновок про доцільність його
використання у сучасних умовах.
У процесі державного та культурного відродження українського
народу важливе місце належить мові. “Закон про мови” (1989 р.) і
Конституція України (1996 р.) (ст. 10) зафіксували статус української
мови як державної і створили правову основу для ефективної,
раціональної мовної політики. Важливість останньої не підлягає
сумніву, оскільки мовна політика у будь-якій країні є засобом
формування базових цінностей існування суспільства .
Проте досвід останнього десятиріччя показав, що мовні проблеми в
Україні ще далекі від повного розв’язання. Відбулося розширення сфери
функціонування української мови в офіційно-діловому спілкуванні,
закладах освіти. Однак україномовна за звітністю освіта має значною
мірою формальний характер. Особливо це стосується міст Східної та
Південної України. Реальному забезпеченню українській мові статусу
державної перешкоджають чинники соціально-економічного характеру:
недостатнє фінансування закладів освіти та культури, криза вітчизняного
книговидавництва та кінематографа тощо. Окрім того, зберігаються
психологічні стереотипи, упереджене ставлення частини міського
населення до української мови, небажання її вивчати та користуватися у
повсякденному житті.
Дерусифікація практично не торкнулася сфери приватного бізнесу,
інформаційних технологій та телекомунікацій.
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Не вдалося уникнути політизації мовного питання. Час від часу
суспільство намагалися і намагаються розколоти дискусіями навколо
вибору оптимальної мовнокультурної моделі, статусу української і
російської мов. Мовний чинник активно використовується у політичній
боротьбі, коли протилежні сили у гонитві за симпатіями електорату
спекулюють на мовних проблемах, вимагають надати російській мові
статус другої державної мови. Аналогічний характер мають спроби
кількох обласних рад Сходу і Півдня України запровадити відповідний
мовний режим у цих регіонах. Однак результати двох останніх виборчих
кампаній для політичних партій і блоків, що активно грали на “мовному
питанні”, виявилися маловтішними.
У зв’язку з цим не лише наукової, а й практичної актуальності
набуває вивчення досвіду політики українізації 20-х − початку 30-х рр.
ХХ ст. Адже вона була своєрідним тактичним ходом комуністичної
партії, яка в інтересах своєї влади і престижу пішла на тимчасовий
відступ від свого уніфікаторського курсу. Були внесені істотні корективи
в кадрову, освітню, культурну, інформаційну сфери.
Політика українізації привертає велику увагу сучасних дослідників,
про що свідчить значна кількість різноманітних за змістом праць. Серед
останніх публікацій слід відзначити колективну монографію (авторський
колектив: В.Даниленко, Я.Верменич, П.Бондарчук та ін.)1, у якій
висвітлюються зміст і наслідки здійснення в Україні національної
реформи 20-х – 30-х рр. У науково-популярній роботі С.Цвілюка на
основі опублікованих джерел українізація аналізується як політичний і
культурно-національний процес2.
Існує досвід вивчення процесу українізації в регіональному розрізі.
Так, В.Стремецька дослідила українізаційні процеси на півдні України3.
П.Соболь, аналізуючи проблеми українізації освіти того ж регіону,
пропонує періодизацію цього процесу, визначає зміст і особливості
кожного етапу, а також наслідки для подальшого розвитку краю4.
Впровадженню української мови в роботу державних установ і освітніх
закладів Сумщини та Полтавщини присвячені публікації Б. і
Г.Корогодів5, Л.Бут6, О.Бажана7. Політика українізації на Харківщині в

1
Українізація 1920 – 30-х років: передумови, здобутки, уроки: Кол. монографія / За
ред. В.А. Смолія. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 392 с.
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відродження доби сталінізму. – Одеса: Маяк, 2004. – 198 с.
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Стремецька В.О. Політика українізації на Півдні України у 20-30-ті роки ХХ ст.:
Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Донецьк, 2001. – 19 с.
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№ 8. – С. 5-8.
5
Корогод Б.Л., Корогод Г.І. Здійснення українізації на Сумщині в 20-х роках: Лекція з
історії рідного краю. – Суми, 1993. – 27 с.
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Бут Л.А. Українізація шкільної справи на Сумщині у 20-х роках // Матеріали другої
Сумської обласної наукової історико-краєзнавчої конференції. Ч. І: Історія. – Суми, 1994. –
С. 22-30.
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Бажан О. Українізація на Полтавщині в 20-ті роки // Архівний збірник на посвяту 90річчю Полтавської вченої архівної комісії 1903-1993 рр. – Полтава, 1993. – С. 172-182.
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1923-1932 рр. досліджується в дисертації К.Колісника1. Процес
українізації в окремих регіонах Лівобережної України аналізувала
авторка даної статті2. Серед праць зарубіжних дослідників, присвячених
становищу української мови в першій половині ХХ ст. слід відзначити
роботи Ю.Шевельова3 та Б.Кравченка4.
Сучасними українськими і зарубіжними дослідниками здійснена
значна робота з вивчення різних аспектів політики українізації 1920–
1930-х рр., опрацьовано значну кількість матеріалів, введено в науковий
обіг архівні документи. Основну увагу історики приділяють вивченню
причин запровадження політики українізації, її основних напрямів,
ідеологічній боротьбі навколо українізації, а також змінам у
національній політиці більшовиків у 1930-ті роки. Проте недостатньо
вивченим, але досить перспективним залишається регіональний напрям
дослідження, адже він дає змогу оцінити ефективність роботи на місцях.
Зокрема, наявні праці не дають цілісного уявлення про вплив
українізації на мовне середовище зрусифікованих міст Лівобережної
України, оскільки їхні автори або не ставили такого завдання, або в силу
відомих причин не могли його реалізувати. Автор статті робить спробу
проаналізувати процес утвердження української мови в містах
Лівобережної України в період здійснення державної політики
українізації. Враховуючи уніфікацію суспільного життя того часу,
можна припустити, що даний процес мав спільні риси для всіх міст
УСРР.
Політика українізації мала ряд особливостей. Внаслідок відомих
історичних обставин українські міста майже втратили ознаки етнічної
належності до корінної нації. На початок ХХ ст. у них проживало багато
інших національностей, переважно росіян та євреїв. Зрусифіковані міста
були форпостами російської політичної еліти в Україні. Політика
українізації мала забезпечити союз робітничого класу з селянством,
відвернути останнє від продовження боротьби за національно-державне
утвердження, зруйнувати традиційну недовіру селянства до
1
Колісник К.Е. Проведення політики українізації на Харківщині в 1923-1932 роках:
Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. – Харків, 2001. – 194 с.
2
Рожкова Л. Здійснення політики українознавства на Чернігівщині у 20-х роках ХХ
століття // Сіверянський літопис. – 2000. – С. 112-119; Рожкова Л. Українізація на
Харківщині у 20-х роках ХХ століття // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої
історії: Зб. наук. праць. – Х.: НМЦ “СД”, 2001. – С. 108-117; Рожкова Л. Проблеми
українізації професійної освіти в Лівобережній Україні у 20-х роках ХХ ст. // Історія
України. – 2000. – № 35. – С. 8-9; Рожкова Л. Українізація загальноосвітніх шкіл на
Лівобережній Україні у 20-х рр. ХХ ст. // Сіверянський літопис. – 2001. – С. 15-21;
Рожкова Л.І. З досвіду розв’язання національно-мовних проблем Донбасу в 20-х роках
ХХ ст.: спроба українізації. // Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали Міжнар.
наук. конф. (17-18 травня 2002 р.) Секція. „Новітня історія України”. – Луганськ, 2002. –
С. 180-183.
3
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ ст. (1900-1941). Стан і статус. –
Чернівці: Рута, 1998. – 208 с.
4
Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. – К.: Основи,
1997. – 423 с.
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зрусифікованого міста. Ще в 1921 р. на Х з’їзді РКП(б) Сталін
підкреслив, що українська національність існує, і розвиток її культури є
обов’язком комуністів. Більше того, “якщо в містах України до цього
часу ще переважають російські елементи, то з рухом часу ці міста будуть
неминуче українізовані”1.
Про об’єктивні причини, що викликали необхідність запровадження
українізації, йшлося, зокрема, у звіті уряду України за 1923-24 рр.:
“Міста русифіковані. Елементи населення, що обслуговували радянські
органи, не були досить чулими до національної справи... Не тільки
центральні органи влади, а й місцеві на 95% обслуговувалися
російською або русифікованою інтелігенцією... Перед урядом постало
питання розвитку української мови в такий спосіб, щоб не зруйнувати
державного апарату і зробити його працездатним. І цілком зрозуміло, що
він мав стати на шлях навчання української мови тих сил, які
обслуговують радянський апарат, якими він користується в своїй
роботі”2. Отже, дана політика мала на меті примирити україномовне село
зі зрусифікованими містами – центрами влади та управління.
Перспективи процесу українізації значною мірою залежали від
оволодіння українською мовою та культурою мешканцями міст. У
зв’язку з цим, слід зазначити, що серед населення великих міст на
початку 20-х рр. переважали росіяни та євреї. Наприклад, у містах з
населенням понад 100 тис. мешканців українці становили менше
половини3:
Загальна кількість мешканців, тис.
Київ
513,6
Харків
417,3
Дніпропетровськ
232,9
Сталіно
105,9

Українці, %
42,2
38,4
36
26,1

У перепису 1926 р. було запитання: “Чи вмієте ви читати й писати
рідною мовою?” Результати показали, що двоє з трьох письменних
українців уміли читати рідною мовою. Однак у містах цей показник
знижувався до 57%. У Донбасі лише трохи більше третини українців
стверджували, що вміють читати і писати рідною мовою.
Складною була мовна ситуація і в Харкові – тодішній столиці УСРР.
Харків був переважно російськомовним містом. За матеріалами
перепису 1926 р. у місті мешкало 38,5% українців та 37,1% росіян, однак
64,2% харків’ян вважали рідною російську мову4.

1
Сталин И.В. Статьи и речи об Украине. Сборник. – М.: Партиздат ЦК КП(б)У, 1936.
– С. 138.
2
Звіт Робітниче-селянського уряду України за 1923-24 рік. – Харків, 1925. – С. 13-14.
3
Хоменко А. Національний склад людності УСРР. – Харків: Вид-во “Україна”, 1929. –
С. 16.
4
Скоробогатов А. Територія та населення Харківщини у 20-30-х рр. ХХ ст. // Березіль.
– 1997. – № 11. – С. 142-143.
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Подібна інформація не давала підстав робити прогнози про швидке та
безперешкодне впровадження української мови в роботу державних
установ цього регіону. Необхідність цього була надто очевидною: в
1922 р. на одного державного службовця, який регулярно
використовував українську мову, припадало три російськомовних.
Як свідчать документи, наприкінці 1923 – на початку 1924 р. у містах
Лівобережної України розпочали роботу курси української мови та
українознавства. Так, 24 липня 1923р. Президія Харківського
губвиконкому затвердила «Положення про короткотермінові курси
української мови для особового складу всіх губвідділів». Як зазначалося
у проекті “Положення...”, курси мали на меті дати слухачам переважно
практичні знання української мови, вміння складати ділові папери. Крім
того, передбачалося оволодіння слухачами мінімумом знань з історії
України та української культури. Практична організація курсів
покладалася на губернський відділ народної освіти1.
Заняття на 2 місячних курсах української мови, організованих для
службовців Харківського губвиконкому, розпочалися 14 жовтня 1923 р. і
тривали до 15 грудня. Приступили до навчання 117 службовців, але до
кінця залишилося близько половини (69) слухачів (решта була
відрахована за невідвідування курсів або покинула навчання з інших
причин).
Якщо в окружних містах вивчення української мови набирало форми
курсів, то на периферії навчання проводилося за допомогою гуртків.
Була спроба організувати приватні курси. Але такий спосіб здобуття
освіти не набув значного поширення. Допускалася можливість набувати
знання шляхом самоосвіти. Така форма навчання зменшувала фінансові
витрати держави. Але за відсутністю належної кількості спеціальної
літератури, низької національної свідомості окремих відповідальних
працівників і таке навчання теж не виправдало сподівань.
Як зазначалося вище, внаслідок тривалої асиміляції українські міста
(окрім невеликих, до 10,000 мешканців) майже втратили ознаки етнічної
належності до корінної нації. Тому, ставлення до українізації з боку
чиновницького апарату в містах було неоднозначним. Про це свідчать,
зокрема, спогади сучасників. Попри відому упередженість та
суб’єктивізм, властиві даному літературному жанру, мемуари цікаво
передають атмосферу тих часів, розкривають конкретні механізми
проведення політики українізації. На відміну від офіційних радянських
документів, у яких переважають кількісні показники, ці джерела дають
уявлення про якісний бік процесу українізації, акцентують увагу на її
суперечностях та негативних рисах.
Так, за свідченням І.Майстренка, “молоді українці, особливо з
харківських передмість, вивчали українську мову добре і часом навіть
свідомо ставились до українізації. Але таких було мало. Більшість
1
Рожкова Л. Українізація на Харківщині у 20-х роках ХХ століття // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Харків: НМЦ “СД”, 2001. –
С. 109.
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українців, особливо в наркоматі інспекції, це були старі царські фахівці –
малороси. Їм було дуже важко засвоювати українську мову.
Найздібнішими і найстараннішими були євреї. Захоплення українізацією
в них не було, але й ворожості теж. Вони були здібні в цій справі може
тому, що самі походили з України, багато з українських містечок. Це
були безпартійні євреї. Євреї – члени компартії були менш прихильні до
українізації і політично горнулися до імперської еліти... Справжніх
росіян, не малоросів, на курсах було мало. Ті одиниці, яких я пам’ятаю,
були ще менш здібні до українізації, ніж русифіковані малороси.
Виглядало так, що росіяни вважали українізацію сезонною несерйозною
справою, хоч ставилися до неї мовчки лояльно, проте їхніх зацікавлень
вона не зачіпала”1.
Уже на перших своїх кроках українізація наштовхнулася на
перешкоди як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру.
По-перше, давалася взнаки гостра нестача кваліфікованих викладачів
та навчальної літератури. Внаслідок відсутності кваліфікованих
мовознавців нерідко до викладання української мови залучали вчителів,
які не мали необхідного досвіду, студентів вузів. “Кадр викладачів
української мови і українознавства складається з учителів шкіл соцвиху,
студентів ІНО та частини службовців радустанов. По великих містах
(Харків, Київ) кількість викладачів доходить до 300 – 400, в більшості
своїй маса ця політично і громадські невихована, дивляться на свою
роботу як на засіб до життя і намагаються набрати більше роботи...”2
По-друге, ускладнював хід українізації брак коштів, що виділялися
державою на утримання курсів українознавства.
По-третє, повільні темпи українізації в першій половині 20-х рр.
обумовлювалися перевантаженістю слухачів службовими справами, що
негативно впливало на відвідування ними занять, а також “неповне
усвідомлення потреб часу”.
По-четверте, на хід українізації негативно впливали прорахунки з
боку вищого партійного та радянського керівництва, яке усвідомлювало
політику з національно-мовного питання як тимчасовий захід,
розрахований на нетривалий проміжок часу. Так, замість складання
перспективного плану українізації, було запропоновано прискорений хід
її реалізації, що породжувало формально-бюрократичні методи
проведення цієї кампанії.
Лише у другій половині 20-х років сталися помітні зміни у ставленні
чиновництва до українізації. Як наголошувалося в доповіді Харківського
окрвиконкому “Про стан українізації на початок 1927 р.”, “...два роки
систематичної праці навіть в умовах Харкова мають уже цілком реальні
наслідки. Місто Харків з усіх міст України було найбільш
зрусифіковане, і проведення українізації за таких умов являло собою
особливо складну та важку справу. Застаріла психологія як рядових
1
Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в
Україні. – Едмонтон, 1985. – С. 76.
2
Стан українізації державного апарату. Доповідна записка НК РСІ // Центральний
державний архів вищих органів управління України, ф. 1, оп. 3, спр. 614, арк. 170.
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громадян, так і фахівців спричинилася до того, що всі заходи наших
керуючих органів зустрічали сильний опір. Лише з 1926 р. можна певно
сказати, що вся маса службовців серйозно взялася до вивчення
української мови”1.
Проте і надалі столичний Харків, центр суспільно-політичного життя
республіки, залишався російськомовним містом. Для підтвердження
цього висновку звернімося до спогадів доктора права В.Руснака,
мешканця Буковини, який у 1928 р. прибув до Харкова на конференцію
підпільних організацій Румунії та Болгарії, скликану ЦК КП(б)У. “Дуже
прикро вразив мене той факт, що я, ходячи три дні по Харкову, не почув
ані одного слова по українському ні по установах, до яких я заходив, ні
на вулиці. На мої запити, сказані українською мовою, всі мені
відповідали тільки по-російському, навіть коли не всі добре володіли
нею і калічили українську... Комісаріат освіти було єдиною державною
установою, де я почув українську мову, і то переважно з галицьким
акцентом і вимовою, бо більшість працівників цього міністерства були
галичани...”2 Попри деяку тенденційність та упередженість, що
відчувається у спогадах “колишнього комуніста”, мусимо визнати, що
його оцінка мовної ситуації у столичному місті майже не відрізнялася
від офіційних, зафіксованих радянськими джерелами. У згадуваній вище
доповіді окрвиконкому за 1927 р. зазначалося, що у Харкові не відбулося
значного поширення сфери вживання української мови: “більшість
вивісок у місті написано російською мовою, а в українських більше
половини мають помилки”3. Втім, І.Майстренко, який тривалий час жив
і працював у Харкові, свідчив про певні зміни у ставленні харків’ян до
української мови: “Якщо зовнішньо українізація (дерусифікація)
Харкова не мала вирішального успіху (харківська вулиця все ще
говорила російською мовою), то внутрішньо, психологічно, хребет
російської великодержавності був у Харкові надламаний”4. Ще
помітніший вплив справила українізація на міста з переважаючим
корінним населенням: ”Старовинні ж українські міста швидко
дерусифікувалися. Наприклад, у Полтаві на кінець 1920-х років на
вулицях панувала українська мова”5. Додамо, що наймасовішим
джерелом поповнення кадрів управлінського апарату середньої та

1
Рожкова Л. Українізація на Харківщині у 20-х роках ХХ століття // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Харків: НМЦ “СД”, 2001. –
С. 113.
2
Доповідна записка та проект постанови “Про стан українізації радянського апарату,
профспілок та навчальних закладів України” // Центральний державний архів громадських
об’єднань України, ф. 1, оп. 20, спр. 4172, арк. 4-38.
3
Рожкова Л. Українізація на Харківщині у 20-х роках ХХ століття // Актуальні
проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук. праць. – Харків: НМЦ “СД”, 2001. –
С. 113.
4
Майстренко І. Історія мого покоління: Спогади учасника революційних подій в
Україні. – Едмонтон, 1985. – С. 86.
5
Там само.
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низової ланки були мігранти з українського села і це також сприяло
дерусифікації міст.
Поряд з українізацією державного апарату в 20-х рр. здійснювалися
заходи щодо зміцнення позицій української мови в навчальних закладах
та наукових установах. У цій справі теж були як позитивні, так і
негативні сторони.
Констатуючи безперечні зрушення в справі українізації
загальноосвітніх шкіл, разом з тим слід підкреслити, що в цілому в ряді
промислових міст Лівобережної України цей процес відбувався зі
значними труднощами.
Так, згідно зі звітом НКО за 1930/31 навч. рік, в українських школах
цього регіону навчалося 88,2% усіх учнів. Окрім українських, на
Лівобережжі працювали також українсько-російські школи, їх
відвідували 3,3% учнів цього регіону. У містах Харкові та Сумах питома
частка навчальних закладів з українською мовою викладання була
нижчою.

Харків
Суми

Українське
населення,
%
38,4
80,6

Українських шкіл,
%
32,9
51,1

Українськоросійських
шкіл, %
32,8
35,0

Значно ускладнювала українізацію освітніх установ нестача
українських підручників та методичної літератури. Наприклад, у Харкові
відповідний показник у 1928 р. становив 19,5%. У звітах до окружних
комісій майже всі керівники шкіл порушували цю гостру проблему.
Відсутність посібників, словників призводила до того, що і в
самопідготовці, і в роботі вчителі змушені були користуватися абиякою
книжкою. Найскладніше доводилося викладачам природничоматематичних дисциплін: нерідко вони змушені були перекладати
навчальний матеріал з російських підручників, що, безумовно, вело до
зниження якості навчання.
Щодо іншого явища – погіршення якості навчання, то воно, на думку
автора, частково було пов’язано із серйозною психологічною
перебудовою особистості вчителя. Її неможливо було відтворити скупою
мовою протоколів та статистики, проте, не викликає сумніву той факт,
що перехід на українську мову викладання у зрусифікованих містах
Лівобережжя потребував значних морально-психологічних та розумових
зусиль.
Складним та неоднозначним за наслідками був процес українізації
закладів професійної освіти. І хоча результати тут були значно
скромнішими (приблизно половина технікумів та чверть вузів перейшли
на викладання українською мовою), все ж саме завдяки українізації та
зростанню питомої частки українців серед студентів цих закладів
відбулися значні зміни в національному складі інтелігенції республіки.
Розширення сфери дії української мови, розвиток мережі національних
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освітніх закладів, розгортання системи наукових досліджень, зокрема, в
галузі українознавства, стали важливою частиною загального процесу
відродження української культури, сприяли зростанню української
інтелігенції.
Принципово важливо підкреслити, що результати українізації
навчальних закладів та наукових установ були б значно вагомішими,
якби на початку 30-х років реалізацію цього курсу не було зупинено.
Політика українізації була ініційована більшовицькою партією, а
тому здійснювалася відповідно до класового підходу і мала ознаки
ідеологічної кампанії: адміністрування, форсування темпів, безпідставні
переслідування представників дореволюційної інтелігенції.
Іншою важливою рисою політики українізації був її уніфікований
характер, оскільки основні параметри цієї політики визначало
керівництво ВКП(б). Слабке врахування регіональної специфіки,
жорстке підпорядкування та контроль центральних відомств за процесом
українізації обмежували ініціативу місцевих керівників, породжували
„рапортоманію”, формалізм в оцінці досягнутих результатів.
У великих містах українізація відбувалася зі значними труднощами,
оскільки міське населення було зорієнтоване на російську мову і
культуру.
Тривала
русифікація
попередніх
часів
та
опір
російськомовного чиновництва визначили повільні темпи й обмежений
характер поширення української мови в містах.
Хоча українізація і не могла вийти за ідеологічні рамки, у які була
поставлена більшовицькою партією, її десятилітнє впровадження
сприяло зростанню національної свідомості широких мас міського
населення.
Таким чином, неоднозначний, а подекуди – і драматичний досвід
українізації 1920–1930-х рр. минулого століття є цінним джерелом у
пошуку шляхів розв’язання мовної проблеми на сучасному етапі.
Як зазначалося, і нині мовні проблеми в Україні ще далекі від
повного розв’язання. Серед багатьох об’єктивних причин цього явища
слід відзначити так званий “ефект розчарування”. У 1991 р., коли 90
відсотків учасників референдуму проголосували за незалежність,
багатьом здавалося, що мине рік, два, три й жити стане значно краще.
Однак надії не виправдалися. Економічний занепад негативно
позначився на авторитеті держави та носіях державності і серед них – на
українській мові. Та це – тимчасове явище, з поліпшенням економічної
ситуації соціальний престиж української мови, у тому числі серед
ділових кіл підвищуватиметься, зникне можливість використовувати
мовний чинник з метою політичної кон’юнктури. Разом з тим, зміцнення
позитивних тенденцій у розвитку національної економіки створюватиме
мотивації для вивчення державної мови російськомовним населенням
України.
Як свідчить досвід, при розв’язанні мовних проблем в умовах
України слід враховувати регіональну специфіку. З огляду на це,
пріоритетним напрямом мовної політики мають стати обласні програми
щодо поширення державної мови, інших національних мов. Прикладом
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такого підходу до мовного питання є “Цільова комплексна програма
розвитку і функціонування української мови у Донецькій області на 2004
– 2010 рр.”1, яка торкається насамперед освітньої сфери. Програма
спрямована на здійснення “мовного прориву”, який передбачає,
передусім, що кожна молода людина, яка закінчує будь-який навчальний
заклад, повинна володіти державною мовою. Разом з тим, реалізація
програми не повинна призвести до зниження якості навчання та
послаблення уваги до російської мови, яка є рідною для значної частини
мешканців регіону.
Не втрачає актуальності і проблема реальної державної підтримки
вітчизняної культури. Проблема полягає навіть не в обмеженні доступу
на український державний мовний простір російської літератури, засобів
масової інформації, шоу-бізнесу, пропаганди тощо. Більш важливим, на
нашу думку, завданням є вироблення стійкого імунітету проти
антикультури в будь-якій мовній формі. Доцільно надавати пільги,
стимулювати тих діячів культури та ЗМІ, які сприяють підвищенню
культури мовлення широких верств населення, формують високий
соціальний престиж української мови. Йдеться не лише про повернення
до традиційних цінностей. Час диктує необхідність перейти від
романтичної концепції національної культури в її етнографічних
формах, простої реконструкції минулого до прагматичної, сутність якої
полягає в культурній модернізації, створенні елітарної української
культури.
Нарешті, слід визначити ще один перспективний напрям мовної
політики – державна підтримка громадських ініціатив. Проявом такої
ініціативи є оригінальний проект “Гуманітарна допомога населенню м.
Харкова щодо оволодіння державною мовою”2, розроблений
харківським обласним відділенням Конгресу української інтелігенції.
Документ передбачає надання харків’янам безкоштовних консультацій з
української мови, у подальшому – створення міського консультаційнонавчального центру державної мови. Реалізація проекту надасть
можливість громадянам удосконалити знання української мови,
культуру мовлення, а в більш широкому контексті – сприятиме
усуненню дискомфорту через незнання мови, врегулюванню мовних
суперечностей, зменшенню міжетнічного напруження в суспільстві.
Адже у цій надзвичайно чутливій сфері абсолютно протипоказані
спрощено-прямолінійні, політизовані підходи, нетерпимість, прагнення
вирішити все і відразу. Потрібен системний, наполегливий і
відповідальний пошук виважених компромісних рішень, здатних
забезпечувати подальший розвиток української мови і водночас сприяти
побудові
демократичної
держави.
Дійсно,
адміністративноволюнтаристські підходи в нетоталітарній державі є не лише
малопродуктивними, а й небездоганними з моральної і психологічної
точки зору, здатними провокувати конфронтації. Альтернативний підхід
1
2

Урядовий кур’єр. – 2003. – 26 грудня.
День. – 2003. – 23 травня.
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полягає в поступовому створенні об’єктивних обставин, які робитимуть
українську мову потрібною і престижною, а українську культуру
привабливою і конкурентоспроможною.

Серед комплексу мовно-суспільних проблем, що потребують посиленої
уваги з боку держави, можна визначити:
вдосконалення правової бази функціонування і розвитку української
мови. При розробці нової редакції закону про мови в Україні слід визначити
форми та механізми вирішення мовних проблем на регіональному рівні,
зокрема, чітко зафіксувати повноваження органів місцевого самоврядування
у виборі оптимального для конкретного регіону “мовного режиму”;
забезпечення дотримання правових норм у галузі мовної політики і
мовної практики, їх відповідності міжнародним, зокрема європейським
стандартам;
запровадження адміністративної відповідальності державних службовців
за навмисне порушення мовного законодавства;
підготовка і видання об’єктивних та вичерпних наукових праць з
проблем мовної політики, у тому числі, в історичному аспекті. Доцільним,
на нашу думку, є публікація збірника документів і матеріалів, що
висвітлюють політику коренізації 1920-1930-х рр.;
Історичний досвід переконує, що мова є невід’ємним атрибутом
сучасного буття держави і такою ж неодмінною запорукою майбутнього.

Рябченко О.Л. (Харків)
ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОЇ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ КАФЕДРИ
МОВОЗНАВСТВА ім. О.О. ПОТЕБНІ
(1920-ті рр.)
У статті розглядаються основні напрями діяльності науководослідної кафедри мовознавства при Харківському інституті народної
освіти ім. О.О. Потебні, показана роль співробітників цього закладу в
усталенні норм української літературної мови, досліджуються невідомі
сторінки життя та творчості талановитих мовознавців, чиї імена до
сьогодні залишаються несправедливо забутими.
Внутрішньополітичне життя України у 1920-ті роки минулого
століття в його різноманітних аспектах неодноразово привертало увагу
дослідників. У радянські часи пріоритетними були проблеми соціальноекономічного і культурного розвитку нашої держави цього періоду. На
сьогоднішній день зацікавленість науковців цими бурхливими часами не
зменшується, дослідники намагаються дати належний аналіз соціальноекономічним та культурним процесам в Україні, показати специфіку
духовного життя українського народу. Ряд найгостріших проблем
розвитку української культури стали предметом широких наукових
дискусій. Серед них – реформи в системі освіти та науки у 1920-ті роки,
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їх доцільність, результати, наслідки та ефективність. Вчені намагаються
критично переосмислити попередню теоретичну спадщину, заповнити
майже невідомі сторінки минулого, зокрема розпочалось вивчення життя
і діяльності науково-педагогічної інтелігенції, яка зазнала переслідувань
або була репресована, з’ясувати наслідки масового політичного терору
проти національної еліти. Актуальність цієї проблематики зумовлена не
лише сучасними державотворчими процесами в Україні, не лише
намаганням зрозуміти себе, своє оточення, свою епоху, а й можливістю
подивитися на історичне минуле неупереджено, використовуючи новітні
методологічні принципи його реконструкції.
Період 20-х років в історії української культури – це період як її
злету, так і жахливого нищення, але, як зазначають дослідники, без
всебічного пізнання його „неможливе об’єктивне розуміння еволюції
всього творчого процесу ХХ століття”1. Незважаючи на серйозну увагу
дослідників до цього десятиліття, воно залишається ще недостатньо
дослідженим. До цієї категорії належить і діяльність Харківської
науково-дослідної кафедри мовознавства, що припадає саме на двадцяті
роки минулого століття, переважна більшість авторитетних
представників якої зазнала переслідувань або була знищена у 1930-ті
роки.
Неординарні постаті цих дослідників, як і багатовимірність та
багатогранність їхньої діяльності, ще потребують ґрунтовного
осмислення. На сьогодні вже розпочалося дослідження творчого доробку
Майка Йогансена. Його тернистий шлях як науковця розпочався саме на
кафедрі мовознавства, хоч вчених більше цікавлять прояви його таланту
на поетичній ниві2. У Харківському національному університеті
ім. В.Н.Каразіна вийшов ювілейний збірник, присвячений пам’яті
Миколи Наконечного – одного із талановитих наукових співробітників
кафедри мовознавства, хто залишився працювати в університеті після
гонінь у 1930-х роках і про якого, за словами Ю.Шевельова, „спокійно
забули”3. Життєвий і творчий шлях цього вченого ще чекають своїх
дослідників. Слід віддати належне Олексі Синявському, бо унормування
сучасної української мови – це, насамперед, його заслуга. У 1967 р., з
нагоди 80-річчя з дня народження О.Н.Синявського було вперше згадано
про його наукові відкриття, а потім знову – десятиліття забуття4.
У межах цієї статті автор намагається проаналізувати основні
напрями діяльності і внесок у становлення норм сучасної української
мови співробітників науково-дослідної кафедри мовознавства при ХІНО,
особлива увага приділяється розкриттю невідомих сторінок життєвого

1
Мельник В. Суворий аналітик доби. Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному
контексті української прози першої половини ХХ ст. – К., 1994. – С. 15.
2
Мельників Р. Майк Йогансен: Ландшафти трансформацій. – К., 2000. – 152 с.
3
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2000.
– № 491. – Філологія.
4
Грищенко А.П. Пам’яті видатного мовознавця // Мовознавство. – 1967. – № 6. – С. 2329; Жовтобрюх М.А. Визначний дослідник української мови // Українська мова і
література в школі. – 1967. – № 12. – С. 18-25.
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шляху і наукового доробку відомого мовознавця, проф. М.Ф. Сулими,
доля якого також була трагічною.
Науково-дослідні кафедри в Україні були створені на початку 1920-х
років, оскільки перед вищими навчальними закладами не стояло
завдання підготовки наукових працівників1. Науково-дослідна кафедра
мовознавства була створена при Харківському інституті народної освіти
відповідно до пропозиції Головпрофосвіти від 17 серпня 1921 р. за
№ 83462. Перший її склад, як і інших кафедр, було обрано 20 серпня
1921 р. викладачами колишнього основного відділу Академії
теоретичних знань. Робота цієї наукової установи розпочалася у вересні
1921 р., одночасно з двома іншими гуманітарними кафедрами – історії
європейської культури та історії України3. У вересні відбулося три
об’єднані засідання цих кафедр, на яких обговорювалися організаційні
питання, розроблявся кошторис та обирався особовий склад. Керівником
науково-дослідної
кафедри
мовознавства
було
призначено
проф. Д.К.Зеленіна, який і залишався на цій посаді до 1 жовтня 1925 р.,
коли його було обрано професором Ленінградського університету4. З
цього моменту керівництво кафедрою належало проф. П.Г.Ріттеру.
У 1922 р., відповідно до постанови РНК УСРР від 31 березня „Про
увічнення пам’яті і забезпечення сім’ї проф.О.О.Потебні”, кафедрі було
присвоєно ім’я цього видатного українського вченого5.
Кафедра у своєму складі мала чотири секції: української мови, якою
керував проф. О.Н. Синявський, російської та інших слов’янських мов
під керівництвом проф. Д.К. Зеленіна, а після його від’їзду –
проф. Л.А. Булаховського, порівняльного мовознавства під керівництвом
професора П.Г. Ріттера та єврейської мови. Особливого керівництва цією
секцією не було. Обов’язки завідувача виконував проф. П.Г. Ріттер.
З моменту виникнення, крім індивідуальних досліджень, кафедрою
було намічено чотири основних напрями колективних досліджень:
вивчення української мови, питання методики викладання рідної мови,
соціальні фактори в житті мови та вивчення мови ідиш6.
Вивчалась українська мова літературна і народні говірки. Планом
передбачалося порівняння діалектичних карт Слобожанщини і всієї
Лівобережної України. Слід зазначити, що діалектичних досліджень у
той час проводилось дуже мало і саме вивчення діалектів мало дати
відповіді на багато питань історії з мови та допомогти в усталенні норм
сучасної літературної мови. З цією метою у Харківську та Полтавську
губернії була відряджена діалектологічна експедиція в складі аспірантів
1
Положение о научно-исследовательских кафедрах УССР // Наука на Украине. – 1922.
– № 1. – Ст. 112; СУ УССР. – 1921. – № 25. – Ст. 726.
2
Центральний державний архів вищих органів управління України (далі – ДАВО),
ф. 166, оп. 2, спр. 471, арк. 20.
3
Там само, арк. 8.
4
Там само, оп. 5, спр. 755, арк. 306.
5
Культурне будівництво в Українській РСР. – К., 1959. – Т. 1. – С. 147; СУ УССР. –
1922. – № 15. – С. 249.
6
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 480, арк. 200.
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М.Г. Йогансена, К.Т. Німчинова та Б.Д. Ткаченка . Результатом цих
досліджень стала колективна робота зазначених аспірантів та
проф. О.Н. Синявського „Матеріали до діалектології Лівобережжя та
Слобожанщини”2. Дещо пізніше, з 1925 р., народні говірки Полтавщини
також почав досліджувати аспірант М.Ф. Наконечний. Під керівництвом
проф. О.Н. Синявського аспіранти на щотижневих зібраннях розробляли
свої діалектологічні записи, встановлювали характер тих чи інших
діалектичних прикмет українських говорів, цей матеріал заносився на
картки для діалектологічного архіву. За три роки було виготовлено сотні
карток – ілюстрацій полтавських говірок. Цей матеріал мав надзвичайно
велику цінність як для діалектології, так і для складання
діалектологічного атласу3. Олекса Наумович навіть звертався до
населення, щоб на його ім’я до кабінету українознавства Харківського
інституту народної освіти надсилали записи народних говірок
Лівобережжя (кафедра не мала своїх лабораторій та кабінетів,
користуючись приміщеннями кабінетів українознавства та мовознавства
ХІНО). Вчений підготував і видав для проведення цієї роботи
„Діалектологічний порадник”, у якому даються рекомендації для
збирання діалектичних матеріалів з лівобережних монофтонгічних
говорів української мови та „Діалектологічну анкету”. На думку
О.Синявського, ”ніщо не дозволяє так глибоко зазирнути в саму природу
язика, язикових явищ, як спостереження над живим язиком у його
найпростішому
й
найприроднішому
виявленні”4.
Мовознавці
підкреслюють, що принципи дослідження діалектів, запропоновані
О.Н. Синявським, не втратили свого значення і давали позитивні
наслідки в подальшому5.
Аспірантом прийшов на науково-дослідну кафедру мовознавства й
інший достойний нашої уваги вчений – Микола Федорович Сулима.
Постать, звичайно, суперечлива, але важливість поставлених ним
проблем гостро відчувається до сьогодні, як і необхідність їх
розв’язання. Враховуючи мізерність і часто недостовірність інформації,
наявної в літературі про долю і діяльність цієї людини, вважаємо за
необхідне дещо детальніше зупинитися на цьому питанні. Народився
Микола Федорович у 1892 році на Харківщині, у селі Гуляйполе
колишнього Зміївського повіту (нині це село Рябухіне Нововодолазького
району на Харківщині) у родині священика. У 1917 р. він закінчив
Харківський університет, а не Варшавський, як зазначено в енциклопедії
(до речі, на сьогоднішній день це єдина біографічна згадка про вченого)6.
З цього року розпочинається його праця на ниві освіти. Із клопотання
ректора ХІНО А.П. Пшеборського до Укрголовпрофосу про допуск
1

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 5, спр. 752, арк. 8-9.
Звіт науково-дослідної кафедри мовознавства ім. О.О. Потебні при ХІНО за 1925/26
н.р. // Наука на Україні. – 1927. – № 2-4. – С. 193.
3
О.С. В секції української мови // Червоний шлях. – 1924. – № 1-2. – С. 220.
4
Синявський О. Діалектологічний порадник. – Харків, 1924. – С. 3.
5
Грищенко А.П. Пам’яті видатного мовознавця // Мовознавство. – 1967. – № 6. – С. 25.
6
Українська мова. Енциклопедія. – К., 2004. – С. 663.
2
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Сулими М.Ф. до ведення семінарів з соціального виховання на
факультеті соціального виховання ХІНО, яке датоване 9 вересням
1921 р., відомо, що на той час він працював завідувачем відділу
соціального виховання Харківського губернського відділу народної
освіти1. У цьому ж році його було зараховано до аспірантури на секцію
української мови науково-дослідної кафедри мовознавства при ХІНО, де
він, крім наукових досліджень з історії української мови, відразу ж почав
працювати над популяризацією її серед населення. В цей час потреби
школи спонукали не одного викладача й науковця взятися за укладання
підручників-граматик, орфографічних порадників, хрестоматій з мовним
коментарем2. Микола Федорович почав працювати над хрестоматієючитанкою і підручником з української літератури3. Це був його перший
досвід і хоч С.Єфремов у своєму щоденнику відмітив з приводу
негативної рецензії на його „Коротку історію українського
письменства”, що М.Ф.Сулима „в недавно випущеному конспектові
історії українського письменства крав з моєї роботи обіруч”4, це не
зменшує значення цього конспекту для популяризаційної мети, бо від
цієї повсякденної рутинної роботи деякою мірою залежав успіх
українського культурного руху взагалі.
Паралельно навчанню в аспірантурі і викладанню на ФСВ ХІНО (у
списках викладачів цього факультету М.Ф.Сулима значиться як
викладач мовознавства)5, у 1922 р. Микола Федорович стає завідувачем
школи ім. Б.Грінченка, обіймаючи цю посаду до 1927 р.6 Крім цього, він
читав лекції з української мови різним аудиторіям слухачів – учителям,
артистам, службовцям, від яких вимагалося знання української мови, був
членом методичного комітету Укрлікнепу НКО7. У 1925 р. його
призначають заступником декана ФСВ ХІНО8. У цьому ж році, після
доповіді М.Ф.Сулими „Фразеологія М.Хвильового” на засіданні
науково-дослідної кафедри мовознавства його було переведено в наукові
співробітники кафедри9. З цього часу починається
надзвичайно
інтенсивна наукова робота вченого. Перш за все, дослідника цікавлять
питання української стилістики. У виданнях 1920-х років з’являється
ціла низка статей, написаних ним з приводу як окремих літературних
творів, так і мови періодики, усного мовлення студентів, учителів
тощо10.
1

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 290, арк. 400.
Шевельов Ю. Покоління 20-х років в українському мовознавстві // Слово. – 1993. –
Ч. 6. (73).
3
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 480, арк. 200.
4
Єфремов С. Щоденники. 1923-1929. – К., 1997. – С. 40.
5
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 3, спр. 777, арк. 9.
6
Архів СБУ у Харківській області, спр. № 0-21390, арк. 48,74.
7
Там само, арк. 110.
8
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 7, спр. 131, арк. 7.
9
Звіт науково-дослідної кафедри мовознавства ім. О.Потебні при ХІНО за 1925/26 р. //
Наука на Україні. – 1927. – № 2-4. – С. 190.
10
Сулима М.Ф. Мова нашого студента // Записки ХІНО ім. О.О. Потебні. – 1928. – Т. 3.
– С. 19-28; Його ж. Дещо про культуру української мови // Молодняк. – 1927. – № 2. –
2
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Разом з іншими співробітниками секції української мови
М.Ф. Сулима вивчає мову окремих письменників, оскільки з 1925 р. на
порядку денному постало важливе завдання розглянути зібраний масив
діалектичного матеріалу в світлі традицій української літературної мови
і в світлі перспектив майбутнього її розвитку1. Наприклад, аспірант
І.Н. Капустянський для дослідження мови Т.Г. Шевченка зняв точні
палеографічні копії його рукописів, що зберігалися в Києві та Чернігові2.
Його також цікавили мова та стиль В. Поліщука та Л.І. Глібова.
Аспірантка З.М. Веселовська вивчала мову харківського письменника
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, а твори І.П. Котляревського, як пам’ятку
полтавської говірки кінця XVIII – початку XIX ст. – аспірант
М.Ф. Наконечний3. Аспірантка М.І. Корнєєва досліджувала мову
стародруків із музею українського мистецтва та мову архівних
документів Харкова. В цей же час з’являються, за визначенням
Ю. Шевельова, „першорядної ваги праці” О.Н. Синявського про мову
Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка та М.Ф.Сулими про мову
Т. Шевченка, Лесі Українки, А. Тесленка, М. Хвильового4. Це була
надзвичайно важлива ділянка роботи, оскільки у 1920-ті роки багато
письменників використовували міську розмовну мову, у якій було багато
русизмів. „Між мовознавцями і письменниками зяяла безодня”5. Як
правило, мовознавці критикували мову сучасних їм письменників,
інколи навіть досить різко. Так, вивчаючи мову М. Хвильового,
М.Ф. Сулима пропонував
„щонайсвоєрідніші, найкардинальніші
особливості вкраїнської народно-масової фразеології” в протиставленні
до „зросійщености великих міст, донецьких заводів, колоній, бараків,
санаторійних зон, відповідальних спеців ... „і до „сучасної
інтелігентської балачки, письменницької, наукової, газетної та ін.
городянської мови”6. Він неодноразово підкреслював, що для
української культури в першу чергу важлива „культура української
мови” і радив не засмічувати літературну мову „непотрібними
помилками і русизмами”7.
Охарактеризована вище діяльність співробітників кафедри
мовознавства стала важливим підґрунтям роботи над усталенням норм
української літературної мови. Головна роль у цій царині належить
Олексі Синявському. Він категорично виступав проти примітивізації
української мови, намагання прищепити їй давно віджилі граматичні

С. 63-73; Його ж. З приводу наших мовних злиднів // Радянська освіта. – 1927. – № 2. –
С. 25-33; Його ж. Мова української газети // Червона преса. – 1927. – № 3-4. – С. 23-25 та
ін.
1
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 480, арк. 209.
2
Там само, арк. 200.
3
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 6, спр. 4579, арк. 105.
4
Шевельов Ю. Покоління 20-х років ... // Слово. – 1993. – Ч. 6 (73).
5
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900 – 1941).
Стан і статус. – Сучасність, 1987. – С. 168.
6
Там само.
7
Сулима М. Регулятори й дисонатори української літературної мови // Життя й
революція. – 1927. – Ч. 1. – С. 74.
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форми і був твердо переконаний, що „мову творять маси і тільки маси,
отже, й маси живі, а не тільки колишні, найкращу мову виявляють і
оформлюють письменники, надто найталановитіші”1. Поява його праці
„Норми української літературної мови” стала видатною подією в історії
українського мовознавства2. Ця книга ”стала підсумком як дослідженням
самого автора, так і теоретичним пошукам інших вчених, що плідно
працювали над проблемами сучасної української літературної мови”3.
„Норми” були видані вже після розформування кафедри і від’їзду її
автора до Києва.
Поряд із О.Н. Синявським над нормами літературної української
мови працював і М.Ф. Сулима. Він був автором брошури „З історії
української мови”, яка майже повністю увійшла до колективного
посібника для трудових шкіл „Українська мова”, що витримав три
видання – 1927, 1928 і 1929 рр. Ця брошура була одним із варіантів тієї
загальної лекції з української мови, які Микола Федорович часто читав у
багатьох аудиторіях і яка призначалася не лише для тих, хто вивчав
мову, а й для лекторів та вчителів4. Схвальну рецензію на неї дав проф.
Л.А. Булаховський. У 1928 р. було видано його конспект лекцій „Історія
української літературної мови”. Це була частина колективного
„Історичного курсу української мови”, що служив навчальним
посібником для студентів-філологів. Як зазначають дослідники, це був
перший суцільний нарис української літературної мови, що охоплює її
від початків формування аж до 1920-х років5. У подальшому її
матеріалами користувалися укладачі посібників та методичних вказівок.
Слід відзначити, що майже всі співробітники науково-дослідної
кафедри мовознавства ім. О.О. Потебні при ХІНО працювали над
підручниками, посібниками, теоретичними курсами української мови
для підвищення кваліфікації учителів, службовців тощо. Особливістю
цих видань було те, що вони являли собою загальні систематичні курси
сучасної української літературної мови, які вперше включали у вигляді
окремих розділів та матеріал про українську лексику і фразеологію. Для
прикладу можна навести „Загальний курс української мови” (Харків,
1931-1932), який був надзвичайно популярним і видавався три рази.
Серед авторів цього курсу значаться М.Г. Йогансен, М.Ф. Наконечний,
К.Т. Німчинов, Л.А. Булаховський та ін. Крім цього, зважаючи на
потреби у словниках, що виникали в процесі розширення сфери
функціонування української мови, майже всі співробітники кафедри
працювали над цим посібником. Так, у 1926 р. вийшов „Практичний
російсько-український словник”, співавторами якого були М.Йогансен,
К.Німчинов, М. Наконечний та Б.Ткаченко.
1

Синявський О. Норми української літературної мови. – Харків – К., 1931. – С. 6.
Грищенко А.П. Пам’яті видатного мовознавця // Мовознавство. – 1967. – № 6. – С. 28.
Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови.
– К., 1991. – С. 95.
4
Архів СБУ у Харківській області, спр. № 0-21390, арк. 110-111.
5
Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. – С. 197.
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Проблеми усталення й культури української літературної мови
перебували в центрі уваги „Комісії живого слова”, створеної влітку
1923 р. з ініціативи аспірантів1. На засідання комісії, які проходили
щосуботи, запрошували всіх бажаючих (оголошення про засідання
давалися у газеті „Вісти”), зокрема частими гостями тут були
перекладачі на українську мову, керівники курсів укрлікнепу. Увагою
учасників комісії користувалися слова-терміни тогочасної української
мови, розпочалася робота над збиранням картотеки вдалих
новоутворень. Розглядалися також питання методики навчання
української мови дорослих.
У березні 1924 р. при науково-дослідній кафедрі мовознавства була
організована комісія прикладного мовознавства для роботи з методики
викладання рідної мови в школах. Метою комісії було наближення
наукової теорії і педагогічної практики, впровадження в широкі
педагогічні кола наукових досягнень та підвищення кваліфікації
педагогів. Головою комісії було призначено М.І.Корнєєву, а до її складу
входили
професори
ХІНО
–
Д.К. Зеленін,
О.В. Вєтухів,
Л.А.Булаховський. Засідання комісії були відкритими, у присутності
вчителів шкіл, що викликало велику зацікавленість як з боку останніх,
так і Наукового комітету НКО2.
Найменш вивченою цариною мовознавства був вплив соціальних
факторів на мову. 1920-ті роки для дослідження цього питання були
особливо сприятливі, бо війни й революції дуже вплинули на українську
і російську мови, особливо на лексику. Воєнні терміни і, особливо,
червоноармійські словечка в достатній кількості проникали в розмовну
та літературну (головним чином газетну) мови3. Під керівництвом проф.
Д.К. Зеленіна була зібрана велика кількість таких слів. Крім того,
досліджувалися штучно скорочені слова (типу раднаргосп, Наркомос,
ІНО), що свідчило про вплив на мову з боку уряду. Вивчалися типи
таких слів та їх походження. Але конкретних досягнень у розробці цієї
теми було мало, бо вона потребувала тривалих спостережень над тими
процесами, що відбуваються у мові4. Після від’їзду проф. Д.К. Зеленіна
керівництво секцією російської та інших слов’янських мов перейняв
проф. Л.А.Булаховський, прекрасний славіст-компаративіст, знавець
усіх класичних, слов’янських та литовських мов, один із небагатьох, хто,
не використовуючи в побуті українську мову, викладав нею усі свої
курси5. Під його керівництвом співробітники секції почали вивчати
російсько-українські говірки в селах Старобільського та Зміївського
повітів на Харківщині6. Російські поселенці у цих селах з’явилися давно,
звичайно ж, вони відчули на собі культурний вплив українських сусідів,
1

О.С. В секції української мови // Червоний шлях. – 1924. – № 1-2. – С. 221.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 480, арк. 166.
Наука на Украине. – 1922. – № 4. – С. 389.
4
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 2, спр. 480, арк. 204.
5
Шевельов Ю. Я – мене – мені... (і довкруги). – Харків; Нью-Йорк, 2001. – Т. 1. –
С. 131.
6
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 291, арк. 22.
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тому цей факт викликав зацікавленість науковців. Досліджувалися також
говірки колишнього Лебединського повіту та Воронежчини. Разом із
співробітниками
інших
секцій
кафедри
під
керівництвом
Л.А. Булаховського розпочалася робота над складанням українського
етимологічного словника.
Об’єднали свої зусилля члени кафедри і для упорядкування
українського правопису, вирішальне опрацювання якого було покладене
на провідних мовознавців – Л.Булаховського, О.Синявського, М.Сулиму
та ін. (серед них були не лише співробітники кафедри мовознавства при
ХІНО). Проект правописного кодексу уклав О.Синявський, він же був
редактором кінцевого варіанту „Українського правопису”. Після
ґрунтовної підготовки, у Харкові в травні-червні 1927 р. було скликано
спеціальну конференцію, головував на якій М.Скрипник. На цьому
форумі й було обговорено та схвалено правопис, який став у нас
„єдиним законоправним, визнаним Всеукраїнською академією наук,
прийнятим широкими колами фахівців і науковців і, нарешті,
затвердженим формально”1.
Декілька слів слід сказати і про роботу двох інших секцій кафедри –
єврейської мови і порівняльного мовознавства. Секція єврейської мови
складалася з одного співробітника – А.І. Зарецького, який склав наукову
граматику мови ідіш у трьох частинах та словник2. Ця секція була чи не
єдиним закладом, що працював у цьому напрямку у всьому Союзі. У
1925 р. її було ліквідовано.
Секція порівняльного мовознавства працювала у складі трьох осіб –
керівника кафедри і секції, проф. П.Г. Ріттера, дійсного члена,
проф. М.О.Маслова та аспіранта В.Д. Гавриленка, які брали участь як у
колективних дослідженнях кафедри, зокрема, вивчали іноземні елементи
в українській мові3, так і працювали ново індійськими мовами бенгалі та
хінді4. Вони досліджували мову та твори Рабіндраната Тагора та
перекладали їх на російську та українську мови5. Проф. П.Г. Ріхтер
переклав із давньоіндійської поеми Калідаса „Походження роду Рачху”,
„Походження бога війни” та ін., які містили в собі багато цікавих
побутових та історико-географічних свідчень. Вчений брав участь у
заснуванні і подальшій роботі Всеукраїнської наукової асоціації
сходознавства. Був головою її історично-етнологічного відділу, керував
курсами живих східних мов при цій асоціації6. У другій половині 1920-х
років виходять у світ його переклади з бенгальської, з санскриту (гімни
Рігведи) та російський переклад роману Дандіна „Пригоди десяти
юнаків”.
1
Мак О. Катедра українських студій чи кафедра малоросіянства // Сучасність. – 1996. –
№11. – С. 138.
2
ЦДАВО України, ф.166, оп. 2, спр. 480, арк. 204.
3
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 291, арк. 22.
4
Там само, оп. 2, спр. 480, арк. 204.
5
Там само, арк. 215.
6
Звіт науково-дослідної кафедри мовознавства ім. О.О.Потебні при ХІНО // Наука на
Україні. – 1927. – № 2-4. – С. 192.
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Науково-дослідна
кафедра
мовознавства
ім.
О.О. Потебні
проіснувала до 1930 р.1, коли спеціальною постановою НКО УСРР вона
була ліквідована, а на її основі утворена філія Київського інституту
мовознавства2.
Перед мовознавцями 1920-х років дійсно стояли надзвичайно важливі
завдання. Йдучи непроторенними шляхами, маючи власне бачення
розвитку української мови, вони намагалися забезпечити їй повноцінне
функціонування у всіх сферах громадського життя та в побуті. Для цієї
роботи вони не жаліли ні часу, ні сил. Радянська влада віддала
«належне» цій титанічній праці. Майже всі члени науково-дослідної
кафедри мовознавства ім. О.О.Потебні зазнали переслідувань, їхні
роботи були заборонені, а їхня праця оголошена контрреволюційною. З
кінця 1920-х років у періодиці з’являються статті, у яких нещадній
критиці піддаються наукові дослідження і діяльність О.Н.Синявського,
М.Ф. Сулими,
Л.А. Булаховського
та
ін.
Зокрема,
проф.
Л.А. Булаховського звинувачували в тому, що свій підручник „Основи
мовознавства” він починає не з визначення класової функції мови, в
ігноруванні концепції акад. Марра3. Ю.Шевельов згадував про свого
вчителя, що „в вузькому колі близьких він міг щось сказати про абсурди
ідеологічних вимог, зокрема марризму..., але я ніколи не чув від нього
нічого антирежимного. Це була тільки критика, і то півреченням, того,
що можна було назвати збоченнями в межах того режиму”4. Леонід
Арсенійович – єдиний із провідних мовознавців кафедри, якому
пощастило не лише вижити, а й стати академіком АН УРСР та
директором Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. Слід
віддати йому належне у виданні наукових досліджень його колишніх,
переслідуваних режимом колег. Звичайно, він не міг поставити ім’я
автора на титульній сторінці, але світ побачила „Фонетика”
М.Ф. Наконечного, включена як розділ до „Підвищеного курсу
української мови”5, Ю.Шевельов у своїх спогадах занотовує:
”...думавши, що я загинув у війні, Булаховський видав без імені автора
мою синтаксу простого речення, написану ще перед війною... на щось
одвертіше він наважитися, звичайно, не міг”6.
Постійно переслідуваним був проф. М.Ф. Сулима. У 1930 р. на
сторінках журналу „Прапор марксизму” прозвучала перша негативна
критика його наукових робіт. А в квітні 1931 р. він був заарештований.
Його звинувачували у поширенні ідей „Українського Національного
Центру” серед науковців і працівників культури з метою підготовки

1

Бюлетень НКО УСРР. – 1930. – № 35. – С. 556.
Там само. – С. 557.
3
Рашпіль А. ХПІПО в боях за чистоту ленінської науки // Студент революції. – 1932. –
№ 5-6. – С. 12.
4
Шевельов Ю. Я – мене – мені.... – С. 122.
5
Шевельов Ю. На ювілей Миколи Наконечного // Вісник Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна. – 2000. – № 491. – Філологія. – С. 3.
6
Шевельов Ю. Я – мене – мені... . – С. 124.
2
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збройного повстання1. Зважаючи на те, що Микола Федорович зізнався у
своїх „злочинах” та надав необхідні свідчення, справу проти нього було
припинено 31 березня 1932 р.2 У буржуазному націоналізмі було
звинувачено М.Ф. Наконечного, після чого його двічі звільняли з роботи
і, що саме безглузде – не допускали до захисту кандидатської дисертації
через те, що він здобував вищу освіту в Полтавському ІНО3. Не
обминула лиха година і проф. П.Г. Ріттера, який, за свідченням
Ю.Шевельова, помер у в’язниці, не дочекавшись закінчення слідства й
вироку4. У 1930-х загинув К.Т. Німчинов, заарештований у Москві, куди
він виїхав в надії зберегтися від репресій. Час його знищення
залишається невідомим. Влітку 1937 р. арештували і 24 жовтня
розстріляли провідного мовознавця Олексу Синявського. У вихор терору
попав і Майк Йогансен, якого також було розстріляно цього ж року.
Пройшло два десятки років, коли науковці повернулися до роботи,
започаткованої представниками Харківської науково-дослідної кафедри
мовознавства ім. О.О. Потебні. Лише 1940 р. було укладено і видано
спеціальний „Питальник”, на основі якого упорядковано програму для
збирання матеріалів до діалектичного атласу української мови та видано
декілька курсів з історії сучасної української літературної мови, але всі
вони не відкинули норм, розроблених О.Синявським та його учнями. Це
підтверджує науковість, життєдайність і актуальність їхніх досліджень і
ще раз говорить про необхідність подальшого всебічного вивчення
життєвого шляху, творчого доробку та увічнення пам’яті цих геніальних
особистостей.

1

Архів СБУ у Харківській області, спр. № 0-21390, арк. 171.
Там само, арк. 173.
Муромцева О. Лінгвістична діяльність М.Ф. Наконечного // Мовознавство. – 1990. –
№ 4. – С. 61.
4
Шевельов Ю. Я – мене – мені... – С. 124.
2
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Виговський М.Ю. (Київ)
ПОЛІТИЧНИЙ ФЕНОМЕН
„НАЦІОНАЛ-УХИЛЬНИЦТВА” О.Я. ШУМСЬКОГО
В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ
ВИМІРІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ ст.
У статті досліджується політичний феномен „націоналухильництва” О.Я .Шумського в українському соціолінгвістичному
вимірі в першій половині ХХ ст. Автор переконаний, що нарком освіти
О.Я. Шумський обстоював право самостійного культурно-освітнього
життя в Україні, надаючи в цьому процесі важливого значення
українській мові та її розвитку.
Політична біографія двічі наркома освіти України Олександра
Яковича Шумського загалом висвітлювалася зарубіжними та
вітчизняними дослідниками. Зокрема, його діяльність на посаді наркома
в 1924 – 1927 рр. викликала науковий інтерес в американського вченого
Д. Мейса, котрий присвятив з’ясуванню політико-ідеологічних витоків
українського націонал-комунізму ґрунтовну монографію1. Разом із
відомим українським істориком М.І. Панчуком його американський
колега опублікував у 1997 р. книгу про історичні та методологічні
аспекти „проблем українського національного комунізму”2. Вони
вважають, що „національний комунізм в Україні був продуктом
специфічної кон’юнктури, де сила національних устремлінь зробила
пряму владу Москви надзвичайно проблематичною і конфліктною”, а
„коли суспільний розвиток в Україні пішов під проводом українських
національних комуністів, то суспільний лад міг би бути демократичним і
некомуністичним”3. Аналізуючи наукову літературу та з’ясовуючи різні
оцінки цього „універсального феномену” Д. Мейс і М. Панчук не
знайшли підтверджень можливого „симбіозу марксистсько-ленінської
ідеології і національних побажань”, але констатували історичний факт
існування „національного комунізму” в Україні 1920-х рр., тобто
своєрідної політичної течії в КП(б)У, а з іншого боку,
внутрішньосистемною конфронтацією між номенклатурою союзних і
республіканських органів влади. Суть конфлікту, зважаючи на деякі
важливі теоретичні висновки їхньої праці, полягала в тому, що центр
ніколи не сприймав „серйозно ідею рівноправності українців”, позаяк
була „безкінечна пильність до націоналізму, сепаратизму, петлюрівщини
тощо”4. Національний комунізм в Україні 1920-х рр. – історична
1
Mace I. Communism and the Dilemmas of National Liberation: National Communism in
Soviet Ukraine, 1918 – 1933. – Cambridge, MA, 1983. – 348 p.
2
Мейс Дж., Панчук М. Український національний комунізм. Трагічні ілюзії.
Монографія. – К.: ІНВІП, 1997. – 82 с.
3
Там само. – С. 3.
4
Там само. – С. 79.
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реальність, уособлений представниками від політики, освіти, культури,
літератури, серед яких особливо вирізнялася постать Шумського. Він
був виразником політичних переконань, характерних для партії
боротьбистів, прихильником соціалістичної ідеології та практики
революційних перетворень.
Історики звертають увагу на яскравих ідеологів і фундаторів
українського
націонал-комунізму
(С. Шахрая,
О. Шумського,
М. Хвильового, М. Волобуєва, М. Скрипника), а дехто навіть
намагається виокремити особливу інтеграційну роль М.О. Скрипника1.
Необхідно відшукати спільні та відмінні ознаки, а також виявити
специфіку поглядів, форм та методів їх досягнення і самореалізації. Одні
вирізнялися декларативністю, а інші – дієвістю. До останніх належав
нарком освіти О.Я. Шумський – громадсько-політичний діяч, типовий
представник української номенклатурної еліти 1920 р., політичний
феномен якого й досі залишається загадковим.
Дослідники біографії Шумського підкреслюють політичний аспект
його діяльності, проте посада наркома освіти передбачала, передусім,
розвиток „культурного фронту”. Історик Ю.І. Шаповал вважає за
причину „розгорнутої шаленої політичної кампанії” „проти Шумського”
принципову позицію наркома стосовно кадрового питання та здійснення
політики українізації2; В. Марочко називає іншу обставину – „розплату
за відступництво, а, можливо, за нескорену і самобутню вдачу, за любов
до України, за спробу її справжнього національного самовизначення”3;
І.Л. Лікарчук відшукав її в реформаторському радикалізмові щодо
розбудови української системи освіти4. О.С. Рубльов5, посилаючись на
ранні статті М.І. Панчука6, виокремлює мотиви політичного
переслідування Шумського у зв’язку з його непримиренним конфліктом,
що спалахнув між наркомом освіти та генсеком ЦК КП(б)У
Л.М. Кагановичем. Причини напружених взаємин двох номенклатурних
посадовців з’ясовував Ю.І. Шаповал, присвятивши окремі розвідки7.
Існують і суперечливі оцінки функціонування українського
національного комунізму, висловлені сучасними істориками. Наприклад,
Г.В. Касьянов скептично оцінює наявність справді „націоналістичного
1

Кошелівець І. Микола Скрипник. – Мюнхен: Сучасність, 1972. – 343 с.
Шаповал Ю. Людина і система (штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). –
К., 1994. – С. 138-139.
3
Марочко В., Хілліг Гьотц. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору
(1929 – 1941). – К.: Науковий світ, 2003. – 301 с.
4
Лікарчук І.Л. Міністри освіти України: В 2-х т. – Монографія. – К.: Видавець Етке
О.М., 2002. – Т. 1 (1917 – 1943 рр.). – С. 171-200.
5
Рубльов О.С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та
культурних процесах (1914 – 1939). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2004. – С. 116.
6
Панчук М.І. Життя і смерть Олександра Шумського // Про минуле – заради
майбутнього. – К., 1989. – С. 324-326.
7
Шаповал Ю.І. Сталінський посланець на Україні: Сторінки політичної біографії Л.М.
Кагановича // Сторінки історії УРСР: факти, проблеми, люди. – К., 1990. – С. 267-282;
Л.М. Каганович на Україні (1925 – 1928) // Український історичний журнал – 1990. – № 8.
– С. 62-74; № 10. – С. 117-129.
2
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ухилу”, у тому числі в особі Шумського, а „ідеологічні” жупела
„шумськизм” вважає своєрідною вигадкою для того, щоб оформити
сталінську тезу „про загострення ідейної боротьби в сфері національної
політики”1. Він вказує на ідеологічну фабрикацію „шумськизму”,
„хвильовизму”, „волобуєвщини”, „яворщини”, що не викликає
заперечень, але водночас ставить під сумнів їх реальність у суспільнополітичному житті України 1920 – початку 1930-х рр. Все-таки
політична і громадянська позиція Шумського, його роль і місце в
українізації, претензії стосовно прав та обов’язків республіканської
влади, але не у вигляді його тлумачення політтехнологами „націоналухильництва”. Очевидно, Шумський не мав завершеної політикоідеологічної схеми його бажань та устремлінь, але деякі принципи
кадрової політики, культурно-освітнього розвитку українського
суспільства вирізняли з-поміж інших. Для того, щоб зрозуміти справжнє
походження „шумськизму”, необхідно проаналізувати висловлювання,
тобто наміри самого Шумського та його дії, а також порівняти їх із
обставинами фабрикації, хоча політико-ідеологічне обґрунтування
поняття й явища „шумськизму” – історичний факт, що потребує
з’ясування, а не заперечення та спростування.
Соціальне походження, а Олександр Якович народився у с. Борова
Рудня Житомирського повіту Волинської губернії у 1890 р., та політичне
минуле (член УСДРП, УКП(б) у 1909 – 1918 рр., Центральної ради від
УСДРП)2 позначилися на його повсякденній суспільно-політичній
діяльності. До 1917 р. він працював у сільському господарстві, намагався
здобути освіту в університеті Шаневського у Москві, служив протягом
1915 – 1917 рр. на Південно-Західному фронті. „В Москві я поступив в
Університет Шаневського на вечірній научно-популярний курс, але з
того нічого не вийшло, бо я був малограмотний і мені було трудно
вчитись”, – зазначав Шумський в автобіографії. Він мав освіту за
програмою двокласної сільської школи, а його університетами стало
життя.
10 липня 1919 р. Шумського призначили наркомом освіти в УСРР,
коли він належав до керівного складу партії боротьбистів, будучи
членом її центрального комітету, тому залишається незрозумілим його
наказ від 21 липня 1919 р. „Про призначення комісії по чистці закладів
НКО”3. Певно, йшлося про реорганізацію системи освіти, тобто
радянізацію вищої школи, але військово-політичні події в Україні другої
половини 1919 р. призупинили наміри самого наркома. На посаді
наркома він офіційно перебував до серпня 1919 р.4, перед ним були
В.П. Затонський та Г.В. Михайличенко, проте окупація денікінцями
1
Даниленко В.М., Касьянов Г.В., Кульчицький С.В. Сталінізм на Україні 20 – 30-ті роки.
– К., 1991. – С. 210.
2
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО
України), ф. 39, оп. 4, спр. 237, арк. 2.
3
Лікарчук І.Л. Міністри освіти України... – С. 170-171.
4
Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної ради. Біографічний довідник.
– К., 1998. – С. 202.
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Києва унеможливила повноцінну діяльність радянського уряду. До
липня 1920 р. був членом Реввійськради 12-ї армії, тимчасово очолював
Одеський губревком, а від 29 вересня 1920 і до 3 квітня 1921 р. –
головою Київського губревкому, брав участь у підписанні мирного
договору з Польщею у Ризі. У біографічній довідці, яку підготували до
20 січня 1981 р. співробітники Інституту історії партії при ЦК КПУ,
підкреслено, що з 15 квітня до 23 листопада 1920 р. Шумський був
членом політбюро та оргбюро ЦК КП(б)У, а після повернення в Україну
з дипломатичної служби у Польщі був обраний членом оргбюро ЦК
КП(б)У – від 20 червня 1923 до 2 лютого 1927 р.1
Політико-ідеологічна адаптація Шумського серед керівництва
КП(б)У розпочалася на ІV конференції КП(б)У 17 – 23 березня 1920 р.,
яка обрала ЦК КП(б)У в складі 17 осіб, у тому числі Шумського, але 24
березня ЦК РКП(б) визнав рішення конференції неправочинним,
засвідчивши в такий спосіб обласний статус КП(б)У, оголосивши
тимчасовий склад, залишивши Шумського. Його обрали членом ЦК і на
V конференції 17 – 22 листопада 1920 р., а в квітні 1923 р. –
кандидатом2. Членом політбюро він був лише в квітні-листопаді 1920 р.,
а в наступні роки його більш не обирали до партійної еліти. Він обирався
також членом ВУЦВКу, починаючи з березня 1919 р.
В архівному фонді ЦДАГО України збереглась автобіографія
Шумського, яка дає змогу простежити його ідеологічні уподобання та
пріоритети. До партії УПСР він пристав у 1916 р., навчаючись у Москві,
а на ІІІ з’їзді 21 – 24 листопада 1917 р. його обрали членом ЦК, відтак
делегували до Центральної ради. Саме від фракції українських есерів
Шумський увійшов до складу комісії, яка готувала закон про землю,
ухвалений 18 січня 1918 р. „В партії УСР я стою на лівому крилі
інтернаціоналістів, – писав він в автобіографії 21 вересня 1921 р., – за що
мене щитали большевицьким провокатором в партії”3. З його біографії
відомо, що він брав „активну участь в зриві Центральної ради й
підготовці перевороту”, а після окупації України німцями займався
підпільною роботою на Волині, де „проводив знищення поміщиків і
захват маєтків”4. Дослідники української революції справді
виокремлюють „співробітництво із більшовиками” Шумського, котрий
представляв ліву групу в УПСР, яка підтримувала Народний секретаріат
та готувала розпуск УЦР, щоб передати владу радам робітничих,
солдатських і селянських депутатів. Його заарештували 16 січня 1918 р.,
тобто напередодні штурму Києва військами Муравйова. Ліва фракція
УПСР 23 лютого 1918 р. почала видавати газету „Боротьба”, яка
спричинила розкол єдності українських есерів, що, безумовно, ослабило
політичну впливовість есерів і посилило роль більшовиків. Дослідники
1
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історії УПСР підкреслюють революційну послідовність УПСР
(центральної течії) за „створення єдиного національно-демократичного
фронту..., залишаючись незмінно на позиціях самостійності та
незалежності Української Народної Республіки”, яка шукала можливість
відновити єдність партії1. УПСР (боротьбисти), на думку Т.А. Бевз,
вирішували соціальні проблеми, що мало сприяти й національному
розвитку, тому при ЦК партії діяли бойовий відділ, ревкоми, повстанські
штаби, але повстання проти гетьмана Скоропадського організували есер
М. Шаповал, соціал-демократ В. Винниченко2. В автобіографії
Шумський зазначає, що особисто керував повстанням у Житомирі проти
гетьманату, де „організував ревкоми спільно з комуністамибільшовиками”3. Він виступав також і проти Директорії, а також вважав
себе засновником „пролетарсько-батрацької партії боротьбистів,
очищаючи її од есерівсько-народницьких пережитків”4. Партія
боротьбистів репрезентувала значну частину інтелігенції, особливо з
числа освітян, а „очищення” від народництва відсторонило заможних
селян від есерівських ідей.
Боротьбиста Шумського в 1919 р. об’єднувало з „комуністамибільшовиками” соціально-класове кредо, тобто радикальне вирішення
соціальних питань для „пролетарсько-батрацьких” прошарків селян. Він
був водночас членом редакції газети „Боротьба” і „Комуніст”, входив до
складу Галицького бюро при ЦК КП(б)У5. Реалізувати політичні наміри
не вдалося, тому що в Україні постійно змінювалася влада. Декілька
висловлювань Шумського стосовно „інтернаціоналізму” не виходили за
ідеологічні рамки „пролетарської солідарності”, хоча ці питання активно
обговорювали делегати ІV партконференції КП(б)У 17 – 20 березня
1920 р., особливо в контексті взаємовідносин між УСРР та РСФРР.
На конференції Шумський виступав тричі. 20 березня, підтримуючи
промову Х. Раковського стосовно того, що „віднині на Україні повинна
існувати єдина комуністична партія комуністів більшовиків”, він
говорив про союз пролетарів села й міста, про початок соціалістичної
революції в Україні, про те, що „у нас не буде більш розколу
національностей”6. Позиція Шумського цілком відповідала принципам
більшовизму в формуванні унітарної держави та монопартійної
політичної системи влади. Інша справа – аграрне питання, яке для
Шумського виявилося ріднішим. Він не поділяв думок Раковського і
Сапронова стосовно „організації села”, диференціації селян. „Товариші
говорять, що є куркуль, є середняк, і є бідняк на Україні. Товариші, є
господар і є напівгосподар, а схематичний тиск на середняка, бідняка і
куркуля – поділ невірний, – зазначав Шумський. – Тут на Україні такого
1
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куркуля, який був у Росії за общинного користування, господар після
двох років революції немає. Тут є господар-мужик, що має 15, 8 або 5
десятин землі заможний, і є елементи, переважно на Правобережжі
України, на Катеринославщині, Херсонщині, які живуть понад усе на
заробітки. Ось ці елементи і необхідно організувати”1. Критикуючи
групу Сапронова, Шумський звертає увагу на специфіку України, яка
відрізнялася від „російської громадської діяльності”, оскільки в Росії
була община, тому комбіди там зайві, а в українському селі конче
необхідні. Він вважав найкращою формою організації заможних селян
кооперацію, яка „не лише розподіляє продукти, але здійснює облік тих
хозяйновитих мужиків”2. Специфіка соціальних відносин в українському
селі, порівняно з російським, справді була зумовлена формами
землекористування,
хліборобськими
традиціями,
політичними
факторами, виснажливою громадянською війною, тому створення
радгоспів не викликало підтримки селян. Подібні „експерименти на
Україні недоцільно, безглуздо проводити” – запевняв делегатів
Шумський. Його тези про земельне питання не потрапили до окремих
резолюцій, а резолюцію „Про роботу на селі” було ухвалено голосами
„за” – 121, „проти” – 75, вона вимагала „знищення куркульської
диктатури”3. Рішучий наступ на селян став можливим у зв’язку з
втратою єдиного фронту українських політичних партій, руйнування
якого започаткували боротьбисти.
Діяльність соціаліста-революціонера Шумського в 1917–1920 рр.
виявилася доволі суперечливою. Він пристав до партії, яка мала
політичну вагу і суспільний статус, відтак користувався заслугами
інших, а прагнучи лідерства, вдався до внутрішньопартійного розколу.
Ідейний союз із більшовиками, що припадає на січень 1918 р.,
завершився активною співпрацею з радянською владою та
„самоліквідацією”
партії
боротьбистів.
Ознак
„національного
комунізму” тоді в Шумського не виявлялося, оскільки він вважав себе
„комуністом-більшовиком”. Політичне маневрування в 1920 р. було
підставою для фабрикації ідеологеми про „дворушництво” Шумського,
котрий, на переконання чекістів, намагався разом із колишніми
боротьбистами та „націоналістичним підпіллям на Україні” боротися
проти ВКП(б) та радянської держави4.
На початку 1920-х років, трансформувавши діяльність боротьбистів,
більшовики почали обмежувати зони політичного впливу колишніх
опонентів. Шумського відправили уповноваженим представником УСРР
у Польщі, де він перебував з квітня 1921 до лютого 1923 р., а після
повернення в Україну представляв ЦК Всеробітземлісу. До
номенклатури партійних органів долучився в травні 1924 р., коли був
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призначений завідувачем відділу агітації та пропаганди ЦК КП(б)У,
перебував на цій посаді до 29 вересня 1924 р.1
Повернення Шумського до Наркомосу виявилося не дарунком за
лояльність та відданість до радянської влади, а черговим дорученням
партії очолити українізацію колишньому боротьбисту. Пропозицію щодо
призначення його наркомом освіти висунув голова ВУЦВКу
Г.І. Петровський 8 серпня 1924 р., а політбюро затвердило кандидатуру
Шумського 29 вересня. Так вважає дослідник І.Л. Лікарчук2, але
президія ВУЦВКу (протокол № 43/328) затвердила Шумського
наркомом освіти 1 жовтня, звільнивши з цієї посади В.П. Затонського3.
Дослідник Лікарчук має рацію, зазначаючи, що Шумського „недостатньо
цікавили проблеми освітнього будівництва”4, відтак основний тягар
лягав на його заступників – Я.П. Ряппо, А.Т. Приходька. Автор єдиної
дисертації про політичну діяльність Шумського в Україні О.В. Іщенко
також виокремлює його політико-ідеологічні пріоритети5, а дослідники
українізації зосереджуються на протистоянні наркома освіти та генсека
Кагановича6.
До Наркомосу Шумський прийшов з агітпропвідділу ЦК КП(б)У,
виявляючи інтерес до ідеологічних проблем, особливо в царині освіти та
культури. Перші півроку його наркомства пов’язані з посиленням
політичної цензури в закладах системи освіти. 2 лютого 1925 р. виник
Державний науково-методологічний комітет НКО УСРР, котрий був
„центральним органом керування науково-методологічною діяльністю
всіх закладів і органів Наркомосу й контролю над нею ... ставить собі за
мету здійснення в усіх учбово-виховальних закладах народної освіти
єдиного методу навчання й виховання, обґрунтованого на засадах
марксівської педагогіки й методології”7. Фактично запроваджувався
ідеологічний контроль за навчально-виховним процесом у школах.
Методкоми діяли в усіх головних управліннях – Головсоцвиху,
Головпрофосу. Необхідність їх створення підтримував сам нарком
Шумський. Напередодні чергового учительського з’їзду в січні 1925 р.,
звертаючись до освітян із закликом про співпрацю, він підкреслював
„політичну сліпоту” деяких „народніх вчителів”, яких вважав
потенційно з радянською владою, тому що, „озброївшись діалектичним
методом пізнання, народній учитель може стати, повинен стати й стане
на культурному, на ідеологічному фронті ревним, палким
пропагандистом ідей комунізму не за страх, а за совість”8. Система
1
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політосвіти виникла ще за Гринька, який безпосередньо займався її
розбудовою1, а Шумський її розвивав. Він ініціював ухвалення рішення
політбюро ЦК КП(б)У від 6 лютого 1926 р. „Про реорганізацію НКО
УСРР”, згідно з яким було ліквідовано головні управління, проте
триєдиність структури системи освіти залишилась. Усуваючи майже
самодіяльні головкоми (Головсоцвиху, Головпрофос та Головполітпрос),
Шумський зміцнював одноосібність керівництва в Наркомосі, а з іншого
боку, намагався обмежити вплив партійних органів на діяльність
Наркомосу. Постанова політбюро ЦК КП(б)У від 6 лютого 1926 р.
певним чином лібералізувала стосунки НКО УСРР та ЦК КП(б)У,
розмежувавши права та обов’язки номенклатурних функцій. „За
відділами ЦК, – наголошувалося у ній, – зберегти право безпосередніх
ділових стосунків із відповідними органами НКОсу для того, щоб ці
відносини не набули характеру безпосереднього адміністрування і щоб
усі питання, які виносяться на Політбюро, ОБ і Секретаріат Відділами
ЦК і стосуються роботи окремих органів НКОсу, узгоджувались би з
НКОсвітою в цілому”2. Реорганізуючи структуру Наркомосу, Шумський
намагався модернізувати систему управління наркоматом, а
розподіляючи функції між державною та партійною номенклатурою,
прагнув заявити про авторитет наркома освіти. Розвиток подій показав,
що він не обмежувався взаємодією двох гілок влади – державної та
партійної, а думав про номенклатуру, яку призначав центр.
Історія конфлікту між Шумським та Кагановичем мала значно глибші
засади, що стосуються не темпів українізації, а протистояння
номенклатури республіканської та всесоюзної. У жовтні 1925 р. нарком
освіти особисто поскаржився Сталіну на Кагановича, котрий грішив
„адмінресурсом”, відтак порушив питання про його усунення з посади
генсека ЦК КП(б)У3. 26 квітня 1926 р. Сталін пише листа Кагановичу та
членам політбюро ЦК КП(б)У, у якому передає зміст розмови з
Шумським, виклавши пропозицію українського наркома „висунути на
посаду Голови Раднаркому Г.Ф. Гринька, на посаду політсекретаря ЦК
КП(б)У – В.Я. Чубаря, покращити склад Секретаріату та Політбюро”4.
Все-таки Шумський не забув боротьбистського минулого Гринька, а з
іншого боку, не пропонуючи себе, став на шлях українізації партійнодержавної номенклатури, тобто висування українських лідерів на
державні посади. Сталін зрозумів далекосяжні наміри Шумського, і
реакція вождя була однозначною: „Шумський не бачить, що при слабкості
корінних комуністичних кадрів на Україні, цей рух, очолюваний частогусто некомуністичною інтелігенцією, може набрати місцями характеру
боротьби проти „Москви” взагалі, проти росіян взагалі, проти російської
1
Гринько Г. Очерк истории и системы политпросвета // Путь просвещения. – 1992. –
№ 2. – С. 1-57.
2
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 58, арк. 14.
3
Шаповал Ю. Людина і система... – С. 138.
4
Документи трагічної історії України (1917 – 1927 рр.) / Ред. упор. П.П. Бачинський. –
К., 1999. – С. 573.
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культури та її найвищого досягнення – ленінізму” . В Україні працювали
достатньо авторитетні „корінні комуністичні кадри”, які мали досвід
політичної
діяльності
–
Г.І. Петровський,
М.О. Скрипник,
Д.З. Мануїльський, В.П. Затонський, але чомусь головою уряду було
призначено поблажливого В. Чубаря, а генсеком – „корінного”
неукраїнця Кагановича. Шумський не запропонував Сталінові когось із
ветеранів більшовицької партії, а середнє покоління.
Критика Сталіним не зупинила Шумського, який сподівався на
підтримку республіканської номенклатури. На засіданні політбюро ЦК
КП(б)У 12 травня 1926 р. Шумський прагне розширення горизонтів
українізації партії, „оволодіння суспільно-культурним українським
будівництвом у його динаміці”, тобто надання республіці відповідних
функцій у формуванні кадрів та їх призначення. Він аргументовано
доводить меншовартісне становище українців-комуністів у партії, яким
забороняють не лише спілкуватися рідною мовою, а й розвивати
принципи українізації партії. Присутні на засіданні Чубар, Скрипник,
Каганович поцікавились у наркома: хто ж не дозволяв говорити
комуністам українською. „Чому вони не виступали, – відповів
Шумський, – тому, що вони в партії затуркані, загнані і становлять
меньшість, навіть арифметичну, не кажу вже про вплив. Тому, що в
партії панує російський комуніст, з підозрою і неприязню, що б не
сказати гірше, ставиться до комуніста-українця. Панує, опираючись на
мерзенний шкурницький тип малороса, котрий в усі історичні епохи був
однаково безпринципно-лицемірним, рабські-дворушним, і позрадницькому
підлабузним.
Він
зараз
хизує
своїм
лише
інтернаціоналізмом, бравує своїм байдужим ставленням до всього
українського і готовий завжди обпльовувати його (можливо інколи поукраїнські), якщо це дає можливість вислужитися і одержати тепленьке
місцечко. Ось в чому справа, справа в тому, що наша партія повинна
стати українською за мовою і за культурою”2. Нарком освіти, дбаючи
про українізацію НП(б)У, мав на увазі її принциповий статус обласної
організації, на чому наголошували його колеги-боротьбисти ще у березні
1920 р.
З квітня 1925 до травня 1926 р. Шумський обстоював право
самостійного і культурно-освітнього життя в Україні, амбіційно
заявивши свою позицію першим політичним особам. Він перелякав
українську республіканську номенклатуру сміливою заявою і
прагненнями, тому Петровський, Чубар і Затонський відреагували на
„випад Шумського” листом, у якому не поділяли думок бунтівного
наркома, котрий завдав „удар не по тов. Кагановичу, а по всьому
політбюро, по всьому, як ніколи згуртованому одностайному керівному
ядру ЦК КП(б)У”3. Не знайшовши підтримки в „одностайників”,
Шумський залишився наодинці з великодержавницькими амбіціями
1
Шаповал Ю.І. Україна 20 – 50-х років: сторінки ненаписаної історії. – К.: Наук.
думка, 1993. – С. 25.
2
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 100, арк. 76.
3
Шаповал Ю. Україна 20 – 50-х років... – С. 27-28.
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Сталіна в Україні. На червневому (1926 р.) пленумі ЦК КП(б)У він
визнає помилковими деякі свої заяви та дії, у тому числі й пропозиції
щодо відставки Кагановича1. Критика Шумського почастішала, особливо
протягом другої половини 1926 р., хоча він продовжував активно
працювати. 10 грудня 1926 р. старий більшовик Ю. Ларін написав
статтю „Про проведення культурно-суспільної націоналізації”,
адресовану редакції журналу „Більшовик України”, а 23 грудня Є. Гірчак
– член редколегії – надіслав її Чубарю для ознайомлення. Стаття була
замовною і стосувалася принципових питань українізації та політики
коренізації. Ю. Ларін зазначав, що українізація викликає роздратування,
тому що з посад звільняють росіян, забороняють російську мову2. Він
мав рацію, коли говорив про „показову українізацію”, але його
тлумачення „місцевої національної культури”, „місцевої національної
непролетарської інтелігенції, широко просоченої націоналістичними
настроями” свідчили про політичну позицію автора та замовника
матеріалу. Вона не потрапила до журналу, її не було опубліковано, але
тенденція була зрозумілою: показати громадськості „уклон до
націоналізму”. Ларін апелював до політиків в Україні, звертаючи увагу
на примусову не лише українізацію, а також „євреїзацію”. Він
демонстративно виокремлював радикалізм політики українізації, яку
здійснював нарком освіти Шумський. „Освітянський апарат, – зазначав
Ларін, – це в основному апарат інтелігентський, до того ж
інтелігентський переважно дрібнобуржуазного і середньобуржуазного
походження. Цей прошарок завжди і скрізь є найбільш ревним
представником
шовіністично-націоналістичних
тенденцій”3.
Вимальовувався образ „націонал-уклонізму”: так зване дрібнобуржуазне
соціальне походження, антиросійські настрої, сепаратизм політичний і
духовний.
Діяльність наркома освіти Шумського виходила за рамки обов’язків
номенклатурного чиновника – слухняного і довірливого, котрий діяв би
за вказівкою згори, тому що він намагався розбудовувати державні
інститути влади шляхом їх українізації, тобто реалізації союзного
договору. Нарком Шумський, якщо проаналізувати його період
управління системою освіти в 1924 – 1927 рр., фактично продовжив
курс, започаткований Гриньком стосовно відносин із російським
Наркомосом. Уніфікації системи освіти в Україні за роки Шумського не
сталося, хоча не було і радикальної її модернізації. 7 лютого 1927 р.,
захищаючись від звинувачень у форсуванні темпів українізації,
Шумський спростував чутки про переслідування російської мови, тому
що „великий відсоток українських дітей, в основному, учаться ще в
російських школах”4. Багатьох чиновників, у тому числі

1

Шаповал Ю. Людина і система... – С. 139.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 2256, арк. 18.
Там само, арк. 20.
4
Там само, оп. 6, спр. 93, арк. 59.
2
3
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російськомовного В.Я. Чубаря, дратувало те, що Шумський зараховував
росіян в Україні до нацменшин.
Стенограми засідань політбюро ЦК КП(б)У зберегли інформацію про
відверте та цинічне цькування Шумського, про політичну розправу над
ним. Варто зазначити дивовижну непоступливість Шумського, його
амбітність, здатність загострювати ситуацію, навіть проти самого себе.
„Що до Наркомосвіти, – говорив він 2 лютого 1927 р. на політбюро ЦК
КП(б)У, – то я рік тому назад просив зняти мене і протягом півроку
повторював це не один раз, а це відхиляли. На що мене держати, коли
при цій атмосфері, яка утворюється в партії, я буду лише шкодити
справі. Я ставив це питання, щоб мене зняли, й зараз настоюю на
цьому”1. Він просив відставки, але його протягом 1926 р. не звільняли,
оскільки „розкручували” ухильництво в Україні до його оформлення в
ідеологію „шумськизму” та „хвильовизму”, тобто до офіційного
таврування самобутності суспільного та культурно-освітнього життя.
Вочевидь, розкрутити „націонал-ухильництво” Затонського було б
значно складніше, ніж імпульсивного Шумського. „Що до справи, –
продовжував Олександр Якович, – то ніхто не повірить, хто знає
діяльність НКОсу, що діло зіпсоване. Справа добре стоїть, треба лише
усунути політичні труднощі разом з персоною, яка може шкодити. Та
декламація, яка тут розведена, це шелуха”2. Опальний нарком освіти
вимагав від політбюро термінової відставки та направлення в
розпорядження ЦК. На сторінках „Більшовика України” з’явилася стаття
Шумського про ідеологічну боротьбу в українському культурному
житті, автор якої засвідчив свою одностайність з „діяльністю ЦК щодо
проведення українізації”3. Він зізнався, що в царині „національної
політики” не завжди обстоював „слушні погляди”4. А тим часом ЦК
КП(б)У за ідейного керівництва Кагановича визнав помилки Шумського,
які полягали: „1) в органічному наполегливому нерозумінні ролі
робітничого класу у вирішенні національного питання на Україні; 2) в
чисто бюрократичному, націоналістичному, не більшовицькому підході
до проведення національної політики в середовищі пролетаріату на
Україні; 3) у певній невірі в сили і здібності нашої партії проводити
національну політику на Україні; 4) ідеологічній близькості до чисто
занепадницьких і поразницьких настроїв деяких нестійких членів партії,
які заплутались стосовно перспектив соціалістичного будівництва; 5) у
цілком викривленому уявленні про нашу партію як про носительку
російського шовінізму, яка начебто пригнічує комуністів-українців; 6) в
зоологічній ненависті до російських партійних кадрів і до тих членів
партії – українців, які проводять загальнопартійну лінію і борються з
націоналістичними ухилами; 7) у співчутті та підтримці групи
українських літераторів, які проголосили орієнтацію української
1

Там само, арк. 71.
Там само, арк. 71-72.
Шумський О. Ідеологічна боротьба в українському культурному процесі // Більшовик
України. – 1927. – № 2. – С. 24.
4
Там само. – С. 25.
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культури на капіталістичну Європу, на противагу Москві”1. Не кожен
знав про роль робітників у розв’язанні національного питання, хоча
упорядники цього звинувачення знали про те, що пролетаріат в Україні
був російським за мовою та національним походженням, особливо
індустріальний, тому яким чином „проводити національну політику в
середовищі пролетаріату” – виявилося питанням суперечливим. Натяки
про „зоологічну ненависть до російських партійних кадрів” стосувалися,
очевидно, конфлікту Шумського та Кагановича, а не решти
представників союзної номенклатури в Україні. Ярлик „націоналухильника” не віддзеркалював повною мірою політичної діяльності
Шумського, але підкреслював його феномен. Ніхто з його попередників,
тобто наркомів освіти, не наважився кинути виклик уніфікаторам
культурно-освітнього життя в Україні, вимагаючи їх заміщення.
Ухильництво
Шумського
засвідчило
провінційний
статус
республіканської номенклатури, яка в особі наркома освіти прагнула
перегляду повноважень, але зазнала першого серйозного політичного
переслідування.
Тлумачення Шумським національного питання суттєво вирізнялося
від політичних звинувачень, викладених у цитованому вище документі.
Ще в серпні 1919 р., коли він очолював Наркомос, боротьбист
Шумський написав проект документа „До подолання національного
питання”, у якому засуджував капіталізм і дрібнобуржуазну ідеологію за
уярмлення нації, підтримував РКП(б), що скасовувала будь-які
національні привілеї, критикував „примусову русифікацію царатом”
українського народу2. Боротьбисти сподівалися, що розвиток
національної культури сприятиме рівноправності соціально-економічній
та політичній у період будівництва соціалізму. У меморандумі УКП(б)
до Виконкому 3-го Комінтерну було викладено програму боротьбистів,
що засвідчила їхню позицію: Україна – не Росія, тому що має суттєві
відмінності розвитку. Головне те, що вони перебирали на себе
„керівництво українським комуністичним центром, який би виріс з
соціально-економічного і національно-культурного ґрунту України”3,
тобто усували КП(б)У з політичної арени, а натомість проголошували
себе лідерами. Трагедія боротьбистів, на переконання Д. Мейса та М.
Панчука, полягала в тому, що вони були „ортодоксальними та
революційними марксистами”4. Українізація, яку вони проштовхували,
виявилася тактикою революційної боротьби за оновлення українського
суспільства, але була відсутня стратегія. Політичний феномен „націоналухильництва” Шумського був відчайдушною спробою поширення
українізації в царині суспільно-політичного життя, партійного
будівництва, кадрового забезпечення номенклатурних посад. Українська
1

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 123, арк. 95.
Мейс Дж., Панчук М. Український національний комунізм. Трагічні ілюзії:
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3
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революція висунула ліві соціалістичні гасла, але не встигла їх
реалізувати, адаптуючись до умов більшовицької модернізації
соціально-економічних та політичних відносин. Політико-ідеологічні
пріоритети українських лівих партій трансформувалися в українізації,
яку центральна партійно-радянська номенклатура звела до рівня
мовознавства функціонерами української мови, до канцелярського
діловодства.
Усунення Шумського з Наркомосу не означало призупинення
українізації, а, навпаки, продовження її відповідно до вимог і принципів,
встановлених
партійно-номенклатурним
керівництвом
ВКП(б).
Сепаратизм та „ухил” було засуджено, особу встановлено, справу
зроблено.
24 лютого 1927 р. президія ВУЦВКу задовольнила „прохання
т. Шумського О.Я. про звільнення його від виконання обов’язків НКО
УСРР”1. Два роки він працював ректором Ленінградського інституту
народного господарства, а з липня 1929 р. до лютого 1930 р. – ректором
політехнічного інституту, тобто був позбавлений політичної діяльності.
Протягом року, починаючи з лютого 1930 р., був заступником завідувача
агітаційно-масового відділу ЦК ВКП(б), а з 1931 р. і до травня 1933 р.
очолював ЦК профспілок працівників освіти2. 26 травня 1933 р.
О.Я. Шумського арештували, а 5 вересня того самого року виголосили
вирок: 10 років таборів. Про його випробування свідчить архівна справа,
яка зберігається в ЦДАГО України, трагічну долю колишнього наркома
освіти загалом висвітлено. 13 травня 1943 р. його звільнили з заслання,
але три роки утримували на лікуванні в Єнісейську та Красноярську, яке
завершилося тим, що 18 вересня 1946 р. на шляху до України він
раптово помер. Шумського реабілітували в 1957 р., тому що він справді
був жертвою політичних репресій: спочатку в 1927 р., а згодом у 1933 р.

1
Центральний державний архів вищих органів управління України, ф. 166, оп. 12,
спр. 8036, арк. 1.
2
ЦДАГО України, ф. 39, оп. 4, спр. 237, арк. 20.
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Солдатенко В.Ф. (Київ)
МИКОЛА СКРИПНИК
І РЕФОРМА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ
У статті досліджується внесок М. Скрипника в реформу
українського правопису. Автор переконаний, що завдяки цій реформі
вперше за багато віків українській мові вперше було надано національнодержавного статусу.
5 березня 1927 р. відомий політичний і державний діяч М. Скрипник
був
призначений
наркомом
освіти
Української
Радянської
Соціалістичної Республіки. Це був розпал здійснення політики
українізації, і наділений дуже широкими повноваженнями керівник цілої
ідеологічної галузі відразу поринув у розв’язання величезного спектра
дуже складних і надзвичайно важливих проблем.
Склалося так, що однією з перших масштабних справ, які довелося
вирішувати М. Скрипнику – наркому освіти, стало упорядкування
українського правопису. Цей аспект його діяльності одержав свого часу
оцінку в політичній літературі, потім широко дискутувався в історичній і
мовознавчій літературі, а відлуння дискусій дійшло і до наших днів, час
від часу спалахує новими ремінісценціями в процесі мовної реформи, що
її намагаються провести і проводять нині.
Фактологічний бік справи досліджений достеменно – і навряд чи
варто вдаватися до повторень усім добре відомого1. А ось оцінки
вчиненого тоді, визначення ролі М. Скрипника різняться.
Гадаємо, за відправні моменти для вироблення наукових,
об'єктивних, справді історичних підходів мають бути наступні.
До другої половини 20-х років ХХ ст. унормованої української мови
просто не було. Таким показним виявився спадок довготривалої
бездержавності нації, яка загалом ніколи не втрачала власної мови,
розвинула її до блискучих літературних зразків (Тарас Шевченко, Марко
Вовчок,
Іван
Нечуй-Левицький,
Леся
Українка,
Михайло
Коцюбинський), неповторної пісенної мелодійності в усній народній
творчості, однак вражала її недосконалістю, різнобоєм у науковій
літературі, періодиці, офіційно-ділових документах.
В останньому легко переконують друковані тексти, усні виступи
(звісно, у стенографічних передачах чи газетних варіантах), епістолярії
Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Сергія Єфремова,
Івана Стешенка, Симона Петлюри, Софії Русової, Олени Пчілки, Микити
Шаповала, Сергія Шелухіна, В'ячеслава Липинського, Дмитра
Дорошенка, Євгена Чикаленка, Михайла Тугана-Барановського, Миколи
1
Див., напр.: Солдатенко В.Ф. Незламний. Життя і смерть Миколи Скрипника. – К.,
2002. – С. 140-194.
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Порша, Ничипора Григоріїва та інших діячів доби Української
революції. Але ж наведений перелік прізвищ – то (звісно, неповний)
справжній цвіт української нації, особистості зі стійкою репутацією
мислителів, вчених, літераторів, публіцистів, врешті – політиків,
масштабність яких сягала національних меж.
Що тут говорити про революціонерів-більшовиків, і серед них
Миколу Скрипника, Григорія Петровського, Володимира Затонського,
Власа Чубаря, Григорія Гринька, Олександра Шумського? Прізвища
Георгія Пятакова, Еммануїла Квірінга, Станіслава Косіора, Християна
Раковського, Євгенії Бош, Серафими Гопнер, Дмитра Мануїльського зі
зрозумілих причин взагалі недоречно згадувати. Безперечно, серед них
було чимало людей від природи здібних, обдарованих, навіть
талановитих, але таких, які не мали систематичної, ґрунтовної освіти.
Вона здобувалася здебільшого на одному-двох курсах університетів (їх
виключали з вузів за революційну діяльність), під час поневірянь по
тюрмах і на сибірських засланнях, на нелегальній роботі по неозорій і
багатомовній Росії, в еміграції.
Не дивно, що ці люди нерідко володіли не однією іноземною мовою
(так, той же М. Скрипник досить пристойно знав французьку та
німецьку, інші, як на сьогодні – взагалі були поліглотами), однак
спілкувалися здебільшого російською і майже не розвивали, не
збагачували знання рідної, української мови. Більше того, вони були, не
усвідомлюючи того, носіями загрозливої тенденції – привнесення в
українську мову величезної кількості русизмів, "перекалькування"
багатьох російських термінів в українські. Особливою "зоною ризику"
виявлялася мовна сфера, пов'язана із суспільним життям. Революційна
термінологія, віяння нового життя отримували більшовицькі, а відтак
російські наймення.
І, здавалось, немає жодної потреби в тому, щоб особливо
переінакшувати народжувані новації – просто, у разі потреби наближати
їх до традиційного українського звучання, давати їм лише власні суфікси
і закінчення. Звісно, ця невідворотна природна тенденція, що йшла не
від єства, коріння, традицій власної, а чужої, хай, навіть і близької мови,
несла в собі очевидний негативний заряд, з неминучістю вона мала
позначитися на всьому мовно-творчому процесі, на віддаленні практики
мовного спілкування від народних, літературних засад.
Наскільки глибоко розумів М. Скрипник усю сутність і складність
означеної ситуації, судити непросто: сам він не виявив схильності до
теоретизування у мовній сфері. Та, можливо, це зрештою не так уже й
важливо. Якщо навіть він діяв більше інтуїтивно, а не на бездоганному
теоретичному фундаменті, його рішення і кроки щодо мовної реформи
не можуть бути ніяк применшеними.
Він, вочевидь, відчував, що затягування дискусій – це породження
все нових і нових проблем, кінця яким ніколи не буде, і застосував, як і в
інших випадках, тактику революційного натиску, прискореного темпу.
Він знав, що попередники "критичну масу" матеріалу вже напрацювали
і, тільки-но очолив комісію по впорядкуванню правопису (а вона
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працювала відповідно до наказу РНК УСРР ще з 23 липня 1925 року), як
відразу ж призначив на 26 травня 1927 р. правописну конференцію.
Можливо, така оперативність немалою мірою пояснювалась і
усвідомленням того, що, закликаючи партійно-радянський апарат,
неукраїнське робітництво до оволодіння українською мовою, варто було,
передусім, потурбуватися про якості останньої, про її досконалість,
чистоту, наукову довершеність, про те, щоб змалечку навчати кожного
не якомусь примітивному сурогату, а справді чудодійному витвору нації,
звісно, надавши йому відповідної "огранки" та сили загального правила.
В усякому разі такий підхід був цілком у дусі поведінки М. Скрипника.
Під час підготовки до конференції довелось оперативно розв'язувати
дуже складні організаційно-наукові завдання.
Новий нарком, як досвідчений, вправний, масштабний політик, хотів
бачити конференцію неодмінно всеукраїнською. Для цього в її роботі
мали взяти обов'язкову участь представники різних регіонів України, у
тому числі і Західної України. Це давало змогу посадити за один стіл
тих, хто в заочній дискусії з мовних проблем дотримувався дуже
відмінних поглядів. І виграш від того був подвійним. По-перше, Наукове
товариство імені Т. Шевченка у Львові було явно невдоволене
створеними нашвидкоруч Українською академією наук у 1919-1920 рр.
"Найголовнішими правилами українського правопису", затвердженими
радянською владою в 1921 р. Члени НТШ підготували свій проект
правопису і зі всіх точок зору (і наукової, і політичної, і національнособорницької) важливо було ґрунтовно ознайомитися з позицією
галичан, взяти від них усе раціональне (а в тому, що воно є, сумніватись
не доводилося).
По-друге, галичани створили б зовсім не формальну противагу
згаданим тенденціям російщення української мови і, попри різні
ускладнення, можливі звинувачення допомогли б відстоюванню її засад,
її природної самобутності й осібності, наближених до народних джерел і
кращих літературних надбань.
Важко було б переоцінити і духовно-культурне значення вироблення
єдиного правопису для розірваного на частини українського народу, для
його недалекого (у це вірив М. Скрипник) об'єднання у цілість.
Слід згадати, що у день відкриття конференції представники
західноукраїнських земель виголосили спеціальну декларацію, у якій
говорилося: „Представники західноукраїнських земель, стоючи на
сторожі єдності культурно-національних досягнень, а через них і
громадсько-політичного стану всього українського народу в усьому
світі, висловлюють своє щире визнання славетної оборони старих
культурних набутків українського народу й їх майбутнього розквіту з
боку голови конференції Миколи Олексійовича Скрипника”1.

1
Конференція в справі впорядження українського правопису // Пролетарская правда. –
1927. – 27 травня.

264

Україна – мова

Микола Скрипник залишався вірним собі: беручись за справу, слід,
передусім, збагнути її суть, "поглянути в корінь" і потім діяти, ставлячи
понад усе інтереси самої справи, і тільки справи, а не на догоду кому б
то не було.
Не влаштовувала його і роль "весільного генерала", який би лише
освячував своєю високою присутністю дійство. Це він довів і в промові
на конференції, і в ході ґрунтовних дискусій (наукове зібрання
напружено працювало з 26 травня до 6 червня 1927 р.), за якими уважно,
прискіпливо стежив, спрямовував, і, врешті, в опублікованих пізніше
статтях про підсумки обговорення правопису оцінював. Він зацікавлено
доходив до тонкощів, демонстрував неабиякі спеціальні знання і заражав
усіх настроєм, що вирішується справа надзвичайної національнодержавної ваги. Останнє розуміли далеко не всі, сприймаючи суперечки
як щось суто академічне чи, навіть, схоластичне, а то й марне, шкідливе.
1 червня 1927 р. газети „Пролетарская правда” і „Комуніст” вмістили
статтю
А.Річицького
„Політичні
висновки
з
правописного
реформаторства”, у якій свідомо загострювалися окремі моменти
керівництва роботою конференції, а окремі ставилися під сумнів.
М.Скрипник домігся, щоб питання про згадану публікацію було
винесено на засідання Політбюро ЦК КП(б)У, яке визнало статтю з
необґрунтованими нападками на М.Скрипника помилковою1.
Дуже прикметний і такий факт. 3 червня 1927 р. Політбюро ЦК
КП(б)У заслухало повідомлення М.Скрипника про роботу конференції й
ухвалило:
„1. Лінію керівництва т. Скрипником конференцією по українському
правопису схвалити.
2. Визнати політично недоцільним введення в український правопис
нових термінів „дж”, „дз”, а також недоцільним уникнення апострофа”2.
Однак М.Скрипник вважав, що далеко не всі питання можна й варто
вирішувати з погляду політичної доцільності. Будучи членом Політбюро
і загалом дисциплінованим партійцем, він усе ж віддавав перевагу
науковій аргументації й логіці. А відтак наприкінці роботи конференції
він ставить питання про перегляд згаданої постанови про запровадження
латинських літер „s” та „z” для позначення звуків „дж” і „дз”. І
конференція після мотивації пропозиції М.Скрипника згоджується з
ним, передавши проблему „на дальше обговорення науковим інстанціям
і широким колам суспільності”3.
Результати роботи конференції виявилися плідними. Її матеріали
державна правописна комісія ретельно опрацьовувала під керівництвом
М. Скрипника ще більше року, старанно враховуючи все цінне і корисне
1
Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 1, спр. 3,
арк. 265.
2
Цит. за: Шаповал Ю.І. «Ухил Миколи Скрипника»: механізм фабрикації // Скрипник
Микола Олексійович. До 125-річчя з дня народження. Матеріали «круглого столу» в
Інститут історії України 24 січня 1997 р. – К., 1998. – С. 51-52.
3
Конференція в справі впорядкування українського правопису // Пролетарская правда.
– 1927. – 6 червня.
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(на цій стадії голова вважав поспіх зовсім невиправданим). 4 вересня
1928 р. Рада Народних Комісарів Української СРР на доповідь
М. Скрипника ухвалила постанову, у якій говорилося: "Доручити
Народному Комісарові Освіти УСРР тов. Скрипникові остаточно
затвердити проекта українського правопису. ...Визнати, що зазначений
український державний правопис мусить набути загального
обов'язкового характеру"1. На виконання урядової ухвали 5 вересня
1928 р. М. Скрипник постановив: "Доручити управлінням НКО та
Державному видавництву України розробити порядок переведення до
життя українського державного правопису, передбачивши зокрема ті
випадки, коли можна в друкованих виданнях припускати відступлення
від державного правопису, як, наприклад, при виданні історичних
документів, суто лінгвістичних написів і т.п."2
Новий український правопис тут же й надовго охрестили
"скрипниківським". Слід відразу сказати, що він виявився далеко
небездоганним. Не все в ньому органічно поєдналося, як того прагнув
Микола Олексійович. Галичани відмовилися прийняти правопис у
повному обсязі, хоча за винятком вимоги усунення апострофу, всі інші
їхні пропозиції було враховано. Наддніпрянці неабияк нервувалися,
спантеличено ламаючи язика над словами з незвичною літерою "ґ" і
пом'якшеною "л", постійно губилися при визначенні родової ознаки
іноземних запозичень термінів на зразок "кляса", "метода", "заля",
"гастроля" тощо.
Небезпідставними, мабуть, були звинувачення і у широких,
невмотивованих залученнях до української мови полонізмів – слів
польського походження. Іронію, глум (а іноді й обурення) викликали й
штучні підходи до словотворення на зразок:
застувач – відповідник російською мовою экран
копалка
–
экскаватор
дотик
–
контакт
притичка
–
штепсель
жільникарня
–
кабельный завод
автомобілярня –
автозавод
цяцькарня
–
фабрика игрушек
взуттярня
–
обувная фабрика
електровня
–
электростанция
неділка
–
атом
дрібень
–
петит
письмівка
–
курсив
витинок
–
сектор
утинок
–
сегмент

Усе то так. І на рівні пошуку недоліків у "скрипниківському
правописі" на конкретних прикладах розмову можна продовжувати й
далі.
1
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, ф. 166,
оп. 8, спр. 40, арк. 205, 206.
2
Там само, оп. 7, спр. 204, арк. 15; оп 8, спр. 40, арк. 205.
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Однак головне, чого досяг М. Скрипник проведеною реформою,
полягало в іншому. Передусім, вперше за багато віків українській мові
офіційно було надано національно-державний статус. По-друге, створено,
хай не найдосконаліші (сам по собі цей процес справді довготривалий,
складний, копіткий – і взагалі важко стверджувати, що має своє завершення)
наукові засади національного мовотворення, вироблено відповідні
нормативи, винайдено певні перепони для чужорідних впливів і наближення
наукового, ділового мовлення до природних народних джерел мови,
впровадження її літературно вивершених надбань.
По-третє, незважаючи на те, що "скрипниківський правопис" було
офіційно відмінено зразу по його смерті, життєдайність правопису
виявилась вельми потужною. Він вживався майже в повному обсязі на
західноукраїнських теренах аж до початку там радянських перетворень.
Панує й донині в західній українській діаспорі. Він давав незнищенні
паростки під час усіх наступних спроб під виглядом об'єктивної дії
інтернаціоналістських тенденцій здеформувати природні основи української
мови. Не випадково правопис чи його елементи має чималу притягальну
силу, коли йде надто нелегкий і затяжний процес пошуку варіантів мовної
реформи. Єдине, що в даному випадку викликає природне невдоволення і
заперечення – це бажання не стільки наслідувати загальні Скрипникові
підходи до справи, скільки реанімувати окремі (часто не безсумнівні,
відхилені життям) їх зовнішні прояви.

Сележан Й.Ю. (Чернівці)
МОВОЗНАВСТВО ІВАНА ОГІЄНКА
У статті висвітлюється мовознавча спадщина І. Огієнка.
Досліджується праця І. Огієнка у сфері української лексикографії,
лінгвософії, психолінгвістики, творенні словників тощо.
Іван Огієнко (митрополит Іларіон) належить до числа тих учених, чиї
імена у попередні десятиліття з відомих політичних та ідеологічних
причин несправедливо замовчували, паплюжили, фальсифікували. Він
гармонійно поєднував у собі якості педагога, історика, філософа,
перекладача, філолога, публіциста, поета і прозаїка, освітнього,
політичного, державного і громадського діяча, ієрарха церкви.
Аналізуючи його творчу спадщину, можна зробити висновок: вона
винятково актуальна в умовах становлення незалежної України.
Суспільно-політичні, глибоко гуманістичні і демократичні погляди
І. Огієнка формувалися в умовах наростання змагань рідного народу за
національну свободу, власну державу.
На просвітницькій, науковій і педагогічній ниві він працював поряд з
Б. Грінченком,
М. Грушевським,
А. Кримським,
Є. Тимченком,
С. Русовою й іншими відомими українськими діячами, зокрема,
керівниками уряду УНР.
Науково-педагогічна спадщина І. Огієнка в Україні малодосліджена.
Ім’я професора замовчувалося, хоча за кордоном він був відомий як
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вчений, церковний і громадсько-політичний діяч. Його праця
багатогранна й універсальна.
Вивчення наукової спадщини Івана Огієнка знаходимо у численних
наукових дослідженнях провідних учених, а саме: В. Лучук. “Іван
Огієнко – поет” // “Гаряча молитва моя – найперше за Вас!” (до 110річчя від дня народження митрополита Іларіона); Д. Бучинський. “
Невтомний учитель” // Наша культура; Ю.Мулик-Луцик. “До
філософських методів наукової праці митрополита Іларіона”; Сергій
Балтівець. “Іван Огієнко про мовну функцію психічного самозбереження
нації”; Андрій Бурячок “Давньоруський і староруський періоди в
розвитку української літературної мови у висвітленні І. Огієнка”; Віктор
Слюсаренко. “Іван Огієнко про формування націоналної свідомості”;
Світлана Мартиненко. “Педагогічна спадщина Івана Огієнка”; Тетяна
Біленко. “Мова як елемент національного, релігійно-церковного життя (у
світлі поглядів І. Огієнка)”; Микола Тимошик. “Митрополит Іларіон
(Іван Огієнко) і Українська церква”; М. Жулинський, П. Кононенко,
О. Мишанич. “Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське
відродження”; А.Завадовський. “І. Огієнко – головний уповноважений
уряду УНР”; Ж.Ананко, “Ідея державної педагогіки у політичній сфері
С. Петлюри і І. Огієнка”.
Мовознавча спадщина Івана Огієнка – це перш за все основні
проблеми його наукових досліджень про чистоту і правильність
української мови, українські переклади Святого Письма, історія
церковнослов’янської мови, український правопис, історія української
літературної мови, український стилістичний словник, словник до
Крехівського Апостола, граматично-стилістичний словник Шевченкової
мови, лінгвософія і психолінгвістика та чимало інших мовознавчих
публікацій, які конче на часі потребують бути вивченими і
дослідженими.
На створення І. Огієнком мовознавчих праць впливало декілька
факторів. Насамперед це природжена тяга вченого до питань мови, а
згодом розуміння значення досліджень з мовознавчої проблематики для
розпитку національної науки. Практично не було такої галузі
мовознавства, де б він не залишив свого сліду: проблеми кирилівської
палеографії і церковнослов'янської мови, граматика (історична й
сучасна), етимологія і семасіологія, фразеологічний світ мови,
багатогранність лексики, стилістика. Усе це – тільки невеликий перелік
його лінгвістичних зацікавлень.
Другою причиною і, здається, найважливішою була недостатня
вивченість багатьох мовознавчих тем, що й змушувало вдаватися до
відповідного вивчення матеріалу і подальших наукових узагальнень
(особливо коли автор ставив собі два завдання: зацікавити темою як
науковців, учителів і студентство, так і широкий загал; там так мало
було ще цього "історичного знання своєї рідної мови")1. До
1

Огієнко. І. Чистота й правильність української мови … – С. 9.
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різнотематичності праць спричинялися і самі життєві обставини:
еміграційні умови, коли довгі роки І. Огієнко не мав доступу до багатьох
історичних джерел, що залишалися в Україні. Багато наукових творів
його написано в популярній формі, але їх популярність особлива, вона
майже не виходить за межі "дослідної праці"1.
Найтиповішим означенням для Огієнкової мовознавчої спадщини є
загальнопоширений термін "праця", яку в різних ситуаціях автор
ототожнює з "коротким синтетичним викладом", "курсом викладів
(лекцій)" і навіть... "підручним довідником", а часом і "вступним
курсом" до університетських дисциплін2. Тут найперше виділяється 12
томів "Історії церковнослов'янської мови" – цілий блок грунтовних
монографій, що всебічно висвітлюють історію української мови в
контексті європейського і світового літературно-мистецького та
науково-освітнього процесу. Синонімом до "праць" є і "студії"
(наприклад, "Українська літературна мова і Крехівський "Апостол"...,
хоч "студіями" Огієнко часом називав і окремі наукові розвідки
(наприклад, "Двійне число в українській мові").
Одним з улюблених жанрів був нарис, параметри науковості якого
ставали досить широкими: від "критичної палеографічно-методологічної
студії" про те, як видавати стародавні кириличні пам'ятки до формально
названого нарису-рецензії). Інколи нарис ототожнювався з "Короткою
історією культурного життя" ("Українська культура", 1918), а часом
ставав навіть "оповіданням" і "коротким курсом" ("Історія української
літературної мови", 1949) чи "богословсько-мовним нарисом".
Сам автор не завжди визначав жанр цих творів і не ставив його під
заголовком на титульному аркуші, волів обґрунтувати його радше в
тексті передмови. Прикладом цього в галузі історії, палеографії,
лінґвістики й літератури є такі твори, як "Глаголиця не повстала з
мінускульного письма" – нарис історично-палеографічний, "Дві грамоти
воєводи
Валаського..."
–
нарис
палеографічно-лінґвістичний,
"Дерманська друкарня..." – нарис історико-літературний.
Багато мовознавчих творів іменується "курсами" ("Чистота і
правильність української мови" (1925), "Складня української мови – як
перша спроба курсу нормативної складні" (1935, 1938). Деякі твори
Огієнка мають назву історичного нарису ("Новочасний церковнослов'янський правопис", 1926), додаючи тут же, що це матеріал "із
семинара церковно-слов'янської мови Православного Богословського
виділу Варшавського університету". "Курсом викладів" дослідник часто
називав фактично монографічні дослідження (як, приміром, уже згадане
"Повстання азбуки..."). Цікавим є також "популярно-науковий курс з
історичним освітленням”, що вийшов 1927 р. під назвою “Нариси з
історії української мови. Система українського правопису”. Часто до
таких “курсів” входили згодом окремо написані “розвідки” (більші чи
менші) – як, наприклад, “історично-літературна розвідка “Триязична
1
Мулик-Луцик Ю. Наукова праця Митрополита Іларіона // Ювілейна книга «На
пошану…» – С. 97.
2
Огієнко І. Історія церковнослов’янської мови. Повстання азбуки… – Т. 4. – С. 6.
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єресь..." (1927), що увійшли в переробленому вигляді до двотомної
монографії "Костянтин і Мефодій. їх життя і діяльність" (1926). Розвідку
автор скромно назвав лишень "спробою характеристики".
Цінним є ще один тип праць – словники. Виходячи з уже згаданих
методологічних засад (про єдність "монографії – підручника –
бібліографічного апарату"), професор свій будь-який словник часто
називає "підручною книгою", приміром, "Український стилістичний
словник" (1924). "Підручною книжкою" називав Огієнко і "Український
правопис зі словничком" (1925). Коли ж ішлося про минуле правопису,
відповідно опрацьований матеріал ставав історичним нарисом
("Новочасний церковно-слов'янський правопис", 1926). "Покажчиком"
для Огієнка стають часом невеликі словники, що їх він уміщував у
додатках у кінці своїх монографій.
Різними є і підручники. Окрім названих, він ще ставав інколи
коротким курсом ("Краткий курс украинского языка", 1918). Окрім
Огієнкових підручників у класичному, педагогічному розумінні, деякі з
них своїм універсальним призначенням наближалися до самовчителя,
органічно поєднуючи функції хрестоматії. Під цим кутом зору цікавий і
його погляд на Біблію "як найкращий підручник вивчення літературної
мови" і на "Кобзар" як найкращий підручник із граматики української
мови1.
Близькі до "підручникового жанру" й посібники І. Огієнка, головно
до 1917 р., переважно російською мовою ("пособия"). Зокрема, "Об
ударении в географических именах", 1912. Мала вона самоосвітнє
спрямування, поєднуючи в собі функції підручника і самовчителя. Тоді
ж, за час викладацької праці в Київському університеті та в інших
столичних навчальних закладах, проф. Огієнко видає низку невеликих
шкільних словників. Їх він теж називає "посібниками" ("Словарь
общеупотребительных иностранных слов в русском языке", 1912).
Власне, у таких посібниках-словниках автор поступово вводить
українського читача в духовний світ рідної мови, наприклад, коли
йшлося про українізми – "іншомовні слова" – в російській мові, а також
про наголоси й ін.
Одним із найпоширеніших був жанр "курсу"; особливо "популярні
курси з історичним освітленням мови" ("Чистота і правильність
української мови", 1925), що водночас були й "короткою стилістичною
граматикою". Окрім таких популярних, для найширшого кола читачів
курсів є у вченого такі праці, як "Складня української мови" ("Перша
спроба курсу нормативної складні").
Щодо "лекцій", то вони в дослідника будувались як "особисті
записки-конспекти" що виникали "при вивченні чи при викладанні
рідної мови"2. Поява щораз то нових "лекцій в І. Огієнка зумовлювалася
1
Огієнко І. Не маємо каменя наріжного! Українські переклади Святого Письма // Рідна
мова. – 1934. – Ч. 4. – С. 136.
2
Огиенко И.И. Предисловие // Огиенко И. Краткий курс украинского языка. – К., 1918.
– С. 3.
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консервативністю шкільних граматик, розкриття за їх допомогою
граматичного матеріалу мало на меті "відсвіжити нашу науку рідної
мови"1.
Помітне місце в його мовознавчих працях займає і "розвідка" –
переважно "історично-літературна" ("Триязична єресь за часів
Костянтина й Мефодія", 1927), у якій синтетично викладено матеріал з
історії богослужбової мови, історії культури й освіти в європейському
контексті. До цих праць наближаються і "спроби характеристик на
основі історичних матеріалів" різних проблем, приміром, "КостянтинФілософ" (1926).
Як і нарис (з його широкими жанровими можливостями), своєрідно
виявляють себе його "уваги" та "зауваги". "Короткі вступні уваги" – то
переважно кілька лаконічних фраз в Огієнка, що орієнтують читача про
суть публікованого далі матеріалу – короткого словника-покажчика,
списку літератури, хрестоматійних додатків тощо2. Окреме значення
мали "історично-методологічні уваги", що, звичайно, супроводжували
старанно і фахово опрацьований матеріал до аналізованої теми3.
Зауважимо, що Огієнкові словники часто виконували роль "мовних
консультацій". Був то фактично невеликий текстовий матеріал,
"словникові статті", які в методичному плані наближалися до звичайних
порад для вчителя4. Різножанровими (за способом викладу й методом
аналізу) були етимологічно-семантичні студії над одним словом ("Перше
значення слова "Україна" // Наша культура. – 1952. – Ч. 5/70).
В арсеналі Огієнкової різножанровості наукових праць є і так званий
"розгляд", тобто реферативний огляд відповідної теми, наприклад
"Українська граматична література" (1908), де стисло охарактеризовано
різні українські граматики по обидва боки Збруча, маючи на меті
ознайомити українське вчительство із станом педагогічної думки. Щодо
мовних “оглядів”, то вони часто є синонімами оглядових рецензій (“З
чеського мовознавства” // Наша культура. – 1937. – Кн. 4/24).
І, нарешті, бібліографічні покажчики з питань мови. До них, окрім
найпершої ознаки – повноти, дослідник вважав за потрібне вводити
маловідомі, а то й зовсім незнані ще матеріали. Рідкісний фактаж у його
популярних покажчиках, зокрема покажчика "Українська мова" (1918),
що вийшов у світ фактично як "порадник студентам, учителям і всім, хто
бажає найкраще навчитись української мови".
Іван Огієнко – дослідник давнього письма. З-посеред
дослідницьких тем, що стосувалися церковнослов'янської і
старослов'янської мов, було (й залишається понині) нерозв'язаним
питання про походження азбуки й письма у слов'ян. Цій темі Огієнко
присвятив окремі монографії, статті, розвідки, а також спеціальні
1

Огієнко І. Післямова // Огієнко І. Складня української мови… – Ч. 2. – С. 219.
Правописностилістичний словничок. Короткі вступні зауваги // Огієнко І.
Український правопис зі словничком… – С. 24.
3
Огієнко І. Історичний словник української мови. Критичнометодолгічні уваги. –
Варшава, 1931. (Odbitka z “Prac Filologicznych”. – T. XV).
4
Слово Істини. – 1950. – С. 10.
2
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словники. Беручи участь у полеміці з Вайсом, Тейлером, Ягичем,
Добровським та ін. про походження глаголиці, дослідник висуває низку
вагомих аргументів, що переконливо свідчать про його велику
дослідницько-пошукову працю. Доскіпливий аналіз пам'яток грецького
(мінускульного) письма IX ст. із намаганням зробити певні аналогії до
письма XIII ст. (до чого вдавався Вайс), за переконанням Огієнка, науці
нічого не давало, бо "серед усіх найстаріших глаголицьких пам'яток Х–
ХІ ст." він не знаходив "ані однієї, щоб мали письмо хоч трохи подібне
до мінускульного1. Оскільки всі джерела називають глаголицю –
Костянтинове письмо – "новим", то і форми букв глаголиці мали бути з
"якогось іншого письма, нам не знаного". Те, що глаголиця була дечим
подібною до грецької мінускули, не свідчило про її походження від неї.
У ситуації, коли наука "не знала правдивого джерела глаголиці",
дослідник вдається до логічних припущень. Передовсім до того, що
Костянтинові сучасники називали його письмо "новим" (чого сам він
ніколи не спростовував). Окрім того, Зальцбурзький Меморандум 871 р.
твердив: "...у Паннонії появився був Мефодій і новоскладеними
слов'янськими письменами "noviter intentis sclavonis litteris" і вигнав
латинську мову".
І. Огієнко також вдається до інших побічних фактів, зокрема до
свідчень Чорноризця Храбра ("виразного грекофоба"), звертаючи увагу
на неодноразові твердження про те, що "Костянтин сътвори словянамъ
38 письменъ". Коли б справді було застосовано мінускульне письмо для
глаголиці, то не йшлося б про якесь його створення.
Остаточним аргументом про непоходження глаголиці із грецького
письма став порівняльний аналіз інших алфавітів. Коли б глаголиця мала
грецьке походження, то "Костянтин, – зауважував Огієнко, – мусив би
взяти для неї звичайні, скрізь уживані, мінускульні форми, як то зробив
автор кирилиці і як то свідчить "історія інших запозичених азбук". А в
той же час "сам характер письма, глаголичного та грецького
мінускульного, в основі своїй різний, цебто різні самим характером
азбуки, з різних культур узяті". Зрештою, й сама форма написання букв у
глаголиці і в грецькій мінускулі теж різна. Коли у глаголиці кожну букву
писали унціально ("цебто дуже старанно, поволі", то мінускульне письмо
IX ст. графікою дуже різниться; там "у того самого писаря в однім
письмі букви найрізнішої форми".
У низці мовознавчих творів і в підручниках (на матеріалі текстів XV–
XVIII
ст.)
І.Огієнко
відтворює
безперервність
традиції
церковнослов'янської мови в мові живій, сучасній. Передусім, це багато
спільних фонетичних особливостей: чергування г, к, х перед шиплячими
і свистячими; оглушення кінцевого дзвінкого приголосного в іменниках
чоловічого роду; вимова фрикативного г як латинське h, а не g та ін.
Торкаючись морфологічних особливостей сучасної мови, дослідник
нагадує нам, що вона має багато спільних відмінкових форм із
1

Огієнко І. Глаголиця не повстала… – С. 81.
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церковнослов'янською: як, наприклад, відмінкові закінчення родового
відмінка іменників жіночого роду на – сть (якраз у родовому маємо
спільне закінчення: -сти (а не -сті), (-ови; -еви, а не -у); цікавою є тут
форма знахідного відмінка для іменників чоловічого роду – "слів
неживих", що мають форму однакову з родовим, тобто -ого, наприклад:
вхопив дрюка, прислав листа. Дослідник виявляє ці спільні форми ще в
Галицькому Євангелії 1144 р. Цілком збережено й кличний
(церковнослов'янський) відмінок. Маємо залишки двоїни, а також
іменників на -ати (хлопчати, дівчати). Щодо неозначеної форми
дієслова, то сучасна мова зберегла давню традицію – дієслова на -ти.
Живою у сучасній мові є й форми давноминулого часу (ми були
прийшли), маємо також залишки і церковнослов'янського аориста –
особливої форми минулого часу (збереглися вони в деяких говорах
Галичини і Буковини, де ще кажуть абих, абись, абисьмо, абисьте).
Чимало є в нас спільного і в лексиці: туга, вина, година – усе це
церковнослов'янізми, що давно набули літературної унормованості.
Аналізуючи українські словники XVI – поч. XVII ст., Огієнко
простежує
намагання
тодішніх
лексикографів
зберігати
церковнослов'янізми (тобто давні українізми), формуючи їх через певне
граматичне
унормування
(до
чого
зобов'язував
статус
церковнослов'янської мови, на той час ще літературної), хоч згодом
поступово на такий статус починає претендувати й сама жива тодішня
народна мова. Тобто коли "словники того часу, особливо "Лексикон
славеноросскій" (1627) Памво Беринди, реально висувають ідею
"літературного вжитку простої мови, що її тільки через 170 років зміг
виконати Іван Котляревський своєю "Енеїдою"1.
І. Огієнко зазначає, що процес олітературення живої мови йшов
водночас із дедалі ширшим її проникненням у мову церкви, – від
повсюдної появи ґлосів у Євангеліях, починаючи з XII ст., а найбільше
вже з XVI, до читання самих Євангелій і Апостола, а також виголошення
проповідей живою мовою2. Тоді ж появляються і збірники проповідей
С.Зизанія, Й. Галятовського та ін. У зв'язку з цим Огієнко наводить
промовисте свідчення із львівської Тріоді (1664), де синаксари читалися
живою мовою ("діалектомъ домашнимъ")3. “Въстно яко от сея недъли
начинаєм чести діалектомъ домашнимъ по отпустъ литій въ притворъ
Катихизисъ”. Хоч "справа введення української мови до Церкви" була
"віковічною справою", усе ж запровадження її мало бути поступовим
(того дотримувався і сам Огієнко). Чимало причин формувало
консервативне ставлення до мови. Ставши архієпископом Холмським і
Підляським, він, поряд із живою мовою, розпорядився зберігати й
церковнослов'янську (де того побажають миряни)4. А ще раніше,
займаючи посаду міністра сповідань Директорії УНР, видає
розпорядження про загальне вживання української мови за Службою
1

Іларіон Митр[ополит]. Історія української літературної мови. – С. 99.
Огієнко І. Мова українська була вже мовою Церкви… – С. 80.
Там само. – С. 58.
4
Іларіон Архиєп[ископ]. Промова на засіданні оо. деканів… – С. 4.
2
3
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Божою, і для того священикам давали правила вимови
церковнослов'янських слів1.
У низці мовознавчих творів дослідник торкається і впливів живої
української мови на пам'ятки сусідніх народів ("Дві грамоти воєводи
Валаського Івана Мірчі") або ж веде спостереження над долею
давньоукраїнських написів (як у випадку з "Люблинськими написами
1418 р."), визначаючи справжнє їх національне авторство.
Пам'яткам (оригінальним і перекладним) Огієнко присвячує також
свої окремі наукові твори ("Вербська Євангелія 1560 р.", "Новий Завіт"
В. Негалевського в перекладі українською мовою (1581), як також –
спеціальні монографії (наприклад, двотомник про Крехівський Апостол)
– своєрідну енциклопедію західноукраїнського духовно-культурного
життя XVI ст. У контексті цієї пам'ятки з Волині (що була завезена й
тривалий час зберігалась у Крехівськім монастирі о.о. Василіян), Огієнко
вводить нас у складний світ реформаційних рухів ХV-ХVІ ст. і як
завдяки самій реформації прискорювалося проникнення живої, народної
мови в церковне життя. Послуговуючись методом всебічної цільності,
він аналізує тут правопис і лексику, фонетико-морфологічні й
синтаксичні особливості Крехівського Апостола як перекладної речі
(між іншим, з польського, протестантського оригіналу), а також у полі
його зору є "чужі впливи на розвій літературної мови ХV-ХVІ ст." (з
боку мов церковнослов'янської, польської, чеської, німецької,
латинської, італійської та ін.).
Така велика увага до Крехівського Апостола випливає з того, що ця
пам'ятка є особливою для XVI ст. містить велике лексичне багатство з
тодішньої мови, окрім того, ще й високий рівень численних пояснень,
приміток. Вони за обсягом значно перевершують сам євангельський
(канонічний) текст. Був тут і неоціненний матеріал з етимології,
семантики і стилістичного життя староукраїнського слова. Усім цим і
вирізнявся помітно Крехівський Апостол від інших пам'яток того ж
XVI ст. – Пересопницького Євангелія (1556-1561), Житомирського
Євангелія (1571), "Нового Заповіту" в перекладі Валентина
Негалевського (1581). Переклад Крехівського Апостола дає цінний
матеріал також і для вивчення північноукраїнських діалектів, є добрим
орієнтиром для пам'яток наступного, XVII ст. – мови Галятовського,
Радивиловського та ін.
Крехівський Апостол також допомагає розібратись у фактичних
русифікаційних акціях Івана Федорова (як пише Огієнко – Хведоровича),
сліди яких добре видно в його Львівському Апостолі, особливо щодо
наголосу.
Огієнкова лексикографія. Початок наукової праці над
словникарством починається в І. Огієнка ще під час його навчання в
університеті святого Володимира. Про матеріали з української
лексикографії маємо чимало відомостей у його "Огляді українського
1

Біднов В. Церковна справа в Україні… – С. 27.
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язикознавства” (1907), “Українській термінологічній літературі” (1909),
де автор засвідчує широку обізнаність, а водночас і свої потенційні
можливості працювати відразу в кількох галузях мовознавства.
Лексикографічні матеріали не ставали для вченого "словниковими
холодинами", а живим пульсом рідної мови, чутливим перегуком
століть, квінтесенцією світогляду і свідомості народу, духовним
багатством його різнобічних культурних надбань. Капітальні
лексикографічні праці (як, скажімо, чотиритомний "Етимологічносемантичний словник" і маленький словничок, буквально на кілька
лексем, що його подибуємо майже в кожному мовознавчому виданні) –
усе те І. Огієнко вважає однаково потрібним. Як теоретик і практик
лексикографічної справи Огієнко вважає словник джерелом духовної і
матеріальної історії, виявом національної честі, гідності й самопошани.
Таке синтетичне осмислення словникових багатств диктувало йому
відповідну методику збирання, укладання і редагування словникового
матеріалу. У важких еміграційних умовах, коли обставини
унеможливлювали наукову працю (в її класичному розумінні), він
діяльно береться за укладання словників. "Я вже давно не маю при собі
цінного джерела для наукової роботи", – ділився він гіркотою свого
становища, і лексикографічна праця цілком заступає на якийсь час
наукові студії, фактично стає прологом до його майбутніх ґрунтовних
праць1.
Так, наприклад, в еміграційних умовах міста Тарнова Огієнко збирає
матеріали до "Стилістичного словника" і до "Словника слів у
літературній мові не вживаних", зокрема його цікавлять т.зв. "мовні
дивогляди" в Галичині, з точки зору того, як у той час почався рух за
уодностайнення, усоборнення єдиної української літературної мови2.
Першою його великою лексикографічною працею був названий цей
словник (обсяг першого тому якого – на букву А-І – мав 10 друкованих
аркушів). Укладає також "Словничок" до оповідань Андрія
Чайківського, збирає матеріали до української математичної
термінології.
Щодо підбору лексикального матеріалу, то, незважаючи на тип
словника, укладач завжди використовує різноманітні джерела:
давньоукраїнські тексти (рукописи та стародруки), фольклорні зразки
(часом і зі своїх записів), сучасну різностильову літературу. Практично
кожний його словник є також універсальний: "Етимологічносемантичний..." містить цінний матеріал із правопису, термінолексики,
ономастики, стилістики; словник подає довідкові відомості про
походження слова, його вимову й наголос, синонімічні варіанти,
діалектологічні зразки, – одно слово, усе те, що сприяло унормуванню
літературної мови. Тоді, на початку 1920-х, Огієнко, наприклад, своїм

1

С. 3.

Огієнко І. Передмова // Огієнко І. Український стилістичний словник. – Львів, 1925. –

2

Лист І. Огієнка до О. Барвінського від 12.VIII. 1923 р. // ЛНБ ВР ім. В.Стефаника
НАН України, ф. 11 (Барвінські), спр. 2046, арк. 9.
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"Стилістичним словником" прагнув якраз органічно влитись у вже
згаданий процес усоборнення літературної мови".
Щодо підбору словникового матеріалу, то лексикограф підходив до
нього творчо. Варто відзначити такі його вимоги (зокрема, до
історичного словника), як проблему датування найраніше згаданого
слова (коли є оригінал пам'ятки й її списки); об'єктивність словникового
опису тільки з першоджерел (а не із першодруків, інакше втрачається
часове датування слова). Приміром, в "Історичному словнику
української мови" Є.Тимченка (не з вини укладача) слова Бог, апостол,
страва, вода потрапили до лексичного складу XIV ст., хоч усі вони
праслов'янського, а деякі й праіндоєвропейського походження.
Історичний словник має мати, за Огієнковими переконаннями,
розгалужену систему всебічного й (у міру можливого) повного опису як
рукописів, так і стародруків – для того, щоб чітко фіксувати вік і
походження слова, його міграцію етнічними територіями, його
функціональний вияв світогляду, культурно-освітнього цензу, роду
занять і того, як він здатен піддаватися середовищу або – впливати на
нього). Особливу увагу І.Огієнко приділяв перекладним пам'яткам, їх
словниковому складові (до них він часто укладав спеціальні словнички –
як це маємо у другому томі його монографії "Українська літературна
мова XVI віку і Крехівський Апостол... Огієнка-лексикографа цікавило
також, звідки походить та чи інша пам'ятка, де саме її видруковано, а
якщо то правовий акт, то в якій канцелярії її написано1. Словник має
бути найповнішим джерелом для історичної граматики.
І. Огієнко розробив цілу концепцію національної належності
пам'яток. Вирішальним тут він вважав наголос, оскільки "писці їх,
українці з походження, вносили, може й. мимоволі своєї навіть до
старанних копій рідний наголос"2. Навіть у передруках Апостола Івана
Федорова спостережливе око дослідника помічає українські наголоси
мудрствовaти, благовествовaніє мимо бажання "завзятого русифікатора
наголосу" – видавця цієї пам'ятки. Просто тут "Хведорович", як
припускає Огієнко, таких українських наголосів не догледів, – його,
мабуть, випадково поставили львівські складачі Апостола.
Згодом, у 1940-х рр., перебуваючи на душпастирській службі,
Огієнко (уже як архієпископ Іларіон) теж цікавився цією проблемою,
про що згадує у листі до митрополита Андрея Шептицького від 14
листопада 1941 р., виявляючи стурбованість багатьма московськими
наголосами у греко-католицьких богослужбових книгах"3.
Етимологічно-семантичний словник. Матеріали до цього словника
Огієнко збирає ще з 1920-х років, а може, й раніше, про що свідчать його
словники, видані до 1917 р., а вже в "Українському стилістичному
1
Огієнко І. Історичний словник української мови: критично-методологічні уваги. –
С. 22.
2
Огієнко І. Наголос яко метод визначення… – С. 209.
3
ЦДІА України у Львові, ф. 201 (Гр.-кат. митропол. Консисторія), оп. 1, спр. 108, арк.
129-132.
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словнику"
(1924)
подано
системний
підбір
етимологічної
"власнеукраїнської лексики".
Окреме (4-томне) видання словника вийшло вже після смерті
митрополита Іларіона у Вінніпегу заходами Інституту дослідів Волині (і
накладом Товариства "Волинь") 1979-1995 рр. за редакцією Ю. МуликаЛуцика (після його смерті 4 том відредагувала М. Ласло-Куцюк). Із
членів редколегії до виходу 4-го тому найдіяльніше причинився д-р
І. Онуфрійчук1.
"Жанровий діапазон" словникових статей досить різноманітний: від
кількарядкових до "невеличких наукових трактатів"2. Справді, статті
"Благий", "Єгова", "Календар", "Малоросія", "Піп" є своєрідними
історико-енциклопедичними розвідками до історії мови. народу й
церкви.
Чимало статей так і не було дописано через затяжну недугу, а деякі
мали лише начерковий вигляд. Завдяки Ю. Мулику-Луцику Іларіонів
“Словник...” було закінчено. Редактор повністю дописав і деякі статті, а
інші суттєво уточнив, доопрацював.
Узагалі доля цього "Етимологічно-семантичного словника" нагадує
долю багатьох Іларіонових рукописів: якщо не гинули в життєвій
завірюсі, то через брак коштів не вийшли й досі. За свідченням
Ю. Мулика-Луцика станом на 1979 р. перебували ще в Іларіоновім архіві
такі лексикографічні праці, як "Стилістично-граматичний словник",
"Фразеологічний словник української мови", "Географічні назви в
українській мові", "Гебрейські слова в українській мові", "Життя слів",
"Семасіологічні нариси"3.
Прагнення "відтворити" первісне значення лексеми обґрунтувало
недоцільність або усунення з літературної мови (часто не з волі самих
мовних носіїв, а радше через асимілятивні акції) деяких слів. Наприклад,
щодо слова "ізумлятися", що його митрополит Іларіон трактує не як
росіянізм, а як маловживаний архаїзм, ще трохи знаний "у
Наддніпрянщині, більше в гуцулів" (ЕССУМ, II. 135), а в діалекті
побутує як "зумітися" – "з розуму зійти", Іларіонів ЕССУМ підтверджує
знання архаїчної лексики, усвідомлення її відмирання і реальне
співжиття, через семантично-фонетичну трансформацію в діалектному
побутуванні. Усе те давало йому змогу усвідомлювати незнищенність
мови, з одного боку, і правильне розуміння її чистоти, – з другого:
лексему "ізумлятися" упорядник трактує, отже, просто як маловживаний
архаїзм.
Подібно словник висвітлює і слово "піп" (від грецького рарраs –
отець). Перехід цієї лексеми зі сфери емоційно-нейтрального
1
Ласло-Куцюк М. Післямова // Іларіон Митр|ополит|. Етимологічно-семантичний
словник української мови / Ред. і доповн. М. Ласло-Куцюк. – Вінніпег: Накл. Т-ва
“Волинь”, 1994. – Т. IV.
2
Мулик-Луцик Ю. Передмова // Іларіон Митр|ополит|. Етимологічно-семантичний
словник української мови / Ред. і доповн. М. Ласло-Куцюк – Вінніпег: Накл. Т-ва
“Волинь”. – Т. 1. – С. 10.
3
Там само. – С. 7.
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побутування до іронічно-саркастичного, а навіть до вульгарного відтінку
пояснювалося втратою авторитету українського православного
духовенства після переходу (1686 р.) під юрисдикцію Московської
патріархії1. Згодом у час нового національного відродження (у середині
XIX ст.) "українська інтелігенція на Наддніпрянщині почала титулувати
священика "панотцем" (ЕССУМ, II, 159). Джерела ж семантичних
функцій слова "піп" (як духовної особи) – у дохристиянських,
язичницьких часах подають відомості про попа як про жерця, а архієрея
як жерця старшого. Це спостереження Огієнко веде на матеріалі
Крехівського Апостола.
Етимологія – то також увага й до звукового стану мови. Укладач
зауважує чужі нашарування, навіть коли вони є опосередкованими,
зауважуючи, що польське "kowadlo" (з відповідною трансформацією від
церковнослов'янської) "українцям в Галичині разить вуха", вони його
українізують на своє ковaло; поряд подано українську лексему з
посиланням на Грінченків "Словник", де зафіксоване наше власне слово
“нaковань”.
Узагалі укладач послідовно обстоював українську етимологію слова,
часто й через принципову дискусію, як у випадку з О. Брікнером,
А. Преображенським, Н. Голяєвою щодо походження слів баки – бачити.
Коли не було змоги відшукати за першоджерелами етимологічного
кореня цієї лексеми, Огієнко вдається до фольклорного джерела.
Він послідовно дотримується українського походження і тоді, коли
польські етимологи безпідставно твердили про польськість навіть такого
полонізму, як обоятний. Огієнко доводить, що ця лексема (точніше її
друга частина), не є чисто польського походження, а веде свій родовід
від компонента старослов'янського *jeti; подібним тут є і походження
українського "сприйнятний".
Комплексність аналізу давала змогу виявити причини лексичної
неточності навіть у лексикографів XVII ст. Так, зокрема, учений помічає
недогляд у "Лексиконі..." П. Беринди щодо пояснення назирати, –
мовляв, із надзирати (наглядати). Ця семантична неточність проникла
згодом до Грінченкового "Словника", а пізніше й до інших
лексикографів. Те, що українські словникарі лексему назирати
("споглядати на кого або на що") неправильно тлумачили, винними були
самі філологи, навіть такі авторитети, як Ф.Міклошич і С.Славінський.
Такою залишалася Огієнкова позиція і щодо власних імен – таких як
Никифор-Чіпка, Никита-Микита, щодо Никанора дослідник заперечує
Беринді, зазначаючи, що "Никанор" – не просто "переможець",
"звитяжець" (з польськ. zwyciezca), а "блискучий переможець".
Тримаючи постійно в полі зору етимологічно-семантичні основи
лексеми, прагнучи докладно вияснити громадянство того чи іншого

1
Див. словникову статтю «Піп» у кн.: Огієнко І. Український стилістичний словник.
Підручна книжка для вивчення живої української літературної мови. – Львів, 1924. – С. 16.
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слова, його суспільну функцію в контексті всеукраїнськості своєї історії,
укладач дає розлогі тлумачення деяких лексем.
Адекватну точність етимологічного тлумачення лексеми І. Огієнко
тісно пов'язує з її належною функціональністю (коли, приміром, йдеться
про словосполуку "хліб насущний", то етимологічне пояснення тісно
в'яжеться з розумінням богословського молитовного тексту, а ще глибше
– з його історико-традиційним тлумаченням серед українського народу.
Цитуючи "Лексис" Л. Зизанія (1596) і "Лексикон" П. Беринди (1627),
укладач підкреслює: традиція "хліба щоденного" (з пол. chleba
codziennego – чужа українській ментальності і є "помилковою і
звульгаризованою". Тут Іларіонів "Словник..." є незамінним джерелом
для дальшого розвитку і нашої богословської науки.
Митрополит Іларіон не дотримується трафаретного принципу в
доборі словникових статей, з уваги на їх "всеукраїнськість". Наприклад,
локальну лексему їмость подає окремою словниковою статтею, тоді як
синонімічна до неї добродійка взагалі відсутня. Мабуть, то теж був один
з особливих підходів лексикографа до розуміння процесу усоборнення
літературної мови, а заразом – ознайомлення читача зі сферою вживання
синонімів-локалізмів. Так І.Огієнко вважав за краще, аніж
розтлумачувати і так прозору етимологію слова добродійка.
Формально називаючись етимолого-семантичним, "Словник..."
містить багато матеріалу з акцентології, орфоепії, ономастики,
синоніміки, фразеології, стилістики; цінним він є також для
діалектолога, не кажучи про саму форму викладу, що органічно поєднує
популярність із науковістю. Поряд глибокий етимологічний аналіз часто
переривається фрагментами наукових дискусій про походження того чи
іншого слова, чим, власне, Огієнко створює атмосферу наукознавчого
процесу пізнання слова, його багатовимірности і "всюдисущности", при
тім не проставляючи часто всіх крапок над "і".
Це, власне, був той тип словника, що своєю сутністю підтверджував
тезу про мову як явище живе, органічне, багатовимірне й всеохопне, як
таке, що "любить різноманітність, а не конче штучну єдність"1..
Словник до Крехівського Апостола. Принцип укладання "до
етимологічно-семантичного словника був уже закладений у "Словнику"
до Крехівського Апостола – пам'ятки XVI ст., що найбільше, за
твердженням І. Огієнка, увібрала в себе тодішньої "живої мови". Цей
лексиграфічний Огієнків твір, укладений по гарячих слідах одночасно
створеної монографії, є живим свідком того, як розмовна лексика
проникала до перекладних богослужбових книг і підтверджувала ще раз
його дослідницькі спостереження про безперервність такого процесу.
Словниковій статті автор у переважній більшості випадків спочатку
подає відповідник – церковнослов'янізм: баранокь - агнець, быдля зверь. Інколи подано ціле семантичне розгалуження: згромаженє –
собраніи, тма, племена; завсегды – присно, по ВСЕ дни. До речі, щодо
1
Іларіон Митр[ополит]. Наша літературна мова. Як писати й говорити політературному. Мовні нариси. – Вінніпег: Наша Культура, 1958. – С. 22.
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попівства, то воно ще раз підтверджувало Огієнкове припущення про
давньоукраїнське походження цього слова. Правда, траплялися поряд
відповідники з польської (правиця – ргаwіса, десница); переважно такі
відповідники йдуть тільки після церковнослов'янізму. Хоч Огієнко
вводить також і окремі статті – полонізми (жеби – zеbу – відповідник
сучасному "щоб"); є низка матеріалів, що стосуються контекстуальної
синонімії порожня (тщеславна) хвала і порожня (суєловна) мова; добро
(благо), але коли йшлося про домашнє добро, то воно набувало значення
маєтку, домашнє добро – домашній маєток. Часто після словникової
статті поряд іде "живий" синонім, і тільки після нього –
церковнослов'янізм криниця – колодязь, студеница; діалектного студня
не зафіксовано.
Нові життєві обставини не давали можливості лексикографові
грунтовніше опрацювати весь словниковий склад Крехівського
Апостола, тобто укласти повний тлумачний словник до нього. І все ж,
дотримуючись принципу всебічної цільності, він комплексно оцінив
пам'ятку, виявляючи більше уваги до живої мови як безпосереднього
віддзеркалення живого духу його почувань, зрештою, його світогляду.
Правописні і стилістичні словники. Проблеми правописні (у
мовно-стилістичному їх виявленні) цікавили Огієнка ще в ранній його
науковій діяльності1.
В умовах царського ладу, коли тільки "розвиднялося Україні", коли
реально виявляла себе ще цензура, молодий науковець докладає
якнайбільше зусиль (і дипломатичної винахідливості), щоб увести
якнайбільше українських лексем до російських орфографічних (і певною
мірою стилістико-семантичних) словників, низка яких вийшла, як
відомо, ще до 1917 р. Учений-педагог дбає, щоб українські школярі поки
що в чужій (російській) школі все-таки чули українські слова. Прозоро
натякаючи на це, він писав: "Сознаем, что в словаре нашем с одной
стороны немало недосказанного, а с другой – в нем найдется и много
лишнего"2. Огієнкове "много лишнего" – це тільки тактичний хід,
насправді ж це, звичайно, корисна "зайвина" – оті численні українські
лексеми в російському словнику. Своїм "виправданням" автор називає,
мовляв, початківство у знаннях тих, хто вперше візьме до рук його
російськомовний словник і на початковому етапі це "лишнее", мовляв,
просто необхідне. Що ж до джерела цього словникового матеріалу, то
він відверто називає самих учнів, "от которых, собственно, и записанные
подобные слова"3.
1
Огиенко И.И. Словар неправильных, трудных и сомнительных слов, синонимов и
выражений в русской речи. Пособие по стилистике русской речи для учащихся и
самообразования. Изданіе 3-е, значительно дополненное и совершенно переработанное. –
К.: Книгоиздательство И.И. Симоненко, 1914. – 288 с.
2
Огиенко И.И. Об ударении в собственніх именах исторических лиц, писателей,
деятелей и т.п.: Пособие для учащих, учащихся и самообразования. – К.:
Книгоиздательство И.И. Симоненко, 1912. – 88 с.
3
Огиенко И.И. Отголоски современности и местные черты в «Ключƀ Разумƀния»
Іоаникия Галятовского, южно-русского проповедника XVII века. Из филологическаго
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Процесу "оукраїнщення" російської мови (тодішнього українського
школярства) Огієнко присвятить низку статей, де з дипломатичним
хистом (щоб обійти офіційну цензуру) висуває додаткову аргументацію
введення українських слів і словосполук у свої російськомовні словники:
на цей раз – аргумент про "двойные (читай: паралельні синонімічні
форми), "равносильные выражения", "малопонятные слова" (коли ще
українські слова не набули повсюдного поширення і – що цікаво! – ще й
"некоторые старые слова" (тобто українські архаїзми), тепер вышедшие
из живого употребления", але які часом, мовляв, чують учні1.
Згаданий російський словник, можна сказати, став зародком одразу
для кількох українських – правописного, синонімічного, стилістичного й
певною мірою етимологічного.
Безпосередньо у словникових статтях укладач вдається також до
різних маневрів: не маючи цензурного дозволу цитувати українські
джерела, він українські лексеми вміщує з посиланням на російські слова,
а там у дужках зазначає: "укр[аїнське] слово", звичайно, не ілюструючи
його прикладом (з українського тексту), але вже сам факт його наявності
створює відповідну ситуацію у навчальному процесі (наприклад: груба,
грубка – см. печка; "печка", а не груба, грубка (укр. слова). Як бачимо,
вміщені тут українські лексеми подано під ремаркою "неправильных
слов". Інколи автор навпаки – спочатку подавав російське слово, а потім
українське: тыква, а не гарбуз. Є багато і наших лексем, що їх
лексикограф недвозначно подає як самобутні слова україномовного
ареалу; тут, до речі, тонко натякнуто і на певний агротехнічний досвід:
жито – часто значить у російській мові ячмень; на Півдні жито – лише
рожь.
Вводячи українське слово (безпосередньо як словникову статтю),
учений обмежує свій матеріал, дає тільки російський відповідник, не
вводячи навіть російськомовного ілюстративного матеріалу: тут
головним було, щоб у словнику "зазвучало" рідне слово у нерідній поки
що школі. Часом укладач уже не зазначає, що то "українське слово",
подаючи його навіть як словникову статтю (вышкварка – выпечка).
Трапляються ще й інші тлумачення: подано українізм, його російський
відповідник і ще один (український) синонім, переважно локалізм (із
"местных слов"): баранок – плотничий струг, "медведка".
Лексикограф використовує ще й інший шлях, аби ввести рідні слова
до чужого словника, під приводом їх "простонародности": гугнивый,
гугнявий – картавый.
Щодо староукраїнізмів, архаїзмів, то їх уведення укладач часом
обумовлює нібито тільки церковним вжитком. Так, подаючи лексему
болярин, він зазначає, що слово це вживається нібито лише "у
заупокойных чинах". Оскільки слова однозвучні, лексикограф подає
український наголос (формально як неправильний – вéрба, а не вербá).

семинария проф. В.Н. Перетца. – Варшава: Типографія Варшавского Учебного Округа,
1914. – 12 с.
1
Огиенко И.И. Словар неправильных… слов… – С. 4.
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Акцентологічні словники. Рання Огієнкова лексикографічна
діяльність – це також словники наголосів, більшість із яких було
призначено (як посібник ~ "пособие") для "учащих, учащихся й
самообразования". Таким став і словничок під назвою "Об ударений в
собственных именах исторических лиц, писателей, деятелей й т. п." (К.,
1912). Можна сказати, що певною мірою то був словник українських
імен – мала енциклопедія назв видатних українців, державних і
громадських діячів, письменників. Тонко обходячи цензуру,
"преподаватель гимназии И.И. Огиенко" обґрунтовував значну наявність
"малорусских
фамилий"
необхідністю
(усього-навсього!)
їх...
правильною вимовою у російській мові (насправді ж вимова і наголос
подано майже скрізь українськими): Барабáш, Тетéря, Гóнта,
Полубóток, Наливáйко. На уроках "русского языка" в уяві українських
дітей оживали постаті народних повстанців, українських гетьманів...
Узагалі дух українського наголосу зберігався у цьому словникові також і
щодо прізвищ на -енко, автор дотримувався давньоукраїнських традицій:
при написанні прізвищ Забƀленко, Опанáсенко автор посилається на
"Руно Орошенное" Дмитра Ростовського (тобто Дмитра Тупталенка): "Я
не гнался за числом слов - я стремился к внутренному богатству своей
книги"1. У цьому зізнанні проглядалося кредо: творити атмосферу
рідномовної стихії усіма можливими засобами вже тепер, в умовах
царського самодержавства, у найважчих моментах життя.
У лексикографічній Огієнковій спадщині "Словник наголосів" займає
особливе місце. Він став квінтесенцією його сорокарічних студій
(орієнтовні рамки: 1912-1952, хоч і після цих років не випускав пера з
рук славетний акцентолог), – квінтесенцією, що реалізувалася у
монографії "Український літературний наголос" (1952). Уже згадувалося
про долю Іларіонових рукописів, про те, як два рази гинув манускрипт
цієї монографії... Яку ж треба було мати одержимість до наукової істини,
щоб утретє засісти за цю тему! І монографія усе таки у світ вийшла, але
на цей раз уже без великого джерельного матеріалу, що загинув 1939 р. у
Жовкві під час більшовицької окупації.
Застосовуючи (відповідно до потреби) описовий, статистичний і
порівняльний методи вивчення наголосу, Огієнко робить низку наукових
спостережень. Зіставлення однотекстових стародруків різних земель
переконало його, що "український наголос ХVІ-ХVII ст. був цілком
самостійним щодо московського". А навіть і раніше, "на XV вік українці
вже мали свою власну, послідовну... систему, вироблену довгими
попередніми віками"2. Він мовив: уже з Х-ХІ ст. "кожна з православних
слов'янських Церков мала богослужбові тексти з певними відмінами,
націоналізуючи вимову його, а насамперед його наголос"3.

1
Огиенко И.И. Орфографический словар. Справочная книжка по русскому языку. – К.,
1914. – С. 3.
2
Там само. – С. 42.
3
Там само. – С. 40.
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Стародруки, що дійшли до нас, не всі мають титульний аркуш, не
завжди проглядні водяні знаки друкарень, через що не можна визначити
місце друку. Проте пильні багаторічні системні студії над
східнослов'янськими наголосами (а головно над наголосом
українським)1 привели Огієнка до висновку, що в таких ситуаціях
наголос залишається єдиним критерієм як у визначенні століття, так і
самої національної належності рукопису чи стародрукованої книжки.
Рік 1914-й... Ще свіжими залишилися враження від книгосховищ
Москви і Петрограда, де йому вперше в житті пощастило тримати в
руках (і досліджувати!) унікальні пам'ятки української культури Х-ХІ і
пізніших століть.
Багатосотлітнє зросійщення, плановане й безцеремонне, наклало свій
відбиток і на словники (згодом, 1925 р. у "Словничку давньоукраїнських
наголосів", що його укладе він із текстів "Служебника" Стрятинського
(1604) і Київського (1629), ствердить, порівнюючи перше видання
"Граматики" М. Смотрицького (1619) й московського його перевидання
(1648), що там "українські наголоси скрізь послідовно переробили на
наголоси живі московські". У Граматиці 1919-го: жúтіє, избавитель,
требовáніє, у "Граматиці" 1648-го: житі´є, изб´авитель, тр´ебованіе.
Текст Огієнкової монографії про наголос рясніє цими численними
"коротенькими словничками" (у тому й порівняльними), що тут же
практично підтверджували теоретичні спостереження автора, котрий
свідомо прагне усунути штучний мур між сучасною і староукраїнською
літературною мовою, а також мовою княжих часів Х-ХІ ст. для того, аби
створити концепцію безперервного життя живої української мови, навіть крізь багатосотлітню недолю.
Найцікавішими із цих коротеньких словничків є такі: окремий
словничок вимови іменників на -ик (із Чудівського Нового Заповіту
1355 р., с. 90); порівняльний словничок іменників на -анин, -янин – на
матеріалі пам'яток ХІV-ХVІІ ст. (с. 63); словник наголосу іменників
середнього (ніякого) роду – на матеріалі пам'яток ХVI-ХХ ст. (с. 150151); словник займенникової енклізи (перетягнення наголосу) – на
матеріалі пам'яток XVII-XX ст. (с. 183-185); порівняльний словник
дієприкметникових префіксів – із текстів ХVII-ХХ ст. (с. 211).
У монографії подано також низку цих словничків спеціально до
окремих пам'яток: до Псалтиря 1495 р. (с. 37), до львівського
"Адельфотеса" 1591 р. (с. 43-44). Є й низка порівняльних словничків
(наприклад, двох Апостолів – московського 1574 і львівського (з
друкарні Михайла Сльозки 1639 р., с. 43-44. І, нарешті, "Словник
літературних наголосів", поданий окремо поза текстом (с. 273-279).
Вмонтовуючи то тут, то там у монографічний текст ці словнички,
автор постійно дбає, аби золота нитка Аріядни – жива сув'язь віків – не
розірвалась. Так, словничок здрібнілих та пестливих форм на -ик- (із

1
Огиенко И.И. Об ударении в иностранных словах // Огиенко И.И. Словар
общеупотребительных иностранных слов в русском языке. – К., 1912.
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Чудівського Нового Заповіту) підтверджує, що його вимова "мало
різнилася від сучасної”1.
Особливо цінуючи цей Чудівський Новий Заповіт, акцентолог
вважає, що сучасний нормативний наголос у дечому відходить
безпідставно від своєї історичної традиції і мав би повернутися до неї з
такими, зокрема, наголосами в поданих словах: єгúптянин, кúпріянин,
рúмлянин. Явище уподібнення (за аналогією) – далеко не завжди бажане.
Уніфікуючи наголос в однотипних словах, ми тим самим інколи
збіднюємо розмаїття мови, замулюєм її історичні корені.
Словничок іменників середнього (ніякого) роду (із пам'яток XIVXX ст.) дає попри все ще й матеріал до історичної фонетики: зах. – укр.
жéрело – схід. – укр. – джерелó. Матеріали до "займенникових енкліз"
вияснюють порівняно нове граматичне явище: перетягнення наголосу
під впливом прийменника. Словничок дієприкметникових префіксів на
ви- і їх паралельний аналіз з аналогічними лексемами Х-ХІ ст. Цінні й
спостереження про архаїчні форми (часто є вони вже скам'янілими
історичними свідками колись живих форм; уніфікація, на жаль, усунула
їх від нормативного життя, залишивши напризволяще десь на обочині
живого мовного процесу). Автор не раз висловлює жаль, що літературна
мова цього наголосу вже не знає, а "між тим, він – звичайний у
стародавніх пам'ятках": втомлéний, прощéний (с. 212).
І, врешті, "Словник літературних наголосів", цікавий своєрідним
"раціоналізмом". Він подає переважно "всі ті слова, що в Західній
Україні вживаються інакше" (с. 212).
Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови. Відомий
поет і мовознавець Яр Славутич назве його "Золотою короною
шевченкознавства"2. Доля словника подібна до багатьох Огієнкових
рукописів: картотека "позосталась (була) у Бібліотеці Кам'янецьПодільського Державного Університету"3. Де вона тепер – невідомо.
До "Шевченкового словника" кам'янецької доби учений застосував
статистичний метод. Натомість другий його варіант (1934) мав інше
завдання – подавати переважно те, що "нам потрібне при щоденному
писанні"4.
Як подібно й у виданнях інших словників, укладач подає передмову,
а ще й – цілу низку статей під одним заголовком "Шевченко як творець
української літературної мови". Огієнко-шевченкознавець вводить нас не
тільки в атмосферу суспільного й літературно-культурного оточення
Кобзаря (Куліш, російські письменники), а й подає системний аналіз
Шевченкового стилю, що органічно поєднувався із способом народного
думання. Тут також є цікаві спостереження про гармонію Шевченкової і
1

Огієнко І. Наголос яко метод вивчення… – С. 99.
Славутич Яр. Корона шевченкознавства // Віра й Культура. – 1961. – Ч. 10-11 (94-95).
– С. 14.
3
Іларіон Митр[ополит]. Передмова до Словника // Іларіон Митр[ополит]. Граматичностилістичний словник Шевченкової мови … – С. 35.
4
Там само. – С. 36.
2
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народної релігійності. Учений пише й про Шевченка-бібліїста, – тема ця
далеко не вичерпана в сучасній науці.
Дотримуючись принципу всебічної цільності, укладач стверджує:
"Від росіян Шевченко набрався багато революційного, у тому й
нерелігійного духу, який чужою латкою грубо пришитий до його чистої
поезії1. Російське оточення певною мірою впливало й на Кобзареву
лексику, але це, вважає Огієнко, радше старі форми (із
церковнослов'янської), що прижилися більше в мові російській:
бездиханний – неживий, готический – готичний.
Мовно-стилістичний аналіз Шевченкового слова Огієнко поєднує з
проблемою поетового правопису, розв'язати який до кінця можна було б
тільки після всебічного аналізу "Кобзаря" й остаточного (сформованого
й усоборненого) правопису сучасного. І. Огієнко звертає увагу на такі
цікаві Шевченкові форми, як пчола, салдат, красота. При деяких укладач
зазначає: "архаїзм". Коли ж архаїзм прижився і жив у приказці, він, на
думку Огієнка, мав певний статус літературної норми: "Доля карає
вельможного і неможного". Тут неможного – архаїзм живий завдяки
тому, що живе в тексті приказки.
Цікаві матеріали у "Словнику..." є й для стилістичної синоніміки
(ангел – ангол – янгол). Укладач мимоволі зосереджує нашу увагу над
цими фонетико-морфологічними різновидами, які так і просяться до
своїх контекстів. "Шевченків словник" зі своїм лексичним багатством є
джерельним матеріалом і для етнопсихолога: мова хрещена: мова
українська, село на нашій Україні, неначе писанка – село: писанка –
село. Такі образні метонімічні й синонімічні пари збагачують і нашу
сучасну мову, відкриваючи незаймані пласти у сфері лінгвостилістики і
лінґвософії зокрема, з огляду на своєрідні вияви національного
характеру і національного світогляду в поетичних рядках Шевченкового
"Кобзаря".
Огієнкова лінґвософія і психолінгвістика. Тема ця варта
спеціального дослідження. Світ його наукових творів (публіцистичних і
художніх) постійно живився любов'ю, пошаною до мови, дивуючись її
незнищенністю, її духовною красою.
"Мова Словна" синонімізується часом просто зі "Словом", що "як
породіння Духа, безсмертна і немає сили на його знищення"2.
Духовною сув'яззю землі та неба є рідномовне слово, ритмічний світ
біблійної мови, Огієнко-лінґвософ ловить діапазон цього чудодійного
ритму, оживлюючи ним українську душу. Ділячись таємницями свого
перекладацтва, він писав: "На українському ґрунті я перший
запроваджую цей "молитовний ритм...", бо "він тісніше єднає нашу душу
з Небом, власне він окрилює нашого духа"3. Схвильованість,
піднесеність читачевого сприйняття веде до співтворчості, особливо в
1
Іларіон Митр[ополит]. Релігійний стиль Шевченкової мови // Іларіон Митр[ополит].
Граматично-стилістичний словник … – С. 13.
2
Іларіон Митр[ополит]. Наша літературна мова. Як писати і говорити політературному. Мовні нариси. – Вінніпег: Наша Культура, 1958. – С. 5.
3
Рідна мова. – 1939. – Ч. 2. – С. 60.
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неординарних і незвичайних ситуаціях. Один із читачів у листі до
Огієнка – перекладача Біблії – писав: "Бувши у в'язниці, я переробив
ваше "Рідне писання" так, як ранню молитву"1.
Уже згодом, у містерії "Рідна мова", устами архангела Михаїла автор
ствердить, що від "Рідної мови" душа небесніє2 бо "рідна мова – свята
мова"3 , вона "гріє нашу душу божественним огнем"4, тобто
незнищенність людини починається з одухотворення мовою, а через неї
– до відчуття й осмислення глибинних народних скарбів. Народ,
позбавлений радості рідномовних богослужб, нагадує в'язня, що
"любується світом Божим через в'язничі грати"5.
У духовній триєдиності ("мова – народ – церква") консолідаційні
можливості мови виявляються дуже своєрідно: водночас з об'єднавчими
зусиллями церкви. Стосовно ж народу, то мова є його святощами,
скарбом, цементуючою силою, що "з'єднює етнографічну масу у свідому
націю"6.
Для національного усвідомлення, уодностайнення мови трудився
І. Огієнко, видаючи численні словники. Не лексикографічна
застереотипізованість, не.схоластика кабінетна, а тривога за долю мови і
держави спонукували укладача в передмові до "Українського
стилістичного словника" вписати й оці заповітні рядки: "Бережи чистоту
своєї Рідної Мови, – і тим збережеш чистою і Душу Народу свого"7.
Усталена, устабілізована, усоборнена, єдина літературна мова
постійно розгалужує свої можливості: через "соборність політичної
ідеології творить правдиву націю"8. Паралельно йде усоборнення і
церкви (зі своїми, звичайно, особливостями і складнощами), але
першоумовою тут має бути жива стихія рідної мови, через яку церква
зливається з народом, а народ стає нацією9. Ідеал Огієнка – невмирущий
ідеал рідномовного світу з його життєдайною духовною атмосферою.
"Тільки в національнім, рідномовнім переломленні" українці можуть
взаємно пізнаватися, духовно консолідуватися10.
Лінґвософічна "внутрішньоістотність" живе своїм автономним
життям, вряди-годи вловлює вона й націософічний світ, і його соками
живиться теж (переважно тоді, "коли дається чути" духовна триєдиність
1
Комарницький А. «Рідна мова» живе й по тюрмах // Рідна мова. – 1935. – Кн. 7. –
С. 321-322.
2
Іларіон. Твори. – Т. 1. – С. 208.
3
Слово Істини. – 1948. – Ч. 1. – С. 10.
4
Іларіон Митр[ополит]. Бережім рідну мову! // Холмська Земля. – 1943. – Ч. 28. – С. 2.
5
Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. Рідномовний Катехизм для учителів,
робітників пера, духовенства, адвокатів, учнів і широкого громадянства // Рідна мова. –
1936. – Ч. 4. – С. 62.
6
Огієнко І. Почесне завдання Союзу Українок // Рідна мова. – 1933. – Ч. 10. – С. 346.
7
Огієнко І. Український стилістичний словник. – Львів, 1924. – Зв. тит. Аркуша.
8
Іларіон Митр[ополит]. Історія української літературної мови… – С. 89.
9
Іларіон. Хвалімо Бога українською мовою! Вид. 3-тє, доп. й переробл. – Вінніпег:
Віра й Культура, 1962. – Ч. 3. – С. 3. (Християнська бібліотека).
10
Огієнко І. Мова – культура – Церква. Їх Еміненції Митрополитові Кир Андреєві
Шептицькому з нагоди 70-річчя від дня народження // Рідна мова. – 1935. – Ч. 9. – С. 412.
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"мова – народ – церква"), "Багатосходинковою є дорога до Храму, ім'я
якому – Нація; народові, увійшовши до Храму, освятитися можна тільки
через рідну мову: без неї і Церква не зіллється з народом, а народ не
стане нацією"1. Про найлаконічнішу, лінгвософську формулу духовної
триєдиності дізнаємося в одній із проповідей владики Іларіона (Огієнка),
що її він виголосив у грізний час війни і з високої проповідальниці
Різдво-Богородичного собору на Даниловій Горі у Холмі. "Церква – це
душа народу, а мова Церкви – це ключ до цієї душі"2.
"Мова – народ – церква" в процесі історичного й духовнокультурного життя перебувають між собою у складних синхронних
взаємозв'язках і взаємодіяннях, інтенсивність і величина яких є
безпосереднім віддзеркаленням стану духовного буття народу. У
духовній триєдиності мова функціонує, з одного боку, як всеохопне,
універсальне явище, а з другого – діє як духовна автономність (як,
зрештою, кожен із трьох складових чинників триєдиності). Очевидною є
сама по собі складність і унікальність таких зв'язків названої
триєдиності. У цьому плані цікавим є погляд на мову (як невід'ємну
частину сутності народу) з огляду на те, як вона пізнається і
сприймається у різних часових вимірах. Такий ефект постійної
ретроспекції впливає на організм мови, забезпечуючи їй самодостатній
розвиток. Усередині ж самої мови – як "душі народу" – теж діє ефект
постійної ретроспекції, зокрема, коли йдеться про новомовне дихання
праджерела, наприклад, Біблії.
У контексті згаданої духовної триєдиності "підспудно" виявляє себе
Огієнків кордоцентризм – та "філософія серця", що її він розвиває не
тільки в поетичних рядках містерій, а й у проповідях, наукових працях.
Часто є то сконцентровані тезові вислови, лаконічні сентенції, що
впритул наближаються до афоризмів (а то й стають ними) і в них
дослідник прагне дошукатися суті, вічної тайни мови, її кровного зв'язку
з народом і церквою: "пісня – душа народу, пісня – це щира розмова
душі з серцем"3. Промовистим є тут Іларіонове спостереження як
лексикографа про народні прислів'я. Прислів'я "Очі не бачать, серце не
болить" виражає силу впливу зорових вражень на почування людини4 є
одним із виявів українського кордоцентризму, що дещо контрастує до
філософії "російської душі". Досліджуючи лексему "око" (вона
праіндоєвропейського походження), дослідник констатує, що російська
ментальність задовольнилася "глазом", уподібнюючи очі до маленьких
лискучих камінчиків5.

1

Іларіон Митр[ополит]. Хвалімо Бога українською мовою… – С. 3.
Іларіон Архиєп[ископ]. Українська мова в Церкві. – Холм: СДГ, 1943. – С. 3.
Іларіон Архиєп[ископ]. Бережім своє рідне!.. – С. 15.
4
Іларіон Митр[ополит]. Етимологічно-семантичний словник української мови. Т. ІІІ //
Ред. і доповн. Ю.Мулика-Луцика. – Вінніпег: Накл. Т-ва «Волинь», Ін-т Дослідів Вoлині;
Ч. 39, 1988. – С. 365.
5
Там само. – С. 365.
2
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Буття, співіснування "раціо та інтуїціо", "серця" і "душі" людини
безпосередньо залежить від долі мови – серця народу. Із загибеллю мови
гине й народ як духовна сутність.
Зацікавлення долею народу, мови й церкви – природна риса
українців, що її вони не мають права затрачувати, інакше можуть
відбутися неконтрольовані розщеплення душі: схоластика, незнання і
небажання усвідомити зв'язок мови з "мудрістю віків", "з минулою
долею своєї мови..., плодить несвідомість"1.
Парадоксальність ситуації полягала в тому, що вороги краще
усвідомлювали місію мови, аніж національна, рідна інтелігенція. Не
дивно, отже, що так часто "груба сила переможця уважно пильнувала,
щоб мова ця належно не розвинулась"2.
Коли ж за інтелігенцією також і загал не зрозуміє своєї традиції, то
настає атрофація духовного життя мови, тобто починається
асимілятивний процес. Торкаючись історії усоборнення живої мови в
єдину літературну, дослідник виявляє щодо того значну інертність
інтелігенції. Тільки "з ХІV-ХVІ віку повстала в нас думка, на початку
слаба й невиразна, зробити живу народну мову своєю літературною
мовою"3.
Слабе культивування філософської традиції мови відчужує
літературну мову від діалекту – її живого джерела, збіднює мовностилістичний її ареал. Наприклад, щодо "нехоті мови" про неузгоджені
форми числівника як частини підмета з відповідним дієсловомприсудком, тобто вживання присудкової однини замість множини: жило
два женці, було собі три брати4.
Саме пошанування рідної мови, турботу про збереження її
митрополит Іларіон підносить до блаженства – одного з найвищих
християнських ранґів поваги. Водночас стихійно оживляє щоразу тут і
пантеїстичний світ українця. Світ цей із сивої давнини зберіг у мові
низку своїх традиційних особливостей. Досліджуючи феномен наших
дум як творів "чистого українського духа"5, Огієнко-лінґвософ бачить
його у специфічності граматико-стилістичного виявлення, у даному разі
через прикладки. Розгалужена й розмаїта прикладковість (горе-біда,
доля-щастя) глибоко й точно відтворює почування українця і є часто
квінтесенцією філософії його душі: коли морально етична категорія
гідності, честі, самопосвяти ставилася на найперше місце, а важкі
страждання сприймалися як належне випробування особистої долі.
Почуття до всього рідного загострюється "на чужій чужині", тобто в
неволі. Тоді найзаповітнішою мрією є повернення "на тихі води і ясні
зорі", тобто до рідного краю. Тут особливо контрастно
1

Огієнко І. Передмова // Огієнко І. Чистота й правильність… – С. 7.
Редакція «РМ» [Огієнко І.] Тернистим шляхом. П’ятиліття “РМ” // Рідна мова. – 1938.
– Ч. 1. – С. 12.
3
Огієнко І. Передмова // Огієгнко І. Чистота й правильність… – С. 6.
4
Огієнко І. Складня української мови. – Ч. 2. – С. 29.
5
Іларіон Митр[ополит]. Хвалімо Бога українською мовою… – С. 9.
2

288

Україна – мова

"вияскравлюється" рідна мова як "вищий вияв християнської моралі"1. З
другого боку, частота й багатство прикладок реалізовували в мові
багатоманітний процес олюднення, оживлення природи, сприяли взагалі
тісному законтактовуванню світу природи, людини і Батьківщини.
(Цікавим є тут Огієнкове спостереження про те, що "українська мова
серед мов світу стоїть на першому місці щодо чистоти й багатства
прикладок"2). Власне, повсюдна одухотвореність природи в українській
народній поезії зберегла також і граматичну традицію (ще з Давньої
України) і кличного відмінка для творення "кличних слів": "Бувайте
здорові, високі пороги". Із синтаксичного погляду вчений не вважає
"кличні слова" такими, що граматично не зв'язані з членами речення
(незважаючи на традиційний погляд офіційної граматики), а твердить,
що слова ці "мусять синтаксично в'язатися з реченням", бо вони є такими
ж самостійними, як і підмет і подає свій приклад: "гарно грає, кобза грає,
любий мій земляче".3
Лінґвософські і психологічні погляди І. Огієнка тісно пов'язані з
морально-етичними засадами мови. Її він розробляє у таких працях, як
"Наука про рідномовні обов'язки" (1936), "Історія української
літературної мови" (1949) та ін. Низка спостережень роздумів і окремих
нотаток є також у таких монографіях, як "Повстання азбуки...",
"Костянтин і Мефодій...", "Українська літературна мова і Крехівський
"Апостол..."
Мораль українців має починатись із пошани й любові до рідної мови,
церкви й народу – першооснови моралі патріота, бо "соромлення рідної
мови батьками – це дошкульна зрада свого народу та найбільший гріх
супроти дітей і своєї нації"4.
Питання честі мови Огієнко ілюструє на прикладі життя самого
Христа, що до кінця був відданий своїй (арамейській) мові і з
рідномовними словами "Елі, Елі, лама савахтані!" ("Господи, Господи,
нащо Ти мене покинув!"), геройськи скінчив свою земну путь... Із
зверненням до Бога (вигубити триязичну єресь – перешкоду до "сильних,
самостійницьких почуттів ... і національної гідности")5 свого часу
виступив і святий Костянтин – апостол слов'ян. В українській історії
таких прикладів – тисячі...
Є тут цікаві точки зіткнення лінґвософії й націософії (спільність тем,
проблем) на найширшому ретроспективному ареалі всієї історії
християнства. Узагалі проблема націософії у мовнокультурному
контексті порушувалася на сторінках "Нашої культури" ще в 1930-х рр.
(Це те, що також чекає свого окремого ґрунтовного дослідження). У
спадщині І.Огієнка допитливий дослідник знайде чимало матеріалу з
1

Огієнко І. Складня української мови. – Ч. 2. – С. 130.
Там само. – С. 143.
Там само. – С. 112.
4
Огієнко І. Наука про рідномовні обов’язки. / Передм. О. Мороз. – Львів: Українська
академія друкарства; Вид-во «Фенікс», 1995. – С. 27.
5
Огієнко І. Костянтин і Мефодій… – Вінніпег: Накл. Т-ва «Волинь», 1970. – Т. 1. –
Ч. 2. – С. 24-25.
2
3

289

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

питань естетики мови, її краси й музикальності. Висвітлюючи закони
милозвучності, учений спостерігав цікаву закономірність: задля
збереження музичності слова, краси його (згадаймо знамените "краса
переможе світ"), задля його милозвучності інші споконвічні закони
мимоволі здають свої позиції. Так, давні короткі голосні ь, ъ не
випадають, а переходять у повнозвучні е і о: львь-лева (замість льва).
Таким чином, духовна, науково-педагогічна діяльність Івана Огієнка
(1882-1972) у контексті українського національного відродження
позначена великим науковим потенціалом. Треба визнати, що І. Огієнко
є унікальною особистістю для всього українського народу, а його праця
– універсальна, бо немає такої ділянки національного життя, де б
І.Огієнко не доклав свого могутнього таланту.
Українська громадськість у країні і світі визнає І.Огієнка як
науковця, перекладача, філософа, історика, прозаїка, громадського діяча,
ієрарха української церкви. Його творча спадщина є винятково
актуальною в умовах незалежної України. Саме в нинішньому часі
постає Іван Огієнко – професор Київського університету, ректор
Кам’янець-Подільського вільного університету, міністр освіти і
віросповідань, головний уповноважений уряду УНР, митрополит
Холмський і Підляський та Вінніпегу (Канада), громадський діяч.

Довбня В.М. (Чернігів)
МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЬОМУ ВЧЕННІ
ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА
У статті аналізуються різні аспекти функціонування мови у творах
Г. Ващенка як джерела історії філософії освіти України. На основі
лінгвофілософських уявлень про мову окреслюється центральне місце
української мови у філософсько-освітній концепції вітчизняного
мислителя XX ст. Робиться висновок про те, що творення української
освітньої системи уможливлюється лише зверненням до мовної
особистості в її національній самодостатності і самоідентифікації.
Не буде перебільшенням сказати, що системний аналіз філософськоосвітнього вчення Григорія Григоровича Ващенка неможливий без
урахування його ідей і висновків щодо мовних питань. Проблеми мови,
спілкування, розуміння суб’єкта об’єктом, значення мови в історикокультурному процесі в екзистенційно-антропологічній спадщині
визначного вітчизняного філософа-педагога XX ст., що має релігійноморальну насиченість, пов’язані не тільки з прагненням ученого до зміни
радянської моделі освіти, а й із потребою виховання “вольової,
характерної людини”. Висунуте Г.Ващенком положення про те, що без
національної мови неможливе існування нації, збереження релігії,
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звичаїв, здобутків мистецької творчості, світогляду, народних ідеалів1,
мабуть, означало для нього й те, що українська мова є найістотнішим
компонентом духовного життя українця, мовою його віри, рушієм
національного відродження, основою національно зорієнтованої системи
освіти, підґрунтям української державності.
Сьогодні, коли вже відбулося становлення України як самостійної
держави, а українська мова за своїм внутрішнім і етнокультурним
розвитком досягла рівня наймогутніших мов світу, на жаль, нові
соціокультурні фактори негативно впливають на створення освітньої
системи, яка б відповідала потребам доби постмодернізму. Ставлячи за
мету виховання високоосвіченої, висококультурної особистості, слід
мати на увазі, що й нині в українському суспільстві мають місце досить
неоднозначні й суперечливі тенденції. З одного боку, відбувається
бурхливий
розвиток
наукових
знань,
національно-культурне,
національно-мовне відродження, а з іншого – нові знання не
оволодівають умами й серцями широких верств суспільства, наростає
розчарування, зневір’я, моральний цинізм, суржикізація мови. За такої
соціокультурної ситуації проблема єдності навчання й виховання, освіти
й культури набуває національного значення як проблема людяності,
гуманності та культурності вітчизняної системи освіти.
Проте у свідомості багатьох і до цього часу освіта залишається
сферою здобуття знань через вивчення системи певних наук
(природничо-математичних, гуманітарних тощо), тобто ототожнюється
зі шкільним навчанням і вихованням. Тому повернення до витоків у
розумінні освіти не лише як холодного racio, а й як “гарячого серця”, як
системи формотворень “людського духу”, є настійною потребою.
Почнемо з очевидного. Очевидним на сьогодні є те, що формування
“мислячого духу” насамперед відбувається за допомогою мови. Людина
стає людиною завдяки мові як суспільно-історичному здобутку. Один із
найбільш новаторських філософських умів XX ст. М.Гайдеггер, який у
полі зору своїх наукових праць тримав поряд із проблемами буття,
людського існування й проблеми мови, підкреслює її людинотворчий,
буттєвий статус. “Дар мови, – пише він, – вирізняє людину, лише й
роблячи її людиною. Цією рисою окреслено її єство. Людина не була б
людиною, коли б їй було відмовлено у тому, щоб мовити – безперервно,
всеосяжно – про все, в багатоманітних різновидах і здебільшого у
невимовленому “це є те”. Оскільки все це і подібне забезпечує мова,
сутність людини міститься у мові”2.
Григорій Ващенко як уродженець Лівобережної України (народився в
селі Богданівка на Полтавщині, нині Прилуцький район Чернігівської
області) протягом свого життя (1878-1967 рр.) мав можливість бачити й
відчувати як методично нав’язували програму “обрусения” України і за
царату, і за радянської влади, як руйнували чи принаймні деформували
ментальність українців. Але Ващенко не був їх мовчазним
1
2

Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 101.
Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1993. – С. 259.
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спостерігачем. Його життєвий і творчий шлях підтверджує
опозиційність ученого як до царського, так і до радянського політичних
режимів із їх національним і духовним гнобленням народів, особливо
українського.
Праці Г.Ващенка з самого початку їх появи в Україні
(фундаментальний твір “Загальні методи навчання” був опублікований
ще наприкінці 20-х, але вже на початку 30-х рр. вилучений із бібліотек і
лише в 1997 р. з нього знято табу в Національній бібліотеці України
імені В.І.Вернадського; у 1994 р. уперше опубліковано “Виховний
ідеал”, що, до речі, побачив світ у Німеччині в 1950 р.; у 2003 р. вийшов
черговий, п’ятий том його творів) викликали інтерес дослідників. Але
його творчий доробок і в Україні, і за кордоном, зокрема в українській
діаспорі, розглядається насамперед у контексті педагогіки, частково
психології. Філософські основи творів Г.Ващенка залишаються
практично недослідженими. Тому Г.Ващенко в уяві педагогічної та
наукової громадськості й нині продовжує залишатися виключно як
педагог і психолог. Твори ж Г.Ващенка, що ідейно рухалися в річищі
національно-культурного осмислення людини і педагогіки, зростання
ролі індивідуально-особистісного начала в суспільстві, на наш погляд, є
важливим джерелом історії філософії освіти України.
Необхідно зауважити, що мовні питання, зокрема значення слова для
думки й ступінь його зв’язку з освітньо-виховною діяльністю, загалом
життям, привертають пильну увагу Г.Ващенка. Аналізуючи спосіб буття
етнічної спільноти, детермінований внутрішніми та зовнішніми
факторами, за головне у вихованні він вважав прищеплення національної
гідності та національного самоусвідомлення, що уможливлене лише
знанням національної мови. Спираючись на українську філософськоантропологічну та філософсько-лінгвістичну думку (К.Ушинський,
О.Потебня, Б.Грінченко тощо), Г.Ващенко приходить до висновку, що
своєрідність мовного характеру особистості визначається мовою, якою
вона користується. Національний характер, вважає вчений, формується
як через національну мову, так і через спільність історичного досвіду,
етнокультурних традицій, імплікованих із національним виховним
ідеалом: “Служба Богові й Батьківщині”, що його створило українство
впродовж свого існування в часі та просторі.
У пропонованій статті здійснено спробу проаналізувати постановку і
вирішення проблеми мови у творчості Г.Ващенка та запропонувати свою
інтерпретацію розуміння вітчизняним філософом-педагогом відносин
людини з мовою. Це стає можливим, якщо розглядати мову як знакову
систему, запропоновану французьким мовознавцем Ф. де Соссюром.
Нагадаємо, що ідеї Ф. де Соссюра спричинили справжній переворот у
мовознавстві, започаткувавши розвиток такої течії філософії мови, як
структурна лінгвістика, предметом дослідження якої є виокремлення
різних планів аналізу мови як системи функціональних відносин та як
різнорівневого ієрархічного утворення, виявлення різних функцій мови.
У результаті в сучасній філософії мови з’являється теза про “розчинення
людини” в мові та безмежну владу мови над людиною.
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Ясна річ, що Г.Ващенку теперішні безперечні здобутки, досягнуті
лінгвістичною філософією в дослідженні мови, були невідомі. Проте
розглядаючи вирішення Г.Ващенком конкретних проблем мови, ми далі
покажемо дотичність його ідей до української думки, зокрема
вітчизняного мовознавця О.Потебні. Саме останній і запропонував ряд
ідей (розмежування мови й розмови, синхронії й діахронії тощо), які й
склали підґрунтя сучасного перевороту в деяких галузях знань.
Як і чому виникає мова? Які існують уявлення про її природу? Які
функції виконує мова? Завдяки чому мова є засобом розуміння? Цих та
інших дотичних до них питань і торкався Г.Ващенко.
Особливу увагу він звертав на питання виникнення мови, що завжди
були предметом глибокого та суперечливого аналізу в різні періоди
розвитку філософії. На наш погляд, із переконливими аргументами щодо
природного виникнення мови, що вона не створюється штучно, не
дається Богом і не є продуктом фізіологічної діяльності організму,
виступив О.Потебня у своїй праці “Мысль и язык”.
Аналіз творів Г.Ващенка дає змогу значною мірою уточнити його
підходи до цієї проблеми. Проілюструємо це на таких прикладах. Мова
маленької дитини, як зауважує Г.Ващенко, тільки на перший погляд
може здатися, що починається з “гуління”, тобто з вигукування різних
звукових сполучень. Але в даному разі в ній діє потреба вправляти мовні
органи, що є передумовою оволодіння мовою. “Гуління малої дитини, –
пише Г.Ващенко, – є необхідним кроком до оволодіння мовою, але
дитина, гулячи, не усвідомлює цього. Свідомість приходить до людини
тоді, коли в неї накопичується певний досвід”1. Перші слова
народжуються не зі звуків “гуління”, а з тих звуків мови, які дитина
засвоює з мови дорослих, що з нею спілкуються, зазвичай, матері.
Як відзначає Г.Ващенко, перше слово дитини дає їй велике
задоволення, особливо, коли з нею з радісною посмішкою розмовляє
мати: “Дитина не розуміє слів матері, але вона відчуває настрій її. Це
перша розмова малої дитини з дорослою людиною, якою є любляча
мати. В цій розмові відбувається радісне єднання душ, пройнятих
спільними почуттями”2. Приємні переживання малої дитини викликає
також колискова пісня матері: “Змісту її теж не розуміє дитина, але
настрої її, а особливо милий голос матері, – пише він, – на ціле життя
залишаються в душі дитини, як джерело найшляхетніших переживань
її”3.
Можна обґрунтовано стверджувати, що вплив слова на душу дитини
зростає, коли воно сполучається з музикою, тобто має форму пісні. Вище
йшлося про те, як люблять пісню немовлята, навіть не розуміючи її
змісту. Однак ще більше її люблять діти дошкільного віку, причому
люблять не тільки слухати, а й співати. Тому цілком слушно Г.Ващенко
радив учити українських дітей українських пісень, “приступних для
їхнього розуміння й почувань”.
1
2
3

Ващенко Г. Виховання волі і характеру. Підруч. для педагогів. – К., 1999. – С.14.
Там само. – С. 297.
Там само.
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Г.Ващенко високо цінує мову як особливу систему знаків, створену
людством для налагодження та збереження інформації. Він добре
розуміє, що існування мови як системи символів є однією з головних
особливостей людського буття. Тому й не випадково, досліджуючи
аналітичний та синтетичний способи мислення людини в праці “Загальні
методи навчання”, вчений визначальну роль у розвитку вищих форм
аналізу відводить саме мові. Він виходить із того, що мова дає змогу
зафіксувати символічним способом силу вражень і зберігати в
надзвичайно зручній формі великий “досвід життя”.
З цієї точки зору Г.Ващенко розглядає роль та значення мови в різні
періоди життя людини, першочергову увагу приділяючи дитинству та
шкільному віку. Саме в дитинстві, як він вважає, приблизно на третьому
році життя, коли дитина вступає в стадію запитань, і починається
винятковий розвиток здатності до аналізу, у зв’язку з мовою.
Поняття мови й мислення Г.Ващенко розглядає в нерозривній
єдності. Варто підкреслити, що, вирішуючи й дану проблему, він
спирається на твори К.Ушинського та філософсько-лінгвістичну
концепцію О.Потебні.
Зупинимось у зв’язку з цим спочатку на питанні взаємозв’язку мови
та мислення у філософській антропології К.Ушинського. Передусім
зазначимо, що він поділяв загальноприйняту в другій половині XIX ст.
точку зору про величезну роль слова у формуванні думки. Так само, як і
пізніше О.Потебня, він бачить у мові механізм, що породжує думку.
Переконання К.Ушинського в тому, що думка проявляється через мову,
кожен акт мовлення є творчим процесом, а “мова кожного народу
створена самим народом”1. Причому витоки мови для К.Ушинського
поставали захованими у невідомості, бо вона вважається тим народним
утвором, який виростає у всіх своїх народних особливостях з якогось
одного, таємничого, десь у глибині народного духу захованого зерна.
Мова в цьому смислі породжується ірраціональним “народним духом”,
який і зумовлює її національні особливості.
Підкреслимо, що К.Ушинський наполягав на ствердженні ідеї “мови і
народу”. “Відберіть у народу все – і він все може повернути; але
відберіть мову, – пише мислитель, – і він ніколи більше вже не створить
її; нову батьківщину навіть може створити народ, але мови – ніколи:
вимерла мова в устах народу – вимер і народ”2. Згодом обстоювана
К.Ушинським ідея нероздільності “мови і народу” буде трансформована
й отримає розвиток у працях українських та російських дослідників XIX
– початку XX ст.: О.Потебні, М.Драгоманова, М.Грушевського,
С.Єфремова, Є.Трубецького, Г.Шпета та інших.
Так, О.Потебня у питанні про співвідношення мови й мислення
обстоював позицію, що існує взаємообумовлений зв'язок між мовою і
думкою, між думкою і мовою. “Категорії нашої мови, – підкреслював
1
Ушинський К.Д. Рідне слово // Ушинський К.Д. Твори: В 6 т. – К., 1954. – Т. 1. –
С. 268.
2
Там само. – С. 270.
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О.Потебня, – тісно пов’язані з нашою думкою” . Все, що відбувається в
мові, “може бути зрозумілим лише як наслідок ускладнення думки”2.
Разом з тим О.Потебня застерігав: якщо мова і мислення перебувають
у нерозривному зв’язку, то спрощення індивідуального мовлення веде до
послаблення енергії думки.
Ідея про те, що мова формує думку, давала можливість Г.Ващенку
поставити формування думки на фактологічну (мовну) основу. Оскільки
рух мовних фактів і розвиток граматичних категорій є форма руху
думки, остільки “розвиток словесного мислення дає можливість дитині
аналізувати не тільки безпосередньо дану дійсність, але й самі продукти
мислення”3.
Варто у зв’язку з цим зазначити, що Г.Ващенко чималу увагу
приділяє розвитку словесного мислення, зважаючи на його “могутню
роль” в інтелектуальному розвитку людини. Разом з тим, визнаючи
важливість словесного мислення дитини шкільного віку, він радив не
забувати, що воно розвивається в неї поступово.
Отже, включення людини в соціокультурний процес і діяльна участь
у ньому, відповідно до української філософсько-освітньої думки XIX ст.,
на яку спирався Г.Ващенко, відбувалося через освоєння “народного
духу”, національного характеру культури, носієм якого постає
національна мова.
Мова для Г.Ващенка не ізольований феномен. Вона нерозривно
пов’язана з культурою народу. Тому, досліджуючи місце української
мови у філософсько-освітньому вченні Г.Ващенка, доцільно звернути
увагу на взаємозв’язок мови з такими поняттями, як “народ” і “нація”.
Коли проаналізувати знання й уявлення Г.Ващенка про народ, про
людину, ми побачимо, що ці знання й уявлення значною мірою являють
собою наслідок індивідуальної творчості. Обґрунтування ідеї “вольової,
характерної людини” є цьому, мабуть, одне з найпереконливіших
підтверджень. Йдеться про людину, яка не буде пристосовуватися до
буття, здатну кинути виклик долі, поборотися за реалізацію внутрішніх
потенцій, міцно стоятиме на національному ґрунті особистісних сил.
Іншими словами, він обґрунтовував діяльний тип людини, на противагу
маргінальному.
Вияв маргінальності відносно українського суспільства Г.Ващенко
вбачав у тому, що український народ на певному етапі свого
історичному життя не спромігся дати гідний виклик процесам
полонізації, русифікації, загалом денаціоналізації національної
свідомості, які протягом століть здійснювалися різними імперськими
тоталітарними режимами. Живучи під владою чужинців, не маючи
можливості розвивати свою культуру, одержуючи освіту і виховання в
чужій школі, український народ поступово засвоював чужу культуру і
мову. Все це призвело до забуття минулого, відмови або презирливого
ставлення до національних традицій, зречення рідної мови, до того, що,
1
2
3

Потебня А.А. Из записок по русской грамматике. – М., 1958. – С. 22.
Там само. – С. 52.
Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підруч. для педагогів. – К., 1997. – С. 147.
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висловлюючись термінами психології, Г.Ващенко назвав “національною
амнезією та парамнезією”1. Велику провину в цьому він покладав на
політичних та духовних провідників нації, які не боролися до кінця,
часто зраджували національні інтереси, намагаючись знайти тепле місце
в наявному бутті й, зрештою, ставали найлютішими ворогами
українського народу.
Загалом необхідно відзначити, що народ для Ващенка є творцем
мови. Мова –це породження “народного духу”. Саме мова визначає
національну специфіку народу. “В мові народу, – стверджує Г.Ващенко,
– відбивається душа його”2.
Міркуючи над сутністю поняття нація, Г.Ващенко в цьому плані
спирається, по суті, на Т.Шевченка, його відоме послання “І мертвим, і
живим…”, визначаючи націю як “єдність поколінь сучасних, минулих і
майбутніх”3. Серед основоположних чинників творення нації вчений
називає спільність походження, території, культури, традиції, мови й
усвідомлення своєї винятковості.
Нас цікавить, передусім, розуміння Г.Ващенком таких складників
нації, як культура, традиції, мова. Чи не виникає в цьому ряду певна
суперечність?
Слово культура, як відомо, походить від латинського cultura,
первісним значенням якого було “обробіток”, передусім, землі, звідси
agricultura – рільництво, що в буквальному перекладі означає “обробіток
землі”. Але ще в часи класичної латини почало означати духовну
культуру, культивування, плекання духовних благ, надбань. “У сучасній
мові, – пише відомий філолог О.Ткаченко, – є всі підстави словом
культура обійняти всі прояви людської діяльності і її наслідків,
досягнень”4.
Справді, культура – це продукт діяльності численних поколінь нації,
що через традиції передається від поколінь старших до молодших. Тому,
обґрунтовуючи український виховний ідеал, Г.Ващенко шукав відповіді
на питання, яку роль у житті людини й людства відіграють традиції.
Поступ людства, і це добре розумів мислитель, неможливий без передачі
традицій від одних поколінь до інших, оскільки кожне нове покоління
мало б почати свій культурний розвиток спочатку, і людство таким
чином залишалося б завжди в первісному стані. Роль традиції в житті
суспільства він порівнює з роллю пам’яті в житті й розвитку окремої
людини. Коли б людина забувала все те, що вона сприймає й переживає,
вважає Г.Ващенко, вона не була б людиною, а стояла б на рівні
найнижчих тварин.
Цілком сприймається Г.Ващенком і положення про те, що через
традиції передається й мова – найцінніший скарб людства й разом з тим
найкращий засіб традиції. Він нібито не поділяє думку К.Ушинського
1

Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті. Твори. – К., 2003. – Т. 5. – С. 10.
Ващенко Г. Виховання волі і характеру. Підруч. для педагогів. – К., 1999. – С. 286.
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 97.
4
Ткаченко О.Б. Українська мова і мовне життя світу. – К., 2004. – С. 106.
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про те, що втрата мови для народу рівнозначна втраті своєї
національності: “Мова є найважливіший, найповніший і найміцніший
зв'язок, що поєднує минулі, сучасні й майбутні покоління в одне велике
історичне живе ціле. Вона не тільки виявляє собою життєдіяльність
народу, а є саме це життя. Коли щезне народна мова, народу більше
нема!”1
Річ у тім, що Г.Ващенко не вважав мову абсолютно необхідним
чинником творення (курсив – В.Д.), а не існування нації2. Спостерігаючи
за розвитком етнокультурних процесів у Росії та інших країнах, він
бачив, що окремі нації ніби зовсім зникають, гублять свою мову,
культуру, звичаї і нібито у всьому уподібнюються пануючій нації, але
потім оживають і починають жити національним життям.
Який із цього можна зробити висновок? Той, що “цілість націй”, як
зазначає Г.Ващенко, підтримує культура, насамперед традиції. Завдяки
традиціям зберігається й розвивається національна мова. Але без
національної мови неможливе існування нації.
Не сприймав Г.Ващенко тезу про досягнення мовної єдності людства.
Певна річ, людська думка завжди шукала виходу з лабіринту мовних
колізій. Але відповідно до марксистсько-ленінсько-сталінської філософії
в інтернаціональному суспільстві мала бути й єдина, зрозуміла для всіх
універсальна мова. Якщо брати СРСР, то саме за життя Г.Ващенка й
обґрунтовувалася ідея інтернаціональної мови. Й.Сталін в одній із
останніх своїх праць “Марксизм і питання мовознавства” неоднозначно
зауважив, що такою мовою звичайно ж буде російська мова і культура,
як мова і культура провідної нації СРСР.
Добре усвідомлюючи можливість і деструктивність наслідків такої
“національної” політики більшовиків, Г.Ващенко виступає на захист
національних культур і національних мов. Він, як і К.Ушинський,
С.Русова та ін., вважає, що кожен народ зобов’язаний творити власну
національну школу. Причому прозорливо передбачає: “Москві не
вдасться накинути свою мову всьому людству”3.
Водночас Г.Ващенко розуміє, що для досягнення успіху в
поліморфному світі людині потрібна не одна мова, а різні типи мов.
Людина як індивід формується під впливом багатьох мов – мови сім’ї,
дитинства, друзів, учителів і всього іншого великого світу. Але перехід
від однієї мови до іншої змінює індивіда, змінює його “Я”. Змінюючись,
“Я” доповнюється в одних аспектах, звужується в інших. “Різниця між
мовами, – на думку Г.Ващенка, – полягає не тільки в різниці їх звукового
складу, а й у різниці внутрішнього змісту слів і речень. Змінити мову це
означає певною мірою змінити свій світогляд і світовідчування. Це
разом з тим означає відмову від надбань рідної літератури, рідної пісні і

1
Ушинский К.Д. Родное слово // Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. –
М., 1998. – Т. 2. – С. 110.
2
Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава, 1994. – С. 97.
3
Ващенко Г. Виховання волі і характеру. Підруч. для педагогів. – К., 1999. – С. 291.
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т. ін., бо переклад на іншу мову ніколи не може бути рівнозначним
оригіналові”1.
Отже, формулюючи наш проміжний висновок, ми можемо
стверджувати: опанування мови, згідно з Г.Ващенком, розпочинається
немовлям, зазвичай, у сім’ї, разом із молоком матері. Продовжується в
дошкільних, шкільних і позашкільних установах, загалом у суспільстві.
Матір, розмовляючи з дитиною рідною мовою, відкриває для неї світ
людського буття, формує мовну картину світу. Дитина, мовлячи до себе і
про себе, мовить про речі світу свого дитинства. Шкільна мова відкриває
дитині “потаємну” суть речей. У мові і через мову світ дитинства постає
перед людиною, відкриваючись їй у своїх людських вимірах.
Варто звернути увагу, згідно з класичним визначенням, “рідна мова”
– це материнська мова, перша мова, яку засвоює дитина в родинному
спілкуванні. Введення поняття “мовна картина світу”, як вважає
сучасний український мовознавець В.Кононенко, дає змогу вбачати в
мові спосіб осмислення дійсності з позицій конкретної культурноетнічної спільноти, у полі національно-мовного, історичного та
ментального концептів2. В основу визначального в цьому плані
принципу етноцентризму філософії освіти Григорія Ващенка й
покладено розуміння мови як національного феномену, засобу
виявлення
й
реалізації
національного
характеру,
мовного
світосприйняття та світоосягнення.
Підкреслимо, Г.Ващенко, живучи в Україні й поза її етнічними
межами, уважно аналізував світоглядні процеси в середовищі українців,
росіян, німців, англійців та інших народів, робив із цього філософські
узагальнення на зразок того, що кожна незалежна держава творить свою
національну систему освіти, що навчання треба проводити національною
мовою, яка несе в собі близькі й зрозумілі для представників
відповідного народу світоглядні орієнтири й смисли. Останнє положення
цілком співвідноситься як із вимогами українських філософів,
наприклад, П.Куліша у “хутірській філософії” забезпечувати розвій
культури українського суспільства українською мовою, так і
твердженнями В.Бєлінського й І.Тургенєва про те, що російських дітей
треба вчити російської грамоти.
Слід, проте, зазначити, що позбавлення духовного закріпачення
українського народу, котре здійснювалося різними імперськими
режимами впродовж століть, передбачає не тільки відродження
історичної пам’яті українців, виховання почуття національної гордості,
національної самобутності, а й подолання комплексу меншовартості, у
тому числі щодо мов загалом і української зокрема. У зв’язку з цим
нагадаємо, що один із попередників Григорія Ващенка Олександр

1

Там само.
Кононенко В.І. Українська мова як національний феномен // Філософія освіти XXI
століття: проблеми і перспективи: Методол. семінар, 22 листопада 2000 р. Зб. наук. праць.
– К., 2000. – Вип. 3. – С. 28.
2
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Потебня рішуче засуджував колонізаторську, асиміляторську політику
російського царизму та її провідників в Україні.
Водночас, уже згадуваний нами, Віссаріон Бєлінський заперечував
існування української мови як такої. Наведемо стосовно цього “творчі
інтенції” В.Бєлінського мовою автора: “Предстоит важный вопрос: есть
ли на свете малороссийский язык, или это только областное наречие? Из
решения этого вопроса вытекает другой: может ли существовать
малороссийская литература и должны ли наши литераторы из
малороссиян писать по-малороссийски? Что до первого вопроса, на него
можно отвечать и да, и нет. Малороссийский язык действительно
существовал во времена самобытности Малороссии и существует теперь
– в памятниках народной поэзии тех славных времен… Но с Петра
Великого началось разделение сословий. Дворянство, по ходу
исторической необходимости, приняло русский язык и русскоевропейские обычаи в образе жизни. Язык самого народа начал
портиться и теперь чистый малороссийский язык находится
преимущественно в одних книгах. Следовательно, мы имеем полное
право сказать, что теперь уже нет малороссийского языка, а есть
областное наречие, как есть белорусское, сибирское и другие подобные
им областные наречия”1.
Отже, констатуємо відвертий негативізм до української мови,
зверхньо-шовіністичний антиукраїнський випад, на жаль, не
поодинокий, з боку представника російської культури.
Проте укоріненість у масовій свідомості українців комплексу
малоросійства й сьогодні створює сприятливий ґрунт для реанімації
подібних імперських настанов. Так, зокрема, це зроблено в посібнику
для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів
Російської Федерації “Введение в языковедение” (автори –
А.М.Камчатнов та Н.А.Ніколіна): “К восточной группе относится
русский язык с четырьмя наречиями: 1) великорусским (основные
диалекты
–
северновеликорусский,
южновеликорусский,
западновеликорусский), 2) малорусским (основные диалекты –
средненаднепровский, слобожанский, степной), 3) белорусским
(основные диалекты – северо-восточный, юго-западный, полесский),
4) червонорусским (основные диалекты – галицийский, карпатский,
буковинский)”2. Як бачимо, є спроби надати “наукової”, “теоретичної”
аргументації для підживлення новітніх амбіцій окремих російських
політиків.
Підсумовуючи результати дослідження, резюмуємо його в таких
положеннях:
Мова, з погляду Г.Ващенка, виконує не лише комунікативну
функцію, є не лише засобом спілкування. Мову він розглядає як явище
значно глибше, не зводячи його до жодної з багатьох її функцій. У мові,
за Г.Ващенком, сама сутність людського буття. Звідси він виводить
1
Белинский В.Г. Ластовка. Сватанье // Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. –
М., 1954. – Т. 5. – С. 176-177.
2
Камчатнов А.Н., Николина Н.А. Введение в языковедение. – М., 1999. – С. 199.
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фундаментальну цінність мови як основи самоідентифікації людини і
народу.
Мова, таким чином, у філософсько-освітньому вченні Г.Ващенка
постає як людиномірне явище. Людиномірність мови визначається її
подвійною природою. З одного боку, мова зумовлена процесом
становлення та розвитку людського світу, а з іншого – вона зумовлює
світ. Саме в мові й через мову людина й суспільство взаємно
детермінують одне одного, оскільки, оволодіваючи мовою, людина
входить у суспільство. Але мова, будучи соціокультурною інституцією,
на думку Г.Ващенка, своєї культуротворчої значущості набуває тільки в
реальному полі конкретних подій, осіб та цілих народів.
Принцип етноцентризму філософії освіти Г.Ващенка найвиразніше
проявляється в тлумаченні ролі української мови. Вона, згідно з
Г.Ващенком, зберігає національну пам'ять, рух національної думки, несе
в собі історію українського народу, є його культурним здобутком,
пов’язує людські покоління, є означуванням реального життя. Вона
зумовлює становлення та розвиток людського світу, особливості
світосприйняття та світоосягнення українця.
Мова, виступаючи соціокультурною інституцією, водночас
характеризується творчо-активною природою, наявністю певних
соціокультурних норм розвитку. Через це національна мова наскрізь
протинає світ людини, постає необхідним явищем її життя.
Служіння мови самореалізації людини потребує посиленої уваги до
вивчення рідної мови. Питання української мови є ключовим і
неодмінним також у формуванні національно-патріотичної свідомості
українця. Тому новітню систему української освіти філософ-педагог
пропонує будувати з урахуванням особистості дитини, її
етнопсихологічного і соціокультурного оточення, без чого неможливо
створити ефективну модель навчання мови.
Проведене дослідження загалом показує, що аналіз особливостей
постановки і вирішення проблеми мови у філософсько-освітньому
вченні Г.Ващенка дає змогу визначити до певної міри перспективи
роботи в цьому напрямку. Зокрема, на наш погляд, заслуговує на увагу
більш широке і системне вивчення функціонування мови в Україні
впродовж XIX-XX ст. у контексті сучасної лінгвістичної філософії. Крім
цього, можливий варіант вивчення ідей і висновків щодо мови провідних
науково-педагогічних діячів України і Росії XIX-XX ст.
Дослідження зазначених та інших питань аналітичної філософії дасть
можливість, на нашу думку, більш адекватно осмислити шляхи і підходи
до розвитку освіти, визначити основні напрямки виховання людини в їх
органічній сумісності з національно-мовним середовищем.
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Маключенко В.І. (Острог)
ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ
О. ГОНЧАРА
У статті досліджується проблема збереження та розвитку
української мови у публіцистичній творчості О. Гончара. Автор
переконаний, що пристрасне слово О. Гончара служило і служить
справі національно-культурного і державного відродження України.
Проблема збереження і розвитку української мови була і залишається
надзвичайно гострою і злободенною. Вона неодноразово порушувалась у
багатьох публіцистичних статтях і виступах Олеся Гончара. Дослідники
творчості письменника Наєнко М.1, Малиновська М.2, Погрібний А.3,
Семенчук І.4 частково торкалися цього питання, але воно не стало
предметом спеціального дослідження. Автор поставив за мету на основі
публіцистичної творчості О. Гончара проаналізувати його роздуми про
минуле, сучасне і майбутнє української мови. Дана проблема може стати
предметом наступних наукових досліджень.
Олесь Гончар увійшов в українську культуру не тільки як
талановитий прозаїк, автор багатьох високохудожніх романів, повістей,
оповідань, а й як вдумливий літературознавець, літературний критик,
пристрасний публіцист. Його численні виступи в пресі на
письменницьких форумах, перед громадськістю республіки були
спрямовані на захист історичних і культурних пам’яток, української
культури5.
Особливо велику увагу звертав письменник на захист рідної мови, як
духовної опори нації. Відомо, що в часи перебування України у складі
Російської імперії, українська мова, як і в цілому українська культура,
розвивалися в надзвичайно несприятливих умовах. Звертаючись до
історії України О. Гончар зазначав, що царський уряд ніс нашому
народові неволю, темряву, національне гноблення. Так, після
Полтавської битви царські головорізи вчинили жорстоку розправу над
населенням Батурина. Уся Лівобережна Україна була залита кров’ю тих,
хто не хотів розлучатися з вольностями. У 1718 р. до Києва прибула
таємна царська зондеркоманда, яка підпалила з усіх кінців Лавру з її
літописами та стародруками, щоб усе стало попелом, щоб позбавити
Україну духовних джерел, що зберігалися в ній ще з княжих часів6.
1

Наєнко М. К. Краса вірності. – К., 1991.
Малиновська М. Олесь Гончар. – К., 1971.
Погрібний А. Г. Олесь Гончар. Нарис творчості. – К., 1987.
4
Семенчук І. Р. Олесь Гончар. – К., 1978.
5
Гончар О. Т. Твори: В 7 т. – К., 1988. – Т. 6.
6
Духовне відродження культури України: традиції, сучасність. – Рівне, 1994. – С. 168.
2
3
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З 1720 р. указ Петра I забороняв друкувати світські книжки
українською мовою, а указ Олександра I 1804 р. забороняв навчатися
українською мовою. За часів Олександра II 1862 р. заборонено й
українські приватні недільні школи. Міністр внутрішніх справ Валуєв
заборонив друкувати книжки українською мовою і вважав, що такої
мови “не было, нет и быть не может”. Підрізував крила українській
культурі Емський указ Олександра I про заборону не лише друку, а й
театральних вистав, концертів, ввезення з-за кордону виданих там
книжок українською мовою1.
Українська культура і мова змогли вижити і вистояти лише
спираючись на одвічну силу народної культури, яка стояла на дуже
високому естетичному рівні і мала виняткову здатність до
самозбереження. У цей час продовжували розвиватись український
фольклор, художні ремесла, малярська та пісенна творчість селянства. З
другого боку, життєздатність української культури виявилися в тому, що
вона максимально використала легальні можливості для розвитку
літератури, живопису, театру, музики.
У радянські часи українська мова продовжувала зазнавати гонінь і
переслідувань. Виступаючи на сесії Верховної Ради України 26 жовтня
1989 р. О.Гончар зазначав: “що сталінщина з її кривавим терором
винищувала хвилю за хвилею українську інтелігенцію, винищувала
поголовно, дуже послідовно від академіка до сільського вчителя і
винищувала тільки тому, що інтелігенція, творчий цвіт нації, зберігала
вірність українському слову, українській духовності”2. Питання
збереження і розвитку української мови неодноразово порушувалось
О. Гончарем на письменницьких з’їздах. У виступі на V з’їзді
письменників Радянської України 16 листопада 1966 він констатував, що
стан викладання української мови в середній і вищій школах гірший, ніж
іноземної3. Письменник розвінчував міф, що українці цураються рідної
мови, яка є однією з найбагатших мов слов’янства. Цією мовою Україна
склала триста тисяч пісень, явивши людям пісенні шедеври, наша нація
дала світові геніальних поетів, зажило українське слово шани й визнання
серед народів далеких і близьких. Письменник закликав учителівсловесників відкривати дитині ясний світ людяності, прищеплювати
любов до того, що потім протягом життя буде для людини святим. Саме
в школі повинні закладатися патріотичні почуття, любов до рідного
краю, до матері, батька, до рідної історії, до рідної мови такої співучої,
запашної, милозвучної4.
Дедалі погіршувалося становище української мови і в брежнєвські
часи. Закривалися сотнями і тисячами українські школи, українська мова
перестала звучати в багатьох установах, її виганяли з усіх сфер життя. І
1

Дзюба І. М. Між культурою і політикою. – К., 1998. – С. 56-57.
Гончар О. Т. Чим живемо. На шляхах до українського відродження. – К., 1991. –
С. 72.
3
Гончар О. Т. Твори: В 7 т. – К., 1988. – Т. 6. – С. 592.
4
Наєнко М. К. Краса вірності. – К., 1991. – С. 206.
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ніхто не відповів по закону за здирання українських вивісок у Вінниці, за
знесений у Києві будинок М.Заньковецької, Довженків у – Житомирі, за
те, що бездушно розорювали стародавні городища, степові кургани1.
Людей за любов до української мови переслідували, виганяли з роботи,
пришивали ярлики націоналістів.
У багатьох виступах О. Гончар засуджував брежнєвсько-сусловську
камарилью, яка була сповнена паталогічної ненависті до всього
національного. Адже саме вона посилено втілювала в життя глибоко
антинаукову теорію про злиття націй, що було нічим іншим, як
найгрубішою сваволею догматиків, злочинним зазіханням на природні
права народів.
Письменник підкреслював, що національним мовам готувалася доля
“неперспективних” сіл і певне для цього насильно заохочувалася
міграція величезних мас людності з регіону в регіон, щоб, руйнуючи
генетичну пам’ять народів, позбавляти їх коріння, виростити людей
ніяких, безпам’ятних, апатичних, окрім “бормотухи” байдужих до
всього, щоб замість мислячих свідомих громадян, мати перед собою
натовп спримітизованих, задурманених догмами послушників, сонних і
напівсонних душ, таких зручних для адміністративно-бюрократичного
апарату2. З гнівом і зневагою говорив він про тих високопоставлених
чиновників, які руйнували пам’ятники історії та культури, виганяли
рідну мову з школи, установ та зборів, оголошували про непрестижність
мови отчої.
Значне місце у виступах митця відводилося проблемі чистоти
української мови. У статті “Будьмо гідними святинь” містяться роздуми
О. Гончара про значення класичної літератури для підтримання
моральної чистоти народної душі, духовного здоров’я нації. Письменник
вважав, що мовною цнотливістю насичені твори Кобзаря, поезії Лесі
Українки, новели М. Коцюбинського, які можна було читати в сім’ї, в
присутності матерів і дітей. Але в сьогоднішній час на сторінках творів
деяких письменників подибуємо багато вульгаризмів, брутальної
парканної нецензурщини. На думку письменника, мова притонів,
смердючий рекитерський жаргон не може бути мовою справжньої
літератури3.
Для О. Гончара проблеми мови, культури були невіддільні від
проблем екологічних. Могутні наднаціональні відомства прагнули
прорити канал Дунай – Дніпро, ледве не погубили Байкал і довели до
катастрофи Аральське море. Україна задихається від перенасиченості
промисловістю, люди страждають від хвороб, забруднюються води,
підупадають поля. Письменник виступав проти будівництва атомних
електростанцій у Чигирині і в верхів’ях Десни4.

1
Гончар О. Т. Чим живемо. На шляхах до українського відродження. – К., 1991. –
С. 68.
2
Там само. – С. 67.
3
Літературна Україна. – 1993. – 4 лютого.
4
Гончар О.Т. Чим живемо. На шляхах до українського відродження. – К., 1991. – С. 69.
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Турбуючись про збереження і розвиток української мови, О. Гончар
пропонував провести цілий ряд заходів. Зокрема, слід повернутися до
народних коренів, до глибин духовності. Національна мова має
охоронятися державними органами і це слід робити послідовно, чесно і
справедливо. Необхідно проводити свята рідної мови, щоб у такий
спосіб надати підтримку народним учителям, які дбають про те, щоб
діти наші виростали небезбатченками, щоб вони знали хто ми і чиї ми
діти. Вкрай важливо видавати словники і посібники різного типу для
тих, хто бажає поглибити свої знання з української мови. Письменник
закликає молодь частіше звертатися до класики, до кращих творів
українських письменників, до пісні, до фольклору1. Пристрасне слово
О. Гончара служило і служить справі національно-культурного і
державного відродження України.

Тома Н.М. (Київ)
ВІДРОДЖУЮЧИ ВТРАЧЕНЕ СЛОВО
(до 85-річчя з дня народження
Святослава Караванського)
У
статті
досліджується
лексикографічна
діяльність
С. Караванського. Автор переконаний, що словники, створені
С. Караванським є помітним явищем в інтелектуальній, мовознавчій
атмосфері України й органічно вписуються в дивосвіт пошуків і
знахідок словникарства.
„Неправда або принаймні не вся правда, що змужніння нації
засвідчують художні – хай і геніальні! – твори. Мірилом національної
зрілості є словники національної мови… таких у нас раз, два та й годі:
словники Грінченка, Голоскевича… А час доплюсовує сюди і
Караванського (теж словники!)”2. Знайомлячись із словниками
С.Караванського, мовознавця з української діаспори, можемо засвідчити
певний ріст нашої національної самосвідомості, прагнення пізнати своє
коріння, відродити свою неповторність і самобутність, виражену у
нашому споконвічному багатстві – мові, що була частково втрачена і
знищена.
Праця лексикографа виснажлива і напружена, титанічна. Наша мова,
давня й багата, пройшла довгий і складний шлях, пережила диктат іншої
мови, утиски й заборони. Відроджуючись й оживаючи сьогодні, їй не так
легко подолати наслідки заподіяного калічення. Тому той, хто має
мужність братися за укладання словників, повинен досконало знати і
1

Молодь України. – 1988. – 11 травня.
Шатилов М. Подвиг Святослава Караванського // Визвольний шлях. – 2001. – № 2. –
Річник 54. – С. 55.
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відчувати мову, бути наполегливим у своїх пошуках, володіти
надвисокою працездатністю, постійно прагнути нових досягнень і
відкриттів, виконання намічених цілей і обов’язків. Якраз цими словами
можна охарактеризувати лексикографічну діяльність Святослава
Караванського.
Якщо
послуговуватись
визначенням
Ортеги-і-Гассети,
то
С. Караванського можна віднести до тих, хто є “єдино активні, а не лише
реактивні, для яких життя – це постійне напруження, безнастанне
тренування”1. Вражає не тільки подвижницький спосіб життя,
регламентований обов’язком і вимогами, продиктованими серцем, а й
надзвичайна працьовитість Святослава Караванського – за останні 10
років він опублікував кілька ґрунтовних мовознавчих досліджень:
“Практичний словник синонімів української мови” (К.: Кобза, 1995),
“Секрети української мови” (К.: Кобза, 1994), “Російськоукраїнський словник складної лексики” (К.: Вид. центр “Академія”,
1998), „Пошук українського слова, або боротьба за національне „Я”
(К.: Вид. центр “Академія”, 2000), “Словник рим української мови”
(Львів: БАК, 2004).
Причому приємно дивує скромність С. Караванського, коли в
інтерв’ю з відомим мовознавцем Ларисою Масенко на її зауваження про
те, що “укладання словників – це найбільш копітка, або, за Вашим же
словником синонімів, марудна, забарна, загайна, клопітлива,
працемістка, часотерпна справа” і тому над словниками працюють цілі
колективи лексикографів, С. Караванський відповідає: “Здатність однієї
особи оперувати величезним обсягом словесного матеріалу не є чимось
унікальним. Згадаймо Б. Грінченка, а ще “луганського козака” В. Даля,
американця Ноя Вебстера – автора ”Словника англійської мови”. Усі
вони здебільшого самотужки “збирали і впорядковували превеликі
масиви лексики”2.
Щоб краще зрозуміти зміст і значення лексикографічної діяльності
С. Караванського і вникнути в її суть, необхідно хоча б поверхово
звернутися до аналізу того мікрокультурного середовища, у якому він
формувався як особистість, у якому протікало життя лексикографа і
своєрідною реакцією на яке була його лексикографічна творчість.
Життя у С. Караванського складалося надто важко, неоднозначно і до
певної міри одноманітно – більше 30 років він був політв’язнем,
перекривши рекордні терміни ув’язнення Левка Лук’яненка і Нельсона
Мандели, лауреата Нобелівської премії. Але умови проживання в таборі,
існуючий режим і система влади не зуміли побороти його думку, яка
весь час жила напружено, його могутній інтелект, працелюбність і
наполегливість. У нього дуже рано з’явилась улюблена справа –
неабиякий інтерес до літератури та мовознавства, і цьому він присвятив
своє життя. Жити для нього – значить боротись і працювати. Його життя
– це приклад єдності слова і діла, переконань і поведінки. Це відомий
1

Ортега-і-Гассет. Бунт мас // Хроніка – 2000. – 1994. – № 1-2. – С. 212.
Масенко Л. Святослав Караванський: «Треба використовувати шанс» // Дивослово. –
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діяч духовного опору більшовицькому режимові, один із творців
новітньої української нації, носій її козацького духу та інтелекту1.
С. Караванський (народився 24 грудня 1920 р.) – двічі подвижник: і в
науці, і в боротьбі за незалежність України, людина, яка може бути
взірцем служіння і відданості Україні. Ім’я його було добре знане в часи
тоталітарного режиму і маловідоме тепер на теренах України. Його ім’я
овіяне славою послідовного борця за очищення української мови і
культури від російщення, славою політика, який боровся за державну
самостійність України і за право користуватись рідною мовою, славою
в’язня, який витримав тяжкі умови існування в таборах каторжної праці.
Його мовознавча і, зокрема, лексикографічна діяльність ще не вивчена й
не осмислена.
С. Караванський прозрів як національно свідомий українець не за
часів хрущовського політичного потепління. Він почав боротьбу з
комуністичним тоталітарним режимом і фашизмом ще під час Другої
світової війни як член молодіжної організації ОУН в Одесі. За
інакодумство й участь у підпільному національно-визвольному русі його
в 1945 р. заарештували й засудили на чверть віку. Відтоді він пішов
етапами ГУЛАГу: Печора, Магадан, Колима, Тайшет, Мордовія.
Коли умови існування у виправно-трудових таборах після смерті
Сталіна пом’якшали, Караванський береться за літературну і мовознавчу
працю і багато пише – вірші, п’єси, статті, переклади. В 1954 р.
розпочинає велику роботу над укладанням словника рим української
мови.
У радянській Україні він зміг опублікувати дещо зі свого поетичного,
перекладацького й мовознавчого доробку лише в короткий час
перебування на волі в 1961–1965 рр., до того, як через його правозахисну
діяльність було накладено заборону на публікацію творів. Перебуваючи
на волі, С. Караванський активно переймався тими проблемами, що
хвилювали українців у той час: збирав українські книги для жителів
Кубані, звертався до всіх інстанцій з пропозиціями організувати
всенародні торжества до ювілею М. Лисенка, виступав за дублювання
фільмів
українською
мовою,
організовував
передплату
на
українськомовні видання в робітничих гуртожитках м. Одеси. В 1965 р.,
занепокоєний наростаючою русифікацією шкіл і вищих навчальних
закладів, Караванський написав статтю “Про одну політичну помилку”, а
також
листа прокуророві України з проханням притягнути до
кримінальної відповідальності міністра освіти України Ю. Даденкова за
помилки, що призвели до порушення прав української нації.
У 1965 р. С. Караванського знову заарештували, і в політтаборах він
перебував до 1979 р. А коли вийшов на волю, то відмовився бути
громадянином Радянської імперії і разом з дружиною Н. Строкатою

1
Малюта І. Святославові Караванському – 80. З терпінням провидця // Літературна
Україна. – 2001. – 11 січня. – С. 6.
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емігрував до США, де продовжує і до цього часу займатися поетичною,
перекладацькою, мовознавчою і, зокрема, лексикографічною діяльністю.
Аналізуючи
особливості
лексикографічної
діяльності
С. Караванського, звернемося до праці визначного українського
мислителя кінця ХVІІ – початку XVIII ст., професора, одного з ректорів
Києво-Могилянської академії Ф. Прокоповича “К сложению
лексиконов”, де він дає характеризує лексикографа і, зокрема, радить не
карати злочинця, якого ждуть печалі та муки, не заковувати його в
кайдани, не посилати на важкі рудникові роботи, а посадити
опрацьовувати лексикон, бо “то одно довльет, всьх мук роды сей один
труд в собь имъет”1.
С. Караванський – людина, яка терпіла подвійні муки: перебуваючи
на рудниках, одночасно складала словники. Як же треба любити
рідну мову, свій народ, щоб не тільки не зламатись у пеклі радянських
політтаборів, а й зуміти в тих умовах створити словники, якими
користуються українські письменники, редактори, ті, хто прагне
відтворити “втрачене українське слово”.
Таким чином, характеризуючи лексикографічну діяльність
С. Караванського, звертаємо увагу на те, що крім високого рівня
інтелекту, ерудиції, обдарованості, здібностей науковця-дослідника,
невсипущої працьовитості, терпіння, наполегливості, уважності,
притаманних людям різних професій, особистість лексикографа
С. Караванського має і певні специфічні риси, вироблені конкретними
історичними умовами та життєвими обставинами.
Якщо методологічними засадами української лексикографії в
ідеологічно-філософському плані завжди була і є національна сутність
(особливо принцип самобутності та самозбереження української мови, а
отже, збереження української нації, її культури)2, то лексикографа
С. Караванського як представника українського етносу вирізняє
насамперед національне чуття, глибока повага до рідної мови, вроджене
чуття слова, вміння відчувати семантичні відтінки рідного слова.
С. Караванському болить, що через недолугу мовну політику, диктат
російської мови замість самобутніх українських форм у мові роками
культивувалися неоковирні безликі запозичення та кальки, які
дискредитували мову, підривали її авторитет та сприяли зникненню
бажання знати її. Тому всі свої зусилля він спрямовує на те, щоб
розкрити невичерпні можливості української мови в передачі думок,
багатство її лексики, фразеології, словотвору, граматики, так жорстоко
винищене протягом усієї підневільної історії нашого народу як
ворогами, так і його представниками.
Метою роботи є аналіз лексикографічних праць Святослава
Караванського, спрямованих на оздоровлення і відродження української
мови, повернення їй природності звучання, висловлення, побудови
1
Прокопович Ф. Сочинения / Под. ред. И.Т. Еремина. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961.
– С. 224.
2
Полюга Л. Український лексикограф як особистість // Дивослово. – 2004. – № 6. –
С. 55.
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фрази, лексичного, синонімічного і фразеологічного багатства. В
українському мовознавстві лексикографічна діяльність С. Караванського
практично не досліджувалася.
Українська мова за довгу історію свого розвитку виробила
надзвичайно широку синонімічну систему, здатну задовольняти
найрізноманітніші потреби мовного загалу в тому, щоб найменувати,
передати зміст того чи іншого поняття з усіма його найтоншими
відтінками і виразити всю гаму пов'язаних з ним емоційно-експресивних
та оціночних нюансів.
Українська лексикографія має певні традиції і здобутки у створенні
синонімічних словників. У цих словниках наводяться синонімічні ряди,
які складаються зі слів і словосполучень, тотожних або близьких за
значенням. У межах кожного синонімічного ряду подається семантична
(вказується на відмінні відтінки значень) і стилістична характеристика
слів, що окреслює їх сполучуваність.
Починаючи з 60-х років ХХ ст., в Україні публікується кілька
коротких словників українських синонімів: “Короткий словник
синонімів української мови” П.М.Деркача з доопрацюванням
С.П.Левченка (К., 1960; перевиданий у Львові, 1993), що містить
близько 4280 рядів зі стислими поясненнями синонімів, їх
сполучуваності, із стилістичними позначками, без ілюстрацій;
“Матеріали до синонімічного словника української мови” А.Багмета
(журнал “Вітчизна” 1959-1962, а далі журнал “Україна”);
“Синонімічний словник-мінімум української мови” В.С.Ващенка
(Дніпропетровськ, 1972), що містить близько 840 рядів без пояснень та
інших характеристик (це словопокажчик до української синоніміки).
Видані словники були суто реєстраційними, синонімічними
покажчиками
(без
тлумачень,
стилістичних
і
граматичних
характеристик, ілюстрацій). Мета їх – дати в кожному синонімічному
ряду певний набір синонімів, з якого користувач може вибрати
найпотрібніший для точного й яскравого вираження думки. Розраховані
вони на перекладачів, редакторів, журналістів, викладачів.
Ці словники містили лише невелику частину синонімічного багатства
української мови. Тому виданий в 1995 р. київським видавництвом
“Кобза” “Практичний словник синонімів української мови”
С.Караванського задовольнив нагальну потребу суспільства в
синонімічних словниках1. В 2000 р. у видавництві “Українська книга”
вийшло друге видання словника С.Караванського.
“Практичний словник синонімів української мови” С.Караванського
виданий згідно з правописом 1928 р. Основними джерелами словника є:
”Словник української мови” П. Білецького-Носенка (К., 1966),
„Словар української мови” Б.Грінченка, т. 1-4 (К., 1907-1909),
”Словник української мови”, т. 1-11 (К., 1970-1980). Він належить до
докладних синонімічних словників пояснювального типу, у яких дається
1

Масенко Л. У пошуках слова // Українська мова та література. – 2001. – № 1. – С. 5.
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тлумачення заголовного слова (домінанти) синонімічного ряду,
семантичні і стилістичні характеристики кожного члена синонімічного
ряду, вказуються їхні сполучувальні особливості.
Самотужки С.Караванський здійснив працю, над якою багато років
трудився цілий науковий колектив лексикографів Інституту
мовознавства АН УРСР, завершивши її публікацією двотомного
“Словника синонімів української мови” (А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк,
С.І.Головащук та ін. – К.: Наук. думка, 1990-2000). При цьому за
кількістю поданих синонімічних рядів академічний словник значно
поступається словникові С.Караванського. Перший охоплює близько
9200 рядів, другий – 15000 рядів. Перевага ж академічного словника – у
наявності ілюстративного матеріалу, відсутнього у С.Караванського.
Словники мають також інші суттєві відмінності, зокрема у принципах
стильової диференціації лексики.
Для синонімічного словника надзвичайно важливим є розуміння
поняття синонімії, від чого залежить обсяг синонімічних рядів. У науці
існують дві різні думки з приводу цього питання. Деякі науковці
вважають, що синоніми – це слова, які повністю збігаються за
значенням; інші ж підкреслюють, що синоніми – це слова, близькі за
значенням, бо немає слів, у яких повністю збігається значення.
Автор словника приймає визначення синонімів як слів, що мають
тотожне або близьке значення. Таке розуміння синонімії (воно нині є
найпоширенішим) спричинює, як би ми цього не хотіли, суб’єктивізм у
встановленні синонімічних рядів (поняття близькості значень важко
регламентувати). Лексикограф С. Караванський у цьому питанні
виходить з прагматичного підходу до синонімів, зараховуючи до них
слова, які служать, по-перше, для уточнення, виділення різноманітних
відтінків; по-друге, для стилістичного добору слів; по-третє, для
підсилення семантичної або емоційно-експресивної характеристики і для
уникнення повторень.
Автор словника спирається на досить широке розуміння синонімії (з
поданням описових словосполучень і речень, родо-видових відношень):
бадьористий – який бадьорить1; єгипетський – з Єгипту; забувати – не
пам’ятати, не думати; здоровий – не хворий, хвороба – інфекція, з
нерозрізненням значень полісемічних синонімів та недостатнім
розрізненням значень синонімічних рядів (так, ганьбити подано як
домінанту відповідного ряду й одночасно як один із синонімів у таких
рядах як ганити, ославляти, плямувати, соромити).
Спочатку у словнику подається гніздове слово, перелік слів після
нього утворює синонімічний ряд. Наприклад: здоровий – не хворий
(органи тіла); не пошкоджений (овочі), незіпсутий; тверезий (глузд);
міцний, сильний, дужий, високий (хто); (розміром) чималий, величенький,
величезний; (для тіла) корисний2. Після переліку слів та словосполучень
у синонімічному ряду можуть додаватися пояснення, наприклад:
1
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Кобза, 1995.
– С. 19.
2
Там само. – С. 139.
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правопис прикметників з часткою „не” залежить від змісту речення:
Ти не хворий; Нехворий відвідувач вийшов. Форма „нехворий” практично
не вживана. Запис такої форми у словнику був би записом штучної,
неживої форми. Щодо заперечних форм до слів „пошкоджений”,
„зіпсутий”, „уражений”, то тут мовна практика засвідчує обидва
вживання залежно від контексту: Не пошкоджений і непошкоджений;Не
зіпсутий і незіпсутий;Не уражений і неуражений.
Синоніми у словнику наводяться як окремі слова (однокореневі, так і
різнокореневі). Наприклад, слово „автохтонний” і наведений до нього
синонімічний ряд – тутешній, корінний, місцевий; екзальтація –
захопленість, збудженість, захват, піднесення, вибух емоцій;
емпіричний – практичний, не теоретичний; інсинуація – наклеп і
вигадка; інспірувати – надихати, запалювати, збуджувати, окриляти1.
У словнику наводяться іменники-юкстапозити, що позначають
близькі або тотожні поняття: смерть-загибель; горе-недоля; сондрімота; гомін-спів; правда-віра. Їх вживають у мовленні не лише для
того, щоб точніше окреслити те чи інше поняття, а й щоб передати
відповідні конотативні смисли (додаткові значення). Ту ж мету
переслідують і створені автором оказіоналізми на зразок надгроб,
обов’язь поряд із загальномовними надгробок, обов’язок.
Серед авторських неологізмів у словнику є чимало якісних
прикметників, більшість із яких – потенційні мовні знаки. Це складні
одиниці, утворені шляхом основоскладання: ясновесний, облуднословий,
вільнокрилий, а також основоскладання з суфіксацією: багатодумний,
космозоряний. Автор також творить прикметники від дієслів, наприклад,
дерзати-дерзливий, захопити-захопливий, блимати-блимкий, засліпити –
засліпущий. Їх С.Караванський приймає замість дієприкметникових
форм на -учий (ючий), -ачий (ячий).
Словник С.Караванського засвідчує глибоке знання автором
лексичних скарбів мови. Одна з найважливіших ознак його ідіолекту –
вживання споконвічно українських за походженням лексичних одиниць:
стрічка, чуття, зарізяка, пахтить, бранець, нурець. Лексика словника
охоплює різні сфери людської діяльності, надаючи користувачеві
широкий вибір можливих синонімічних форм. Крім широко
запроваджених у практику термінів та виразів, словник фіксує
рідковживані або безпідставно занедбані лексичні одиниці української
мови.
У книжках „Секрети української мови” (К.: Кобза, 1994) і „Пошук
українського слова, або боротьба за національне „Я” (К.: Видавничий
центр „Академія”, 2000) С.Караванський розкриває підступний механізм
калічення неповторності української мови за допомогою таємно
запровадженої згори практики калькування української лексики з
російської. У деяких мовних галузях, зокрема, в науковій термінології,
1
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – К.: Кобза, 1995.
– С. 152.
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калькування стало єдиним способом українського словотворення.
Механічне наслідування взірців російської мови, котре С. Караванський
часто називає „мавпуванням”, зупинило природний, самобутній
розвиток нашої мови. Так були виведені з ужитку цілі словотвірні типи,
наприклад, творення прикметників за допомогою суфікса ч: заготовчий,
обслуговчий, перетворчий, що були природнішими для української мови,
ніж упроваджені заготівельний, обслуговуючий, перетворювальний.
Внаслідок застосування практики калькування з активного вжитку
була виведена значна частина питомих українських слів і зворотів.
Наприклад, калька з російської в минулому році, минулорічний замість
торік, торішній, багаточисельний замість численний, керівництво до дії
замість дороговказ, всеохоплюючий замість всеосяжний, взаємовідносини
замість взаємини, впадати в дитинство замість дитиніти, обзавестися
господарством замість загосподарювати або стати господарем,
підбивати підсумки замість підсумовувати, різноколірний замість
строкатий, або барвистий, або ряснобарвий1. У „Секретах української
мови” автор наводить цілі реєстри скалькованих з російської мови слів і
зворотів з дібраними до них відповідниками питомої української
лексики і фразеології.
У 1998 р. у видавництві „Академія” С. Караванський видав
„Російсько-український словник складної лексики”. Словник містить
35000 перекладів російських слів, граматичних форм та ідіом. Уперше в
історії української лексикографії словник наводить переклади
російських дієприкметників, утворюючи їх від кожного наведеного у
реєстрі дієслова. Це форми типу воображающий, посвящающий,
приобщающий,
опоясывающий,
смеющийся,
развивающийся,
стремящийся – лексика системно не перекладена в наявних
нормативних словниках. Дане видання наводить відсутні у масових
словниках переклади російських дієслів та інших граматичних форм, дає
переклади фразеологічних зворотів, прислів’їв, крилатих виразів, цитат з
літературних творів.
Словник укладено за гніздовим принципом (спільнокореневі слова
об’єднуються в словотвірні гнізда, за всередині гнізд вони подаються за
абеткою). Використана галузева термінологія, нові сленгові слова,
політологічна та конфесійна лексика, історизми, архаїзми, інші
специфічні групи слів. За своїм реєстром словник здатний забезпечити
запити найрізноманітнішого користувача. Захоплює багатство наведеної
синонімії українських відповідників. Тут, окрім загальновживаних слів,
подаються деякі діалектизми, слова та словоформи, які раніше
використовувалися в західноукраїнському варіанті літературної мови.
Приваблює наведення надзвичайно багатого ілюстративного матеріалу.
Словник має нормативний характер, оскільки його адресовано для
найширшого користувача. Його мета – бути найвірогіднішим
довідником при перекладі російських текстів різних жанрів українською
1
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мовою. Словник охоплює широке коло загальновживаної лексики,
відповідає сучасним правописним нормам (правопис 1993 р.), відбиває
зміни в лексичному складі двох мов, зумовлені суспільно-політичними,
економічними та культурними змінами останніх десятиріч.
У цьому словнику С.Караванський багато уваги приділяє складним
випадкам перекладу, зокрема пошукові українських відповідників до
російських дієприкметників та дієприкметникових зворотів. Як відомо,
поширені в російській мові активні дієприкметники теперішнього часу
невластиві українській мові, а тому їх перекладають розгорнутими
зворотами, наприклад, російською – все, играющие в карты в
українській мові матиме вигляд – усі, що грають у карти; усі, які
грають у карти. Поряд з цим поширилися скальковані з російської
форми граючий, гинучий, вислизаючий.
Караванський пропонує різноманітні шляхи віднайдення органічних
для української мови відповідників до російських дієприкметникових
форм. Наприклад, переклад за допомогою іменників: російське несущее
крыло українською – крило-носій; собирающая линза – лінза – збирач; за
допомогою прикметників: содержащий уран – багатий на уран;
ограничивающий – обмежувальний; водоплавающий – водоплавний, а
також формою родового відмінка з іменником: питающая среда –
середовище живлення; разграничивающая линия – лінія розмежування1.
У процесі підготовки до друку словника С. Караванський залучив
крім дієприкметників та дієприкметникових зворотів ще й велику
кількість дотичної лексики – дієслів, ідіом, фразеологічних зворотів,
прислів’їв до відповідних російських форм. Наприклад, идти против
совести – позичати очей у Сірка; скатертью дорога – баба з воза –
кобилі легше; з Богом, Парасю; от горшка два вершка – вбився в ріст, як
заєць у хвіст; виріс, як кіт навсидячки; від землі не видно.
Вражає багатство синонімічних рядів. Наприклад, изумляться –
самому собі (своїм очам) не вірити, не могти вийти з дива; -яющийся,
що дивується, здивований, зачудований, вражений, негодний вийти з
дива; изумиться – сплеснути (вдарити об поли) руками; издеваться –
мучити, катувати, мордувати, пити кров чию, здіймати на глум,
кпити; -ающийся, що п’є кров, охочий (звиклий знущатися, готовий)
радий познущатися, кровопій, мучитель, катюга, нелюд, недолюдок,
звір, глузій, глузівник, коверзун, збитошник, варивода.
Вдало,
з
використанням
питомої
української
лексики
С. Караванський перекладає такі дієслова та вирази: авансировать –
платити наперед; возделывающий – що обробляє; бойкий – промітний;
расшаркиваться – шаркати ногою; амурничать – фліртувати, крутити
любов; перебіжчик – перебіжець; гнуть – згинати, вигинати, загинати,
нагинати; открывать – відкривати.

1
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Вражає багатство дієприкметників, що утворені як синоніми від слів
відкривати – відкриваний, відтулений, відтулюваний, відслонюваний,
відчинений, відчинюваний, розплющений, розплющуваний; иметь
большой вес (большую важность) перекладається як багато важити; в
виду – мати на оці (на прикметі), на меті. Вираз иметь большой вес має
варіант иметь большую важность, а вираз мати на оці має варіанти мати
на прикметі і мати на меті. Цікаво пропонується перекладати вирази:
знобить – трусити, трусом трусити; раздаточный – розподільчий, на
видачу, на виплату, виплатний; оказывать сопротивление – ставити
опір, пручатися руками й ногами.
Для частини дієприкметників характерні не лише форми із
займенником „що”. Адекватними є українські форми, що творяться за
допомогою займенників ”який” і „той, хто”, наприклад бьющий – який
б’є, той, хто б’є; имеющие – хто має ; имевшие – хто мав; бегущие –
хто біжить, бежавшие – хто біг; желающие – хто хоче; желавшие –
хто хотів; бьющийся – що б’ється, котрий б’ється; ценимый – той, що
його цінують.
Зміст цього словника є своєрідною реакцією на ті українськоросійські словники, які видавалися раніше, наприклад, „Українськоросійський словник” АН УРСР в шести томах (100000 слів), 19531963 рр., за редакцією І.Кириченка та інших, скорочена його ж версія за
редакцією В.Ільїна (1964) , „Російсько-український словник” у трьох
томах за редакцією С.Головащука та ін. (1968), „Українсько-російський і
російсько-український фразеологічний словник” І.С. Олійника та
М.І. Сидоренка (К., 1971; перевиданий в 1978 р.). Ці словники мали
офіційно-нормативний
характер
(з
виключенням
„архаїзмів”,
„діалектизмів”, „вигаданих слів”).
„Російсько-український словник” за редакцією А.Кримського і
С.Єфремова (1924-1933) не був закінчений у зв’язку з репресіями й
русифікаційним курсом, а в опублікованій частині цей словник,
безумовно,
належить
до
найкращих
здобутків
української
лексикографії1.
Більшість же словників, що видавалися в радянській Україні, є
взірцем скопійованої і канонізованої словотворчості. Треба сказати, що
цю творчість започатковано ще до революції силою об’єктивних
обставин, а саме: російською освітою більшості наших культурних
діячів, а також відсутністю повноцінних словників, зокрема російськоукраїнських. Російська мова була для українців єдиною мовою, на яку
мала орієнтуватися українська. І вже тоді – до революції – почалося т. зв.
„мавпування”, “калькування”. Так, у „Російсько-українському словнику”
Уманця і Спілки (М.Комарова), виданому 1893 року, російське слово
„вызывающий” перекладено як викликуючий, формою відверто
калькованою. Комаров давав на вибір ще кілька відповідників до
невдалої форми викликуючий: задерикуватий, задьорливий. Уже
словники 20-х років ХХ ст. наводять цілу гаму синонімів до слова
1

Енциклопедія українознавства: В 8 т. – Львів, 2000. – Т. 8. – С. 268.

313

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

викликуючий. Такими є слова визивний, задирливий, задерикуватий,
зачіпний, зачіпливий. Слову визивний досить вдало відповідає слово
зухвалий, наприклад: визивний тон – зухвалий тон; визивна поведінка –
зухвала поведінка. В інших випадках слово визивний відповідає словам:
задирливий, зачіпливий, провокативний, загонистий, демонстративний.
Цікаво поспостерігати за виходом словників і появою у них окремих
слів. Наприклад, виданий 1960 р. “Українсько-російський словник”
слова лихоманковий не фіксує. Словник 1980 р. до російського слова
„лихорадочный” наводить такі українські відповідники: пропасний,
гарячковий, гарячкова діяльність, гарячкова метушня. У 1973 р. вийшов
четвертий том “Словника української мови”, який фіксував слово
лихоманковий і ряд прикладів до нього: лихорадка – лихоманка;
лихорадочный – лихоманковий.
С.Караванський пропонує форми перекладу, що, на його думку, є
більш вдалими, ніж ті, що були зафіксовані раніше в російськоукраїнських словниках радянського періоду:
Форма в
Українська форма
українському словнику
Розуміючий
тямущий
Болезаспокійливий
протибольовий
Гостроконечний
шпичастий
Лихоманити
морозити, трусити, тіпати
Повітряний поцілунок
поцілунок рукою
Співумисник
співучасник
Лексикографічну діяльність С. Караванський почав з укладання
словника рим української мови під час свого першого політув’язнення
(1945-1960). Закінчив його укладати вже після звільнення. Словник
(обсягом близько 1000 друк. сторінок) містить близько 60 тис.
римованих пар, складених самим автором, а не взятих із творів поетів.
Про створення словника рим давно думали літератори багатьох країн.
Перший подібний словник видав у 1528 р. італієць П. Моретто, який
зібрав рими, що зустрічаються у творах Данте й Петрарки. У 1535 р. Б. ді
Фалько випустив словник, де використовувалися праці Данте, Петрарки,
Боккаччо, Аріосто та інших італійських поетів. Згодом виходять
римівники, що охоплюють праці кожного класика італійської літератури.
Існує традиція укладання таких словників і у Франції.
Найпопулярнішими були словники Ж. Лефевра, П. Рішельє, П.Кайнара.
З’являються римівники й у Німеччині, спочатку написані латинською
мовою, а потім німецькою. Російський словник рим „Собрание рифм по
алфавиту” вийшов у 1834 р. (перша частина) і в 1836 (друга частина). У
1890 р. у Москві було видано „Словарь рифм русского языка”
Л. Шаховської. Найповнішим дореволюційним словником можна
вважати „Полный словарь русских рифм” Н. Абрамова, що був виданий
в Петербурзі у 1912 р. У ІІ пол. ХХ ст. активно велася робота над
створенням римівників у Англії. Подібні словники випускалися і в
Іспанії, США, Італії. Також з’явилися лексикографічні словники і на
слов’янському грунті. Так, у Польщі був виданий словник рим за
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редакцією Г.Турської, у Болгарії – С. Іванчева, Г.Класова, А. Тренева.
Дж. Т. Шоу (США) видав словник рим О. Пушкіна „Pushkin”s Rhymes”,
штат Вісконсін, 1974 р.
В Україні словник рим вперше було видано у 1979 р. за редакцією
А. Бурячка та І. Гурина. Словник вміщує 600 тис. римованих слів і
граматичних форм, охоплює рими, що зустрічаються в українських
поетів дожовтневого і радянського періодів, а також можливі потенційні
рими.
У “Словнику рим української мови”, укладеному С. Караванським,
зібрані чоловічі, жіночі і дактилічні рими української мови. Для
реєстрації рим автор застосував цілком новий метод словникування
лексичних одиниць, що дав змогу якнайнаочніше відобразити
римотворче розмаїття української мови, необмежене лише основними
граматичними формами слів. Словник реєструє фактично всі похідні
форми слів.
Головне призначення словника рим – бути довідковим джерелом для
пошуку рим. Пошук рим до певного слова слід починати із встановлення
його ознак словникування (ознаки класифікації та запису). Для цього
слово треба записати знаками фонетичної транскрипції. Наприклад,
треба знайти риму до слова „добрий”. Фонетичний запис: дốбрий. Перша
ознака словникування (наголошений голосний звук, що визначає родину
рим) НГЗ = О, отже рими до слова “добрий” слід шукати в родині рим
звуку О. Друга ознака – перший правий звук. В даному слові це звук Б,
він визначає канали рим у родині. Отже, пошук слід вести у каналі рим
ОБ. Третя ознака – другий правий звук, за яким слідує голосний і. Таким
є звук Р у слові “добрий”. Саме він визначає підканал рим. Отже,
потрібні рими слід шукати у підканалі рим ОБР. Слово “добрий” –
жіноча рима, тому й рими до неї слід шукати у потоці жіночих рим. У
каналі ОБР записано багато слів, що точно або приблизно римуються зі
словом “добрий”. Але добір рим необмежено лише підканалом рим ОБР.
Перед і після цього підканалу у словнику записані підканали ОБР, ОБЛ,
ОБЛ', ОБН, ОБН', ОБМ, де можна дібрати неточні рими до слова
“добрий”1.
Словник можна розглядати як лінгвографічну модель форм
нагромадження звукових сигналів мовним центром людини. Створення
цієї структури для тієї чи іншої мови великою мірою замінить опис та
характеристику даної мови і полегшить лінгвістам можливість скласти
про неї уявлення. Канали нагромадження сигналів мовним центром
(канали рим у словнику) структурно однотипні – їх будова повторює
одну загальну схему, і то не лише для даної мови, а й для цілої їх низки.
Коли мовознавці матимуть у своєму розпорядженні моделі ряду мов, то
1
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порівняння їх зведеться до порівняння узагальнених каналів даних мов.
Даний узагальнений канал буде лінгвографічною моделлю цієї мови.
Словник рим є універсальним. Його можна використовувати як
орфографічний та орфоепічний словники, словник вимови та наголосів,
іноді – як фразеологічний, а також граматичний словник української
мови.
Безумовно, не всі рекомендації С. Караванського зможуть вплинути
на майбутню правописну та лексикографічну практику. Деякі з них
здаються неприйнятними фахівцям з культури мови, у них відображений
суб’єктивний смак автора. Має значення і тривале перебування
дослідника за межами України, що виключає можливість
безпосереднього спостереження над особливостями функціонування
сучасної живої мови. Але оскільки природний процес формування нашої
рідної мови був порушений, “скалічений”, то нам варто більше
прислухатися до порад людей, які глибоко і професійно досліджують
процеси нашого національного мовотворення і “не боятись заглядати” у
їхні словники!
Коли працюєш із словниками С. Караванського, то відчуваєш, що
пише їх “не вишколений мовознавець, яких ніколи не бракувало, а
знавець мови, відсутністю яких вона впродовж останнього півстоліття
не збагатилась жодним правдиво українським словесним зразком”1.
Словники, створені С. Караванським, є помітним явищем в
інтелектуальній, мовознавчій атмосфері України й органічно вписуються
в дивосвіт пошуків і знахідок словникарства. На сторінках його
словників, підготовлених вже для XXI ст., відроджується й живе
втрачене слово – сильне, справжнє і найрідніше.

1
Шатилов М. Подвиг Святослава Караванського // Визвольний шлях. – 2001. – № 2. –
Річник 54. – С. 55.
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Чирков О.А. (Київ)
РОЗВИТОК МОВНОЇ
БУДОВИ ЛЮДНОСТІ УКРАЇНИ
УПРОДОВЖ 1989–2001 РОКІВ
(за офіційними статистичними даними)
Спираючись на офіційні результати загальних переписів людності
(СССР 1989 р. та України 2001 р.), як на первинні джерела, автор
виявив, що частка осіб, які вважають українську мову рідною,
збільшилася за 13 р. серед людності України на 2,9–3,1 відсоткових
пункти (від 64,67 % на початку 1989 р. до 67,53 % наприкінці 2001 р.).
Автор стверджує, що ці позитивні зміни хоч і невеликі чисельно, є
надто важливими і для існування українського народу, і для існування
суверенної української держави в майбутньому, що їх можна вважати
найважчим
та
найважливішим
здобутком
українства
на
постсовєтському етапі завершення формування новітньої української
нації, свідченням її прагнення до культурного, цивілізаційного
самоствердження й самореалізації.
У сучасному українському суспільстві мовна тема є однією з
найгостріших, яку одні політичні сили безжально експлуатують на
примітивному рівні задля здобуття прихильності певної частини
українських громадян, інші намагаються уникати її публічного
обговорення. Свого часу, напередодні розпаду СССР, по всесоюзних
каналах телебачення транслювалося інтерв’ю Михайла Горбачова, у
якому він назвав Харків «русским городом». Леонід Кравчук в
українських засобах масової інформації заперечив це, стверджуючи, що
Харків не російське місто, а російськомовне. Така аргументація свідчила
про незнання українським керівництвом мовної структури людності
одного з найбільших міст України. Рівень поінформованості суспільства
про реальну, а не міфічну мовну ситуацію в Україні залишається вкрай
низьким, навіть учасники рідкісних фахових дискусій, високоповажні
автори публікацій з мовних проблем часто наводять факти, що не
відповідають дійсному стану речей. Зроблене відділом української
етнології опитування учасників конгресу «Українська мова вчора,
сьогодні, завтра в Україні і в світі» (Київ, 20–21 жовтня 2005 р.)
показало, що лише поодинокі українознавці більш-менш пристойно
орієнтуються в стані і розвитку сучасної мовної будови української
людності.
Спираючись на офіційні результати загальних переписів людності
(СССР 1989 р. та України 2001 р.), як на первинні джерела, автор статті
характеризує в загальних рисах розвиток мовної будови людності
України упродовж 1989–2001 р.1 Роботу здійснено на виконання
1
Стан мовної будови людності України на початок 1989 р. та кінець 2001 р. в даному
дослідженні визначався за таблицями «розподілу населення за національністю і рідною
мовою».
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державної бюджетної теми «Дослідження етнічної історії українського
народу та науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та
вищій школі». У низці попередніх праць автор торкався змін, що
відбуваються в мовній будові людності України1. Бібліографічний опис
праць, присвячених мовним проблемам в Україні, подано в
бібліографічному довіднику, нещодавно виданому відділом української
етнології2. Терміни, що стосуються пізнання мовної будови людності
України посідають чільне місце у термінологічному довіднику, який
готується відділом до видання упродовж 2006 р.
На різних етапах своєї історії український народ відставав у
суспільно-політичному поступі то від одних, то від інших сусідніх
народів: поляків, австрійців, угорців, румунів, словаків, росіян. Через це
відставання, через неприхильні до українців зовнішні обставини
українські землі належали різним чужим державам, український народ
не був повноправним господарем у власній хаті, українська мова
втрачала свої позиції на українській етнічній території. У різні часи в
різних частинах території, яку сьогодні обіймає Україна, поширювалося
функціонування чужих мов, переважно мов сусідніх панівних народів.
Загарбання Росією земель, які сьогодні належать Україні,
територіально поширювало мовне російщення, що охоплювало все
населення, але через низку причин вражало насамперед українців. До
кінця ХІХ ст. мовному чи етнічному зросійщенню піддалися відносно
маленькі частки корінних українських народів та численних великих і
малих етнічних груп чужинців. Але в ХХ ст., особливо від кінця
1920-х р., коли під керівництвом російських комуністів швидко
змінювалася соціальна будова суспільства, масово російщилися широкі
верстви всього етнічно неросійського населення України. Особливо
швидко втрачали питомі етнічні риси українські євреї. Соціальна
рухливість українців була значно меншою, ніж мобільність євреїв і
росіян. Це, з одного боку, призвело до непропорційно маленької частки
українців серед провідних суспільних верств. З другого боку – це (поряд
з іншими чинниками) затримало процес винародовлення й переродження
українців на росіян, зберегло побутування української мови й елементів
традиційної української етнічності, сформованих ще в період
середньовіччя.
1
Зокрема в таких: Чирков О. Головні риси розвитку етнічної будови української нації
від кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст. // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та
освітні виміри. Збірник наукових праць / Упорядн.: І. Грабовська, В. Піскун, В. Сергійчук.
– К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – С. 231-239; Чирков О. Центр ваги
поросійщених українських мас пересувається на Донбас. (Російщення українців Донецької
і Луганської областей за 13 років – від початку 1989 р. до кінця 2001 р. за статистичними
даними.) // Українознавство. – 2005. – Ч. 1. – С. 225-228; Чирков О.А. Явище російщення
України у системі термінів українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного
інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VІ. – С. 287-296; Чирков О.А. Чи відновлять
народи України втрачену чисельну перевагу в Криму? (Сучасні та можливі майбутні зміни
етнічної будови людності Кримського півострова.). – К., 2006. – 40 с.
2
Україна – Етнос. Науковий бібліографічний довідник з етнологічних та дотичних до
них проблем українознавства / Уклад.: Фігурний Ю.С., Чирков О.А. – К., 2005. – 202 с.
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Питома вага осіб, які вважали рідною українську мову,
зменшувалася, а частка осіб, які вважали рідною російську мову,
збільшувалася не лише завдяки насильницьким і природним процесам
мовного й етнічного російщення. Безпосередніми причинами зменшення
частки українськомовних були також: переселенський обмін між
територією України та зовнішнім світом, який у ХVІІІ–ХХ ст. на
більшості українських земель визначався волею російських провідників
на шкоду українцям; великі людські втрати серед українців, що сталися
у І пол. ХХ ст., особливо внаслідок свідомо створеного російським
керівництвом голодомору 1932–1933 рр. у середовищі українських
селян.
Частка російськомовних осіб швидко збільшувалася упродовж
1930-х р. головним чином за рахунок зменшення частки
українськомовних, а впродовж 1940-х р. – за рахунок зменшення частки
осіб з іншими рідними мовами. Під час Другої світової війни та в перші
повоєнні роки сумарна частка осіб, що вважали рідними єврейську,
польську, німецьку та кримськотатарську мови, зменшилася приблизно у
30 разів, або на 16 відсоткових пунктів1 і зійшла на ніщо (до 0,52 %
1959 р.). Місце цих мов у мовній структурі населення України зайняла
переважно російська мова. Тоді ж, значною мірою завдяки
добровільному й примусовому переселенню українців з крайніх західних
етнічних земель, які Йосиф Сталін залишив за Польщею, відбулося
тимчасове невелике збільшення частки осіб, які вважають рідною
українську мову.
Упродовж трьох десятиліть між 1959 та1989 р., питома вага осіб з
рідною мовою українською зменшилася на 8,32 в. п. – від 72,99 % до
64,67 % (див. діагр. 1, 2), питома вага всіх «іншомовних» (не враховуючи
осіб з рідною мовою російською) зменшилася на 0,22 в. п. – від 2,71 %
до 2,49 %, питома вага російськомовних натомість зросла на 8,54 в. п.,
від 24,30 % до 32,84 %.
Глибоке вивчення за переписними даними стану мовної будови
української людності на початок 1989 р. (тобто на час перед
проголошенням незалежності України) дало наступні результати.
Україна мала представників 8 мовних сімей за етнічно-лінгвістичною
класифікацією людності (населення), а саме: індоєвропейської,
алтайської, уральської, кавказької, семіто-хамітської, ескімосоалеутської, китайсько-тібетської та австро-азіатської. Низка етносів,
представники яких мешкали в Україні, стоять окремо, не входячи до
певних мовних сімей та груп: японці, корейці, кети. А чукчі, коряки,
ітельмени, юкагири та нівхи створюють окремий гурт палеоазіатських
народів, частину з них іноді відносять до самостійної чукотськокамчатської сім’ї.

1

Надалі «відсоткові пункти» позначено «в. п.».

319

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

Діаграма 1. Питома вага людей, які вважають українську мову своєю рідною мовою,
в загальній кількості населення України на час переписів 1959, 1989, 2001 років.
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Народи індоєвропейської мовної сім’ї становили близько 98,9 %
усього українського населення, народи алтайської сім’ї – 0,5 %,
уральської – 0,3 %. На народи інших мовних сімей припадало близько
0,3 % всієї людності України. При обчисленні за мовними сім’ями та
групами євреїв віднесено до індоєвропейської мовної сім’ї та
слов’янської мовної групи, оскільки євреї України майже повністю
зросійщилася у мовному сенсі.
З-поміж народів певних мовних груп переважали народи слов’янської
групи. Вони становили понад 96,6 % населення України, а разом із
євреями ще більше – близько 97,5 %. Частка народів інших мовних груп
становила сумарно 2,5 %.
Народи інших мовних груп становили незначні частки населення:
романської – 0,9 %, тюркської – 0,5 %, фінно-угорської – 0,3 %, грецької
– 0,2 %, вірменської – 0,1 %, індо-арійської – 0,09 %, германської –
0,07 %, картвельської – 0,05 %1. Жодна з перелічених мовних груп
(окрім зрозуміло слов’янської) не досягає 1 % всього населення. Реальна
ж вага мов цих груп у повсякденному житті українського соціуму
мізерна, оскільки народи, які входять до них, зазнали мовної асиміляції.
1
Наведені відсотки обчислено як сумарну питому вагу в населенні України народів,
що за етнічно-лінгвістичною класифікацією відносять до цих груп, незалежно від рівня
їхньої мовної асиміляції.
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Це ж зауваження стосується й усіх слов’янських мов крім російської.
Значна частина осіб, які назвали рідними мовами неросійську мову,
користуються тільки російською мовою, або – переважно російською
мовою. Тому російська мова мала значно більшу питому вагу серед мов,
що реально, дійсно функціонують в Україні, ніж питома вага осіб з
рідною мовою російською серед людності України.
З-поміж 128 народів серед представників 4-х не знайшлося осіб, які
назвали рідною мовою свою етнічну мову (мову своєї національності) –
серед нівхів, тофаларів, енців, ескімосів. Отже, на 128 народів припадало
113 рідних мов. 87,9 % людності України назвали етнічну мову (мову
своєї національності) своєю рідною мовою. Найпоширенішою рідною
мовою була українська – її назвали рідною 33 271 865 осіб, або 64,67 %
людності України.
32 825 373 людини з них вважали себе етнічними українцями (що
становить 98,65 % серед тих осіб, які вважають рідною українську мову),
177 534 – росіянами (0,53 %),
146 026 – поляками (0,43 %),
40 761 – білорусами (0,12 %),
19 934 – молдаванами (0,06 %),
13 203 – румунами (0,04 %),
10 081 – євреями (0,03 %),
6 293 – болгарами (0,02 %),
5 915 – циганами (0,02 %),
4 333 – угорцями (0,01 %),
3 466 – німцями (0,01 %),
2 797 – чехами (0,01 %),
2 601 – словаками (0,01 %),
2 308 – греками (0,01 %),
1 549 – вірменами (0,01 %),
1 455 – татарами (0,00 %),
8 336 – представниками інших народів (0,00 %).
Таким чином, 1,35 % українськомовного населення України не
вважали себе етнічними українцями.
Удвічі меншою виявилася кількість населення з рідною мовою
російською – 16 898 273 особи, що становило 32,84 % української
людності. Серед усього російськомовного населення частка окремих
етносів була такою: росіян – 66,12 %, українців – 27,09 %, євреїв – 2,61
%, білорусів – 1,44 %, греків – 0,46 %, болгар – 0,38 %, поляків – 0,26 %
вірмен – 0,15 %, німців – 0,15 %, представників інших народів – 1,04 %.
Таким чином, 43,88 % людності, які вважали своєю рідною мовою
російську мову, становили 1989 р. особи які не вважають себе
належними до російського етносу1.
На білоруську мову припадало 0,31 % населення (161 404 особи, у т.
ч.: 156 200 білорусів, 2 556 українців, 11 991 росіян, 822 поляки).
1
Надалі, для спрощення викладу, всіх, хто назвав рідною мовою російську, об’єднано
під назвою «російськомовні», а всіх, хто назвав рідною мовою українську –
«українськомовні».
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На грузинську мову припадало 0,03 % населення (15 293 осіб, у т.ч.:
12 447 грузинів, 1376 українців та 756 росіян).
На молдавську мову припадало 0,70 % населення (289 450 осіб, у т.ч.:
253 024 ч. молдаван, 32 725 румунів, 1 688 українців, 629 циган, 459
росіян).
На татарську мову припадало 0,09 % населення (46 678 осіб, у т.ч.: 42
489 татар, 1 619 росіян та 1 422 українців, 8 083 циган та 1 918 словаків).
На решту мов припадало 1,16 % населення (59 7054 особи, у т.ч.:
4 718 українців, 1 297 росіян, 1 017 молдаван, 226 татар, 214 угорців, 120
білорусів, 37 грузинів).
Головні складові мовної будови людності України (за станом на
початок 1989 р.) спрощено можна подати у таким чином:
1) українськомовні – 64,67 %,
2) російськомовні – 32,84 %,
3) людність з іншими рідними мовами – 2,49 %.
Вага неросіян серед російськомовних осіб була досить висока
насамперед завдяки мовно зросійщеним українцям. З-поміж
російськомовних неросіян українці становили 79,96 %, тобто більше,
ніж загалом по Україні. А українськомовна люднвсть складалася майже
виключно з етнічних українців. Менше 1 % етнічних неукраїнців
вважали своєю рідною українську мову. Одночасно з цим 11,1 %
неросіян вважали своєю рідною мовою російську.
Лише 87,7 % українців назвали рідною українську мову, а 12,3 % –
російську. На відміну від українців росіяни не зазнали такої потужної
мовної асиміляції. 98,4 % з них вважали своєю рідною мовою російську
та лише 1,6 % – українську. Загалом у сучасному світі етнічні групи
чужинців не асимілюються місцевими етносами у тому разі, якщо вони є
політично, економічно, соціально, культурно, інформаційно панівними, а
місцеві, корінні етнічні спільноти їм підпорядковані в той чи інший
спосіб.
До найменш асимільованих етнічних груп в Україні, тобто до тих, що
мали найбільшу питому вагу осіб, які назвали рідною мову свого етносу,
належали: табасарани (80,4 %), гагаузи (79,8 %), талиші (81,8 %),
кримські татари (92,6 %), араби (81,7 %), афганці (81,1 %), угорці
(95,7 %), в’єтнамці (92,4 %), халха-монголи (87,9 %).
До найбільш асимільованих етнічних груп, тобто до тих, що мали
найменшу питому вагу осіб, які назвали рідною мову свого етносу,
належали такі: ульчі (7,7 %), євреї середньоазійські (8,2 %), караїми
(9,4 %), іжорці (11,1 %), поляки (12,6 %), ханти (14,3 %), евени (16,0 %),
греки (18,5 %), долгани (18,7 %), евенки (18,9 %), китайці (19,7 %). По
20–30 % осіб назвали рідною мову свого етносу в 13 етнічних групах, по
30–40 % – у 27 етнічних групах. Отже, мовно асимільовані становили
від 60 до 100 % осіб серед 40 етнічних груп України.
Своєрідний рекорд розпорошеності у відповідях на питання про
рідну мову поставили долгани, 182 українських представника долганів
порівняно рівномірно розподілилися по 8 рідних мовах. 18,7 % з них
назвали рідною мовою мову своєї національності – якутську
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(долганську), 13,7 % – українську, 19,8 % – російську, 14,4 % –
білоруську, 12,6 % – грузинську, 9,3 % – татарську, 7,7 % – молдавську,
3,9 % – угорську.
Згубна тенденція мовного російщення всього українського
суспільства почала загальмовувати 1988 р. у зв’язку з демократизацією
СССР-івського суспільства. Але і сьогодні, після розпаду російської
імперської держави, мовне російщення громадян України ще не
припинилося, а серед певних територіальних груп населення воно навіть
прискорилося.
На відміну від періоду 1979–1989 рр., коли чисельність громадян, які
вважають українську мову своєю рідною, збільшувалася, за
міжпереписний період 1989–2001 рр. вона зменшилася на 700 397 душ
(від 33 271 865 до 32 571 468), або на 2,11 %. Але зменшення сумарної
чисельності всіх громадян, які вважали своїми рідними мовами інші
мови, було значно потужнішим відносно їх чисельності. Частка всіх
неукраїнськомовних громадян серед людності України зменшилася
майже на 3 в. п., а частка українськомовних вперше після періоду Другої
світової війни збільшилася на відповідну величину.
Частка осіб, які вважають українську мову рідною, збільшилася за 13
років на 2,87 відсоткових пункти серед всього населення України (від
64,67 % до 67,53 %), або на 3,14 відсоткових пункти серед осіб, які
зазначили рідну мову (від 64,67 % до 67,81 %)1 (див діагр. 1, 2).

Відсоткові пункти

Діаграма 2. Зміни питомої ваги осіб з рідною мовою
українською, що відбулися за періоди 1959-1989 років та
1989-2001 років.
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Зрушення мовної структури людності на рівні адміністративнотериторіальних одиниць усіх рівнів були багато більшими, ніж загалом
по Україні. Справа в тому, що зміни розподілу людності за рідною
1
201 437 громадян під час перепису 2001 р. не зазначили рідну мову, серед них 11 393
українця та 182 913 осіб, що не зазначили свою етнічну належність.
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мовою відбувалися у різних частинах країни за різними напрямками, і в
підсумку по Україні вони значною мірою взаємно покрилися. За
напрямком розвитку упродовж 13 р. мовної будови людності
адміністративно-територіальних одиниць найвищого рангу (Київ, 24
області, АР Крим, Севастополь) територія країни поділилася на 3
райони, які, як лебідь, щука й рак, тягли «воза» в різні боки.
Втрата позицій української мови відбулася в тих регіонах, де
наприкінці 1980-х р. та в 1990-х р. здіймався найбільший галас про
утиски російської мови, найгучніший ґвалт про занадто швидкі темпи
українізації тощо, а забезпеченням розширення функціонування
української мови переймалися переважно слабосильні громадські
організації та поодинокі ентузіасти, покинуті найвищою державною
владою напризволяще. Міфічна насильницька українізація, чи вигадана
дискримінація так званого «російськомовного населення» звичайно ж
мають агітаційне, пропагандійне й диверсійне походження і спрямовані
не лише проти українців в Україні, а й проти всього світового українства
та проти національної української держави як такої. Треба визнати, що
антиукраїнські сили на певних українських теренах своєї мети досягли.
Визначальна для всієї країни тенденція зростання питомої ваги
громадян, які вважають своєю рідною мовою українську мову та
спадання питомої ваги громадян, які вважають своєю рідною мовою
російську мову, переважала в Києві й 22 областях країни.
У Донецькій та Луганській областях відбулося подальше зміцнення
позицій офіційної мови колишньої Російської імперії та колишнього
СССР за рахунок зменшення частки осіб, що вважали своєю рідною
мовою українську мову.
Тенденція зменшення часток українськомовних і російськомовних та
збільшення частки громадян, які вважають своєю рідною мовою
кримськотатарську, проявилася на Кримському півострові.
Вивчення розвитку мовної будови людності України дозволяє
зробити наступні висновки щодо його визначального напрямку,
інтенсивності, територіальних відмінностей, причин та наслідків.
Головні риси розвитку мовної будови людності України упродовж
1989–2001 р. полягали в наступному:
по-перше – у зростанні частки українськомовних громадян;
по-друге – у тенденції зміни місць в ієрархії мов і, відповідно, мовних
груп (між українською й російською мовами за конституційним
статусом, у суспільній свідомості, у практичному вжитку);
по-третє – у наявності двох регіонів з іншими напрямками розвитку
мовної будови людності (Донбас, де прискорилися СССР-івські
тенденції мовного зросійщення всього етнічно неросійського населення,
та Крим, де зміцнилися позиції мови корінного народу –
кримськотатарської).
З’ясування причин саме такого розвитку мовної будови людності
України приводить до таких висновків:
1. Визначальним для розвитку мовної будови людності України був
процес суверенізації українського суспільства та подальше
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унезалежнення української нації від російської держави, її повільне
політичне й економічне усамостійнення;
2. Безпосередні процеси, що визначали головні зміни мовної будови
української людності лежать в етнічній, демографічній, міграційній,
історичній та географічній площинах (мовна асиміляція етнічних груп,
повернення мовно зросійщених груп до рідної мови через дітей та
молодь, відмінності демографічного відтворення етнічних спільнот,
непропорційна участь етнічних спільнот у зовнішніх міграційних
потоках України, процеси регіоналізації суспільної свідомості на основі
поєднання історично-географічного чинника й наявних відмінностей у
рівні мовної та культурної зросійщеності територіальних груп
українства).
3. Зміцнення позицій державної мови в українському суспільстві
було б відчутнішим, переконливішим, якби, по-перше, відбулося в усіх
регіонах країни, по-друге – було б підтримане активною, послідовною
мовною політикою держави. На жаль, цього не сталося.
Зростання частки громадян, які вважають своєю рідною українську
мову, що має тепер за Конституцією статус державної, є необхідним для
України явищем, що об’єднує й зміцнює націю, важливим з погляду
забезпечення національної безпеки. Падіння частки громадян, що
вважають рідною мовою мову колишньої метрополії, є природним
процесом у суспільстві, яке прагне позбутися наслідків колоніального
минулого.
Частка осіб, які вважають українську мову рідною, збільшилася за 13
років серед людності України на 2,9–3,1 в. п. (від 64,67 % на початку
1989 р. до 67,53 % наприкінці 2001 р.). Ці позитивні зміни, хоч і невеликі
чисельно, є надто важливими і для існування українського народу, і для
існування суверенної української держави в майбутньому. Цей факт
треба вважати найважчим та найважливішим здобутком українства
на постсовєтському етапі завершення формування новітньої
української нації, свідченням її прагнення до культурного,
цивілізаційного самоствердження й самореалізації.
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Сушко В.А. (Харків)
МОВНА СИТУАЦІЯ
В РОСІЙСЬКІЙ ЧАСТИНІ СЛОБОЖАНЩИНИ
(за матеріалами польових досліджень
2003–2004 рр.)
У 2003 та 2004 роках членами Спілки фольклористів та етнологів
м. Харкова з метою збору етнографічних та музикознавчих відомостей
були здійснені декілька фольклорно-етнографічних експедицій в
українські села Шебекінського району Бєлгородської області, тобто до
північної частині історико-етнографічного регіону Слобідської України,
яка нині належить Російській Федерації. Стаття присвячена фонетиці,
лексиці (зокрема, народній ремісничій термінології), фразеології
північно-слобідської говірки української мови.
Масове заселення історико-етнографічного регіону Слобожанщини
розпочалося у XVII ст. з північної частини краю заснуванням 1652 р.
Острогозького слобідсько-українського козацького полку, якому
належали землі сучасної Воронезької та Бєлгородської областей
Російської Федерації. Згодом були засновані Харківський та Сумський і
Охтирський полки, які володіли землями сучасних Курської та
Бєлгородської областей.1
З ХІХ ст. – від початку етнологічних та фольклористичних студій –
одностайності щодо територіальних меж Слобідської України в
наукових колах немає. Історики, зокрема акад. Д.І.Багалій2, відносили до
Слобожанщини лише землі п’ятьох слобідсько-українських полків3;
філологи визначалися за ареалами говірок, дещо розширюючи кордони
регіону4. Етнографи дотримувалися історичних меж регіону5 або,

1
Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В. В. Кравченка.–
Харків: Основа, 1991.– С. 25-29.
2
Багалій Д. І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В. В. Кравченка.–
Харків: Основа, 1991. – С. 15; Багалій Д.І. Очерки из истории колонизации степной
окраины Московского государства.– М.: Изд. Императорского общества истории и
древностей Российских при Московском Университете, 1887.
3
Дьяченко Н.Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII –первой
половине XIX ст. (Историко-этнографическое исследование): Автореф. дисс. ... канд. ист.
наук / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1971.
– С. 4-5; Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. – К.: Головна редакція
Радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. – С. 11; Слюсарський А.Г. Слобідська Україна:
історичний нарис. – Харків, 1954. – С. 12.
4
Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционнобытовой культуры. – М.: Наука, 1988. – С. 8-9.
5
Дьяченко Н.Т. Этнографические исследования Слободской Украины в XVIII –первой
половине XIX ст. (Историко-этнографическое исследование): Автореф. дисс. ... канд. ист.
наук / Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Ф.Рыльского. – К., 1971.
– С. 4-5; Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / Підготовка тексту й
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відштовхуючись від ареалів розповсюдження явищ матеріальної та
духовної культури, то звужували кордони саме Слобожанщини,
відносячи її землі до Полтавщини та Росії1, то розширювали2.
Багатотомна “Історія міст і сіл Української РСР” включає в межі
Слобідської України Харківську область повністю, південні райони
Сумської, північні райони Донецької та Луганської областей Української
РСР та південь Курської, Бєлгородської та Воронезької областей
Російської РФСР.3 За останніми науковими дослідженнями, кордони
Слобожанщини обмежуються лише Україною: територією сучасної
Харківської області, окремими районами Сумщини, Донеччини та
Луганщини і деякими населеними пунктами Полтавщини4.
Врахувавши
час
заснування
поселень,
адміністративну
підпорядкованість земель, етнічну належність переселенців, історію
розвитку
краю,
ми
вважаємо
найправильнішим
вважати
Слобожанщиною землі, на яких були розташовані слобідсько-українські
полки. Тобто за сучасним адміністративним поділом до Слобожанщини
мають бути включені в Україні: Недригайлівський, Білопільський,
Сумський, Лебединський, Краснопільський, Тростянецький, Охтирський
(без с. Куземин, заснованого до початку останньої колонізації
Слобожанщини), Великописарівський райони Сумської області;
Харківська область (без Красноградського та Сахновщинського
районів, які історично належать до Полтавщини, Лозівського та
Близнюківського районів, що у XVII–XVIII ст. належали до земель
Війська Запорозького, згодом – до Слов’яносербії та Катеринославської
губернії, а до складу Харківської області увійшли лише наприкінці 1920х
рр.);
Краснолиманський,
Слов’янський,
Олександрівський,
Артемівський райони Донецької області; Троїцький, Сватівський,
Білокуракінський,
Новопсковський,
Марківський,
Кремінський,
Старобільський, Новоайдарський, Біловодський, Міловський, СтаничноЛуганський райони Луганської області; частина Котелевського
(сс. Котельва, Мала та Велика Рублівки) та Чутівського (с. Филенкове)
районів Полтавської області; – в Російській Федерації: Дмитрівський,
Фатежський, Рильський, Льговський, Суджанський, Обоянський,
Щигровський, Солнцевський, Бєловський, Курський райони Курської
області; Борисовський, Ракитнянський, Грайворонський, Івнянський,
Бєлгородський,
Яковлевський,
Шебекінський,
Корочанський,
мовна редакція Леоніда Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира
Фрадкіна. – Харків: Акта, 2002. – С. 16.
1
Матейко К.І. Український народний одяг. – К.: Наук. думка, 1977. – 224 с.;
Пошивайло О.М. Гончарство Лівобережної України ХІХ – початку ХХ століть і
відображення в ньому основних духовних настанов української народної свідомості. – К.:
Молодь, 1991. – 282 с.; Украинцы. – М.: Наука, 2000. – С. 43.
2
Гаврилюк Н.К. Картографирование явлений духовной культуры (По материалам
родильной обрядности украинцев). – К.: Наук. думка, 1981. – С. 274.; Чижикова Л.Н.
Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционно-бытовой культуры. – М.:
Наука, 1988. – С. 8-9.
3
Історія міст і сіл Української РСР. Харківська область. – К.: Головна редакція
Радянської енциклопедії АН УРСР, 1967. – С. 11.
4
Украинцы. – М.: Наука, 2000. – С. 43.
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Старооскольський, Новооскольський, Валуйський, Ровеньківський,
Тихососнівський, Волоконовський, Касторнівський, Олексіївський
райони Бєлгородської області; Кантемирівський, Богучарський,
Петропавлівський, Калачевський, Воробйовський, Новохоперський,
Борисоглібський,
Таловський,
Павловський,
Россошанський,
Ольховатський,
Подгоренський,
Каменський,
Острогозький,
Коротоякський, Бобровський, Анненський, Георгіу–Дезький, НовоУсманський, Воронезький, Хохольський, Реп’євський, Семилуцький та
ін. райони Воронезької області. Однак питання північних меж
Слобожанщини потребує копіткого вивчення та ретельного уточнення.
Етнографічне вивчення Слобожанщини розпочалося з кін. XVIII ст. і
за час досліджень як періоди значного піднесення (1830 рр., кін. ХІХ –
1930 рр.), так і майже цілковитого занепаду (1940 – 1980). Багатющий
матеріал (як етнографічний, так і фольклорний) містить літературна
спадщина засновника української сучасної прози Г.Ф.КвіткиОснов’яненка, на етнографічну точність та значення його творчості для
дослідників
регіональної
народної
культури
вказували
ще
М.І.Костомаров та М.Ф.Сумцов. У статті «Малорусская литература»
М.І.Костомаров, високо поціновуючи доробок Г.Квітки-Основ’яненко як
прозаїка та драматурга, висловлює впевнення, що ніхто не перевершив
його як «розповідача-етнографа», ставлячи Г.Квітку-Основ’яненка в
цьому навіть вище М.В.Гоголя, і називає “правдивим живописцем
народного життя”1. Акад. Сумцов називав повісті та романи Г.Ф.КвіткиОснов’яненка “справжньою енциклопедією українського народного
життя”2.
Проте від часів М.Дикарєва (кін. ХІХ ст.) дослідники регіональної
етнографії та фольклористики зосереджувалися переважно на
центральній3, у кращому випадку – Західній1 та південній2
1
Костомаров М.І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І.П.Бетко, А.М.Полотай;
вступна ст. М.Т.Яценка. – К.: Либідь, 1994. – С. 318.
2
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / Підготовка тексту й мовна
редакція Л. Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова В. Фрадкіна. – Харків: Акта,
2002. – С. 272.
3
Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Передмова, коментар В.В. Кравченка. –
Харків: Основа, 1991. – 256 с.: іл.; Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис.
– К.: Оберіг, 1993. – 592 с.; Дитинство і народна культура Слобожанщини: Матеріали
фольклорно-етнографічних експедицій 1992-2000 років / Харківський обласний центр
народної творчості. – Харків: Регіон-інформ, 2000. – 152 с.; Квітка-Основ’яненко Г.
Маруся. Вибрані твори. – К.: Веселка, 1978. – 200 с.; Манжура И.И. Сказки, пословицы и
т.п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях // Сборник Харьковского
историко-филологического общества. – 1890. – Т. 2. – Вып. 2; Пісні Слобідської України.
Фонографічна збірка: Пісні Харківщини. Вип. 1. / Збирацька робота, розшифровка нотних
текстів та упорядкування Л.Новикової. – Харків: Майдан, 1996. – 188 с.; Сумцов М.Ф.
Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / Підготовка тексту й мовна редакція Леоніда
Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна. – Харків: Акта,
2002. – 282 с.; Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області /
Упор. М. Семенова. – Харків: Регіон-інформ, 2001.– 160 с.; Труды Харьковского
предварительного комитета по устройству ХІІ археологического съезда / Под ред. Редина
Е. К. – Т. І, ІІ (ч. І-ІІ). – Харьков: Б. в., 1902; Українська діалектологія. Фрагмент
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Слобожанщині. Їхній доробок становить значну цінність не тільки для
етнографів та краєзнавців, а й стає у пригоді фольклористам та
діалектологам3.
Надзвичайно цінною для дослідника регіональної етнографії є
присвячена поховальній звичаєвості збірка Наукового товариства
ім. Т. Шевченка, видана 1912 року за редагування В. Гнатюка. Друга
частина збірника включає польові відомості, подані за різними
місцевостями та етнографічними й локальними групами українського
народу4. Основний масив наведених матеріалів стосується західних
областей України, проте є і матеріали з Північної Слобожанщини – опис
прикмет, що віщують смерть, поховальних та поминальних обрядодій п.
Тарасевського з Шебекіна Бєлгородського повіту Курської губернії5. У
статті подаються відомості як про обрядодії, так і про атрибутику, а
також світоглядні засади поховальної обрядовості. Матеріали подаються
варіативно за соціовіковою стратифікацією. Деяким недоліком збірника
є недотримання у подачі матеріалу місцевої говірки респондентів.
Можна сміливо твердити, що з першої чверті ХХ ст. до 1980-х рр.
етнографічне та фольклористичне вивчення українців півночі
Слобожанщини було повністю занедбане, на відміну від російського
населення краю.
Особливості пісенної традиції росіян Харківщини вивчала у 1980 рр.
московська вчена Дорохова. Дослідження музичного фольклору
ведуться працівниками Бєлгородського училища культури, музеїв та
університетів і на Бєлгородщині та Курщині, однак основним об'єктом
вивчення є пісенні традиції саме російського населення, вивчається
Діалектологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини): Навчальнометодичні матеріали для студентів філологічного факультету (відділення української мови
та літератури) / Уклад. Сагаровський А.А. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 58 с.
1
Муравський шлях-97: Матеріали комплексної фольклорно-етнографічної експедиції /
Упор. Красиков М., Олійник Н., Осадча В., Семенова М. – Харків: ХДІК, 1998. – 360 с.;
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / Підготовка тексту й мовна
редакція Леоніда Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова Володимира Фрадкіна.
– Харків: Акта, 2002. – 282 с.; Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта (из этнографических
экскурсий 1901 г. по Ахтырскому уезду) // Сборник Харьковского историкофилологического общества. Т. 13. «Труды Харьковского предварительного комитета по
устройству XII археологического съезда» / Под ред. Е.К.Редина. Т. II, ч. I-я и II-я. –
Харьков: Типо-Литография: “Печатное дело”, 1902. – С. 1-57.
2
Жизнь и творчество крестьян Харьковской губернии. Старобельский уезд. Очерки по
этнографии края / Под ред. В.В. Иванова. – Харьков: Изд. губ. стат. комитета, 1898. – Т. I. –
1012 с.; Иванов П.В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии //
Сборник Харьковского историко-филологического общества.– Харьков, 1907. – С. 74-109;
Луганщина: Етнокультурний вимір. – Луганськ: Альма-матер, 2001. – 360 с.; Манжура
И.И. Сказки, пословицы и т. п., записанные в Екатеринославской и Харьковской губерниях
// Сборник Харьковского историко-филологического общества. – 1890. – Т. 2. – Вып. 2.
3
Українська діалектологія. Фрагмент Діалектологічного словника Центральної
Слобожанщини (Харківщини): Навчально-методичні матеріали для студентів
філологічного факультету (відділення української мови та літератури) / Уклад.
Сагаровський А.А. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – С. 16.
4
Гнатюк В. Похоронні звичаї й обряди / Етнографічний збірник, т. ХХХІ-ХХХІІ. –
Львів, 1912. – С. 131-424.
5
Там само. – С. 403-424.
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костюм росіян, окремі види сімейної обрядовості (в основному, весілля)
– тобто те, що необхідно для роботи фольклористичних осередків.
Культура українців цих областей ігнорується.
Народне житло, одяг росіян та українців Курщини, Бєлгородщини,
Вороніжчини, Сумщини та Харківщини досліджувала російська
етнограф Л.М.Чижикова1. У своїй роботі вона охопила, крім
Слобожанщини, і північніший ареал, оскільки приділяла більшу увагу
особливостям мови та традиційної культури російського населення і
мала за мету дослідити етнографічні групи росіян, які мешкають на
землях історичної Сіверщини. Крім того, на наш погляд, вона
припустилася деяких неточностей щодо особливостей носіння деяких
деталей одягу (напр., спосіб носіння та підперізування української
чоловічої сорочки), термінології тощо, які не підтверджуються або
спростовуються нашими польовими матеріалами з тих же місцевостей.
Викликає абсолютну незгоду твердження авторки про нечітку
національну самоідентифікацію українців навіть на російських землях:
за нашими даними, українці Російської Федерації, навіть позбавлені
української школи та книги, добре зберігають розмовну українську мову
(слобожанський діалект). Вживання щодо себе терміна “хахол”, виразу
“та ми ж тут уже хахли, не чисті українці”, “перевертні”, відбувається –
як свідчить наш досвід польової роботи – лише тоді, коли поставлене
питання знітило інформанта, він не знає або йому з особистих причин
незручно дати відповідь і респондент намагається вийти з ситуації з
найменшими психологічним втратами для себе, тобто “зберегти
обличчя”. На наш погляд, у цьому питанні російська вчена або не взяла
до уваги національну психологію, або їй дуже хотілося отримати саме
такий результат.
Традиційну народну культуру населення Бєлгородщини досліджують
викладачі та студенти Бєлгородського університету, але ці розвідки не
позбавлені тенденційності, а то й просто їхні автори приписують
російській культурі явища українського життя. Так, на конференції до
200-річчя Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
гостя з Бєлгорода розповіла про унікальне явище, зафіксоване лише нею
у селах Бєлгородської області: учасники народного весілля називаються
загальним терміном «чини» і до них входять «молодий» та «молода»,
«дружки», «свашки», «світилка», «бояри» та ін. Поданий опис обрядодій
та співів становив звичайне українське весілля Північної
Слобожанщини, але при намаганні «запхати» його у російське весілля
міг здивувати будь-кого.
Вивченням діалектології Слобожанщини та її північної частини
займаються вчені філологічного факультету Харківського університету,

1
Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционнобытовой культуры. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
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зокрема, доцент А.А.Сагаровський, який опублікував з даного питання
низку робіт1, готує Діалектологічний Словник Слобожанщини2.
З метою етнографічного вивчення півночі Слобожанщини Спілкою
фольклористів та етнологів м. Харкова (голова – Н.П.Олійник, члени:
канд. мистецтвознавства В.М. Осадча, канд. філол. наук. М.М. Красіков,
заступник голови Харківського відділення Українського фонду культури
В.С.Бойко та завідувач відділу етнографії В.А.Сушко) були здійснені
впродовж осені 2003 та літа-осені 2004 рр. декілька експедицій) в
українські села Шебекінського району Бєлгородської області Російської
Федерації. Досліджувалися питання: 1. Світоглядні уявленя; 2. Усна
історія; 3. Народна архітектура; 4. Сімейний та громадський побут та
обрядовість (зокрема, обрядова поезія та пісенна культура); 5. Народні
заняття та ремесла; 6. Костюм; 7. Кухня. Особлива увага зверталася на
народну пісенну традицію місцевого населення.
Під час експедиції ми були обстежили 13 сіл та хуторів
Шебекінського району з корінним українським населенням. Основний
контингент інформантів відбирався серед осіб 1913–1940 рр. нар., хоча у
с. Терезівка нам довелося поспілкуватися з Бєльченко Уляною
Федорівною, 1895 року народження. Були і респонденти 1970–1983 рр.
нар. Вибір людей старшого віку був викликаний інтересом до матеріалів
традиційної культури. Усього за час роботи було опитано 79 осіб. Крім
того, велися спостереження за життям тих населених пунктів, де
перебували члени експедиції.
Так ми виявили стійке вживання в побуті населення обстеженої
території української розмовної мови (слобожанська говірка). Вимова у
більшості випадків абсолютно ідентична говірці українських сіл
сусіднього Вовчанського району Харківської області України, напр.,
вживання у третій особі однини форм “ходе”, “робе”, “дєла” (рідше
“дєлає”), а в множині заміна повної форми (“ходити” на “ходить”);
ковтання середини в словах “мабуть” – “ма’ть”, “каже” – “ка’”;
пом’якшення кінцевої приголосної в іменниках ІІ відміни (“комарь”,
“автобузь”, “трахторь” тощо). Однак від осіб більш старшого віку
зафіксоване вживання слів “нігде” та твердого “л” у словах “тільки”
(“тілки”), “більш” (“білш”), що було характерне для слобожанської
говірки наприкінці XVII – на початку XIX ст. і вживається у творах
Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.
Серед слів, зафіксованих у живому мовленні лише у цій частині
краю, у значенні “бабій”, “ловелас” уживається слово “карагодник”.
Окрему, надзвичайно цікаву тему з живими, яскравими фактами
становлять оповіді “усної історії” – 1920 – 1950 рр.
Характерною особливістю цієї частини Слобожанщини є
надзвичайно низький рівень освіти інформантів старшого віку: навіть
1
Українська діалектологія. Фрагмент Діалектологічного словника Центральної
Слобожанщини (Харківщини): Навчально-методичні матеріали для студентів
філологічного факультету (відділення української мови та літератури) / Уклад.
Сагаровський А.А. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – С. 50-53.
2
Там само. – С. 14-40.
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жінки років народження 1926–1937 нерідко розповідали, що навчилися
читати лише від дітей, а то й онуків, не ходили в школу або ходили 1–2
зими (характерна особливість підрахунків класів, оскільки селянські діти
насправді відвідували школу лише взимку). Лише єдина жінка – Попова
Варвара Тихонівна, 1923 р. нар., жителька с. Вознесенівка, з гордістю
відзначила, що вміє читати і писати по-українськи, адже “ходила в
українську школу дві зими, коли тут була Україна (кін. 1920-х – поч.
1930-х рр. – В.С.)”.
Серед невідомої для українців Росії лексики є тільки літературна, а
також місяцелік, що можна пояснити як впливом російської мови та
школи, так і мовною ситуацією взагалі в краї. Адже і в слобожанських
селах України здебільшого вживають назви “январь”, “хівраль”, “март”,
“апрель”, “май”, “іюнь”, “іюль”, “август”, “сінтябрь”, “октябрь”,
“ноябрь” та “дікабрь”. Подібне становище фіксується і в пісенній ліриці:
“В місяці іюні випала пороша, тим дід бабу полюбив, шо баба
хороша…”
До тематики збору етнографічних відомостей входили питання
ремісничої термінології. Були отримані матеріали з народного
будівництва, теслярства та столярства, але найповніше описані жіночі
ремесла (прядіння, ткацтво, вишивка та різні види плетення).
У народному будівництві в ХХ ст. побутувало декілька видів житла,
які маючи спільну назву “хата”, мають додаткове позначення за
матеріалом будівництва: “саманна” (з глино-солом’яної цегли), “лита”
(“з литими стінами”, “топтанка” – побудована за принципом
монолітного будівництва), “зрубна” (“рубана”, “рублена” – з дерев’яних
горизонтально покладених колод), “сторчовка” (з каркасними стінами,
виготовленими з деревини різного гатунку, іноді – з хмизу).
Основним видом господарських будівель є “сарай”, що не має чіткого
призначення і може використовуватися як літня кухня, приміщення для
зберігання хатнього начиння, господарського реманенту, палива, навіть
як стійло для худоби. Але давніші назви господарських будівель
(“клуня”, “комора”, “повітка” та ін.) відомі, хоча інформанти і вказують
на відмирання поняття, а слідом – і терміна.
З господарських будівель розповсюджене зведення “підхідного”
погреба – погріб, пригребець якого розташований в іншій господарській
будівлі.
Новою господарською будівлею двору є “гараж”, який намагаються
зробити окремим приміщенням, хоча можливе вживання назви “сарай”.
Окремим приміщенням для свиней є “саж”, що зазвичай
відокремлюють від усіх інших будівель.
Для позначення огорож використовуються терміни “заборь”
(дерев’яний, металевий, цегляний або шиферний паркан), “тин”
(огорожа з дерев’яних глиць), “межа” (природна огорожа – рівчак,
неперекопана частина городу).
В інтер’єрі назва “покуть” відома, але вважається застарілою,
непридатною для позначення частини сучасних кімнат. На відміну від
Центральної Слобожанщини, де поли вийшли з ужитку на поч. ХХ ст.,
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більшість респондентів засвідчила побутування такого виду місця для
спання подеколи ще й на поч. 1960-х років. Термін “мисник” вживався
рідше, ніж “полиця” (останнім позначалася як сама полиця – над входом,
так і мисник).
Довше, ніж у Центральній Слобожанщині, побутувало і планування
та внутрішній поділ житлового приміщення (хата+довгі сіни+світлиця,
вар. комора, кімната). Подібне становище, очевидно, характерне для
всієї Північної Слобожанщини1.
У термінології народного костюма ми зафіксували консервативні
традиційні форми, які у Центральній Слобожанщині фіксувалися лише
від осіб кін. ХІХ – 1900 р. народження: сорочка (“додільна”,
“підточена”), плахта, запаска (на території Центральної та Східної
Слобожанщини не фіксується у ХХ ст.), фартух, керсетка, юпка, хустка
та платок (більша за розміром та тепліша хустка), шаль, свита, кожух,
чоботи та черевики – жіночий одяг до сер. ХХ ст. У сучасному жіночому
одязі розрізняється “фартýх” (незшита поясна деталь одягу з одного
полотнища, на поясі, за допомогою якого вона кріпиться на талії,
огортаючи статуру жінки) і “фáртух” (утилітарно-декоративна частина
костюма для збереження одягу від плям під час домашньої роботи).
Назви елементів чоловічого традиційного та сучасного одягу
відповідають подібним з Центральної Слобожанщини. Останній
швидше, ніж жіночий, був замінений сучасним, що фіксувалося ще
етнографами початку ХХ ст.2
У родильній обрядовості українців півночі Слобожанщини нами
зафіксоване велике значення навіть у 1950–1960-х роках “бабушки”.
Основна маса навіть наймолодших інформанток засвідчила, що або
повністю пологи, післяпологова допомога та обряди до хрестин
проводилися “бабушкою”, або принаймні бабушка допомагала купати
дитину, заспокоювати, лікувати від перших дитячих хвороб.
Інформантки 1920–1930-х років твердили, що народжували лише від
“бабушок”.
Під час експедиції членами Спілки зверталася увага як на фольклор
для дітей, так і на суто дитячий фольклор: були записані колискові та
забавлянки, пісеньки та віршики дидактичного плану. Характерною
особливістю цього виду фольклору є паралельне вживання українських
та російських слів (напр., “Стуки-стуки, стукалочка, їхав мальчик на
палочки”), а також побутування поряд з українськими народними
зразками (“Ой чук-чукина, яка дівка чепурна” та ін.) літературних
російських віршів.
Сімейна обрядовість півночі краю складається з традиційного весілля
та сучасного, у яке з традиційного увійшли лише дії “другого дня”,
“циганщина”, “катання на возику”, “забивання кілка” (забивання кілка в
1
Чижикова Л.Н. Русско-украинское пограничье: история и судьбы традиционнобытовой культуры. – М.: Наука, 1988. – 256 с.
2
Сумцов М.Ф. Слобожане. Історико-етнографічна розвідка / Підготовка тексту й мовна
редакція Л. Ушкалова; слово до читача, примітки та післямова В. Фрадкіна. – Харків: Акта,
2002. – 282 с.
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хаті, на воротах або на межі) – як знак одруження молодшого сина.
Репертуар весільних пісень, хоча й фіксується чи ненайархаїчніший в
усій Слобожанщині, але в більшості переходить до разряду пасивного. З
весільної атрибутики стійким виявилося вживання короваю та шишок,
які після деякого занепаду у обрядовості у 1930–1950 рр. була
відновлена.
Ритуал, термінологія, атрибутика, семантичне навантаження
обрядодій поховальної обрядовості відповідає північному типу
слобідської звичаєвості: відбування похорону, дня наступного за
похороном (“будіння”, “носіння снідання”), 9 та 40 днів та року. У якості
поминальної обрядової їжі уживається “канун” (каша або мед чи солодка
вода), пироги, з кін. ХХ ст. – печиво, цукерки.
Окремий вид народних світоглядних уявлень становлять тлумачення
снів та віщування подій (здебільшого негативних).
Таким чином, експедиції до Шебекінського району Бєлгородської
області Російської Федерації дають змогу беззаперечно твердити, що
навіть за відсутності української школи та книги українці
Слобожанщини зберігають розмовну українську мову та українське
самовизнання. Зазвичай усі інформанти наголошують на ідентичності
українців України та Росії.
Проведення подальших етнографічних досліджень російської
частини Слобожанщини дасть змогу як краще окреслити кордони
регіону, так і виявити регіональні та локальні особливості населення
краю.
Доценко О.Л. (Київ)
ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ
СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(діахронічний аспект)
Статтю присвячено одній з найменш досліджених проблем
вітчизняної юридичної лінгвістики – історії правового врегулювання
статусу української мови в Україні. Усі теоретичні твердження
ілюструються цитатами з документів різних епох, у яких ідеться про
визначення особливостей функціонування української мови в нашій
державі.
Мова і право становлять надзвичайно тонке плетиво, кожний з
елементів якого не може існувати автономно, і тільки талановитий
майстер може це плетиво зробити не хаотичним поєднанням форми та
змісту, а вдихнути в нього сенс, життя. Право, не виражене мовою, не
буде правом. Тому й становлення правової системи нерозривно
пов’язане з історією мови. І чим глибше ми збагнемо тонкощі
формування й розвитку цих двох феноменів у їх взаємозв’язку, тим
довершенішою зможемо зробити сучасну правову систему. Отож,
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інтеграція лінгвістики й юриспруденції є явищем природним, і тому
навіть дивно, що лише віднедавна в Україні активізувалися дослідження
мови права, представлені доробком Н.В. Артикуци, Ю.Є. Зайцева,
Г.С. Онуфрієнко, Ю.Ф. Прадіда, Л.О. Симоненко, А.П. Токарської,
О.Ф. Юрчук. Актуальність окресленої проблеми зумовила активний
розвиток нової галузі мовознавства – правничої лінгвістики, у межах
якої виділилися два напрями дослідження: 1) юрислінгвістика, що
вивчає юридичні аспекти мови, зокрема й функціонування мов у
суспільстві; 2) лінгвоюристика, предметом якої стали мовні аспекти
права1. Однією з найцікавіших і найменш досліджених проблем
вітчизняної юрислінгвістики є історія становлення української мови як
державної.
Представники різних галузей науки зазвичай розпочинають відлік
державотворчих процесів в Україні з часів Київської Русі. У цей період
формувалася й мова вітчизняного права, представлена кількома жанрами
офіційно-ділового стилю: договори, законодавчі акти (Руська Правда),
грамоти тощо, які, безумовно, становлять значний інтерес для фахівців з
лінгвоюристики2. Однак для юрислінгвістичних досліджень цей період
ще не становить особливого інтересу, оскільки будь-яких нормативних
актів, які б регламентували особливості функціонування мов, тоді
ухвалено не було. Зважаючи на це, розпочинати вивчення окреслених
вище процесів варто з більш пізніх історичних епох.
Після нетривалого розквіту Київська Русь почала роздрібнюватися на
удільні князівства і занепадати. Наприкінці XIV ст. західноукраїнський
регіон було окуповано Польщею, а всі інші українські й білоруські землі,
у тому числі й Київські, приєднані до литовських земель. Так утворилася
нова держава – Велике князівство Литовське, яке в науковій літературі
справедливо зветься Литовсько-Руською державою. Традиції розвитку
науки, духовної культури, творення й фіксація правових норм Київської
Русі не могли бути занапащеними навіть упродовж кількасотлітньої
монголо-татарської навали і продовжилися у Великому князівстві
Литовському.
Як зазначає А. Яковлів, “українське право було чинним у своїй
давній, звиклій зовнішній формі, а саме – на “руській”, тобто українськобілоруській мові, яка внаслідок цього стала офіційною мовою
Литовської держави. Ставлення влади до українського права й мови
базувалося на принципі: “Старини не рухати, новини не вводити”, тому
природний розвій українського права довгий час ішов вільно, без жодної
затримки”3.

1
Голев Н.Д. Юридический аспект языка в лингвистическом освещении //
“Юрислингвистика – 5: Юридические аспекты языка и лингвистические аспекты права” –
Ел. ресурс: <http://irbis.asu.ru/ mmc/juris5/3.ru.shtml>.
2
Васильченко В., Доценко О. Юридично-ділова писемність Київської Русі // Науковий
вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2003. – № 3. – С. 253-258.
3
Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за
ред. Д.Антоновича. – К., 1993 – Ел. ресурс: <http://litopys.org.ua/cultur/cult15.htm> .

335

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

1529 р. набув чинності Статут Великого князівства Литовського –
перший загальний кодекс для всієї Литовської держави. Однак уже через
40 років, 1566 р., було ухвалено його другу редакцію, а 1588 р. – третю.
Примітним є те, що всі три редакції головного документа Великого
князівства Литовського були написані руською мовою, а відповідно до
статуту 1588 р. “писаръ земски маетъ по руску литерами и словы вси
листы, выписы и позвы писати, а не иннымъ языкомъ и словы, а
присегнути маетъ на врядъ свой писарски тыми словы: я присегаю Пану
Богу в Тройци єдиному”. Про статус руської (тобто староукраїнської)
мови у Великому князівстві Литовському писав І. Огієнко: “По
литовсько-польській унії 1386 року спочатку було від вищої польської
влади зовсім прихильне ставлення до "руської" мови. Так, знаємо, що
королева польська Ядвіга (1371 – 1399) любила читати слов’янську
Біблію та твори Св. отців. Король Казимир III видав року 1347 т. зв.
Вислицький Статут “руською” мовою, і згідно з §11 його краківський
суддя мав судити за цим Статутом. З опису 1510 р. бібліотеки короля
Сигізмунда І (1506 – 1548) бачимо, що він мав 33 книги “руських” і
тільки 1 польську. Відомий польський учений С. Бандтке писав 1815 р.:
“Усі Яґелончики, аж до Сигізмунда Авґуста, в Литві по-руськи писали,
привілеї й надання давали, і навіть часом не найкраще по-польськи
вміли. Казимир Ягайлович IV (†1492 p.) більше вмів по-руськи, як попольськи”. Ось тому наша українська літературна мова, мова руська,
стала помалу навіть офіційною мовою Литовсько-Руської держави:
«цією мовою писано по канцеляріях урядові акти, суджено по судах,
вона була навіть домовою мовою деяких литовських князів, нею ж
написаний і збірник тодішніх правних постанов, т. зв. Статут
Литовський 1529 року, пізніші видання 1566 і 1588 років... Цією ж
українською літературною мовою трохи давніш був написаний і т. зв.
Cудебник великого князя Казимира IV 1468 р., за яким суджено скрізь, а
навіть у Кракові”1.
Литовсько-Руський етап розвитку української мови є надзвичайно
важливим, адже так звана актова мова “стала провідником живої нашої
мови до мови літературної”2. Отже, використання староукраїнської мови
в офіційному мовленні сприяло того часу її розвиткові. А підстав для
такого розвитку було достатньо, адже “за литовського часу скрізь сильно
розвиваються урядові канцелярії – княжі, судові й ін., а також канцелярії
єпископські, і в них урядовою мовою була мова українська, потогочасному руська. З цих канцелярій виходило багато різних актів, і на
їх мові завжди був сильний вплив живої мови. Ця т. зв. актова мова

1
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2004. – С. 139.
2
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с. –
Ел. ресурс: <http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm>.
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завсіди вела в нас перед у розвої мови літературної, бо все мусила
відбивати живу народну мову”1.
Проте ситуація дещо змінилася після Люблінської унії 1569 р., згідно
з якою було об’єднано Польщу й Литву в одну складну державу. “Але
при цьому українським землям, крім Підляшшя, було визнано деяку
автономію місцевого управління та залишено й надалі в чинності
Литовський статут і руську мову, – як в адміністрації й суді, так і в
центральних установах по справах українських земель. Виняток було
зроблено для українських міст з Магдебурзьким правом, де було
приписано вживати польську мову. Видання Литовського статуту було
завершенням законодавства Литовсько-Руської держави. В подальшому
Польща поступово захоплює в свої руки керуючий провід в польськолитовській унії, протягом XVII – XVIII ст. запроваджує польське право,
а разом із тим і польську мову. Литовський статут, який лишився
чинним на українських землях і за цієї доби, був прийнятий українським
населенням як український національний кодекс та вважався за
національне українське право протягом усього часу чинності на
українських землях – аж до 40-х років XIX ст. Самоуправа українських
міст мала окреме право німецьке – Магдебурзьке, яке під впливом
українського звичаєвого права було також до певної міри українізовано.
За цей же період (XV – XVI ст.) на західноукраїнських землях, що
опинилися під владою Польщі, поступово на місце давнього
українського права було заведено право польське”2.
Статус мови українського народу на території нашої держави
докорінно змінився після 5 червня 1569 р., коли згідно з умовами
Люблінської унії Литва й уся Україна були приєднані до Польщі.
Особливості використання української мови в офіційних сферах життя
суспільства детально описав І. Огієнко: “Число канцелярій стало сильно
зростати – це різні канцелярії міські, ґродські й інші, які продовжували
писати "руською" мовою. Мова ця невпинно росте, але вже легко
приймає в себе полонізми, головно до свого словника; появляються
полонізми навіть у мовних формах. Помалу починається не тільки
збільшений польський вплив на нашу літературну мову, але й насильна
урядова полонізація. Українська шляхта добре знала польську
національну нетолеранцію, а тому попильнувала забезпечити розвиток
своєї мови ще в акті Люблінської Унії 5 червня 1569 року, в якому
читаємо: "На прохання всіх станів позоставляємо, що по всяких їхніх
судових справах, як позви, вписи до книг, акти й усякі їхні потреби, так і
наших судів ґродських і земських, як і з нашої коронної канцелярії наші
декрети, і по всіх наших коронних потребах королівських і земських
листи до них не яким іншим, а тільки руським письмом мають бути
писані й проваджені на вічні часи" (Volumina Legum, t. II, c. 753 і 764).
Акт підписаний королем Сигізмундом Августом.

1

Там само.
Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за
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Але за польським звичаєм жодні акти не дотримувалися і король у
своїх канцеляріях починає писати польською й до українців. Українська
шляхта відразу проти цього запротестувала й вимагала писати до неї
тільки по-українському. Так, року 1571, тільки через два роки після Унії,
українська шляхта зібралася в Києві на сеймику, вислала до польського
короля петицію: "Особливе теж єго кр. м., нашого милостивого пана
просимъ, абы листы сеймовые, универсалы, констытуцЂи й кождая
справа подле обетницы и привилю єго кролевское милости, при сконченю
унеи виданого, не иншими литерами й словы, одно рускими литерами и
єзыком до Земли Києвскоє писаны и выдаваны были, кгдыж з млодости
иншого письма отцове наши учити нас не давали, одно своєго
прирожоного руского, і школы теж полскоє в Києве немашъ, a кгды
приносят листы єго кр. милости, писаные полскими литерами з
мешанєм латинских слов, вырозумети не можем, яко ж и тен привилей
на злучене єдности Земли Києвскоя даный, иж полскими литерами єст
написан, просимы єго кролевскоє милости, жебы поруску был преписан,
а под маєстатною печатью и c подписом руки єго кролевъскоє милости,
нашого милостивого пана, нам был выданъ".
Але в 1576 р. король Стефан Баторій покликав до себе на суд
заскаржених деяких українських шляхтичів з Брацлавщини листами,
писаними мовою польською. Брацлавська шляхта затривожилася й не
дозволила викликаним їхати, вимагаючи, щоб подібні листи писалися
тільки українською мовою.
Шляхта вислала до короля послів, а через них і листа, у якому
скаржилася: "То ся нам дієть над право і вольности наші, іж листи з
канцелярії вашої королівської милости до нас писмом польским
видавають, за што і впрод вашу королівску милость покорними нашими
прозбами просимо, аби ваша королівска милость при привилею і
свободах наших нас заховати і до нас листи з канцелярії вашої
королівскої милости руским писмом видавати розказати рачил"1.
Цікаво, що саме на цей період припадає чи не перша в Україні
задокументована хвиля пуризму. І. Огієнко пише про це так: “Того часу
польська мова була сильно перемішана з мовою латинською (це т. зв.
макаронічна мова), а тому королівські канцелярії писали й до
українських урядів нечистою мовою. Українці протестували проти того і
їхні посли на Варшавському сеймі року 1590 провели постанову, щоб
для воєводств Волинського, Брацлавського й Київського виправлено їх
правні акти від латинщини, про що й прийнято постанову: "Поправа
прав Воєвідств Волинського, Брацлавського й Київського. Щоб статути
для тих Воєвідств, за їхнім правом, писалися руським язиком і письмом,
не мішаючи слів латинських" (Volumina Legum, т. II, 1340).
Але Польща вперто вела полонізацію і в 1614 р. видала Литовський
Статут польською мовою. Варшавський Сейм у 1696 р. прийняв таку
1
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с. –
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постанову про мову урядових українських канцелярій: "Писар повинен
по-польськи, а не по-руськи писати" (Volumina Legum, т. V, c. 418)”1.
Наступною важливою віхою в становленні української державності
була доба Запорізької Січі, у якій неординарним був і такий важливий
інструмент військово-адміністративної влади, як правова система.
Маючи свободу і незалежність від державних чиновників, козаки твердо
стояли на сторожі звичаїв предків. Якщо на території України діяли
різноманітні джерела права (Руська Правда, Литовські Статути, акти
королівської влади, канонічне та магдебурзьке право), то в Запорізькій
Січі найважливіше значення мало звичаєве козацьке право, що міцно
утвердилося у сфері козацьких суспільних відносин. У Запорізької Січі
не було писаного закону і там упродовж усієї її історії користувалися
звичаєвим правом, яке було результатом правових переконань. Звичаї та
порядки предків були занесені на Запоріжжя з усієї України. Разом з
переказами та традиціями все це становило основу козацького життя.
Вони передавались із покоління до покоління в усній формі”2.
Причинами відсутності писаних законів І. Паньонко називає: 1) досить
короткотривалу історію запорізьких козаків, упродовж якої вони не
змогли виробити, систематизувати й оформити письмово писане право;
2) життя козаків здебільшого проходило в походах і війнах, що не давало
можливості скласти писані закони; 3) козаки боялися, що писані закони
можуть значно обмежити їхні права і свободи. Однак ті документи, що
засвідчували діяльність різних гілок влади Війська Запорізького,
укладалися українською мовою. Українською мовою провадилося й
судочинство.
На відміну від законодавчих норм, процесуальні дії фіксувалися у
відповідних документах, окрім того, документи могли бути джерелами
доказу. Так, Д. Андреєв констатує: “На судовому засіданні обов'язково
мав бути присутній судовий писар, який обирався на тих самих засадах,
що й суддя. Він вів справи судової канцелярії, збирав докази про
винуватість чи невинуватість кожної із позовних сторін, в т.ч. й
злочинця, вів судовий реєстр, писав вироки суду”3.
Однак незважаючи на домінування в офіційній сфері поширення
української мови, у цей період розпочався процес, який І. Огієнко
охарактеризував так: “За цього ж часу позначився сильний вплив мови
латинської на нашу мову, що по канцеляріях творив в XVI – XVIІ віках
т. зв. макаронічну мову: мішанину мови живої, польської й латинської.
На знання латинської мови взагалі тепер звернено більшу увагу, бо вона
в Польщі скрізь була потрібна, й її навчали, скажемо, в нашій Київській
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академії вже за митрополита Петра Могили, чому козацька старшина так
часто знала цю мову, на той час мову науки й дипломатії”1.
Значні зрушення в бік українізації вітчизняного справочинства,
зокрема процесуального, відбулися після 1648 р., коли під проводом
Богдана Хмельницького вибухнула козацька революція, що призвела до
“кардинальних змін у царині як державного, так і приватного права.
Революція звільнила з-під влади Польщі анексовані в 1569 р. українські
землі (Київщину, Волинь та частину Поділля) та привела до відновлення
на їх території, а також на території давніх князівств – Чернігівського й
Переяславського, на лівому боці Дніпра – української національної
держави під іменем “Війська Запорізького”2. У цей період було значно
змінено судовий устрій. “Особливістю козацьких судів була значна й
активна участь у суді населення. Судочинство проводилося усно, в
українській мові”3.
Кінець ХVІІІ ст. – це період остаточного закріпачення українського
народу, яке виявилося найбільше в усуненні України від суспільнополітичних та правотворчих процесів, що призвело до припинення
функціонування офіційно-ділового стилю української мови. За
гетьманування
останнього
гетьмана
України графа
Кирила
Розумовського 1763 р. було проведено дуже важливу реформу судів в
Україні й замість козацьких судів заведено систему судів за Литовським
статутом 1588 р. Того ж 1763 р. Рада старшини, ухваливши цю реформу,
відкинула вимогу російського уряду про зміну й доповнення
Литовського статуту як кодексу республіканського, пославшись на те,
що Україна має таке право, яке тільки може мати “найвільніший і
найшляхетніший народ у світі”, й тому такого права міняти й
доповнювати не треба. 1764 р. замість гетьмана Кирила Розумовського
“призначено Малоросійську колегію, а в 1781 р. на Україну було
розповсюджено
загальноросійську
адміністрацію.
Цим
розповсюдженням московсько-російська влада скасувала автономію
України, визнану по договору 1654 р., та незаконно інкорпорувала
українські землі, приєднавши їх як звичайні провінції до складу
Російської держави. 1793 р. внаслідок розділу Польщі Росія
інкорпорувала й ті українські землі на правому березі Дніпра, які по
договору з Польщею 1686 р. лишилися під владою Польщі. Ще раніше, в
1772 – 1774 рр., західноукраїнські землі (Галичина й Буковина) були
інкорпоровані Австрією”4. Після зруйнування Запорізької Січі 1775 р.,
позбавлення українських міст магдебурзького права, а держави в цілому

1
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с. –
Ел. ресурс: <http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm>.
2
Яковлів А. Українське право: Історичний нарис // Українська культура. Лекції за
ред. Д.Антоновича. – К., 1993 – Ел. ресурс: <http://litopys.org.ua/cultur/cult15.htm> .
3
Там само.
4
Там само.
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дії Литовського статуту, Україна остаточно втратила державність, а
разом з нею і можливість укладати документи своєю мовою.
І. Огієнко наводить слова Катерини ІІ, що яскраво демонструють
особливості її русифікаторської колонізаторської політики: “Цариця
Катерина II (1762 – 1796) покинула Петрів план кулаком і "жесточчю"
рушити Україну – вона, вихована на французьких філософах, повела це
спокійніше, але глибше. "Малая Россія, Лифляндія и Финляндія, – писала
вона про свої задуми кн. Вяземському, – суть провинціи, которыя
правятся конфирмованными имъ привилегіями; нарушить оныя
отрhшеніемъ всhхъ вдругъ весьма непристойно бъ было, однако жъ и
называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на таковомъ же
основаній есть большее, нежели ошибка, а можно назвать съ
достовhрностію глупостію. Сій провинціи, также Смоленскую,
надлежитъ легчайшими способами привести къ тому, чтобъ они
обрусhли и перестали глядhть, какъ волки въ лhсу”1.
Перший жорстокий виступ російської громади проти української
мови був спровокований забороною Св. Синоду друкувати український
переклад Євангелія Пилипа Морачевського. “Московський "День" та
київський "Вhстникъ Юго-Западной Россіи" року 1861 – 1862 стали
сильно нападати на українців, вимагаючи, щоб вони зреклися свого
"провинціальнаго нарhчія, какъ памятки ненавистнаго ига польскаго", і
щоб закинули мрії про введення до університетських лекцій, до церкви,
урядів, судів "простолюднаго малороссійскаго нарhчія, искалhченнаго
полонизмами", бо це "вопіющая нелhпость”2. І. Огієнко також зазначає,
що серед української літературної еліти на той час не було єдиної думки
про використання української мови в різних сферах суспільного життя.
Зокрема, М. Костомаров і його послідовники вважали, що “російська
мова – це "общерусскій языкъ", язик літературний, а українська мова –
тільки для хатнього вжитку”3. На такі суперечності серед самих
українців швидко відреагувала російська влада. Так, 20 червня 1863 р.
вступив у дію Валуєвський указ, у якому є прозоре посилання на такі
настрої українців: “Давно уже идут споры в нашей печати о
возможности существования самостоятельной малороссийской
литературы. Поводом к этим спорам служили произведения некоторых
писателей, отличавшихся более или менее замечательным талантом
или своею оригинальностью. В последнее время вопрос о малороссийской
литературе получил иной характер вследствие обстоятельств чисто
политических, не имеющих никакого отношения к интересам
собственно литературным. Прежние произведения на малороссийском
языке имели в виду лишь образованные классы Южной России, ныне же
приверженцы малороссийской народности обратили свои виды на массу
непросвещенную, и те из них, которые стремятся к осуществлению
1
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
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своих
политических
замыслов,
принялись,
под
предлогом
распространения грамотности и просвещения, за издание книг для
первоначального чтения, букварей, грамматик, географий и т. п.”.
Проте як зазначає І. Огієнко, “наказ 1863 р. законом не був, і не був
навіть опублікований, а тому й сама адміністрація часом не знала, що
робити. Наприклад, Кулішева "Граматка" 1857 р. вільно продавалася на
Лівобережжі, але заборонялася на Правобережжі”1.
Та утиски тривали, й 1876 р. Олександр ІІ підписав Емський акт, який
фактично діяв до 1906 р. й уводив жорстку цензуру українських книжок,
забороняв їх увезення з-за кордону, літературні твори могли друкуватися
лише відповідно до правописних норм російської мови.
Уживання української мови в діловому мовленні було заборонене до
приходу 1917 р. до влади в Україні національного уряду. У цей час в
Україні скасовуються закони, що визначали функціонування різних гілок
влади в колишній Російській імперії, активізуються процеси
законотворення. Цей період історії нашого народу привернув увагу
провідного українського дослідника в царині правничої лінгвістики
Ю.Ф. Прадіда, зокрема, він проаналізував особливості розв’язання
мовних питань за доби Центральної ради, сформованої на початку
березня 1917 р. Вчений констатує, що мовні питання з’ясовувалися як
безпосередньо, так і принагідно, у зв’язку з розв’язанням інших питань, і
що предметом уваги нової влади були як проблеми української мови, так
і мов національних меншин, що проживали на території України2.
Ю.Ф. Прадід, посилаючись на документи Центральної ради,
констатує3: “Уже в першій відозві Центральної ради від 9 березня 1917 р.
зазначалося: “Ми закликаємо спокійно, але рішуче домагатися від нового
уряду (мається на увазі Тимчасовий уряд – доповнення Ю.П.) всіх прав,
які тобі природно належать і які ти повинен мати, великий народе, сам
хазяїн на українській землі. А в найближчім часі право на заведення
рідної мови по всіх школах, од нижчих до вищих, по судах і всіх урядових
інституціях. З таким же спокоєм, але рішуче, домагайся, народе, того
ж права для української мови від пастирів церкви, земств і всіх
неурядових інституцій на Україні”4, а вже 12 березня 1917 р. на
засіданні Центральної ради було прийняте рішення про те, що “мовою,
якою Рада має звертатись, є мова українська”5.
Одним із документів, яким поновили офіційний статус української
мови, став Статут Генерального секретаріату від 16 липня 1917 р. §§ 19 і
1
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Документи і матеріали: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1996. – Т. 1. – С. 38.
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Протокол засідання Центральної ради (12 березня 1917 р.) // Українська Центральна
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20 якого так урегульовують особливості функціонування мов в Україні:
“Всі закони тимчасового правительства мають силу на Україні від дня
проголошення їх в Краєвім Урядовім Вістнику на українській мові. Всі
закони, адміністративні приписи й постанови, проголошені українською
мовою, публікуються також і на мовах: російській, єврейській і
польській”1.
Ю.Ф. Прадід наводить ще й такі факти на підтвердження
небайдужого ставлення Центральної ради до мовного питання: “8
вересня 1917 р. Генеральний секретаріат приймає рішення доручити
комісарові при Тимчасовому уряді поставити питання перед урядом “про
видання Временним правительством акта до офіціальних установ на
Україні, щоб вони зверталися у всіх справах до Генерального
секретаріату, відповідно до ст. 6-ї інструкції, з зазначенням у тому акті,
що офіціальною мовою на Україні стає мова українська, на яку поволі і
має перейти все діловодство”2.
Через десять днів Генеральний секретаріат повертається до свого
рішення від 8 вересня 1917 р. і вносить у положення про те, що
офіційною мовою в Україні стає мова українська, доповнення: “Мова
українська має повне право офіціально вживатися поруч з мовою
російською, при забезпеченні язикового права меншостей”3. Голосували
за таке доповнення чотири члени Секретаріату, двоє висловилися проти,
двоє – не голосували. Далі у цій же постанові зазначається:
“4. Діловодство в Секретаріаті провадиться мовою українською;
5. Товариші секретаря в національних справах ведуть зносини і
діловодство мовою даної національної меншості”4.
Третій Універсал Української Центральної ради від 7 листопада
1917 р. проголосив: “в Українській народній республиці має бути
забезпечено всі свободи, здобуті всеросійською революцією: свободу
слова, друку, віри, зібраннів, союзів, страйків, недоторканности особи і
мешкання, право і можливість уживання місцевих мов в зносинах з
усіма установами”. Цікаво, що забезпечувати умови реалізації цих прав
повинне було Генеральне Секретарство Внутрішніх Справ.
“У березні 1918 р. Центральна рада знову звертається до проблем
української мови, ухваливши “Закон про запровадження української
мови у банківській і торговій сфері”5. Однак увага в цьому законі, як на
нас, зосереджувалася спочатку на другорядних проблемах. “Всякого
роду написи, вивіски тощо на торговельно-промислових, банкових та
подібних закладах і конторах, – говориться в законі, – повинні писатися
1
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріали / Упоряд.
Т. Гунчак, Р. Сольчаник. – [Мюнхен]: Сучасність, 1983. – Т. І. – С. 310-312.
2
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Центральна рада: Документи і матеріали: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1996. – Т. 1. – С. 278279.
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сфері // Українська Центральна рада: Документа і матеріали: У 2 т. – К.: Наук. думка, 1997.
– Т. 2. – С. 229.
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державною українською мовою, окрім інших мов; при тім написи
українською мовою мають бути на основній часті всього напису, на
чільнім місці”1. У п. 2 закону мова йде про те, що “ця постанова має силу
і до всякого роду виробів, виготовлених на території Республіки, які
мають етикетки, написи”2. І лише з п. 3 закону проголошується, що
“мовою в діловодстві має бути державна українська”3.
Ю.Ф. Прадід,
підсумовуючи
аналіз
документів,
виданих
Центральною радою, зазначає: “Центральна рада, незважаючи на
короткий термін свого перебування у влади, заклала законодавчі основи
розв’язання мовних проблем в Україні, які стосуються як української
мови, так і мов національних меншостей. Позитивним досвідом,
накопиченим Центральною радою, як покаже згодом історичний
розвиток, не змогли, на жаль, скористатися уряди, що прийшли їй на
зміну”4.
Становище української мови за радянської влади було
неоднозначним: з одного боку, вона ніби не заборонялася, а з другого –
на її носіїв постійно чинився ідеологічний вплив (на противагу
російській, українська мова вважалася непрестижною, особливо в
діловому спілкуванні), а саму систему мови намагалися змінити з метою
наближення її до російської.
Від початку двадцятих років розгорнулася хвиля українізації, яка
торкнулася статусу української мови й особливостей функціонування її
офіційно-ділового стилю. Зокрема, О. Субтельний наводить такі дані:
“Якщо в 1922 р. українською мовою велося менше 20 % урядових справ,
то 1927 р. – вже 70 %. Водночас зросло число українців в урядових
установах. У 1923 р. українці складали лише 35 % серед урядових
службовців і 23 % – серед членів партії. До 1926 – 1927 рр. їхня частка
становила відповідно 54 і 53 %. Однак отримавши більшість, українці
зосереджувалися на нижчих щаблях урядово-партійної ієрархії.
Наприкінці 1920-х років їхнє представництво в ЦК не перевищувало
25 %”5.
Отже, на початку 20-х років на тлі розмов про боротьбу двох культур
більшовики починають українізацію, щоправда, дуже обережно
засвідчуючи цей почин кількома нормативними актами. Цікаво, що
радянська влада проголосила рівноправність української та російської
мов, чим, по суті, визнала факти утиску української мови до цього. Так,
16 – 17 жовтня 1922 р. учасниками пленуму ЦК КП(б)У з національного
питання було ухвалено директиву, у якій, зокрема було зазначено:
“1) Щодо української мови
а) Повна абсолютна рівноправність української і російської мов,
рішуча боротьба проти всякої штучної українізації і русифікації і разом
1

Там само.
Там само.
Там само.
4
Там само. – С. 53-54.
5
Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1992. – С. 338.
2
3
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з тим усунення тих перешкод, які затримували б природний розвиток
української культури, або які відрізували б українському селянству
доступ до ознайомлення з російською культурою. Боротьба проти будьякого прагнення зробити з української мови засіб відособлення і
протиставлення українських робітників і селян – російським. Вживання
тієї чи іншої мови є воля кожного і держава не повинна поділяти свої
установи на такі, в яких вплив був би за російською мовою, і такі, в яких
вплив був би за українською мовою.
б) Необхідно заборонити офіційним установам і особам
відмовлятися від розгляду тих чи інших документів або матеріалів на
тій лише підставі, що вони написані російською або українською мовою.
в) У школах з викладанням російською мовою необхідно ввести
обов'язкове вивчення української мови, а в школах з українською мовою
російська мова повинна бути обов'язковим предметом вивчення.
г) Мова викладання в школах повинна вводитися згідно з
організованим волевиявленням населення, вираженим у вигляді
постанови пленуму Ради, або з'їзду Рад, що повинно бути узаконено
окремим декретом. А думка викладацького персоналу при визначенні
мови викладання до уваги не повинна братися.
д) 3 метою сприяння вивченню комуністами української мови,
вважати необхідним введення викладання української мови, як
обов'язкового предмета, в радпартшколах, виділивши йому достатню
кількість годин з тим, щоб ті, які закінчують школу, фактично її знали.
В тих губерніях, де є для цього умови, визнати бажаним вести
викладання в радпартшколах українською мовою”1.
І. Огієнко оптимістично констатує, що “з 1923 р. пішла в Україні
справді глибока українська культурна праця, бо більшовики розпочали
ніби нову національну лінію, чому сприяло й запровадження
21.III.1921 р. НЕПу. Здавалося, ця українізація охопила все життя. Так,
преса в Україні на 85 % стала українською, а книжки видавалися
переважно українською мовою. Театр скрізь став українським. Школи
народні й середні перейшли на українську викладову мову, а в школі
вищій частина кафедр (28 %) українізувалися. Приступили й до
українізації державних установ, для чого скрізь закладалися курси
українознавства, і їх мали проходити всі урядовці; службовці складали
іспити на знання української мови. Розпочалася в 1923 р. українізація
навіть війська, але була тільки про людське око, бо в ньому було
українців всього 42,5 %, і стільки ж росіян, а решта – солдати інших
національностей. Але в 1926 р. був виданий таємний наказ, що
"національне свідомі українці не можуть займати посад вище командира
полку"2.

1
Україна за радянської доби (1921 – 1985) / Історія України в датах і документах // Ел.
ресурс: <http://www.history.univ.kiev.ua/ukrbooks/doc1921_85.html>.
2
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Упоряд., авт.
іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440 с. –
Ел. ресурс: <http://litopys.org.ua/ohukr/ohu.htm>.
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Соціально-політичні обставини в Україні початку ХХ ст.
зумовлювали настільки часту зміну влади, що вона не встигала
кодифікувати й запровадити свої норми. Так, залишилася тільки в
проекті Конституція Української держави гетьмана П. Скоропадського
1918 р., у якій, незважаючи на буремність часу й, здавалося б,
недоречність акцентування уваги на мовному питанні, йшлося про
надання українській мові статусу державної: “7. Громадяне У.Д. рівні у
всіх правах. Уродження, освіта, майно, оподаткування не дають ніяких
привилеів. Державною мовою єсть мова українська. Державною
церквою єсть церква православна”.
Директорія Української Народної Республіки також в Основному
Державному Законі Української Народної Республіки (проекті
Правительственної Комісії по виробленню Конституції Української
Держави 1920 р.) не оминула увагою української мови. Зокрема, в
артикулі 8 зазначено: “Державною мовою Української Держави є мова
українська”. Артикулом 66 встановлено: “Внутрішньою і зовнішньою
урядовою мовою і мовою нарад Державного Сойму є виключно
українська мова”. Однак цей документ також не набув чинності й
фактичне проголошення української мови державною відтягнулося
майже на шість десятиліть.
Директорія УНР надто серйозно ставилася до законотворчої
діяльності, тому того ж 1920 р. з’явився проект, альтернативний
цитованому вище. Це “Проект Конституції (Основних Державних
Законів) Української Народної Республіки” О. Ейхельмана. Цей проект,
крім традиційних для того періоду проголошення української мови
державною (§ 316. Державною мовою в У.Н.Р. є мова українська. Всі
письменні заяви, що подаються в установи У.Н.Р., викладаються
українською мовою. Коли хто з громадян звертається до установи з
словесною заявою і не може викласти її українською мовою, то повинен
мати свого перекладача) та закріплення права представників
національних меншин безперешкодно використовувати рідну мову
(§ 317. На теріторії У.Н.Р. не дозволяється робити жодних перешкод
для заховання і розвитку культури національних меншостей у всіх
напрямках, що не загрожують державній цілости У.Н.Р. В школах, що
удержуються коштами національних меншостей, обов'язково повинно
провадитись навчання українській мові, як шкільній дісціпліні, а також
навчання українознавству (історії, географії, статистики та
природознавства України) в обсягові, що буде визначений для
відповідних шкіл Ф.-Д. законом), містить норму, згідно з якою
використання української мови на велелюдних зборах мало виконувати
функцію забезпечення правопорядку, за чим зобов’язана була стежити
державна міліція.
Тим часом на Галичині намагалися надати статусу державних трьом
мовам. Про це йдеться в “Устрої Галицької Держави” (Проекті
тимчасових основних законів, виготовленому у віденському Парламенті
проф., д-ром С. Дністрянським 1918 р. для покликання в життя
Галицької Держави):
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§15. Внутрішня урядова мова урядів єсть українська. У підношенні
до сторін обов'язуватиме завсе народна мова сторони, як у слові, так і
на письмі. Народна Рада видасть по сій думці негайно осібний закон на
перехідний час.
Усі урядники мусять знати три державні мови: українську, польську
та німецьку на слові і на письмі. Урядники неукраїнської народності
мусять виказатися в найкоротшому часі знанням української мови.
Цікавим і з лінгвістичного, і з юридичного погляду є факт існування
спеціального закону, датованого 1919 р., що упорядковував
функціонування мов на українських землях, щоправда, на обмеженому
просторі. Йдеться про Закон Західноукраїнської Республіки про мови на
її території від 15 лютого 1919 року. Повна офіційна назва цього
документа – Закон з дня 15 лютого 1919 р. про уживання мови у
внутрішнім і внішнім урядованю державних властей і урядів, публічних
інституцій і державних підприємств на Західній області Української
Народної Республіки. У ньому офіційно за українською мовою
закріплено статус державної. Традиційно для України початку ХХ ст. як
багатонаціональної держави, народ якої завжди характеризувався
етнічною толерантністю, документ визнає право представників законно
признаних національних меншин користуватися рідною мовою в усіх
сферах життя. Закон невеликий за обсягом і цікавий змістом, тому він
заслуговує на те, аби бути наведеним повністю:
Українська Національна Рада постановила:
§ 1. Державною мовою на Західній області Української Народної
Республіки є мова українська.
§ 2. Цю мову вживають у внутрішнім і внішнім урядованню всі
державні власті і уряди, публічні інституції і державні підприємства.
§ 3. Законно признаним національним меншостям полишається
свободу уживання як усно так і в письмах їх матірної мови в урядових
зносинах з державними властями і урядами, публічними інституціями і
державними підприємствами.
§ 4. Закон цей обов'язує з днем його оповіщення.
За Виділ Української Національної Ради:
Д-р Горбачевський, в. р., Д-р Петрушевич, в. р.
Проект Конституції Західноукраїнської Народної Республіки
С. Дністрянського (1920 р.) також досить однозначно, навіть
категорично визначає особливості використання української мови в
діловому мовленні, причому звертає особливу увагу на “командну мову
в армії”: Командна мова в армії, а також внутрішня службова мова
цивільної державної служби є українською.
У наступні роки українізацію згорнули й почався інший період –
період тотальної русифікації, на противагу якій на українських землях,
вільних від радянських окупантів, українська мова стверджувалася як
офіційна. Так, § 4 Закону про незалежність Карпатської України від 15
березня 1939 р. встановлювалося, що державною мовою Карпатської
України є українська мова. Але ситуація в Західній Україні докорінно
змінилася після приєднання її до Радянського Союзу. У праці
“Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали”
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наводиться газетна інформація від 16 березня 1940 р. такого змісту:
“Цілий ряд горожанських шкіл закрито, напр., у Рахові, Нересниці,
Тересві, Білках, Іршаві, – а в школах, що ще залишилися, заведені високі
оплати, наслідком чого наша селянська бідна дітвора змушена покидати
школи. У такім, напр., Воловім в 4 клясі остало тільки 16 учнів, а в 3
клясі – 18. Крім високих оплат, причиною покидання школи є також
неможлива мова навчання, в т. зв. русских клясах. Більше чим 60 %
предметів учать учителі виключно по-мадярськи (історія, географія,
фізіка, природа, числення), а решту предметів неможливим мадярськорусским язичієм. Ніяких книг в горожанських школах немає. Українські
та “карпаторуські” (панькевичівка) попалили й учебний матеріал
диктують оцим нечуваним язичієм”1.
Першим чинним Основним Законом України стала Конституція
Української Соціалістичної Радянської Республіки (березень 1919 року).
Однак у ній мовне питання було майже проігнороване, окрім хіба що
зазначення у статті 34: “Герб У.С.Р.Р. — має на червоному полі в
проміннях сонця — малюнок золотого серпа і молота, навкруги яких —
уміщено вінок і написи на Українській та Російських мовах: 1) У.С.Р.Р;
2) Пролетарі всіх країн, єднайтеся!”
Отже, у цій Конституції не йдеться про врегулювання особливостей
функціонування мов на території України, однак уже зафіксоване
дублювання україномовних варіантів текстів російською мовою.
Надалі радянська влада, зважаючи на багатонаціональність держави,
вже не могла ігнорувати мовного питання, однак підходила до його
врегулювання досить своєрідно, дедалі жорсткіше регламентуючи
особливості використання національних мов.
Окрім республіканських, особливості функціонування мов
урегульовували союзні конституції. Причому в перші десятиліття
радянської влади “мовні” статті союзного та республіканських основних
законів не дублювалися. Аби в цьому переконатися, варто порівняти
Конституцію СРСР 1924 р. й Основний Закон УСРР 1929 р.
Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1924 р.
закріплює за українською мовою статус однієї із загальновживаних у
союзних республіках:
34. Декреты и постановления Центрального Исполнительного
Комитета, его Президиума и Совета Народных Комиссаров Союза
Советских Социалистических Республик печатаются на языках,
общеупотребительных в союзных республиках (русский, украинский,
белорусский, грузинский, армянский, тюрко-татарский).
У Конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки
1929 р. підкреслено демократичний підхід радянської влади до
функціонування мов і формулюються лише мовні права представників
усіх національностей, які живуть на території республіки: “Мови всіх
1
Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. – К., 1995. – Т. І
(1939 1953). – С. 91.
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національностей, що живуть на території Української соціялістичної
радянської республіки, рівноправні й кожному громадянинові, незалежно
від його національної приналежности, забезпечується цілковиту
можливість в його зносинах з державними органами і у зносинах
державних органів з ним, у всіх прилюдних виступах, а також у всьому
громадянському житті – вживати рідної мови”.
Між Конституцією Союзу Радянських Соціалістичних Республік
1936 р. та Конституцією Української Радянської Соціалістичної
Республіки 1937 р. юридичні паралелі провести вже дуже легко: з трьох
“мовних” статей союзної конституції дві мають аналогічні відповідники
в республіканській.
Так, Конституція СРСР визначає особливості мовного оформлення
законодавчих актів, судового провадження та закріплює право громадян
навчатися рідною мовою:
Статья 40. Законы, принятые Верховным Советом СССР,
публикуются на языках союзных республик за подписями председателя и
секретаря Президиума Верховного Совета СССР.
Статья 110. Судопроизводство ведется на языке союзной или
автономной республики или автономной области с обеспечением для
лиц, не владеющих этим языком, полного ознакомления с материалами
дела через переводчика, а также права выступать на суде на родном
языке.
Статья 121. Граждане СССР имеют право на образование.
Это право обеспечивается всеобщеобязательным начальным
образованием,
бесплатностью
образования,
включая
высшее
образование, системой государственных стипендий подавляющему
большинству учащихся в высшей школе, обучением в школах на родном
языке, организацией на заводах, в совхозах, машино-тракторных
станциях и колхозах бесплатного производственного, технического и
агрономического обучения трудящихся.
Конституція
(Основний
Закон)
Української
Радянської
Соціалістичної Республіки 1937 р. лише в двох статтях визначає
особливості функціонування мов, причому одна з них (ст. 120) є
абсолютно декларативною, оскільки з цього періоду в Радянському
Союзі починається тотальна русифікація.
Стаття 109. Судочинство в УРСР провадиться українською мовою,
в Молдавській АРСР — молдавською або українською мовою, залежно
від національного складу більшості населення району, з забезпеченням
для осіб, які не володіють мовою більшості, цілковитого ознайомлення з
матеріалами справи через перекладача, а також права виступати на
суді рідною мовою.
Стаття 120. Громадяни УРСР мають право на освіту.
Це право забезпечується загальнообов'язковою початковою освітою,
безплатністю освіти, включаючи вищу освіту, системою державних
стипендій величезній більшості тих, що вчаться у вищій школі,
навчанням у школах рідною мовою, організацією на заводах, в радгоспах,
машинно-тракторних станціях і колгоспах безплатного виробничого,
технічного й агрономічного навчання трудящих.
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Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1977 р.1,
порівняно з попередньою конституцією 1936 р., розширила перелік
“мовних” статей: тепер їх не три, а чотири. З’явилася стаття, якою
закріплювалися права громадян СРСР різних рас і національностей,
зокрема й мовні (аналогічна ж стаття з’явилася в Конституції УРСР 1978
р.):
Стаття 36. Громадяни СРСР різних рас і національностей мають
рівні права.
Здійснення цих прав забезпечується політикою всебічного розвитку і
зближення всіх націй і народностей СРСР, вихованням громадян у дусі
радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму,
можливістю користуватися рідною мовою та мовами інших народів
СРСР.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи
непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так
само як і всяка проповідь расової або національної винятковості,
ворожнечі або зневаги – караються за Законом.
Конституція
(Основний
Закон)
Української
Радянської
Соціалістичної Республіки, прийнята позачерговою сьомою сесією
Верховної Ради Української РСР дев'ятого скликання 20 квітня 1978 р.,
задекларувала такі норми функціонування мов, які нічим не
поступаються засадам найвибагливіших європейських демократій, однак
про дотримання їх годі було вести мову в Українській Радянській
Соціалістичній Республіці:
Стаття 32. Громадяни Української РСР є рівними перед законом
незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і
національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії,
роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.
Рівноправність громадян Української РСР забезпечується в усіх
галузях економічного, політичного, соціального і культурного життя.
Стаття 34. Громадяни Української РСР різних рас і
національностей мають рівні права.
Здійснення цих прав забезпечується політикою всебічного розвитку і
зближення всіх націй і народностей СРСР, вихованням громадян у дусі
радянського патріотизму і соціалістичного інтернаціоналізму,
можливістю користуватися рідною мовою та мовами інших народів
СРСР.
Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав, встановлення прямих чи
непрямих переваг громадян за расовими і національними ознаками, так
само як і всяка проповідь расової або національної винятковості,
ворожнечі або зневаги – караються за законом.
Стаття 43. Громадяни Української РСР мають право на освіту.
1
Конституція Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 07.10.1977 // “ЕкспертЮрист”: Інформаційно-правова бібліотека. – Розробка компанії “Експерт-Софт”:
www.expertsoft.com.ua, support@expertsoft.com.ua. – К.: ООО РА “Высокие технологии”,
2003.
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Це право забезпечується безплатністю всіх видів освіти,
здійсненням загальної обов'язкової середньої освіти молоді, широким
розвитком професійно-технічної, середньої спеціальної та вищої освіти
на основі зв'язку навчання з життям, з виробництвом; розвитком
заочної і вечірньої освіти; наданням державних стипендій та пільг
учням і студентам; безплатною видачею шкільних підручників;
можливістю навчання в школі рідною мовою; створенням умов для
самоосвіти.
Стаття 103. Закони Української РСР, постанови та інші акти
Верховної Ради Української РСР публікуються українською і російською
мовами за підписами Голови і Секретаря Президії Верховної Ради
Української РСР.
Стаття 157. Судочинство в Українській РСР провадиться
українською мовою або мовою більшості населення цієї місцевості.
Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою
провадиться судочинство, забезпечується право повного ознайомлення з
матеріалами справи, участь у судових діях через перекладача і право
виступати в суді рідною мовою.
Інший нормативний акт, що вже майже 16 років урегульовує
особливості функціонування мов в Україні, – Закон “Про мови в
Українській РСР” – уведено в дію Постановою Верховної Ради
Української Радянської Соціалістичної Республіки № 8313-11 від
28.10.1989. Про передумови ухвалення Закону так писала З.Т. Франко:
“Потреба в державному статусі української мови в республіці була
викликана складною мовною ситуацією, передусім звуженням сфери її
функціонування у 30 – 80-і рр. Питання про державний статус
української мови було порушено діячами культури, зокрема
письменниками на зборах, пленумах і з’їзді СПУ. На установчих зборах
Товариства української мови ім. Т. Шевченка 9 – 10.ІІ 1989 (з жовтня
1991 – Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка)
схвалено проект Закону, що його згодом доопрацювала робоча група ВР
УРСР. Проект документа було опубліковано 5.IX 1989 р. для
всенародного обговорення”1.
Разом із Законом прийнято Постанову Верховної Ради України “Про
порядок введення в дію Закону Української РСР “Про мови в
Українській РСР”, де зазначено “термін реалізації тих чи тих статей.
Закон уведено в дію з 01.01.1990, однак 12 його статей, які стосуються,
передусім, регіональних особливостей, передбачено запровадити
протягом 3 – 5 років, а 6 – упродовж 5 – 10 років (до 2000). Основні
положення Закону знайшли відображення в ст. 10 Конституції України.
Після закінчення терміну реалізації Закону можна констатувати певне
розширення поля суспільного функціонування української мови як

1
Франко З.Т. Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» // Українська мова:
Енциклопедія / Редкол.: В.М. Русанівський, О.О. Тараненко (співголови), Зяблюк та ін. –
К.: Українська енциклопедія, 2000. – 752 с. – Ел. ресурс: <http://
litopys.org.ua/ukrmova/um.htm>.
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державної, зокрема у сферах дошкільного виховання, шкільної освіти,
діловодства, державних органів і громадських організацій тощо”1.
Незважаючи на недосконалість чинного Закону “Про мови”, варто
наголосити на тому, що розробляли й ухвалювали його у час
романтичного піднесення національної ідеї, тому порівняно з
відповідними радянськими ухвалами цей документ є досить
прогресивним щодо становлення української мови як державної,
забезпечення її безперешкодного функціонування у справочинстві й у
суспільному житті в цілому. На основі саме його постулатів було
розроблено 10 статтю Конституції України, багато інших документів,
завдяки чому українська мова дедалі частіше звучить з вуст молоді,
державних службовців.
З проголошенням незалежності України мовне питання набуло
надзвичайної актуальності. Проте незважаючи на запеклі баталії
політиків навколо функціонування мов в Україні, українська мова надалі
залишається на периферії політичного та громадського життя, особливо
у східних та південних регіонах. До такої невизначеності призводить
недосконалість чинного законодавства, покликаного врегульовувати
мовні проблеми.
Федоренко О.А. (Київ)
УКРАЇНСЬКА МОВА
ЯК ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК
У статті пропонується для наукового осмислення роль української
мови в контексті реалізації національних та іноземних геополітичних
інтересів, зокрема, зазначено основні аспекти дій російської імперської
влади у ХХ ст.
Мета цієї українознавчої дослідної роботи полягає у розкритті
сутності священних духовних цінностей українства, зокрема мови, як
унікального надбання, що поєднує в цілісності українську історію,
культуру, природу, символи і героїчні постаті нації.
З перших днів свого життя на землі людина починає відчувати силу
законів природи, суспільства і держави. Закон – одна із основних
категорій наукового пізнання, яка використовується для позначення
істотних, загальних і необхідних зв’язків між предметами та явищами
об’єктивного
світу.
Він
є
виразом
взаємозалежності
і
взаємообумовленості явищ у процесі їх розвитку.
Мова – це унікальний закон суспільного буття і пізнання світу, що
зумовлює необхідний закономірний розвиток людських спільнот, їхніх
ідейних та культурних цінностей, соціально-побутових традицій. Вона є
1

Там само.
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одним з найважливіших чинників генетичної пам’яті людини та її
належності до свого етносу, формою самоідентифікації, у межах якої
особистість постає як представник певної нації, як громадянин і патріот
держави.
Мова в процесі реалізації державами геополітичних інтересів
виступає: як засіб збереження історичної пам’яті народу (знання про
події, ідеї, явища культури й побуту); джерело формування традицій
суспільства; засіб колоніального впливу чи національно-державної
консолідації.
Проблема ролі мови у формуванні держав, їх кордонів та політичних
інституцій була у ХХ ст. однією з головних у дослідженнях українських
та іноземних вчених. За ознакою історичного часу можна умовно
виділити три основні дослідні складники цієї проблеми: процес
знищення мовно-етнічної індивідуальності українців у Російській імперії
і СРСР; роль української мови як фактора формування національної
свідомості, політичного піднесення і визволення українства від іноземної
влади; утвердження державного статусу української мови в контексті
реалізації історичної місії українського етносу (зміцнення своєї держави,
відтворення і збереження власних цінностей та ознак).
Територія, нація і мова – це єдина цілісна система життєдіяльності
українства, що втілює особливості теренового клімату, ландшафту,
рослинного і тваринного світу. Збереження власної мови й утвердження
її державного статусу є із давніх часів важливим географічнополітичною тенденцією культурного та суспільно-економічного
розвитку нашої автохтонної спільноти.
Фундаментальними явищами, що вплинули на розвиток процесу
мовно-національного відродження українців у ХХ ст., були три
найголовніші для Європи і Світу геополітичні події. Перша подія –
розпад у 1917-1918 рр. Російської й Австро-Угорської імперій. Друга –
прийняття Національними зборами представників української
громадськості 30 червня 1941 року Акта відновлення Української
держави. Третя подія – референдум 1 грудня 1991 р.
Різні державні формації, зокрема Російська імперія і Радянський
Союз використовували власну мову як засіб реалізації чи закріплення
результатів своїх агресивних планів.
Політика царської і комуністичної Росії була спрямована на
денаціоналізацію й асиміляцію українців. Відмінність особливостей
полягала не тільки у змісті форми правління, а й у засобах та методах
реалізації інтересів держави. Російська імперська влада здійснювала
заходи щодо державної асиміляції українців, перетворення їх на
підданих самодержавного монарха і «патріотів» єдиної вітчизни.
Діяльність владних структур була спрямована на витіснення української
мови зі сфери офіційного спілкування та зниження її соціального
статусу. Наприкінці ХVIII ст. вона була витіснена з судів та державних
установ, а згодом Валуєвський (1863 р.) циркуляр та Емський (1876 р.)
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указ заборонили її використання в періодиці, науці, навчальних
закладах1.
У СРСР, який був імперією з авторитарно-тоталітарною політичною
системою, про що свідчило існування єдиної партії, єдиної державної
ідеології, порушення прав людини і націй, суть мовної політики
полягала у політичній та національній асиміляції поневолених народів2.
Стосовно України у мовній політиці можна виділити три етапи
колоніальної діяльності партійних та урядових органів влади:
політика українізації у 1925-1932 рр., що здійснювалася з метою
послаблення національно-визвольного руху;
адміністративні заходи, спрямовані на денаціоналізацію українців у
1933-1941 рр.;
мовно-національна асиміляція українців у 1945-1989 рр.
У першій половині ХХ ст. ідеологом мовної політики в СРСР був
академік Н. Марр. Цей вчений у своїх книгах («Індоєвропейські мови
Середземя», «Мовна політика яфетичної теорії») обґрунтовував
«яфетичну» теорію мови. Згідно з цією теорією на великому
територіальному просторі в межах якого існує певна держава, має бути
єдина мова офіційного спілкування і діловодства3.
У зв’язку з цією обставиною Н. Марр вважав, що головною умовою
визначення важливості вибору мови загальнодержавного значення, є не
генетична чи національна ідентифікація, а можливість її використання в
процесі розвитку масштабного за величиною території соціальноекономічного комплексу. Таким чином він обґрунтовував провідну
позицію російської мови як засобу спілкування населення центральної
частини СРСР з периферійними. Погляди Марра були спростовані у
працях українських вчених, зокрема Юрія Липи.
У книзі «Призначення України» відомий український вченийгеополітик зазначав, що прагнення керівників радянської влади
використовувати висновки Н. Марра свідчить про становлення
Радянського Союзу як імперської державної системи, головними
ознаками якої стали політичний терор і сильна централізація
територіального простору4.
Нова мовна політика СРСР після Другої світової війни була
спрямована на звуження суспільних функцій української мови, що
обґрунтовувалося тезою про інтеграцію націй у «єдиний радянський
народ». Мета всіх заходів стосовно української мови була пов’язана із
загальною метою національної політики КПРС – здійснити повну
національно-культурну уніфікацію народів у СРСР на базі російської
культури і російської мови. Керівники комуністичної влади, зокрема
секретар ЦК КПРС М. Суслов, послідовно звертали увагу в різних
1
Ленкавський С. Український націоналізм. Твори. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ,
2003. – Т. 2 / За редакцією О. Сича. – С. 42-44.
2
Там само. – С. 42-44.
3
Липа Ю. Призначення України. – К.: Фундація імені О.Ольжича, 1997. – С. 28.
4
Там само. – С. 29.
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документах на створення економічних та психологічних умов для
вивчення, викладання й вживання російської мови.
Проблема вивчення й вільного використання української мови в усіх
сферах суспільного життя стала вагомим приводом для активізації в
Україні антирадянської й антикомуністичної діяльності, виникнення
патріотичних організацій. Русифікаційна політика в СРСР була також
об’єктом посиленої уваги різних середовищ української діаспори,
насамперед Організації українських націоналістів.
Провідники ОУН основу своїх досліджень вбачали в національному
та мовному питанні, як такому, яким можна ґрунтовно пояснити
виникнення, розвиток та занепад російського комунізму в його
імперському вираженні – СРСР. Вони в ідейно-теоретичних і
політологічних статтях зазначали, що мова нашої етнічної спільноти і
надбання її історичної спадщини є небезпечними для владного режиму,
який застосовує всі можливі засоби для формування політичної
свідомості жителів України, їхнього виховання як патріотів союзної
держави1.
Український етнос за часів радянської окупаційної влади зазнав
жахливих численних втрат внаслідок політичних та соціальних репресій
(знищення діячів культури, освіти, політичних та громадських
організацій, позбавлення майна заможних селян, створення колгоспів) і
штучних голодоморів, перш за все, тому, що владна московська
номенклатура вбачала в національно-визвольних змаганнях українців
найголовнішу загрозу своєму пануванню в Україні та існуванню
Радянського Союзу.
Українці здолали цей важкий тиск російсько-комуністичного
колоніального режиму на референдумі 1 грудня 1991 р. Однією з
основних умов утвердження відновленої держави був перехід
української мови від стану загальноетнічного поширення до стану
загальнотериторіального поширення як мови державної та мови
офіційного й міжнаціонального спілкування.
В умовах здобуття Україною державної незалежності та
усвідомлення її громадянами місця своєї країни в сучасному
цивілізованому світі значення української мови підноситься до рівня
національного символу. Вона стає найважливішим елементом
національної самосвідомості, стимулюючим фактором, що не тільки
зберігає цілісність українського етносу, а й сприяє побудові самостійної
і соборної держави. Крім того українська мова, стає фактором
забезпечення зв’язку і спадкоємності поколінь, наступності розвитку
суспільства, співробітництва людей у різних сферах громадського життя.
У «Законі про мови в УРСР» від 28 жовтня 1989 р. і в Конституції
України, прийнятій Верховною Радою 28 червня 1996 р., офіційно
визначено і закріплено статус української мови як символу державного і
національно-культурного суверенітету. Визнання української мови
1
Ленкавський С. Український націоналізм. Твори. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ,
2003. – Т. 2 / За редакцією О. Сича. – С. 516-519.
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державною засвідчує, високий ступінь її структурного і функціонального
розвитку, який обумовлюється обсягом лексичних пластів і стилістичних
засобів сформованих протягом кількох історичних епох. Дотримання у
внутрішній та зовнішній політиці принципу державності української
мови – це найголовніша підстава для збереження єдності, територіальної
цілісності та незалежності України, зміцнення її позицій у світовому
співтоваристві.
Державний статус української мови є важливою законодавчою
обставиною, завдяки якій українці мають певну морально-психологічну
перевагу як нація, яку всі представники інших етносів зобов’язані
визнавати творцем власної держави.
Реалізація такої моделі передбачає, що орієнтиром державної
політики є пріоритетний розвиток ідейних та культурних традицій
українства із наданням гарантій дотримання прав національним
меншинам. Це питання є одним із основних у політичних та
гуманітарних дискусіях української громадськості, особливо після
виборів президента України у 2004 р. Зрушення в уявленнях та
сподіваннях українців, які відбулися під впливом виборчих подій,
сприяли докорінній зміні розуміння проблеми переходу України від
бездержавного
стану до статусу самодостатнього національного
існування громадянського суспільства і державницьких структур.
У здійсненні цього революційного переходу від колоніального до
постколоніального стану, полягає особлива роль українства у світовій
історії на початку ХХІ ст. Зміна президентської влади стала
передумовою для соціального й персонального оновлення структур та
інститутів колишньої колоніальної системи, які продовжували існування
після 1991 р., усунення стереотипів мислення і сприйняття дійсності
сформованих внаслідок русифікації і політичного терору.
Тому визнання державності української мови, її пріоритетного
становища в суспільстві є найпотужнішим показником часопросторового мислення кожного громадянина України, геополітичного й
геостратегічного мислення нації1.
Роль української мови як чинника формування національної ідеї,
культурної і політичної єдності українців є одним із найголовніших
аспектів геополітичних досліджень проблеми відтворення і втілення
в різних вимірах української національно-державної ідентичності.

1
Кононенко П.П. Національна ідея, нація націоналізм // Українознавство. – 2005. –
Число 3. – С. 49.
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Макар М.Ф. (Київ)
ЗНАЧЕННЯ ТА ТРУДНОЩІ
СТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ
СВЯТОГО ПИСЬМА
У статті розглядається значення Святого Письма в житті й
діяльності віруючих людей та вплив його перекладів на мови
християнських народів і формування їх. Зокрема, досліджується історія
здійснення перекладів Святого Письма на українську мову, значення і
вплив перекладів на розвиток мови та труднощі їх створення як
зовнішнього, так і внутрішнього характеру.
Книги Святого Письма Старого та Нового Завіту або Біблія і
Священне Передання складають за вченням православної церкви Боже
одкровення (об’явлення)1. А отже, Святе Письмо – це Слово Боже,
записане св. пророками й апостолами, за вдохновенням від Святого
Духа, що лежить в основі всього православно-церковного вчення2. Тому
Святе Письмо було завжди в центрі уваги віруючої людини, яка його
всестороннє та наполегливо вивчала, досліджувала і через нього
пізнавала істину про Бога, духовний світ, людину та її призначення на
землі. Ось чому старозавітний боговибраний ізраїльський народ,
втративши у Вавилонській неволі (VI ст. до Р. Х.) свою розмовну
єврейську мову та перейшовши на арамейську, почав перекладати книги
Святого Письма Старого Завіту з єврейської на арамейську мову,
створюючи перші переклади, так звані таргуми3 (за науковою
термінологією „арамейські таргуми”), хоч спочатку це був здебільшого
парафраз, ніж переклад4. Цей досвід використали й еллінізовані євреї, які
вже в ІІІ ст. до Р.Х. в Олександрії почали перекладати книги Старого
Завіту на широко розповсюджену грецьку мову „койне”. Цей переклад,
має назву Септуагинта (LXX) (з латинської означає Сімдесяти),
зроблений різними особами, проте за винятком П’ятикнижжя, має
буквальний переклад, іноді через семітизми порушується грецька
граматика5.
Старий Завіт належав тільки ізраїльському народу і жваво
перекладався на різні мови для кращого засвоєння Божого одкровення
тими, хто не володів єврейською мовою, то Новий Завіт, що був даний
1
Про це яскраво уже свідчить св. Василій Великий (+379) у 27 розділі свого твору
„Про Святого Духа“ до блаженного Амфілохія, див. Правило 91 // Правила Православной
Церкви с толкованиями Никодима. – ТСЛ. – 1996. – Т. 2. – С. 470-472.
2
Пор.: Макарий, архиеп. Православно-догматическое богословие. СПб, 1868. – Т. 1. –
С. 21.
3
Іменник “targûm” у постбіблійній єврейській та арамейській мовах означає
„переклад”.
4
Див.: Лявданский А.К. Арамейские Таризмы // Православная энциклопедия (далі –
ПЭ). – М., 2002. – Т. 5. – С. 120-123.
5
Див.: Алексеев А.А. Древнегреческий // ПЭ. – Т. 5. – С. 123-125.
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Богом для всіх народів землі, мав перекладатися і поширюватися від
самого початку різними мовами. До того ж, це найяскравіше
відобразилося в саму П’ятдесятницю, у день Сходження на святих
апостолів Святого Духа у вигляді вогняних язиків і створення
Новозавітної християнської церкви, коли учні Христові отримали дар
розмовляти різними мовами. Цей чудесний дар мов дав можливість
святим апостолам уже в перший день існування християнської церкви
почати проповідь Христового Євангелія різними мовами1. Про це
красномовно сповіщає книга Дій святих апостолів, підкреслюючи: „Усі
же вони [апостоли] сповнились Духом Святим і почали говорити іншими
мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї,
люди набожні, від усякого народу під небом. А коли оцей гомін
зчинився [шум Сходження Святого Духа], зібралася безліч народу, – та й
диву далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою
власною мовою! [...] «Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в
ній народились? Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці
Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та Азії і Фрігії та Памфілії,
Єгипту й лівійських земель край Кірени, і захожі римляни, юдеї і
нововірні, критяни й араби, – усі чуємо ми, що говорять вони про великі
діла Божі мовами нашими!»” (Дії 2: 4-7, 9-11). І це була не тільки
можливість для апостолів сповіщати Христове Євангеліє кожному
народу його рідною мовою, це була й вимога для апостольської
проповіді. До того ж, цього правила дотримувалися не тільки апостоли у
своїй проповіді, вони вимагали дотримання цього і від своїх
послідовників. Про це свідчить апостол Павло, суворо дорікаючи
коринтянам за таке порушення, кажучи: ”як говорить хто чужою мовою,
той будує тільки самого себе” (1Кор. 14: 4). Далі апостол підкреслює:”
Коли мовою не подасте зрозумілого слова, – як пізнати, що кажете? Ви
говоритимете на вітер” (вірш 9), і закінчує: „В церкві волію п’ять слів
зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою
мовою!” (вірш 19). І хоч тут йдеться про чудесний дар мов, саме завдяки
такій строгості у своїй проповіді апостоли зуміли донести Христове
Євангеліє великій кількості народів тодішнього світу.
Цією ж дорогою усної проповіді апостолів пішла і письмова традиція.
Книги Святого Письма Нового Завіту були написані апостолами не
арамейською мовою, якою проповідував своє Євангеліє Христос
Спаситель, а грецькою, найпоширенішою тоді мовою. Як тільки
Новозавітні книги були написані апостолами протягом I ст. після Р.Х.,
незважаючи на досить розвинуту і потужну усну проповідь Христового
вчення серед різних народів, християни вже у II-III ст. переклали Святе
Письмо не тільки Нового, а й Старого Завіту на різні мови, внаслідок
чого з’явилося багато старолатинських та старосірійських версій і
перекладів на коптські діалекти. Проте з цих перекладів важко було
1
Див.: Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. / Сост.
А.В. Иванов. – СПб., 2002. – С. 376-378; Аверкий, архиеп. Четвероевангелие. Апостол. – М.,
2002. – С. 384-388.
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зрозуміти зміст мови оригіналу. Навіть латинська мова, дуже зручна для
перекладу з грецької, мала труднощі для передачі деяких особливостей
грецької мови Нового Завіту та Септуагінти. Це насамперед
неможливість передачі різниці між грецьким аористом і перфектом,
відсутність артикля у латинській мові та багато інших відмінностей цих
мов1. Сірійські версії не мали значних труднощів при перекладі Старого
Завіту з арамейських таргумів, як мови найближчої до сірійської2, а
переклад з грецької тексту Нового Завіту, що належить до зовсім іншої
мовної групи, створювався зі значними труднощами: це, передусім,
відсутність відмінкових закінчень, велика різниця між системами
дієслівних часів обох мов, відсутність у сірійській мові порівняльного та
вищого ступенів тощо3. Значні труднощі мали і перекладачі грецького
тексту Нового Завіту та Септуагінти на коптські діалекти. Хоч завдяки
християнам у Єгипті була створена нова система письма на основі
грецького алфавіту, однак особливості коптської мови (відсутність у ній
середнього роду, пасивної форми дієслова та інші відмінності)
створювали значні труднощі при перекладі4. Перші переклади мають
велике значення для здійснення перекладацької діяльності Первісної
Церкви, коли християнізувалися все нові й нові народи, для яких
християнські місіонери часто створювали алфавіти і переклади Святого
Письма.
Такими народами в IX ст. стали і слов’яни, які від Солунських братів
святих рівноапостольних Кирила і Мефодія отримали алфавіт-глаголицю
(яка їхнім учнем, св. Климентом, болгарським місіонером, була
перероблена на кирилицю на основі грецького унціального письма
IX-X ст.), і повний слов’янський переклад Біблії, створений у 863-885 рр.
На жаль, від цього перекладу до нас дійшли тільки Євангелія і Псалтир у
архаїчних південнослов’янських рукописах, а решта втрачена. Ця місія
Солунських братів була настільки ефективною, що поклала початок
християнізації усіх слов’янських народів, у тому числі Київської Русі5.
Вона принесла їм не тільки велику духовну спадщину християнських
церков, а й розвинуту християнську цивілізацію і культуру, допомогла
швидко подолати занепале язичництво та почати розвивати свою
церковну та світську християнську спадщину. Цьому швидкому і
глибокому входженню християнства у слов’янське середовище
посприяло, передусім, те, що завдяки близькості церковнослов’янської
1
Див.: Фишер Б. Границы возможностей латинского языка при передаче греческого
языка // Мецгер Б. Ранние переводы Нового Завета (далі – РПНЗ) / Перевод с англ.
С. Бабкиной. – М. 2002. – С. 388-401; Алексеев А.А. Латинский перевод // ПЭ. – Т. 5. –
С. 127.
2
Пор. Грилихес Л., Муравьев А., Васильчева Ю. Сирийский // ПЭ. – Т. 5. – С. 126-127.
3
Див.: Брок С. Границы возможностей сирийского языка при передаче греческого //
РПНЗ. – С. 90-92.
4
Див.: Пламли Дж. Границы возможностей коптского языка (саидского диалекта) при
передаче греческого // РПНЗ. – С. 155-165.
5
Треба підкреслити, що великий Болгарський собор 893 р. у Преславі, внісши деякі
зміни, узаконив слов’янську мову як церковну і кодифікував кирилицю, зробивши її
офіційним церковним та світським алфавітом, див.: Лант Г. Церковнославянский перевод
// РПНЗ. – С. 431.

359

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

та грецької мов за всіма основними ознаками було створено буквальний і
досить близький до оригіналу переклад Нового Завіту та Септуагінти.
Тут частини мови ті ж самі. Паралелі виявляються також і в синтаксисі,
навіть правила побудови слів дуже схожі1. Тому цей переклад
найближчий до оригіналу2.
Для біблійної текстології слов’янський переклад залишається
найкращим текстом ІХ ст., проте церковнослов’янські тексти Святого
Письма постійно виправлялися за грецькими рукописами. Тому давні
церковнослов’янські рукописи відрізняються один від одного і
співпадають
з
деякими
відомими
грецькими
варіантами3.
Церковнослов’янський текст Святого Письма звіряли з грецькими
місцевими традиціями, і вносили в нього мовні елементи того чи іншого
слов’янського народу. В Київській Русі це особливо відчутно після
татаро-монгольської навали, коли елементи народної мови все більше
вносилися в біблійні тексти4. І хоч тенденція збереження чистоти
церковнослов’янської мови такому процесу протистоїть, однак елементи
народної мови входять навіть в офіційні видання церковнослов’янських
Біблій. Так, риси білоруської мови відчутні в Біблії Франциска Скорини,
виданої в 1517-1519 рр. у Празі, а україномовні елементи входять у
Біблію Костянтина Острозького 1581 р.5 Впливу на церковнослов’янськй
текст сприяли, передусім, українсько-білоруські переклади біблійних
книг ХV – XVI ст., здійснені на православних землях Великого
князівства Литовського та Польської корони під впливом реформації.
Поява подібних перекладів свідчить про занепад церковнослов’янської
мови на цій території6. Таких спроб перекладів було багато, але вони
залишилися в рукописах і стали унікальними й рідкісними. Однак
завдяки їм було нагромаджено значний досвід перекладу Святого
Письма на мову Київської митрополії, зрозумілу для всіх. Завдяки цьому
досвіду від середини ХVI ст. уже з’являються загальновідомі та
авторитетні
Біблійні
тексти.
Першим
найвідомішим
та
найавторитетнішим таким текстом стало „Пересопницьке Євангеліє”,
перекладене з церковнослов’янської мови в 1556-1561 рр. на Волині, що
дійшло до нас у розкішному пергаментному ілюстрованому рукопису7.
Ця пам’ятка стала справжньою віхою для створення перекладу Святого
Письма
українською
мовою.
В
українському
мовознавстві
Пересопницьке Євангеліє вважається цілком українізованим тестом з
мінімальним вживанням церковнослов’янської мови8. Звичайно, тут
1

Там само. – С. 460-463
Пичхадзе А. Церковнослов’янський // ПЭ. – Т. V. – С. 13.
3
Див.: Ланг. Г. Цит. соч. – С. 472-473.
4
Пар.: Жукалюк М., Степовик Д. Коротка історія перекладів Біблії українською
мовою. – К., 2003. – С. 16.
5
Там само. – С. 18; Пичхадзе А. Цит. соч. – С. 144-145.
6
Туриков А. Белорусско-украинские переводы ХV-ХVI ст. // ПЭ. – Т. 5. – С. 147.
7
Це справжній шедевр каліграфії та мініатюрного живопису, пор.: Жукалюк М.,
Степовик Д. Цит. тв. – С. 18.
8
Там само.
2
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трапляється старослов’янська лексика, яка пояснюється в численних
глосах на полях рукопису. Тут досить багато полонізмів та богемізмів,
однак цей текст Святого Письма дав поштовх до створення традиції
перекладу його на староукраїнську мову. До цього кола безпосередньо
відноситься і переклад Апостола, що дійшов в уривку, дослідженому і
частково виданому А.С. Грузинським1. Дуже близькою за мовою до
Пересопницького було написано в 1571 р. „Волинське (Житомирське)
Євангеліє”. Подібні переклади Нового Завіту на тодішню розмовну мову
Київської митрополії творяться з польських біблійних текстів. Так, у
1563-1571 рр. був перекладений Апостол з польської Радзивіловської
(Брестської) Біблії, так званий Крехівський Апостол; у 1580 р. Василь
Тяпинський друкує у власній друкарні переклад Євангеліє з польської
Біблії С.Будного з паралельним церковнослов’янським текстом та
численними глосами; у 1581 р. у с.Хорошеве на Волині (біля Острога)
В.В. Наганевський здійснює переклад Євангелія з польського
соцініанського видання М. Чеховича 1577 р.
У XVII ст. традиція друкування текстів староукраїнською мовою
триває, зокрема, у виданнях учительних Євангелій, церковних промов,
проповідей і богословських творів та досліджень. Проте у першій
половині XVII ст. працюють над наближенням церковнослов’янського
тексту Святого Письма до староукраїнської мови. Про це свідчить,
зокрема, проект митрополита Київського і Галицького Петра Могили,
який хотів перевидати Острозьку Біблію до 70-річчя її виходу в 1651 р.
Він планував не передруковувати її і не робити новий переклад, а
якнайкраще адаптувати її церковнослов’янський текст до тогочасної
української мови. Над її адаптацією в 1638-1639 рр. працював колектив
учених ченців на чолі із Сильвестром Косовим2. Однак смерть свят.
Петра Могили у 1647 р. не дала змоги закінчити роботу. І тільки у 1758
р. у друкарні Києво-Печерської лаври була надрукована повна Біблія
церковнослов’янською мовою. Це свідчить про те, що у Синодальний
період, що почався за Петра Великого, який спотворив церковний устрій,
життя та діяльність Російської православної церкви, до складу якої у
1686 р. увійшла й Київська митрополія, не сприяв продовженню
перекладу Святого Письма на зрозумілу сучасну мову, він усіляко
протистояв перекладу біблійного тексту живою розмовною мовою.
Православна церква в Синодальний період, ставши департаментом
Російської держави, не могла самостійно вирішувати свої внутрішньодуховні питання. Вона не тільки не мала патріарха і не мала права
скликати собори, а й вирішувати елементарні проблеми духовного життя
та церковної діяльності самостійно їх міг вирішувати лише імператор.
Тому не могло бути й мови про переклад Святого Письма на розмовну
українську або інші мови народів Російської імперії, питання ж
перекладу Біблійних текстів на російську розмовну мову навіть не
піднімалося. Появі російських перекладів Біблії перешкоджала,
1
2

Турилов А. Цит. соч. – С. 148.
Жукалюк М., Степовик Д. Цит. тв. – С. 27.
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передусім, уява про те, що слов’янська є високим стилем російської
літературної мови, яка служить для вираження високих та вічних істин,
тому переклад Біблії на просту російську приводить лише до
вульгаризації Святого Письма”1. Однак незважаючи на таке сприйняття
перекладу цілого тексту Святого Письма, уже в другій половині ХVIII
ст. з’являються біблійні тексти у вигляді цитат з російських перекладів
творів отців церкви, а також російською мовою подаються тексти
Святого Письма в оригінальних тлумаченнях тогочасних авторів, таких
як архієпископ Воронецький Мефодій (Смирнов), архімандрит Філарет
(Дроздов; згодом митрополит Московський). І тільки в 1816 р.
російський імператор Олександр І дозволяє зробити переклад Нового
Завіту на російську мову, і Російське Біблійне товариство (далі – РБТ),
засноване в 1812 р., видає повністю російський переклад Новозавітних
книг з паралельним церковнослов’янським текстом. Проте у зв’язку із
закриттям РБТ в 1826 р. припинилася праця над перекладом Старого
Завіту. І тільки з дозволу Олександра ІІ у 1856 р. цю роботу продовжили,
завдяки чому в 1876 р. вийшов Синодальний переклад усієї Біблії
російською мовою2.
Якщо створення російського перекладу Святого Письма зустріло
стільки перешкод з боку Російської держави та суспільства, то набагато
важче було перекласти Біблію на українську мову, яку визнавали
непридатною для перекладу священних текстів. Та незважаючи на
негативне ставлення Російської держави до української мови, діяльність
РБТ довела необхідність створення російського й українського
перекладів Біблії. До цього ж спонукала і творчість українських
письменників, зокрема, Тараса Григоровича Шевченка, який написав
багато переспівів на біблійні тексти у своїх поетичних творах, а в
прозових – вжито багато цитат із Святого Письма українською мовою.
Однак не тільки світські, а й духовні особи сприяли піднесенню уваги до
перекладу біблійних текстів українською мовою. Одним із перших був у
Російській імперії протоієрей Василь Гречулевич (1791-1870), парафія
якого була в с. Ганнопіль Брацлавського повіту на Поділлі. Він у своїх
опублікованих проповідях та катехізаторських бесідах цитує Святе
Письмо гарною українською мовою3. Твори В. Гречулевича були
настільки авторитетними, що своїми уривками перекладів зі Святого
Письма стимулювали до праці майбутнього перекладача Новозавітних
книг українською мовою П. Морачевського. Мабуть, під час редагування
проповідей прот. В. Гречулевича П. Куліш почав думати про переклад
Святого Письма українською мовою. Можливо, так і було, оскільки
П. Куліш із Шевченком мріяли про співпрацю над перекладом Біблії,
проте цього не сталося через Шевченкові заслання та його передчасну
1

Алексеев А. Русcкий // ПЭ. – Т. 5. – С. 153.
Там само. – С. 153-156.
Гречулевич В.Я. Проповеди на малороссийском языке. – 2-е вид. – СПб., 1849, 1857;
Беседы катихитические при объяснении Молитвы Господней на малороссийском языке. –
СПб., 1855 та ін
2
3
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смерть. У той же час галицький письменник М. Шашкевич в АвстроУгорській імперії в 1842 р. почав переклад Нового Завіту з
церковнослов’янського тексту і в 1843 р. закінчив Євангеліє від Іоанна
та п’ять розділів Євангелія від Матвія. Проте опублікований цей текст
був лише в 1884 р. у Львові.
І значно пізніше починають працювати українські перекладачі
Святого Письма в Російській імперії. М. А. Максимович, ректор
Київського університету, перекладає на українську мову Псалтир і видає
його в 1859 р. Однак це був одинокий успіх, бо уже в наступному 1860 р.
Пилип Морачевський, директор Ніжинського ліцею, відомий педагог і
знавець класичних мов1, зробивши український переклад Євангелій,
відіслав їх Петербурзькому митрополиту Ісидору з проханням сприяти,
видати їх. Проте після наради з членами Святійшого Синоду митрополит
повідомив Морачевському, що переклад Євангелій не може бути
допущений до друку2. Тому в 1862 р. П. Морачевський звертається з
проханням прорецензувати текст його Євангелій у Санкт-Петербурзькій
академії наук. Петербурзькі вчені високо оцінили цей переклад3. Однак
міністр внутрішніх справ Російської імперії Валуєв своїм наказом від 30
червня 1863 р., суворо заборонив його друкувати.
Та незважаючи на заборону у видати тексти Святого Письма
українською мовою, свою перекладацьку діяльність починає відомий
український письменник і поет П. Куліш (1819-1897). Проживаючи в цей
час у Варшаві, П. Куліш уже тут розмірковує про переклад та друк його
в Австро-Угорській імперії, де проживало понад 7 мільйонів українців.
Для цього він у 1868 р. покидає Варшаву та переїжджає до Венеції, „аби
впритул, а не епізодично зайнятися українським перекладом Нового
Завіту”4. Отримавши негативну оцінку своїх біблійних перекладів з
церковнослов’янської мови від відомого сербського вченого, бібліїста й
мовознавця Франца Міклоша, Пантелеймон Куліш переходить на
переклад Св. Письма виключно з мови оригіналу. В 1869 р. він завершує
і видає у Львові український переклад П’ятикнижжя Мойсея та книги
Іова. І в цей же час він переїжджає до столиці Австро-Угорської імперії
Відня, одного з найбільших на той час європейських центрів науки і
культури. Тут він знайомиться з молодим богословом і фізиком –
українцем з Галичини Іваном Пулюєм і разом з ним працює над
перекладом Нового Завіту з грецького тексту, звіряючи точність свого
перекладу з церковнослов’янським, російським, польським, сербським,
німецьким, французьким та англійським перекладами. В 1875 р. робота
над перекладом була завершена і в 1880 р. його видають у Львові.
Паралельно П. Куліш працює над перекладом книг Старого Завіту.
Однак цей рукопис гине у пожежі в 1885 р. і Кулішеві доводиться
1
Пор.: З істрії перекладів Св. Письма на українську мову // Церковний календар 1969.
– Варшава: Православна митрополія. – С. 70.
2
Чернов В.В. Украинский // ПЭ. – Т. 5. – С. 105.
3
Науменко В.Ф. С. Морачевский и его литературная деятельность // Киевская старина.
– 1902. – Т. 79. – С. 475-476.
4
Жуладюк М., Степовик Д. Цит. тв. – С. 37.
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починати старозавітний переклад спочатку. До своєї смерті у 1897 р. він
зумів перекласти більшу частину старозавітних книг. У 1898-1901 рр. цю
роботу закінчував Іван Нечуй-Левицький, який переклав Першу і Другу
книги Хронік, книги Ездри, Неємії, Есфірі, Руфі і Даниїла, та Іван
Пулюй, який переклав Псалтир. Неканонічні книги Старого залишилися
не перекладеними на українську мову. Британське іноземне біблійне
товариство (далі – БІБТ), купивши право видання перекладу Нового
Завіту П. Куліша та І. Пулюя ще в 1885 р., а переклад Старого Завіту –
зразу ж після його завершення в 1901 р., у кінці 1903 р. – на початку
1904 р. здійснило видання всієї Біблії у Віденській друкарні
А. Гольцгаузена під заголовком „Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту
мовою русько-українською”1. Воно стало першим виданням повного
перекладу тексту Біблії на сучасну українську мову, хоч і без
неканонічних книг, і звалося Біблією Куліша. Це видання Біблії,
переповнене штучними словами та полонізмами, які вніс І. Пулюй,
редагуючи цей переклад, надруковане старим галицьким правописом,
дуже швидко поширилося серед українців в Австро-Угорській імперії.
Іван Пулюй зразу після виходу Біблії у світ звернувся до Петербурзької
влади з проханням на дозвіл поширити цей переклад і серед
українського населення в Російській імперії, але йому відмовили.
Проте вже в 1904-1905 рр. у Російській імперії обставини стали
змінюватися й українська громада в Петербурзі звернулася до комітету
міністрів з проханням скасувати заборони на українське друковане слово
та переклади українською мовою Святого Письма. Йдучи назустріч
цьому проханню імператорська академія наук надсилає переклади
Євангелій П. Морачевського, П. Куліша і Пулюя та М. Лобадовського,
який здійснив свою працю в 1903 р., опираючись на Синодальний
переклад, відомому українському філологу П. Житецькому на розгляд
стилю і мови перекладів. Найкращим українським перекладом Євангелій
Житецький визнав працю Морачевського. Священний Синод Російської
православної церкви прийняв цю пропозицію і надрукував переклад
П. Морачевського паралельно з церковнослов’янським текстом в
1906-1911 рр. у Москві. До більшовицької революції цей переклад
виходив ще кілька разів у синодальній друкарні, але без прізвища
П. Морачевського. Переклад був визнаний адекватним, бо зберігав
велику кількість архаїзмів, тоді як інші були переповнені неологізмами.
Саме цим він здійснив великий вплив на наступних перекладачів Нового
Завіту – Я. Левицького, який видав у 1921 р. у Жовклі переклад
П’ятикнижжя і Нового Завіту, а в 1925 р. – Псалтир, та М. Кравчука,
який опублікував свій переклад Четвероєвангелія в 1937 р. у Львові. В
цьому ж році Український науковий інститут у Варшаві видав
напрестольне Євангеліє українською мовою в перекладі Морачевського

1
Сьвяте Письмо Старого і Нового Завіту. – Відень, 1903. Перевидавалось повторно у
Відні в 1906, 1912, 1919 рр., в Берліні – в 1921, 1930 рр., в Нью-Йорку – Лондоні – в
1947 р., у Києві – в 2000 р.
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з дещо відредагованим текстом, пізніше перевиданим у Вінніпезі
(1948 р.) та у Баунд-Бруці (1966 р.).
Переклад П. Морачевського мав значний вплив і на переклад Святого
Письма проф. Івана Огієнка, всесвітньо відомого вченого-філолога і
богослова-біблеїста. Ще навчаючись на історико-філологічному
факультеті Київського університету ім. Св. Володимира, студент Огієнко
почав думати про біблійні переклади, і зокрема тоді, коли познайомився
з перекладом П. Куліша – І. Пулюя. Він вважав, що їхній переклад
викладений застарілою мовою, та ще й старим галицьким правописом.
Це особливо було відчутно на початку ХХ ст., коли українська мова
активно розвивалася. Огієнко підкреслював: мова біблійних перекладів
„не повинна відставати від новітньої філологічної науки”1.
Для того, щоб перекласти Біблію І. Огієнко не тільки поглиблює свої
знання біблійних мов: єврейської та грецької, латини й інших, а й
активно досліджує давні українські переклади Святого Письма та
Учительні Євангелія вже під час написання магістерської дисертації про
творчість видатного українського полеміста ХVII ст. Іоаникія
Галятовського, у якого часто трапляються цитати Святого Письма,
перекладені ним на українську літературну мову його часу. Не
відривають професора Київського та Кам’янець-Подільського
університетів І. Огієнка від біблійної дослідницької діяльності і посади в
уряді УНР: міністра народної освіти, міністра віросповідань, керівника
державного апарату, а навпаки змушують ще більше думати про
переклади2. Потрапивши з урядом УНР до Польської держави, де
проживали мільйони українців, Іван Огієнко в 1921 р. звертається до
БІБТ з пропозицією перекласти Біблію новою українською літературною
мовою. Однак БІБТ відмовило йому, проте це не зупинило Огієнка. Він
продовжує не тільки досліджувати давні українські переклади Святого
Письма та видавати результати цих досліджень3, у Львові в
1922-1926 рр. він працює безпосередньо над перекладом Нового Завіту,
паралельно вивчаючи методологію біблійного перекладу, що викладає в
дослідженні „Методологія перекладу Святого Письма й інших
богослужбових книг на українську мову”4.
Викладаючи в 1926 – 1932 рр. на богословському православному
факультеті Варшавського університету церковнослов’янську мову та
кирилівську палеографію, проф. Огієнко досліджує життя та біблійну
перекладацьку діяльність св. рівноапостольних Кирила і Мефодія, що
допомагає йому ще більше заглибитися в методологію перекладу
1

Жукалюк М., Степовик Д. Цит. тв. – С. 52.
У міністерстві освіти УНР І. Огієнко очолював правописну комісію і разом з акад.
А. Кримським та проф. Є. Тимченко підготував „Проект правопису української мови”,
який незабаром прийняла Всеукраїнська академія наук.
3
Деякі з них, наприклад: „Українська Пересопницька Євангелія 1556 року”, Тарнів,
1921; „Українська Житомирська Євангелія”, Тарнів, 1927, „Українська літературна мова
16 ст. і Український Крехівський Апостол 1560 р.” у двох томах, Варшава, 1930, за що
університет Чеського міста Брно присудив Огієнку науковий ступінь доктора філософії.
4
Огієнко І. Методологія перекладу Св. Письма та Богослужбових Книг на українську
мову. – Варшава, 1927.
2
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Святого Письма. Звільнений з Варшавського університету „за
український націоналізм” І. Огієнко безпосередньо приступає до
біблійних перекладів, все більше підносячи питання нового перекладу
Біблії1. Наприкінці 1933 р. до нього у Варшаві завітав А. Келлер і
запропонував здійснити для них український переклад Біблії. А в березні
1936 р. до проф. Огієнка прибув секретар БІБТ у Європі пастор Гейг
разом з директором цього товариства у Польщі пастором Енгольцем, які
офіційно запропонували йому зробити переклад всієї Біблії українською
мовою та передати БІБТ для видання. Переговори з цього приводу
закінчилися успішно і 1 квітня 1936 р. І. Огієнко підписав у Варшаві з
БІБТ договір на право видання його українського перекладу Біблії з мов
оригіналу. Він зобов’язався до 1940 р. здійснити цей переклад і
частинами передавати його Товариству. Ревізійна комісія мала
переглядати ці переклади і передавати зауваження тільки богословського
характеру перекладачеві та Товариству, які вносили поправки в текст.
Проф. Огієнко швидко взявся за довершення й виправлення свого
перекладу і вже в травні 1936 р. він передав у БІБТ свій переклад
Євангелія від Матфея. Передаючи у БІБТ і інші частини перекладу
Нового Завіту, він теж паралельно видавав їх друком. Так, уже в 1937 р.
у Львові були видані всі чотири Євангелія, а в 1939 р. у Варшаві – весь
Новий Завіт із Псалтирем2. Від кінця 1936 р. І. Огієнко працює над
перекладом Старого Завіту з єврейського оригіналу і закінчує його в
домовлений термін, передавши до БІБТ останню частину цього
перекладу 19 липня 1940 р. Весь переклад Біблії мав вийти у Варшаві
1941 р., але через початок Другої світової війни контакт з Лондоном
припинився і цей проект не було здійснено, та відкладено на
невизначений термін. Однак І. Огієнко продовжував працювати над
перекладом, виправляючи мову перекладу поетичних книг Старого
Завіту. Після війни він переселився до Швейцарії, а в 1947 р. прибув до
Канадського міста Вінніпег. Тут він отримав у 1949 р. від БІБТ
повідомлення про необхідність закінчити переклад. За цей час
літературна українська мова дуже змінилася, і треба було переклад 1940
р. знову переглянути. В 1950 р. БІБТ зібрало нову Ревізійну комісію, яка
разом з перекладачем переглянула весь текст перекладу, виправила його
та узгодила всі спірні питання і в 1955 р. передала його до друку. 12
липня 1962 р. БІБТ видало переклад проф. Огієнка в Лондоні під назвою
„Біблія, або книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту із мови
давньоєврейської та грецької на українську наново перекладена”.
Це видання повної Біблії (хоч і без неканонічних книг) перекладу
Огієнка стало найвизначнішою подією в історії українських біблійних
перекладів. Особливість та досконалість цього перекладу полягала не
лише в тому, що він був здійснений прекрасною нинішньою
1
З 1933 проф. Огієнко видає у Варшаві журнали: „Рідна мова”, а з 1935 р. „Наша
культура”, де друкує свої статті на тему біблійних перекладів.
2
Останній переклад перевидавався багато разів: 1942 р. у Швеції, 1949 р. у Лондоні та
в Гуммерсбасі в Німеччині та ін.
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українською мовою, де, до речі, вперше в біблійних перекладах була
використана реформована граматика української мови1, але, передусім,
він став результатом багаторічної та всесторонньо високофахової
перекладацької роботи. Іван Огієнко, бездоганно володіючи як
українською мовою, так і мовами біблійного оригіналу, зумів, з одного
боку, вірно відтворити давньоєврейський та грецький тексти Біблії,
пильно перевіривши кожне речення та слово за оригіналом та
порівнявши з кращими сучасними перекладами, а з іншого, – напрочуд
ясно та просто висловлювати думки, правильно конструюючи фрази та
речення при частій рівномірній ритмічності. Хоча для створення такого
перекладу Огієнку довелося долати чимало труднощів. Передусім,
перекладаючи Біблію, Іван Огієнко намагався наблизити український
переклад до оригіналу, тобто дати дослівний переклад. Здійснення
такого перекладу створювали не лише граматичні елементи
оригінальних біблійних мов, відсутні в українській мові, а й стилістика
єврейської та грецької мов, що помітно відрізнялися від української. Це
часто ставило проблему підрядкового перекладу, оскільки перекладач
вимушений був додавати певні слова для зрозумілішої передачі
оригіналу, набраних у тексті курсивом. Якщо стиль єврейської мови
Старого Завіту, найголовнішою ознакою якого є насичення тексту
складносурядними реченнями (т. зв. паратакса), що не створює
особливих проблем, бо більшість складних речень української
літературної мови є теж складносурядними, то грецький оригінал Нового
Завіту, де панує гіпотакса – складнопідрядне сполучення простих
речень, ставив багато перешкод, які часто перекладач долав, передаючи
грецьку гіпотаксу паратаксою. Чималі труднощі створювали й
дієприкметники, якими так багаті єврейська і грецька мови, а українська
мова вживає їх значно менше. У біблійній мові, особливо в поетичній
мові псалмів, часто можна зустріти таку фігуру поетичної мови як
анаколуф – деяка синтаксична або логічна неузгодженість між членами
речення, як наприклад: „Надія моя – на Тебе вона” (Пс. 38:8). Багато
перекладів Біблії нехтують цією ознакою поетичної біблійної мови й
пропускають її, подаючи нормальну побудову речення, і тим самим не
відтворюють оригінал дослівно. Огієнко ж у своєму перекладі передає
анаколуфи скрізь, де вони є в оригіналі. Проф. І. Огієнко часто
користувався у своєму перекладі Біблії ще однією фігурою поетичної
мови – інверсією – незвичним порядком слів у реченні для того, щоб
найбільш значуще слово чи слова особливо підкреслити, звернути на них
увагу. Ще один принцип, якого дотримувався І. Огієнко, це подача
віршованого тексту оригіналу в українському перекладі теж у формі
вірша з дотриманням мовного ритму. Для полегшення читання тексту
перекладач над багатьма словами поставив наголос. Текст супроводжує
велика кількість приміток, що допомагає читачеві краще зрозуміти зміст
Біблії. Для кращого розуміння біблійного тексту І. Огієнко розділив його ще
й на окремі частини, дав кожній із них заголовок, що відповідає змісту
тексту, як це традиційно робиться у сучасних біблійних виданнях.
1

Чернов В. В. Цит. соч. – С. 166.
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Таким чином, переклад Біблії І. Огієнка, наближений до оригіналу і
написаний досить вишуканою сучасною українською літературною мовою,
відразу завоював велику симпатію у читачів. І хоча тоді в Радянській Україні
його надрукувати та поширювати було неможливо, він багаторазово
перевидавався в Канаді, США та країнах Західної Європи. В Україні цей
переклад почав поширюватися тільки з 1988 р., коли Московський патріарх
видав її у Москві з нагоди святкування 1000-ліття Хрещення Київської Русі,
внісши в текст лише деякі мовні виправлення1.
Паралельно Огієнковому перекладу, в Італії свій переклад Біблії
здійснював священик Української греко-католицької церкви Іван Хоменко.
Закінчивши роботу над перекладом наприкінці 50-х років ХХ ст., він
передав її на редагування та рецензування експертно-богословській комісії,
до якої входили богослови Василіанського чину. На жаль, ця комісія, внісши
свої виправлення до тексту перекладу, не узгодила їх із перекладачем і
видала його в Римі 1963 р. І. Хоменко був незадоволений редагуванням
василіан і намагався зробити друге, виправлене видання. Однак йому не
вдалося це здійснити і переклад Хоменка, що має назву Римської Біблії,
поширювався в редакції василіан серед українців греко-католиків, не
набувши широкого авторитету.
Не набув авторитету і наново відредагований переклад Нового Завіту П.
Морачевського, виданий у 1988 р. у Києві Українським екзархатом Руської
православної церкви на святкування 1000-ліття Хрещення Київської Русі2.
Окремими виданнями залишилися в 90-х роках ХХ ст., не поширюючись:
переклад Євангелія Л. Герасимчука (Вітчизна. – 1990. – № 3, 5, 7, 9), „Новий
Завіт: новий переклад” (Мінськ, 1994), „Новий Заповіт сучасною мовою” (К.,
1996) та протестантське видання „Новий Завіт з симфонією” (Мінськ, 1998).
8 березня 1993 р. УБТ запропонувало священику Української грекокатолицької церкви Рафаїлу Турконяку зробити новий переклад Біблії
сучасною українською мовою. У 1996 р., завершивши переклад Нового
Завіту, він передав його до УБТ, де його редагували представники різних
конфесій. В 2001 р. у Львові цей переклад був виданий. Незважаючи на
здійснення нового перекладу Біблії, вважаємо, що єдиним авторитетним та
всіма визнаним на сьогодні є лише переклад Біблії проф. Івана Огієнка. УБТ
видає цей переклад у повному обсязі або частинами кожного разу в різних
форматах, оформленнях та оправах.
Незважаючи на те, що сьогодні питання створення нового перекладу
Святого Письма сучасною українською мовою ставиться все гостріше й
гостріше, авторитет біблійного перекладу І. Огієнка нагадує, що новий
переклад може замінити його тільки тоді, коли буде зроблений так само
всестороннє фахово та написаний такою ж прекрасною вишуканою
українською літературною мовою. Проте новий переклад Біблії має не
тільки віддзеркалювати тонкощі та багатство сучасної української мови, він
має впливати на її розвиток, як це було в попередніх століттях, формувати її
та допомагати їй відроджуватися.
1
Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської
й грецької на українську наново перекладені. – М.: Видання Московського Патріархату,
1988.
2
Новий Заповіт Господа нашого Ісуса Христа. – К., 1988.
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Пономаренко А.Ю. (Київ)
МОВОТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА:
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ ВИМІР
Статтю присвячено дослідженню мовотворчості Юрія Федьковича
в українознавчому вимірі, фрагментарно окреслено мовні аспекти
педагогічної та перекладацької діяльності письменника.
В українознавчих студіях особливої ваги набуває дослідження
мовотворчості письменників, адже це – шлях до пізнання мови, до
національно-мовної самоідентифікації. Тема «Письменник і мова» має
давні традиції в лінгвістиці, в різні часи вона була і лишається дуже
дискутованою як у середовищі митців слова, так і серед мовознавців.
«Літератори – найпотужніші носії національного духу», – так починає
свій роздум про перегук літературних поколінь сучасна письменниця на
сторінках газети «Літературна Україна». Ad fontes – до джерел – в
українознавстві випадає повертатися не раз, і одним із таких джерел є,
безперечно, творчість Федьковича.
Осип-Юрій Федькович – один із перших письменників на Буковині
другої половини ХІХ століття, який заговорив до українського народу
свого краю його рідною мовою, адже тодішня буковинська і
закарпатська інтелігенція писала свої твори язичієм – дивною
мішаниною української, російської, польської та старослов’янської мов.
За словами І.Франка, буковинський Соловій – «се, безперечно, одна з
найоригінальніших літературних фізіономій у нашій літературі...
Особливо болі, тугу, надії і розчарування рекрутського та вояцького
життя оспівував він так, як ніхто другий»1. А О. Маковей у «Причинках
до життєпису Юрія Федьковича» зазначав: «Федькович, як чоловік,
поява не проста – та й ледве чи зрозуміємо коли-небудь його смутчу
натуру»2. Марко Черемшина зауважував: «Ще наша зелена Буковина
спала тихим сном, ще була недоступним світом, забутим закутком
України, як нечаяно, мов гірський соловій у гірському лузі, заспівав
могутню пісню верховинський гуцул і, розбудивши нею сплячих, вніс
життя, вніс весну у студену хату, та й тим зайняв перше місце побіч
безсмертного Тараса». «Великим талантом між поетами і новелістами
галицько-руськими» назвав його Михайло Драгоманов. А Леся Українка
вважала письменника першим значним буковинським белетристом, що
відкрив Буковину для літературного світу.
Сам же Федькович говорив так: «Я – просто собі – гуцул. Моя школа
була Чорногора». А водночас: «Я готов все моє життя принести на вівтар
матері-Русі, на вівтар людськості», «Я наш народ цілим серцем люблю, і
душа моя віщує, що єго велика доля жде»…
1
Юрій Федькович в розвідках і матеріалах / Упор. Г.І. Гуменюк та ін. – К., 1958. –
С. 46.
2
Там само. – С. 157.
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Дослідження мови творів Ю.Федьковича має усталені традиції. До
творчого доробку письменника зверталися багато українських лінгвістів
(Н.Д. Бабич, Й.О. Дзендзелівський, І.Г. Матвіяс, Є.С. Регушевський,
Л.В. Чувашова, О.В. Косяченко, В.І. Голюх, І.І. Слинько, М.П. Лесюк,
Л.С. Спанатій, Д.В. Костюк, В.Я. Великий, К.Ф. Герман та ін.). Проте є
ще й недосліджені аспекти мовотворчості видатного буковинця, які
відкривають простір для подальших наукових студій. У статті зробимо
спробу фрагментарно окреслити проблему «Федькович як мовотворець і
перекладач».
М. Драгоманов у праці «Про галицько-руське письменство» (1876)
підкреслював: «...Федькович не був у семінарії, і церковна мова і
семінарська наука про мертві речі не так в’їлася в його голову. Через це
все чуття до народного життя і мови у Федьковича зосталося менш
попсоване, ніж у галицьких писателів-попів. Як закортіло йому писати,
то він став писати так, як говорив у селі, як співала його мати»1. Коли
НТШ у Львові готувало перше повне видання творів буковинського
лірника Юрія Федьковича, в основу було ухвалено класти першодруки, а
коли можна, то й автографи поета. «Се дає можливість заховати в дуже
значній мірі ті діалектні окремішності Федьковичевої мови, що надають
їй особливу принаду, і через те секція поручила редакторам... берегти
пильно всякі фонологічні відтінки мови в Федьковичевих творах»2. До
вимог критичного видання, зауважував І. Франко у передмові до книги
видатного буковинця, належить також збереження «мови і діалектових
відтінків автора, особливо там, де маємо перед собою автора такого, як
Федькович, нерозлучно зв’язаного з Гуцульщиною і її характерним
діалектом. І хоча не можна сказати, щоб Федькович писав діалектом,
хоча його мова являється українською літературною мовою, тою самою,
якою писали Квітка, Шевченко і пізніші кращі наші письменники, то
все-таки те загальноукраїнське язикове тло у Федьковича підмальоване в
досить значній мірі прикметами галицького, спеціально гуцульського
діалекту, яких не заховати, значило би не в однім разі сфальшувати
язикову фізіономію твору…»3
Великий вплив на Юрія Федьковича-мовотворця справив «Кобзар».
«Шевченко, батько наш Шевченко! – писав поет у листі. – Уже се слово
саме є чудотворне, що нічо не треба, лиш го речі, аби літерацькі наші
узурпати, що гей тоті рапаві жаби по Галичині сегодне крікають, туди
позалізали, де їм Бог судив бути: у болото. Шевченко, соловію! Хто
сріберного твого голосочку раз чув, чи може той жабиного крікоту
дожидати? – Галичино, Галичино, бідна ти Галичино! – Але чей Бог не
допустить, аби жаби солов’їв поглушили».
У мові творів буковинського Соловія відображені деякі риси в
системі голосних і приголосних звуків, характерні для буковинськопокутських та гуцульських говірок (зілє, щастє, зорниця, заяць, зазуля,
1
2
3

Там само. – С. 38.
Там само. – С. 66.
Там само. – С. 87.
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оден, цвитуть, горівка, вірли), а також є багато фонетичних явищ,
властивих сучасним говіркам. Синтаксичні діалектизми у творах
Ю.Федьковича вживаються як у мові персонажів, так і в мові автора, і
переважно не позначені стилістично. Вони притаманні як простим, так і
складним конструкціям, однак у простих конструкціях їх значно більше:
А ти будеш Василеві за дружбу, А тепер іди собі домів, женися та
ставай на господаря; Мені сеї ночі таких ягід уже снилося; Неначе
хтось помер йому. Складні речення, використовувані у творах
Федьковича, практично збігаються із структурними різновидами,
наявними в сучасній українській мові. Діалектні риси виявляються у
вживанні сполучників, не типових для літературної мови (ци=чи,
да=але, коби=якби, знай=ніби). Ю.Федькович зафіксував застарілі
синтаксичні конструкції, що збереглися в гуцульських говірках: Бо він не
буде хотів тобі єго дати; А трьох лікарів платити – то не жарт тощо.
Детальний аналіз мовної тканини творів письменника дає підстави
розглядати їх як джерело історичного синтаксису української мови.
Значний лінгвістичний інтерес стосовно виявлення рівня розвитку
української літературної мови в Західній Україні середини ХІХ ст.
становлять листи письменника. Як зазначає М.П. Лесюк1, особливу
увагу привертають форми звертань. Епістолярні звертання за
структурою дуже різноманітні (від однослівних (Добродію, Соколе,
Панчику, Братіку) до дев’ятислівного (До Данка до Танячкевича, як до
брата рідного, Любчику)). Серед звертань трапляються: двохелементні:
чесний добродію, чесний отче, чесна редакціє, пане ласкавий;
трикомпонентні: Високоблагородний пане редакторе, Високоповажаний
пане директоре, Братіку мій солоденький; чотирикомпонентні: Братіку
мій як рідний; п’ятикомпонентні: братіки мої срібні та годні тощо.
Фразеологія мови творів буковинського Соловія – один із
найпереконливіших доказів їх народності. За словами О. Маковея,
Федькович «співав так, як народ співає: тут і фразеологія народна, і
ритміка народних пісень, і та люба наївність та щирість, якою народ
своїми піснями добивається до наших сердець». Фразеологізми у прозі
нечисленні, більше їх у листах: меч над шийов мені, даю голов втяти.
Переважна більшість усталених зворотів позначена зниженим
колоритом: фіглі вистроюються, в дурні пошиє. Зафіксовано
індивідуально-авторські фразеологічні одиниці: роги не покочу, й до
других Николів чув би, не завивайся в папірчики.
Ю.Федькович використовує етнографічні описи, які подають велику
кількість діалектних назв, тому вони є цінним джерелом для вивчення
лексичного складу говорів. Наведемо для прикладу окремі групи
етнографічних діалектизмів: 1) назви одягу і взуття: сардак, кресак;
2) назви приміщень: кліть, хороми, підсіннє; 3) назви, пов’язані з
народним мистецтвом: флояра, тамбор; 4) назви гончарного посуду:

1
Українська мова на Буковині: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. –
Чернівці: Рута, 1994.
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судник, порційка; 5) демонологічні назви: маланка – чарівниця, клик –
чари.
Топоніми й антропоніми, засвідчені творами Ю. Федьковича, їх
етимологія, мовна належність та словотворення відображають минуле,
складну історію Північної Буковини, побут і особливості суспільної
організації населення. Прізвища, засвідчені творами видатного
буковинця, можна умовно поділити на три групи: а) прізвища відомих
історичних осіб, українських письменників, політичних діячів: Довбуш,
Кобилиця, Шевченко, Хмельницький; б) стилістично нейтральні прізвища
героїв-персонажів, які мають за основу реальні прізвища Східного
Прикарпаття, що й сьогодні побутують: Антонюк, Білоус, Зінич; в)
експресивно забарвлені: Гавкало, Кліщ, Недобрюк, Лиховоля.
Побутування “чужої” лексики у мовній тканині творів Ю.Федьковича
пояснюється тим, що він знав багато мов – німецьку, польську,
молдавську, російську, французьку, італійську та іспанську. Йдучи в
руслі мовних традицій Шевченка, Федькович тонко відчував
номінативно-стилістичну навантаженість запозичень у контексті
зображуваної епохи: більшість із них вжито у тій формі, в якій вони
закріпились протягом століть в усній мові українського населення
Буковини.
Сучасникам письменника було добре відоме його захоплення
астрологією, і свої десятирічні (1874-1884) дослідження у цій галузі
Федькович описав у великій (на 900 аркушів) астрологічній книзі
німецькою мовою1. Німецькомовні поезії Федьковича – неначе культура
цілих століть, формальна досконалість, легкість володіння словом.
Німецькою письменник написав і свій відомий філософський заповіт
«Моя воля». Німецькомовна творчість Федьковича не раз ставала
об'єктом досліджень: однак ця проблема переважно розглядалася в
контексті зв'язків Федьковича із західноєвропейськими літературами.
Буковинський Соловій відомий і як перекладач. Він переклав «Слово
о полку Ігоревім», добірку чеських і словацьких народних казок, окремі
твори зарубіжних письменників. У мовному аспекті перекладені
Федьковичем трагедії “Макбет” і “Гамлет” Шекспіра постійно
викликають інтерес дослідників, тому що його переклад “більше
колоритний, виявляє більше власної праці перекладача” (І. Франко).
Федькович використовує народну мову, український фольклор, що було
викликано бажанням наблизити твори Шекспіра до читачів-земляків
того часу.
І досі залишається майже невідомою і невивченою діяльність
письменника як лексикографа. Й.О. Дзендзелівський2 переконливо
доводить існування трьох лексикографічних праць, які належать перу
Федьковича:
1
Матеріяли до життєписи Осипа-Юрія Гординського-Федьковича / З перводруків і
автографів зібрав, упорядкував і пояснив О.Маковей. – Львів, 1910.
2
Українська мова на Буковині: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. –
Чернівці: Рута, 1994.

372

Україна – мова

1) укладений у 1875 р. разом із М. Драгомановим “Словник“ (із
133 слів) маловідомих буковинських діалектизмів, прикладений до
київського видання оповідань Федьковича;
2) “Зборничок
рідних
руських
слів
з
путилівського
(руськімполунського) окола на Буковині” (80 діалектизмів). Цей словник
1980 р. опублікував Й.О. Дзендзелівський;
3) збірка понад 900 слів, якою відгукнувся Ю.Федькович на
звернення Є.Желехівського, коли він розпочав роботу над укладанням
українсько-німецького словника (1882-1886).
Письменник певний час обіймав посаду інспектора шкіл, домагався
запровадження в школах української мови навчання, 1857 року склав
“Буквар для господарських діток на Буковині”, де вперше в цих краях
було використано фонетичний правопис. Після елементарних відомостей
про мову та її склад було вміщено прості, зрозумілі для дітей коротенькі
оповідання, в яких розповідається про працю вчителя. Педагогічною
основою букваря стали народна педагогіка, європеїзм, здобутки
педагогічної науки. Він щедро насичений фольклором, розмаїтим
дидактичним матеріалом, спрямованим на опанування грамоти й
забезпечення розумового і духовного розвитку учнів. На жаль, цей
буквар залишився ненадрукованим.
Саме література найглибше розкриває багатство слова. Кожний
письменник творить мову, але й мова творить письменника. Мовна
тканина творів Федьковича – невичерпне джерело для дослідників
української діалектології, фразеології, синтаксису, лексикографії, для
істориків мови. Федькович, з одного боку, постає як видатний
український письменник, педагог і перекладач, а з другого – своєю
німецькомовною творчістю – органічно вписується в контекст
німецькомовної літератури. Незважаючи на те, що свої твори Осип-Юрій
Федькович писав півтора століття тому; що його мова й стиль нерідко
мають відчутну реґіональну специфіку й присмак екзотизму,
буковинський Соловій залишається цікавим для науковців, а історія
становлення української літературної мови без вивчення його доробку
буде неповною.
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Фігурний Ю.С. (Київ)
ЩАСТЯ – ДОЛЯ РІДНОЇ МОВИ
В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ,
УКРАЇНСЬКОЇ САМОСТІЙНОЇ СОБОРНОЇ
ДЕРЖАВИ ТА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
У статті аналізується навчальне видання «Мова в системі
українознавства: Дидактичний матеріал для слухачів курсів підвищення
кваліфікації працівників галузі освіти / Укладачі: А.Ю. Пономаренко,
П.П. Кононенко, С.Я. Єрмоленко, С.В. Костянтинова, С.А. Яременко. –
К.: Міленіум, 2005. – 142 с. Автор переконаний, що кожна така
українознавча праця сприяє формуванню професійного українознавця –
фахівця, здатного поєднати інтелект, духовність та багатовимірність
мовоукраїнознавчої інформації.
Доля рідної мови завжди була тісно та нерозривно пов’язана з
цивілізаційним процесом в Україні, з формуванням і становленням
українського народу та його етнонаціональними державотворчими
змаганнями як в минулому так і в наш час. Ми переконані, що рідна
мова є одним з найважливіших етнічно-національних ознак. Саме вона
забезпечувала єдність українського етносу, розчленованого в ХІХ –
ХХ ст.
багатьма
державними
кордонами
могутніх
імперій,
розмежованого політичними, економічними, культурними, соціальними
й конфесійними чинниками. Безсумнівно, що рідна мова для свідомих
українців була, є та буде концентрованим виразом національнопатріотичної ідеології. Українська мова, на наше тверде переконання, є
одним із найважливіших елементів соціально-політичного, естетичноетичного, мілітарного та психологічного цілісного народного буття, всі
чинники якого у нерозривній єдності й підсумку творять з населення
України – українську політичну націю. Та, на превеликий жаль, ми,
українці, хоча вже більше чотирнадцяти років живемо у власній державі,
так і не стали політичною нацією. Навіть після доленосної Помаранчевої
революції листопада-грудня 2004 р., коли ми нарешті заявили в повний
голос на весь світ про себе як про свободолюбивий народ, українців
знову розділяють за мовними, політичними, релігійними, соціальними й
економічними чинниками. Надзвичайно правий вчений-українознавець
П.П. Кононенко, який писав ще у далекому 1996 р., проте ці слова
залишаються актуальними і зараз: «Стало очевидним, що Україна не
тільки знесилена економічно, а й вражена страшною внутрішньою
хворобою денаціоналізації, що неминуче породжує явища деморалізації
та дегуманізації, втрати волі до самодостатнього життя, а тим самим і
самореалізації та здійснення визначеної природою історичної місії”1.
1

Кононенко П. П. Свою Україну любіть… – К.: Твім інтер, 1996. – С. 3.
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Ми переконані, що плекання українцями своєї рідної мови допоможе
їм не тільки в розбудові незалежної, демократичної, заможної й правової
Української Самостійної Соборної Держави, але й становленню в
Україні української політичної нації. Саме тому, поява в 2005 р.
важливої українознавчої праці «Мова в системі українознавства», стала,
на наш погляд, ще одним упевненим кроком на шляху здійснення
національних мрій і прагнень.
Декілька слів про її структуру: вона складається з таких частин:
«Передмова», «Слово устами поколінь», «Словник мовоукраїнознавчих
термінів», «Коротка хрестоматія до курсу», «Мова як українознавство»,
«Українські мовознавці та письменники – мовотворці», «Схеми».
А тепер дещо докладніше. Так, у «Передмові», укладачі наголосили,
що головна мета і завдання пропонованого ними дидактичного матеріалу
– «з'ясувати місце й роль мови в просторі українознавства, окреслити
домінантні напрями розгортання української мови як образноестетичного еквівалента національного мовомислення. Використовуючи
новітні технології гуманітарної освіти, розробники курсу як одне з
чільних завдань виокремлюють формування фахівця-українознавця
нового типу, здатного адекватно відповісти на глобалізаційні виклики
сьогодення. Мова в системі освіти вивчається як предмет у всіх
лінгвістичних категоріях. Мова в системі українознавства мислиться як
категорія вираження історії, долі, покликання, душі українського
народу»1.
Ми повністю погоджуємося з укладачами, які вважають: «мова –
наймогутніша енергія єднання поколінь і віків, міра культури як окремої
людини, так і цілого народу, гарант його політично-державного й
культурно-духовного
суверенітету,
найголовніший
пріоритет
національно-державної безпеки. Закономірно, що ще в XVII ст. світ
одностайно визнав: мова – душа народу, синтез серця та інтелекту,
«воля» якого поширюється на весь організм суспільства: на сім'ю і рід,
на соціальні верстви і цілі нації, на партії і конфесії, на державу і весь
універсум зв'язків із міжнародним світом. При тому – на всі сфери його
буття виробничу і побутову, особисту й громадську, освітню, наукову,
культурну й технологічну, на сфери психіки й волі, свідомого і навіть
підсвідомого, бо енергетика волі залягає в найтовщих шарах людської
пам'яті, реально скеровує життєво-творчий процес. Курс «Мова в
системі українознавства» виокремлює світоглядний зміст, відбитий у
співвідношеннях понять мова і етнос, мова і культура, мова і держава.
Мова щільно пов'язана з характером розумової і психічної діяльності
індивіда. Досі у вивченні мови, в основному, переважав традиційний
підхід, узагальнений в граматичних і лексичних поняттях; зараз
актуалізується інформація про зв'язні тексти, про мову як діяльність. У
комплексному курсі «Мова в системі українознавства» мають
1
Мова в системі українознавства: Дидактичний матеріал для слухачів курсів
підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укладачі: А.Ю. Пономаренко,
П.П. Кононенко, С.Я. Єрмоленко, С.В. Костянтинова, С.А. Яременко. – К.: Міленіум, 2005.
– С. 4.
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поєднуватися світоглядний і прагматичний підходи. Чільною має бути
ідея неперервної мовної освіти. Мова розглядається в живій динаміці –
щоб викликати любов до самої мови і науки про мову. На сучасному
етапі розвитку нашого суспільства зростає роль активного обміну
інформацією, посилюється значення якості та швидкості її передавання
та отримання. Життя людини весь час пов'язане зі спілкуванням, з
необхідністю доводити власну думку, полемізувати, адекватно реагувати
на зовнішні втручання. Уміння спілкуватися для перекладача, лінгвіста,
викладача-філолога – це невід'ємна частина їхнього професіоналізму,
майстерності»1.
У розділі «Слово устами поколінь» автори-укладачі зібрали найкращі
зразки світових та українських висловів про мову. Так геніальний
український поет, прозаїк, патріот і мислитель Т.Г. Шевченко
проголосив навіки:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос – більш нічого.
А серце б'ється-ожива,
як їх почує!..
Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть між люде!2
Видатний сучасний вчений-українознавець П.П. Кононенко у своїх
наукових працях приділяє багато уваги українській мові. Зокрема,
упорядники наводять такі його вислови щодо рідної мови: «Мова – це
найдорожчий скарб кожного народу, міра його розвитку і краси,
самостійності й вічності»; «Без мови ми залишаємось бідними
покупцями на вселюдському базарі»; «Мова – це відображення
внутрішньої сутності етносу з його генотипом, почуттями й думками,
світовідчуттям і світорозумінням, матеріальною і духовною культурою,
вірою й філософією, психікою, історичною долею та місією, – а тому
відповідним етносові складом «Душі» та тільки відповідним тій «Душі»
внутрішнім Ладом»; «Українська мова є стовбуром, на якому багато
галузок; могутньою рікою, в яку вливаються численні струмки –
діалекти, але й при цьому вона не є «сумою» чи «мозаїкою» тих
елементів, а цілісною структурою з властивим лише їй внутрішнім
ладом»3.
У наступному розділі «Словник мовоукраїнознавчих термінів»
упорядники провівши велику роботу надали читачам змогу поглибити
свої знання з мовоукраїнознавчих термінів. Зокрема, автори-упорядники
вважають: «Словник є відповіддю на суспільний запит як власне
гуманітарної сфери, так і новочасних потреб мовокористувачів.
Створення інтегративного типу словника дозволяє поєднати загальний,
світоглядний зміст, відбитий у системі «Мова як українознавство»,
1
2
3

. Там само. – С. 4-5.
Там само. – С. 6.
Там само. – С. 19.
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співвідношеннями мова й етнос, мова й культура, мова й держава та
конкретний, прагматичний зміст, що передбачає функціональноорієнтований підхід. Без урахування світоглядних засад термінологічна
парадигма
мовоукраїнознавчих
(лінгвоукраїнознавчих)
термінів
поставатиме спрощеною площинною та одноманітною. В старих
словниках висвітлювалися аспекти «національна мова у процесі
формування державницького світогляду», «мотиви вивчення рідної
мови», «комунікативна стабільність стихійних носіїв мови як
державницька стабільність». Ідеологічний тиск, якого зазнавала
українська мова упродовж свого розвитку, деформував як мовнонаціональну
пам'ять,
так
і
мовотворчу
мовну
політику.
Мовоукраїнознавча номенклатура має виструнчувати синтезовану
модель історико-мовних, мовокультурологічних, мовно-літературних
знань, що ґрунтуються на поняттях філософії, психолінгвістики,
соціології»1.
Ми для прикладу хочемо навести яке визначення дали упорядники
терміну «Державна мова»: «Державна мова – офіційна мова державних
установ, мова освіти, науки, культури тощо. Мова, якою держава заявляє
про свій суверенітет у міжнародному спілкуванні. В Україні статус
державної має з 1989 р. українська мова, яка є мовою корінної нації і
рідною для більшості населення України. Державний статус української
мови закріплено в Конституції України. Державна мова виступає
важливим чинником консолідації нації, єдності держави»2.
Наступним розділом праці є «Коротка хрестоматія до курсу «Мова як
українознавство». В ньому укладачі зібрали найвагоміші дослідження з
мовоукраїнознавчої проблематики. Зокрема, це статті С.Я. Єрмоленко
«Українська мова як концентр українознавства», «Феномен української
літературної мови: Історичний та національно-культурний вимір»,
«Джерело духовності народу – мова (Про сучасне прочитання «Енеїди»
Івана Котляревського»; П.П. Кононенка «Мова і майбутнє України»;
А.Г. Погрібного «Раз ми є, то де? Мова державна? Мова офіційна?»;
А.Ю. Пономаренко «Тарас Шевченко і мова (зауваги до проблеми)»;
С.В. Костянтинової «Мовно-естетичні ідеї української культури»;
С.А. Яременко «Мовне питання в періодичних виданнях початку ХХ
століття».
Так, С.Єрмоленко у статті «Українська мова як концентр
українознавства» стверджує: «Мова – це історія і сучасність, це кожна
людина і народ, це інструмент, який допомагає людині в її практичній
щоденній діяльності, тобто виступає знаряддям спілкування, і водночас
це й засіб проникнення в глибини історичної пам'яті народу, це
збереження духовних надбань нації для майбутнього. Мова – це думка і
почуття, звук і барва, врешті, навколо понять «мова» і «слово» можна
вибудовувати нескінченні ряди метафор, епітетів, порівнянь. Через ці
образні засоби розкривається символічне значення феномена мови. Він
1
2

Там само. – С. 23.
Там само. – С. 25-26.
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має узагальнений зміст у народнопоетичній творчості, у приказках,
прислів'ях, загадках; універсальна природа людської мови заполонює
уяву майстрів слова. Філософи і поети, фізики і лірики замислюються
над феноменом мови – людської мови взагалі, мови нашого психічного
«Я» і мови, що виступає характерною ознакою етносу, народності, нації.
Здавалося б, немає нічого простішого, ніж окреслити значення
української мови як об'єкта українознавства: адже мова вирізняє
українців з-поміж інших націй. Поряд з іншими символами – прапором,
гербом, гімном – вона виступає символом незалежної України у
Конституції якої проголошено державний статус української мови. Це
факти офіційні, об'єктивні. Будь-яке довідкове видання, зокрема й
іншими мовами, вміщує інформацію про нашу державу, і одна з
першорядних – про мову, якою спілкуються громадяни. Погляд на
Україну збоку передбачає вміщення відомостей про територію, природні
умови, чисельність населення, характеристику господарства, культури,
освіти, науки. У центральній частині Європи Україна займає 603,7 тисячі
квадратних кілометрів. За територією й чисельністю населення Україна
приблизно така, як Франція. Українці живуть також у Білорусі, Росії,
Молдові, Казахстані, Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині, Румунії,
Сербії, Хорватії, Канаді, США, Великобританії, країнах Латинської
Америки, в Австралії та інших країнах. Українська мова займає
п'ятнадцяте – сімнадцяте місце у світі щодо кількості мовців: нею
розмовляє близько 45 млн. людей. Сучасні довідники (англійською
мовою) про Україну, видані зокрема в США, містять щодо мови таку
лаконічну інформацію: в Україні функціонують українська і російська
мови, державна мова – українська»1. Також дослідниця наголошує:
«Якщо І. Котляревський услухався в народну мову, збирав її перлини,
врешті, показав, що нею можна творити літературу, то Шевченко
повернув цю мову народові як літературну, як найвище досягнення
національного духу. Сила Шевченкової мови ще й у тому, що вона
об'єднувала українців, які жили в різних державах. Вони відчували, що
їхня рідна мова, якою забороняли говорити в школах, здатна, як і мови
інших народів, висловити, передати найглибші думки і почуття…
Відповідний соціальний статус мови спричинив постійне звертання до
теми рідної мови: саме тому в українській художній, публіцистичній
літературі чи не найбільше творів про рідну мову. Показово, що і в
енциклопедії «Українська мова» вміщено статтю «рідна мова», хоча
такої статті немає ні в російському, ні в польському словниках. Рідна
мова тлумачиться через поняття материнської мови, пов'язується з
поняттям любові до батьків, рідного краю, з патріотичними почуттями
до землі, на якій народилася і живе людина… У тоталітарному
суспільстві офіційна наука досить стримано послуговувалася поняттям
«рідна мова», оскільки стрижневим було поняття двомовності як
характерної ознаки громадян союзних республік. Зміну в суспільній
1

Там само. – С. 36-37.
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оцінці української мови і шляхи піднесення її соціального престижу в
часи утвердження незалежної держави має розкривати українознавство.
Отже, концентр «українська мова» в системі українознавства передбачає
висвітлення всіх питань, що стосуються універсального характеру мови:
як державно-політичної проблеми, як феномена етнокультурного,
суспільно-історичного, психологічного, комунікативно-прагматичного і
под. Синтез цих складників забезпечує зв'язок феномена мови з іншими
концентрами українознавства»1.
У наступній своїй статті «Феномен української літературної мови:
Історичний та національно-культурний вимір» С. Єрмоленко наголошує:
«Здавалося б, минуло понад століття з часу, коли точилися дискусії про
самостійність української мови, коли українці виборювали право мати
свою писемну літературну мову для культурного розвитку суспільства,
свою рідномовну освіту, їх звинувачували в тому, що українська
літературна мова – це суміш польських, німецьких і взагалі вигаданих
слів, що вона чужа і незрозуміла для українського народу, що українцям
нібито ближча російська мова. Те саме повторює сучасний «освічений»
автор газетної статті. Якщо українці користувалися мінімальним
лексиконом, то звідки ж узялися тисячі неперевершених щодо мистецтва
слова народних пісень, історичних дум? Звідки з'явилися Іван
Котляревський, Тарас Шевченко, іскрометний український гумор,
народні легенди, казки? Чи їх створили освічені українці, для яких «була
рідна російська мова»? Чи не найбільше маніпулюють у нас впродовж
XX ст. поняттям «рідна мова». У зв'язку з цим варто об'єктивно
розглянути термінологічний зміст поняття рідна мова. Номінація рідна
мова актуалізувалася в українській мовній практиці в кінці 80-х і в 90-ті
роки XX ст. В історії української культури подібне спостерігалося
завжди, коли виникала загроза денаціоналізації. А оскільки в житті
бездержавної нації така загроза була постійною, то й відстоювання прав
на письменство, освіту рідною українською мовою в Росії, АвстроУгорщині впродовж XIX ст., піднесення національно-мовної свідомості
в окремі періоди ХХст. супроводжувалися зростанням уваги суспільства
до проблеми рідної мови. Це поняття вживалося як суспільнополітичний, соціальний номен у науково-публіцистичних текстах,
розгорталося в образні вислови у художніх текстах. Як поняття
соціопсихологічне, соціополітичне, воно набувало щоразу нових і ознак і
суспільного звучання залежно від конкретних історичних умов життя
української нації. В умовах бездержавності українці домагалися
відкриття шкіл з рідною мовою навчання, відкриття українознавчих
кафедр в університетах, дозволу виступати рідною мовою публічно.
Коли в XIX-му і на початку XX ст, українські культурні діячі
обґрунтовували потребу в україномовній пресі, школах, церкві і
послуговувалися при цьому поняттями рідна мова, рідне слово, останні і
не потребували пояснень і наукових тлумачень: їхній зміст був
зрозумілий, вони сприймалися однозначно… У 90-х роках у зв'язку з
1

Там само. – С. 42, 43, 44.
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проголошенням незалежності Української держави починається нове
осмислення поняття рідної мови. Це відбувається, по-перше, тому, що
українська державна мова виступає чинником консолідації нації – як
утворення не лише етнотериторіального, а й політичного; по-друге,
тому, що демократизація суспільства, відхід від засад тоталітаризму
закономірно вивищив роль особистості, індивідуума, висвітлив нові
відношення між людиною, громадянами і державою. Механізм
консолідації суспільства важко уявити без державної, офіційної мови.
Певною мірою він, як і будь-який інший державний механізм, є важелем
примусу, проте специфіка полягає в тому, що він найтісніше пов'язаний
з внутрішнім світом людини, її психічними станами, відчуттями й
настроями»1.
Також вчена переконана: «Хоч ознака територіальної прив'язаності
етносу (нації) та мови займає в цьому переліку останнє, четверте, місце,
проте географічна, просторова окресленість мови постає як одна з
характеристичних, релевантних ознак мови. Не випадково феномен
рідної мови завжди називають в одному ряду з поняттями рідної хати,
рідної землі. Людина прив'язана до певного місця на землі, до
ландшафту, кліматичних умов тощо, її мова, словник природно відбиває
життя довкілля. Романтично-міфологічна свідомість, віддзеркалена в
мові, звичайно, зазнає впливу інших мов, проте «географічна» природа
рідної мови утримує її окремішність, самобутність. Цьому сприяє й
відбите в рідній мові інтелектуальне освоєння світу. Інтелектуальні
здобутки кожної нації найширше і всеосяжно акумулює вищий різновид
національної мови – її літературна мова. Поширення, пропагування
літературно освяченого зразка національної мови через освіту
(передусім), масову культуру, виховання в кожного мовця автоматизму у
володінні літературною мовою сприяє закономірному утвердженню
літературної мови як взірцевої, як мови високої культури. Якщо рідна
мова виконує лише функції мови хатнього вжитку, а інші суспільні
функції мови як засобу комунікації й самовираження, зокрема функція
професійного
самовдосконалення
особи,
емоційно-естетичного
світосприйняття тощо не актуалізовані зміст поняття рідна мова стає для
певної особи досить умовним визначеним»2.
У своїй науковій розвідці «Джерело духовності народу – мова (Про
сучасне прочитання «Енеїди» Івана Котляревського» відома дослідниця
наголошує: «Котляревський узяв у народу його мову, узвичаївши її в
статусі літературної, а Шевченко власне повернув мову народові, але в
новій якості: він дав літературній мові звання народної, бо ж і сам народ
сприйняв її як свою. Не було б Шевченкової мови, якби не було мови
І. Котляревського»3.
С. Єрмоленко вважає: «Підтекст «Енеїди» навряд чи був зрозумілий
читачам – сучасникам Котляревського, хоч не можна заперечувати й
1
2
3

Там само. – С. 45, 46, 47.
Там само. – С. 51.
Там само. – С. 54.
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того, що головна Ідея прочитувалася, бо ж саме цьому творові судилося
стати виразником того суспільного ідеалу, який століття по тому
оформився у феномен «українська національна ідея». Акцентування на
бурлескові, сміховій основі твору відволікало від завуальованого змісту
поеми, від її езопівської мови і, власне, спричинилося до негативнооцінного змісту виниклого поняття «котляревщина». Останнє не
заохочувало дослідників до виявлення глибокого інтелектуального
коріння мови «Енеїди». Олітературюючи середньонаддніпрянський тип
народної мови, увібравши в себе характерні ознаки книжної мови
попередньої доби і наддіалектний фольклор, мова «Енеїди» постала як
потужний сплеск народного світовідчування, як нова віха мовнолітературної культури українців. Це була не лише енциклопедія
віддзеркаленого в слові українського народного побуту, а й утілена в
струнку систему підтекстів оцінка всіх поворотів історії українського
народу, його шукання в Європі своєї землі, утвердження самобутності
своєї культури, мови. Феномен мови й стилю «Енеїди» полягає в
талановитому поєднанні безберегої, розкутої мовної стихії з науково
строгим механізмом езопової мови. Тут простежується паралель з іншим
геніальним твором. Якщо за «Історією русів» стоїть прихований автор,
то в «Енеїді» Івана Котляревського за езоповою мовою постає глибоко
захована ідея незалежної Української держави»1.
П.П. Кононенко у своїй праці «Мова і майбутнє України» наголошує:
«Українці – молода нація, і повні сил та енергії їхня мова, культура, жага
до життя. У доповіді на «круглому столі» в квітні 1999 р. голова
Всеукраїнського
педагогічного
товариства
ім.
Г.
Ващенка
проф. А. Погрібний переконливо показав: є просто-таки гігантський
спротив утвердженню української мови в державі, у тому числі й у сфері
освіти, науки, культури; навіть – в інституціях державного управління,
права… Однак пора, щоб світ почув: Українська держава всією силою
влади захищає свій найвищий пріоритет – державну мову. А суспільство
в ім’я єдності та культури для опанування мовою є створює курси,
організує фестивалі та конкурси, винагороджує вчителів Української
Мови! Пишається нею! Бо без цього наш народ і держава не матимуть
доброго майбутнього»2.
Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка А.Г. Погрібний
у своїй праці «Раз ми є, то де? Мова державна? Мова офіційна?»
зазначає: «Тож уявімо, що сталося б, якби за відсутності чи нестачі
національного розуму у нас утвердилася б російська як офіційна, сталося
б одне: від нормально-гордого – державна мова українська – у практиці
життя з часом хіба що декор, колорит залишився б, а Україна обернулася
б на державу з офіційною (службовою, адміністративною) мовою
(нагадаємо те, що зазначене у всіх словниках: офіційна мова – це
основна мова країни) – російською, і то не тільки для самих нас,
українців, а й для усього світу. Принаймні – відповідно до існуючої
1
2

Там само. – С. 58.
Там само. – С.70, 83.
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практики – у те, що то воно є – ота «державна мова», що означає
«державна мова», крім зрозумілого для нього позначення «офіційна
мова», світ просто не вникав би, бо, власне, і вникати не було б у що.
Адже, варто повторити, оскільки офіційний статус мови – це те ж саме,
що й статус державний, то уявляти якийсь самостійний простір для
оцього державного (поза офіційним) просто смішно. Не варто мати
сумнів, що офіційний статус російської ще пришвидшеніше, ніж нині,
нищив би українську мову й на розмовно-побутовому рівні...»1
Також він наголошує, що «… хоча «державна мова» й «офіційна
мова» – це тотожності, водночас у міжнародному контексті це ніби й
дещо таке, що не цілком накладається одне на одне. Сказавши точніше,
термін «офіційна мова» у міжнародному використанні покриває собою
все, що ми вкладаємо у термін «державна», і загалом є звичним,
типовим, загальновживаним у міжнародній практиці. Те ж, що означає
зафіксований у нашій Конституції термін «державна мова», іноземцеві,
либонь, треба ще пояснювати. Тому, хто ще не до кінця зрозумів
причини дивовижної наполегливості, що її виявляють імпер-шовіністи в
боротьбі за офіційний статус російської мови в Україні, варто роз'яснити
це, змоделювавши наслідки, якби вони цього домоглися. Найперше,
звичайно, це катастрофічно-різко позначилося б на і без того нині украй
загроженому становищі української мови, що практично відразу ж
опинилася б у тій ситуації, у якій перебуває сьогодні в Білорусі – ще раз
наведу цей приклад – білоруська мова. Пригадаймо: як тільки з
приходом до влади Лукашенка російській мові в цій країні було надано
статус також державної (другої державної), білоруська мова, що
наприкінці 80-х – на початку 90-х років почала було відроджуватися,
враз відійшла на марґінеси, і то настільки, що вже невдовзі у столиці
Білорусі не стало жодної школи з білоруською мовою навчання, що
масово виводиться у наш час і в білоруському селі. Тобто дійсно сталося
б те, що російська мова виявилася б не «поряд» з українською, а
«замість» неї, чого, як мовиться, і домагаються «єдінонєдєлімщікі». А
по-друге, вже й увесь світ сприймав би Україну як державу, де офіційна
мова – російська. Ще раз нагадаю, що офіційна мова у розумінні світу –
то «основна мова країни...» Уриваю повторювати те, що вже цитувалось,
та – риторично – запитаю: то якою буде основна, головна мова України і
насправді, й в уявленні світу у разі, якщо російській мові був би у нас
наданий статус офіційної? І хто, власне, тоді й цікавився б, що то
означає ще й статус якоїсь державної для неофіційної (за цією логікою),
отже, не основної, мови української? Якщо і має якийсь сенс подібне
запитання, то хіба що для особливо допитливих»2.
Науковець А.Ю. Пономаренко у своїй статті «Тарас Шевченко і мова
(зауваги до проблеми)» пише: «Шевченкова поезія – це шлях до пізнання
мови, до національно-мовної самоідентифікації. З цього погляду
1
2
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набувають особливої ваги слова Й.Г. Гердера: «дух мови – це і дух
літератури всякого народу». Саме поезія має зцілити мову, «повернути
вустам природний смак слова», бо в руці великої людини перо сильніше
за меч… Т.Г. Шевченка називають основоположником нової української
літературної мови, її формуванню у кінці ХVIII – на поч. XIX ст.
сприяло пробудження національної самосвідомості української
інтелігенції, потяг до вивчення своїх історичних і фольклорних джерел,
увага до народної мови. Мовотворчість І. Котляревського, Г. КвіткиОснов'яненка, А. Метлинського, Л. Боровиковського, Є. Гребінки стала
підґрунтям української літературної мови на народній основі. Якщо
І. Котляревський збирав перлини народної мови, показав, що нею можна
творити літературу, то Шевченко повернув цю мову народові як
літературну. Якщо твори Шевченкових попередників рясніють
незрозумілими архаїзмами, росіянізмами, подекуди і вульгаризмами, то
Шевченкова мова – найвище досягнення національного духу. Сила
Шевченкової мови ще й у тому, що вона об'єднувала українців, які жили
в різних державах. Вони відчували, що їхня рідна мова здатна, як і мови
інших народів, передати найглибші думки і почуття»1.
Також дослідниця наголошує: «Саме поезія найглибше розкриває
повноту слова. Завдяки Шевченку українська мова постала перед світом
як одна з розвинених мов. І «на сторожі» коло нас, українців, геніальний
Кобзар поставив своє Слово…»2
Дослідниця С.В. Костянтинова у своїй статті «Мовно-естетичні ідеї
української культури» пише, що «світ пізнання індивіда через власний
досвід, через усвідомлення етнічних традицій втілюється вербально – в
конкретних формах мовних одиниць»3.
Кандидат філологічних наук С.А. Яременко у своїй статті «Мовне
питання в періодичних виданнях початку ХХ століття» зазначає:
«Окреслений період у зв’язку із зняттям заборон на друк
характеризувався активізацією уваги до української мови і, зокрема до
розвитку публіцистичного стилю. В цей час періодика стає одним з
активних засобів популяризації української мови, адже саме завдяки
газетно-публіцистичному жанру найбільш інтенсивно відбувався процес
відбору, перевірки й закріплення у всенародному вжитку власне
української лексики, шліфування та вдосконалення синтаксичної й
морфологічної структури української мови, збагачення та розширення її
стилістично-виражальних можливостей»4.
У розділі «Українські мовознавці та письменники-мовотворці»
упорядники дають короткі біографічні відомості про видатних вчених і
літераторів (поетів і прозаїків). Зокрема це П. Беринда, П. БілецькийНосенко, Я. Головацький, О. Гончар, М. Драй-Хмара, М. Зеров,
А. Кримський, П. Куліш, М. Максимович, А. Метлинський, П. Мирний,
І. Нечуй-Левицький, І. Огієнко, О. Потебня, М. Рильський, І. Франко,
1
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П. Шафарик,
М. Шашкевич,
Ю. Шевельов,
Т. Шевченко
і
Д. Яворницький.
У заключному розділі подані схеми до вивчення курсу «Мова як
українознавство». Упорядники сподіваються, що ці наочні матеріали
допоможуть всім бажаючим краще опанувати рідну мову.
Таким чином, ми переконані, що українознавча праця «Мова в
системі українознавства» посприяє формуванню ідеалу вченогоукраїнознавця, фахівця, здатного поєднати інтелект, духовність та
багатовимірність мовоукраїнознавчої інформації та прагматичний і
світоглядний аспекти мовної освіти.

Фіголь Н.М. (Київ)
МОВА ПРЕСИ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
В УКРАЇНІ
У статті розглядається проблема мови преси початку ХХ
століття. Крім аналізу мовної дискусії, що точилася у той період між
мовознавцями, творцями преси, приділено увагу окремому виданню –
першій щоденній газеті українською мовою на Наддніпрянській Україні
– „Раді”. Зокрема, охарактеризовано орфографічні особливості
видання, адже на той час це питання було одним із найдискусійніших
та найпроблемніших. Крім того, проаналізовано лексичне наповнення
газети, адже саме цей мовний рівень є найрухливішим та активно
реагує й відтворює суспільно-політичні, економічні та інші зміни
соціуму.
Аналіз мови періодичної преси початку ХХ ст. дасть можливість
зрозуміти багато процесів, що відбуваються на сучасному етапі розвитку
мови. Зокрема, з’ясувати деякі проблеми сучасного правопису,
зрозуміти та пояснити багато явищ, що простежуються у наш час, а
також осмислити мовні процеси, що відбувалися на початку століття,
заповнити лакуни в історичному вивченні мови. Мова періодики початку
ХХ ст. малодосліджена. Ці проблеми розглядаються у небагатьох
працях сучасних мовознавців. На необхідності охарактеризувати
періодичні видання початку століття з мовної точки зору наголошує А.
Токарська у статті “До проблеми вивчення мови української преси”.
Важливо мати нову, сучасну оцінку мовного стану періодичної преси,
з’ясувати вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів на розвиток мови
преси: „Визріла потреба, щоб нарешті народ, “який породив стільки
суперечностей в оцінці своєї спадщини, який користувався такими
ненауковими прийомами”, мав би науково виважену і правдиву історію.
Майбутніх працівників ЗМІ це озброїло б не лише потрібними знаннями
для розуміння загальних процесів, які відбуваються в мові, а й привело б
до розуміння своєї відповідальності за Слово... Творчому
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переосмисленню на основі безпристрасних даних, відомих історичних
фактів повинен підлягати досвід дореволюційної періодики та її мови з
однобічними оцінками дискусій навколо мови, із зумисним
замовчуванням окремих імен та постатей”1.
Матеріали щодо мови періодичної преси на початку ХХ ст. можна
почерпнути з мовознавчих та історичних джерел, статей, що стосуються
мовної дискусії на початку століття, які друкувалися на сторінках
тогочасних періодичних видань та виходили окремими брошурами,
характеризуючи власне періодичні видання. Ґрунтовною мовознавчою
працею, що описує мову преси початку століття, є робота
М. Жовтобрюха “Мова періодичної преси кінця ХІХ – початку ХХ
століття”2. Важливі історичні відомості щодо мови початку століття
подає Ю. Шевельов у праці “Українська мова в першій половині ХХ
століття (1900-1941): Стан і статус”3. Короткі, побіжні характеристики, у
яких зміщено певні акценти та замовчуються деякі факти, прізвища,
маємо у загальних курсах: “Історії української літературної мови” за
редакцією І. Білодіда, “Українській революційно-демократичній
журналістиці” О. Дея4.
Важливе джерело вивчення мови та історії преси початку століття –
статті мовознавців, письменників, журналістів, які брали активну участь
у творенні літературного зразка української мови: Б. Грінченка,
І. Франка, І. Нечуя-Левицького, А. Кримського, В. Гнатюка,
К. Михальчука, Є. Тимченка та ін. Проте найкраще представляє мову
початку століття періодична преса, адже мова існує та виявляє себе,
передусім, у функціонуванні, чим у даному випадку є друковані
часописи початку ХХ століття. Тому мова преси початку століття буде
проаналізована на прикладі першого щоденного українського видання –
газети „Рада”.
Якщо звернутися до історії питання, то відомо, що через Валуєвський
циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р. українська мова на початку
ХХ ст. опинилась у важкому, загрозливому стані. Не розвивались
науковий, публіцистичний, офіційно-діловий стилі, їх фактично не
існувало. Не було української друкованої продукції, за винятком тієї, що
виходила в підавстрійській Україні і нелегально потрапляла в Україну
підросійську. На Наддніпрянській Україні до 1905 р. не існувало
жодного україномовного періодичного видання.
У цій частині України українська мова була також усунута з
адміністративних установ, з судів ще з ХVІІ ст. Заборонялися також
проповіді, богослужіння українською. Не вживалася вона і в побутовому
1
Токарська А. До проблеми вивчення мови української преси // Українська
журналістика і національне відродження. Зб. наук. праць. – К., 1992. – С. 94, 95.
2
Жовтобрюх М. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ
століття). – К., 1970. – 303 с.
3
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття. Стан і
статус. – К., 1987. – С. 81.
4
Білодід І., Франко З., Горецький П. Курс історії української літературної мови. –
К., 1957. – Вип. VI; Дей О. Українська революційно-демократична журналістика. – К.,
1959.
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житті наддніпрянського міського населення, тому що вважалася
непрестижною, мужицькою. За свідченням Ю. Шевельова, лише
поодинокі родини інтелігенції використовували українську для
побутового спілкування: Симиренки, Леонтовичі, Аркаси, Чикаленки1.
Отже, українська мова збереглась у вжитку лише переважно у сільського
населення і не мала природного розвитку в усіх стилях, на всіх мовних
рівнях. Тому можна пояснити стан української мови і на сьогоднішній
день: нерозвиненість адміністративного, офіційно-ділового, юридичного
словника мають свої витоки ще з минулого століття, викликані
відповідною державною політикою.
1905 р. приніс із собою офіційне скасування указів 1876, 1863 рр.
(хоча й надалі вони не раз використовувались урядовцями): 17 жовтня
1905 р. з’явився маніфест, що ставив на один щабель українську мову з
російською.
Дозвіл видавати друковану українську продукцію вимагав вирішення
нових важливих завдань: потрібно було формувати публіцистичний
стиль, утверджувати, активізувати мову, яка століттями була заборонена,
перебувала
у
своєрідному
стані
стагнації,
завмерла,
не
використовувалась у певних стилях, сферах взагалі. Необхідно було
сформувати словник певних галузей, відшліфувати правопис, зробити
його загальновживаним, вирішити питання з територіальними
діалектами. Тому мовні питання стали активно обговорюватися на
сторінках преси. У дискусії взяли участь провідні вчені, мовознавці,
письменники: К. Михальчук, А. Кримський, І. Франко, І. НечуйЛевицький, В. Гнатюк, Б. Грінченко та інші.
Усвідомлювали існування мовної проблеми і певним чином
намагалися вирішити її і творці, редактори газети „Рада”. Серед усіх вад
видавець Є. Чикаленко особливо виокремлював мовне питання, яке,
на його думку, було найголовнішою та найважчою перешкодою, що
заважала розповсюдженню газети, і вплинути на такий стан речей міг
лише час та наполегливе бажання впроваджувати українську мову в
масові видання: „По-мойому мале розповсюдження газети найбільше
залежить від того, що публіка, як інтелігентна, так і неінтелігентна, не
звикла зовсім до української газетної мови. Це, по-мойому,
найголовніша причина – це видно і з листів, які нам пишуть, і з
розмов з нашими читачами. Не звикли вони до абстрактних понять,
яких нема у народу. Мова нашої газети для них зовсім чужа, нею
обурюються й люди, які щиро хотіли б, щоб розвинулася наша
преса”2. Крім того, багато шкодив і правопис: усі звикли до
російського й одразу не розуміли газету, з обуренням кидали її та не
хотіли читати.

1
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття. Стан і
статус. – К., 1987. – С. 14.
2
Чикаленко Є. Спогади. – Нью-Йорк: Українська вільна академія наук, 1955. –
С. 467, 468.

386

Україна – мова

Отже, на той час українська мова була незвичною для
періодичного видання, а мова публіцистики – невиробленою,
невідшліфованою. Тому багато понять здавалися дивними, важкими
для сприйняття, а то й зовсім незрозумілими широкому колу читачів.
Крім того, мова в різних регіонах України не була однаковою, і тому
багато понять виражалося абсолютно різними, незрозумілими
жителям іншого регіону, словами, які, проникаючи в мову преси,
щиро обурювали носіїв іншого діалекту. Така суперечливість могла
вирішитись виробленням єдиної літературної мови, придатної для
масових періодичних видань.
Наголошував на мовній проблемі, що особливо гостро постала в
період творення україномовної періодичної преси, і автор багатьох
статей у газеті, відомий громадський діяч Д. Дорошенко: “Українська
газетна мова взагалі була невироблена, а всім відомо, що український
читач дуже вибагливий; треба було писати так, щоб усі розуміли і не
нарікали на “нові”, “нечувані”, “штучно ковані” і т. ін. слова. Нарешті
ніхто не вмів писати “цензурно”. Переживши тільки що хвилини
революційного піднесення, виховавши собі спосіб думання і смак на
російських виданнях революційного часу, співробітники української
газети і дописувачі просто не здавали собі справи, де кінчається межа
того, що навіть у революційний час влада вважала за дозволене, і де
починається “замах на існуючий лад”. Тому не дивно, що перше ж
число “Громадської Думки”, яке вийшло 1 січня 1906 р., було
конфісковане”1.
Обговорення проблем української мови розпочалося на хвилі
національного піднесення ще в кінці ХІХ ст. Започаткувала дискусію
газета “Биржевые ведомости», що у № 10 за 1898 р. надрукувала статтю
“От говора к языку”, у якій українська мова розглядалася лише як
говірка російської мови. Опонентом в “Санкт-Петербургских
ведомостях” виступив Д. Мордовцев. У статті “От лингвистов
“Биржевых ведомостей” к лингвистам-авторитетам” він без особливих
труднощів, використовуючи твердження відомих мовознавців та
приклади українського красного письменства, спростував некомпетентні
твердження обговорюваної статті і довів право української мови на
самостійний різносторонній розвиток2.
Тим часом “Биржевые ведомости» продовжують полеміку і
публікують статтю “Хорольський протест”, у якій відстоюють попередні
позиції. “Санкт-Петербургские ведомости” знову опонують і друкують
листа “К полемике о малороссийском языке” за підписом
“Малороссиянин”. У період російської реакції, коли ще діяли Емський та
Валуєвський акти, вчинок “Санкт-Петербургских ведомостей” був
прикладом надзвичайної громадської мужності та активності.

1
Плющ П. Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ ст., шляхи
її розвитку і специфіка її // Міжнародний з’їзд славістів. Доповіді. – К., 1958. – С. 27.
2
Жовтобрюх М. Мова української періодичної преси (кінець ХІХ – початок ХХ
століття). – К., 1970. – С. 19.
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Але поряд з новими прогресивними поглядами щодо української
мови висловлювалися протилежні думки. Так, опонентом у дискусії, що
розгорнулася в пресі, виступив професор Київського університету
Т. Флорінський, який опублікував у тому ж 1898 р. в “Университетских
известиях” статтю “Критико-библиографический обзор новейших
трудов и изданий по славяноведению”. Вчений виступив проти поглядів
І. Франка на українську мову, викладених у статті “Русько-українська
література”. Заперечуючи право української мови на всебічний розвиток,
Флорінський стверджував, що вона є говором російської. Вважав, що
українська непридатна для використання у таких сферах, як наукова,
публіцистична, не може бути також мовою викладання в навчальних
закладах: «Прагнення сучасних галицько-руських діячів піднести
малоруське наріччя на ступінь мови викладової (у середніх і вищих
школах), наукової, публіцистичної і суспільної не виправдовується ні
логічними підставами, ні практичними міркуваннями. Це прагнення
треба визнати негативним» („Университетские известия”, № 11, с. 218).
Опонували Т. Флорінському В. Науменко та К. Михальчук, які
опублікували свої заперечення реакційних поглядів на сторінках
«Киевской старины». В. Науменко доводив право української мови на
вільний, всебічний розвиток, наводячи за приклад Галичину, де
українська мова успішно використовувалася в усіх сферах життя
К. Михальчук наголошував на своєрідних, притаманних лише
українській мові фонетичних, лексичних, граматичних особливостях, на
існуванні літератури, що розвивається на народній основі.
Активну участь в обговоренні проблем української мови брав
І. Нечуй-Левицький, який виклав свої погляди на сторінках журналу
„Україна” в статті „Сьогочасна часописна мова”. Письменник глибоко
переймався питаннями, що стосувалися мови початку ХХ ст. Він
виступив за єдиний варіант літературної мови на наддніпрянській основі,
заперечуючи мовну практику Галичини, звинувачуючи у використанні
польських слів, нехтуванні власне українськими: „Галицькі часописи
натрусили в наші часописи безліч польських слів, та ще й додали три
польські падіжі... С часописної мови вже зовсім викинуто українських
народних слів, як от: од, мині, міні, коло, навкруги, так-само, лиш,
лишень, пак, окроми, опрічній, (отдельній), на різно і т. д. Безліч
народніх прикметників, котрими наша мова найбагатіша в слав’янщині,
− все те покинуто, і ніхто йіх не вживає в часописях, як от: спохвату,
сливе, запком, похапком, похапцем, хапки, обіруч, затого, заздалегідь,
згодом, напохваті, поланки, навпомацки і т. д. Ці слова неначе померли с
Старіцьким та Конисським. А причина в тім, що ціх слів нема в
галицьких книжках. Це все пішло тепер в одставку неначе якась
непотріб”.
Далі І. Нечуй-Левицький приходить до висновку, що „галицька
наукова й часописна мова, кажучи загалом, дуже пошкодила нашому
пісьменству, а найбільше – сьогочасному часописному украінському
пісьменству. Через йіі вплив ця часописна мова вийшла напхана
польськими й галицькими провінціяльними й стародавніми словами, ще
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й подекуди з чудною синтактикою... Уся та безліч напханих польських
слів, нахапаних з галицьких книжок з незнавки, усякові галицькі чудні
слова, усі ті галицькі правописні значки й точки, − це ж справдешні
рушниці та гармати, котрими часописні пісьменники одганяють
украінську широку публіку од украінського пісьменства”1*.
І. Нечуй-Левицький слушно зауважив, що в основу літературної мови
має бути покладений центральний, наддніпрянський варіант мови, але
занадто ретельно підійшов до вилучення галицьких слів, деякі з них
зустрічалися у словнику Б. Грінченка, а деякі відстояли своє право на
вживання і до сьогоднішнього дня.
Дискусійними є погляди І. Нечуя-Левицького і щодо того, яка саме
(або швидше – чия) мова має бути покладена в основу літературної. Так,
у статті „Сьогочасне літературне прямування” він наводить досить різкі
міркування, що викликали суперечливі оцінки у письменників,
мовознавців. Дослідник вважав, що „для літератури взірцем книжного
язика повинен бути іменно язик сільської баби з її синтаксисом”. Далі у
статті він розкриває цю тезу і стверджує: „Книжний український
літературний язик повинен вироблюватись на грунті сільського язика,
вигрібаючи з нього нову термінологію, замінюючи суфікси,
приставляючи їх до кореня народного язика; він не повинен шукати
нових слів в інших слов’янських язиках, хоч би і в
церковнослов’янському, а розвиватись на основі народних вимов”2.
Стосовно „Громадської Думки” (яка згодом була перейменована на
„Раду”) І. Нечуй-Левицький також висловлював досить категоричні та
дискусійні на сьогодні думки: „Незабаром потім вийшла в Киіві
„Громадська Думка” вже не для народа, а для вищої верстви, для панів.
Беру я 2 № газети й читаю. Трапляються скрізь такі місьця, неначе йіх
писав галичанин, а не киянин. От одно з таких місьць: „Видавець подає
на це скаргу до Сенату... щоб замісць недозволених видань
передплатникам висилались ці останні видання (Громадська Думка).
Читаю далі телеграми: така ж сама галицька мова: Генерал-губернатор
оголошує: з огляду на те, що наближаються (наступають) вибори до
Державної Думи, і що виборцям конче треба обговорювати (по
украінському це виходе – оббріхувать, гудить) питання, як робити ці
вибори, признаю можливим в де-яких випадках дозволяти подібні
зібрання, яко особливий виємок (це-б-то по зазубень, або ями) з
загального правила, установленного обовязковими постановами, під
умовою, щоб точно (галиц. і великорус.) виконувано правила
(виконувано – польське; цього слова ніхто не зрозуміє; селяне
думатимуть, що це – канать, виканать – дуже просить, як діти канають,
щоб дали гостиньця, і часом таки виканають, як настирливо просять)”3.
Далі Нечуй-Левицький робить висновок, що газета пишеться не
українською мовою, що ускладнює читання та відбиває охоту
1

Нечуй-Левицький І. Сьогочасна часописна мова // Україна. – 1907. – С. 39, 40.
*Тут і далі в цитатах збережено орфографію оригіналу.
2
Нечуй-Левицький І. Сьогочасне літературне прямування // Правда. – 1878.
3
Нечуй-Левицький І. Сьогочасна часописна мова // Україна. – 1907. – С. 9-10.
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передплачувати видання: „це не українська мова, а якісь „Абу-Каземові
капці” (шкарбани), котрі носив ще коли не арабський Абу-Казем, то
певно Мелетій Смотрицький або Лазарь Баранович ще в ХVII віку. Ці
„капці” вже скинув Сковорода в другій половині ХVIIІ в. А в Галичині
вони зостались і додержались до нашого віку...”1
Як бачимо, наведені приклади стали загальновживаними словами на
сьогоднішній день, оцінки шанованого класика виявилися занадто
категоричними.
Радянські дослідники мови початку ХХ ст. гостро критикували
І. Нечуя-Левицького, звинувачуючи у „буржуазно-націоналістичному
дусі”: „Яскравим виявом обмеженості в поглядах І. Нечуя-Левицького на
розвиток української літератури і літературної мови є, зокрема, його
трактування принципу народності в літературі. Цей принцип, на думку
І. Нечуя-Левицького, включає в себе, по-перше, „мужичий язик”, який,
за висловом письменника „повинен всисатись у літературний, книжний
язик, увійти в нього з м’ясом, кістками, з жилами і зовсім переформувати
його на інший, живий, народний лад”, по-друге, цей принцип включає в
себе форми народної поезії...”2
Подібні погляди на розвиток української літературної мови
висловлювали А. Кримський, Б. Грінченко, П. Куліш. Зокрема,
А. Кримський стверджував: „...отак як говорить простий народ на
Україні – так треба точка в точку й писати, не поступившись будь-якими
особливостями його мови та не приносячи їх у жертву
спільнослов’янського взаємного розуміння”3.
Пізніша радянська критика називає ці позиції вчених
„націоналістичними теоріями”, „маніфестами українських декадентів”.
Так, у Курсі історії української літературної мови за редакцією
І. Білодіда, зокрема, читаємо: „Такі ж погляди і Б. Грінченка в його
„Листах з Наддніпрянської України” та в ряді статей. У цих працях
Б. Грінченко „висловлював націоналістично-архаїстичні і пуристичні
погляди на розвиток української літературної мови, відкидаючи ті риси в
мові, що приносило суспільне життя, соціальна боротьба; він
заперечував творчу допомогу російської мови. Б. Грінченко виступав
проти „москалізмів”, а насправді – проти природних мовних запозичень
з російської мови і виразно спільних з нею слів і висловів”4.
Як зазначає П. Плющ, проти „хуторянського” шляху розвитку
української літератури і літературної мови, який пропагували П. Куліш,
І. Нечуй-Левицький і їх однодумці, проти декадентського спотворення
літератури і літературної мови шляхом відриву їх від реального життя і
живої мови народу, проти намагання відірвати українську літературу і
1

Там само. – С. 10.
Плющ П. Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ ст., шляхи
її розвитку і специфіка її // Міжнародний з’їзд славістів. Доповіді. – К., 1958. – С. 27.
3
Там само. – С. 30.
4
. Білодід І., Франко З., Горецький П. Курс історії української літературної мови. –
К., 1957. – Вип. VI. – С. 38.
2
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мову від братньої російської літератури і мови нещадну боротьбу вели
революційні демократи – І. Франко, Леся Українка, М. Коцюбинський,
П. Грабовський та ін. Вони обстоювали високу соціальну функцію
української літературної мови...”1
На сьогоднішній день подібні висловлювання звучать надто пафосно
та тенденційно. Обидва письменницькі угруповання мають рацію щодо
розвитку української літератури та літературної мови, істина, як завжди,
– посередині. Та й поділили їх на ворожі табори вже пізніші – радянські
науковці.
Своє бачення розвитку літературної мови, взаємовідношення між
літературною мовою та діалектами І. Франко виклав у статті
„Літературна мова і діалекти”: „Кожна літературна мова доти жива і
здібна до життя, доки має можність, з одного боку, всисати в себе всі
культурні елементи сучасності, значить, збагачуватися новими
термінами та висловами, відповідними до прогресу сучасної цивілізації,
не тратячи при тім свого основного типу і не переходячи в жаргон якоїсь
спеціальної верстви чи купи людей, а, з другого боку, доки має
тенденцію збагачуватися чимраз новими елементами з питомого
народного життя і з відмін та діалектів народного говору”2.
Пізніше у статті „Наше літературне життя” І. Франко конкретизував
своє бачення літературної мови: „Писатель мусить поперед усього
владати добре мовою свого народу, і то не мовою одної губернії, але
мовою такою, котра була б однаково своя, зрозуміла і люба всім повітам,
губерніям та селам, мовою школи і інтелігентного товариства”3.
Разом з тим, І. Франко переконаний, що єдина українська літературна
мова має розвиватися на східноукраїнській основі, тому що літературна
мова Східної України виробилася на базі розмовної мови більшої
частини України, мови більше монолітної, з невеликою кількістю
діалектних відмінностей „на величезному просторі від Харкова до
Кам’янець-Подільського”, чим Східна Україна відрізняється від
Галичини з її багатоманітною діалектною строкатістю. У статті
„Літературна мова і діалекти” І. Франко обстоює думку, що галицькі
письменники повинні писати мовою І. Котляревського, Г. Квітки,
Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Нечуя-Левицького, тому що „тут, у мові
тих письменників, лежить основа того типу, яким мусить явитися
вироблена літературна мова усіх українців”4.
Широко обговорювалися питання української мови, преси і на
сторінках першої щоденної газети українською мовою – “Ради”. Це були
окремі публікації, редакційні статті, матеріали, об’єднані в окрему
рубрику, що виходила з номера в номер. Так, у 1909 р. у період мовної
дискусії почала виходити рубрика “Вчімося рідної мови”, яку вів
1
Плющ П. Українська літературна мова другої половини ХІХ – початку ХХ ст., шляхи
її розвитку і специфіка її // Міжнародний з’їзд славістів. Доповіді. – К., 1958. – С. 29.
2
Франко І. Літературна мова і діалекти // Літературно-критичні статті. – К., 1950. –
С. 56.
3
Франко І. Наше літературне життя // Літературно-критичні статті. – К., 1950. – С. 191.
4
Там само.

391

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

І.Огієнко. У цих статтях вчений торкається таких питань, як поява
нових, витворення “кованих” слів, стосунки української та російської
мов. Він зазначає, що поява неологізмів природна та обов’язкова, адже
життя змінюється, розвивається наука, суспільна думка, виникають нові
поняття, яким потрібно дати назву. Але “покликатись на мову
московську, боронячи слова ковані, ні в якому разі не можна: у нас,
українців, слів часто бракує тільки через те, що ми забули свою мову (то
правда, не з своєї волі), забули рідні слова, тоді як в мові московській
частенько справді тих слів не було, їх кували реформатори мови... Але
кувати слова прості, звичайні, які в мові нашій існують, та тільки ми їх
не знаємо – це вже гріх, це вже провина, недбалість, чого перебачити
нікому ні в якому разі неможна”1.
Ці проблеми часто вимагають від дослідника історичного екскурсу,
пояснення процесів, що відбуваються у мові. І Огієнко, відтворюючи
історичне мовне тло, однією з головних причин трагічного стану мови на
початку ХХ ст. вважає перерваність поступового історичного розвитку,
заборону української літератури, занедбання письменницьких та
культурних традицій. Усі ці чинники призвели до зникнення читача:
“Ніхто ніколи не може заборонити того, що вкорінилось глибоко в
культурі народній. Не можна спинити біжучої річки: вона греблю порве.
Все лихо в тому було, що народилась література, народились
письменники та... було знищено культурну традицію і не було читача
серед вищих верстов українських, серед більш широкого громадянства,
не стало української інтелігенції: все це було знищено ще в ХVІІІ віці.
Звичайно, не вся вона загинула, − трохи лишилось її, лишилось стільки,
що рух український міг лише жевріти, не згасати зовсім. А що до
простого люду – той здебільшого й читати не вміє. От чому лехко було
заборонити вживати рідної мови”2.
Визначає І. Огієнко і джерела вивчення української мови – це
література українською мовою з ХVІІ ст., твори письменників ХІХ ст., і
найважливіше – мова народна, тому що саме народ найкраще береже
чистоту рідної мови. Особливу увагу він радить звертати на літературу
Галичини, тому що там, на противагу підросійській Україні, не було
заборони на українську мову, і, відповідно, не було перерви в розвитку
літератури.
Питанням мови була присвячена і стаття П. Молодого “Розвиток
нашої мови і “кованість” її слів”, надрукована також у “Раді” за 1909 р.
Ця публікація палко захищає процес творення нових слів, хоча і
наводяться об’єктивні передумови творення успішного неологізму – це
насамперед народна основа та відповідність мовним законам і нормам.
Автор, на противагу І. Огієнку, бере за приклад мовні процеси, закони
творення нових слів у російській мові і пристосовує їх до української.
Наполягає на необхідності існування деяких „барбаризмів”,
1
2

Рада. – 1909. – № 198. – С. 2.
Рада. – 1909. – № 200. – С. 1.

392

Україна – мова

відповідників яким не має у власній мові, проте зауважує, що
„непопулярних барбаризмів” слід уникати. Автор вказує два шляхи
виникнення неологізму, або „слова, що звуть кованим”, які відомі від
Карамзина: або перекладати “барбаризми”, або вигадувати свої слова на
народному ґрунті: “Тут то і являється потреба утворення нових слів, тих
слів, які звуть “кованими” недалекозорі доморощені критики української
мови. Часто ці слова або беруться просто з багатого народнього
лексикона (хоч, можливо, що яке слово зустрічається і не на всім
просторі України), часто в такім разі утворюється т. з. інтелігентське
слово. Такі слова (інтелігентські) як: “зміст”, “вплив”, “вражіння”,
“властивість” і т. д. утворені так само, як і Карамзинівські
„промышленность”, „будущность”, „оттьнокъ”, тобто утворені в дусі
мови, на грунті мови народньої; “кованість” слова – це єсть штучне,
неприродне утворення його, утворення не в дусі мови, не на грунті її”1.
Далі П. Молодий намагається спростувати звинувачення на адресу
молодих письменників щодо утворення кованих слів: „І наша українська
мова, розуміється, підлягає тим же законам розвитку, як і кожна инша,
як і та ж російська, і з’явлення в ній нових слів, утворених в дусі мови,
на грунті мови народньої, ні в якім разі не штучне, а природне, необхідне
і дуже бажане, бо воно збагачує мову, додає їй виразности, точности.
І так, докори нашому письменству за кованість слів, за не
Шевченківську мову, цілком безпідставні...”2
Якщо ж розглянути мову преси на прикладі конкретного
українського видання – єдиного щоденного, то можна зробити такі
висновки.
Щодо орфографічних рис “Ради”, то приходимо до висновку, що в
основу був покладений фонетичний принцип, який передбачає
написання, максимально наближене до того, що ми чуємо, наближене до
власне української вимови.
Доказом того, що у виданні представлений не етимологічний, а
фонетичний правопис, є ряд фактів. По-перше, це загальна відсутність ъ
на кінці слова: „З газет та журналів”; „Різдвяний святочний репертуар”
(1906 р., № 90, с. 3).
Про те, що “Рада” видавалася фонетичним правописом, зокрема
східним його варіантом, говорить і те, що [і] будь-якого походження (з о,
ы, Ђ, і) майже в усіх позиціях після більшості приголосних позначався
літерою і: лікар, хліб, міг, рік, зібралась, шкільної, тільки, зовсім, хотів,
ніяких (1906 р., № 90, с. 3). У західних же виданнях [і], що походить з
етимологічного [о], після [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н] передавався літерою
і: тільки, дійти. Якщо ж [і] у такій позиції походив з етимологічного [е]
або [Ђ], вживалася літера ї: снїг, сїльську.
У “Раді” представлені поодинокі випадки розрізнення омонімії за
допомогою чергування і та ї. Наприклад, у слові ніж із значенням

1
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Рада. – 1909. – № 25. – С. 1.
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“прилад для розрізування” пишемо і, а в сполучнику нїж бачимо літеру ї
з двома крапками (1906 р., № 90, с. 3).
На кінці слова частіше вживалася літера и: відомости (1906 р., № 86,
с. 3), притомности, промисловости, смерти (1906 р., № 86, с. 1-4). Але
разом з тим іноді в аналогічній позиції вживалося і: області (1906 р.,
№ 85, с. 3), що свідчить про неусталеність єдиної норми.
Літери е, є використовувалися в сучасному розумінні: земства, думає,
складається, є, моє, останнє (30 грудня, 1906 р., № 91, с. 2).
Буквосполучення йо, ьо вживаються так само, як і в сучасній
українській літературній мові: бойової (1906 р., № 46, с. 2); милійони
(1906 р., № 53, с. 1); районної (1906 р., № 85, с. 1); йому, тутешнього, з
нього, майбутньої, відповідальне (1906 р., № 90, с. 2-4).
Йотація на сторінках газети передається за допомогою літери ї:
своїми, українську, лекції, редакції, київською (1906 р., № 90, с. 3); їм,
неї, їх (1906 р., № 86, с. 3). Тоді як у західних виданнях існують інші
варіанти передачі йотованого і: може поєднуватися й та і (йіхав), або
йотація взагалі не передається (іхав). Іноді в “Раді” можемо зустріти
непослідовну заміну йотованого ї на і, але ці випадки поодинокі, тому їх
швидше можна прийняти за описки або за невідпрацьовану норму, ніж за
принципову позицію. Так, в одному номері газети маємо такі варіанти
передачі йотованого: украінський, редакціі (1906 р., № 91, с. 3); у Киіві
(1906 р., № 86, с. 3); та: української мови, українські твори, українське
питання, київської газети (1906 р., № 86, с. 3).
Частки -ся, -сь, на відміну від західних часописів, у “Раді”, як і в усіх
наддніпрянських часописах, пишуться з дієсловами разом: оселились,
жадалось, укралося, вертаються, жилося, (1906 р., № 89, с. 3);
з’являється (1906 р., № 85, с. 3).
На східний варіант фонетичного правопису у “Раді” вказує також
тверде написання передньоязикових -з, -с, -ц перед напівм’якими
приголосними: світ (1906 р., № 56, с. 1); гості (1906 р., № 47, с. 3);
святочний (1906 р., № 90, с. 1).
Не позначалася м’якість після літери -н, що стояла перед суфіксами ськ, -ств, на відміну від західного варіанту фонетичного правопису:
українського, студентства (1906 р., № 49, с. 2, 3); громадянство (1906 р.,
№ 48, с. 3).
І навпаки, у наддніпрянських виданнях, зокрема, в “Раді”
передавалася м’якість [з], [с], [ц] у суфіксах -ський, -зький, цький, тоді
як у західних – м’якість була відсутня: московської, російського,
арештанські, мійські, самарської, городська, київської, Заньковецька,
мужицька, (1906 р., № 46, с. 2, 3); кавказського, (1906 р., № 50, с. 3).
В аналізованому виданні за східним варіантом фонетичного
правопису
писалися
слова
іншомовного
походження
із
буквосполученнями -ія, -ле: демонстрація (1906 р., № 52, с. 3);
легалізація, телеграфне, реакція, телеграми (1906 р., № 76, с. 3); редакція
(1906 р., № 56, с. 1); інституціях, білети (1906 р., № 55, с. 3); історія,
географія (1906 р., № 53, с. 3); делегатських (1906 р., № 5, с. 3).
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У “Раді”, на відміну від західних видань, де апостроф міг взагалі не
вживатися, він використовувався майже завжди у сучасному розумінні,
за невеликою кількістю винятків. Так, апостроф ставився після губних
перед йотованими: поб’ють, обов’язкового, пам’ятати, об’єднував,
обов’язковість (1906 р., № 85, с. 1-3), ім’я (1906 р., № 76, с. 3), сем’ї
(1906 р., № 53, с. 3); у власних назвах після задньоязикових приголосних
[г], [к], [х]: на Лук’янівці (1906 р., № 46, с. 2). Для розподільної вимови
ставився апостроф після префіксів перед наступною йотованою. Хоча
тут маємо відмінність порівняно із сучасним станом мови: апостроф
ставився не лише перед йотованими, а й перед іншими голосними:
з’єднання, з’явився (1906 р., № 86, с. 3, 4); з’їздах, об’єднував (1906 р.,
№ 85, с. 3); з’організувався, з’єднати (1906 р., № 49, с. 3); з’ясовує,
з’охотяться (1906 р., № 50, с. 1, 3).
Трапляються випадки, коли апостроф відсутній або замінюється
іншим буквосполученням: звязали (1906 р., № 86, с. 3); довірря (1906 р.,
№ 52, с. 3); здоровля (1906 р., № 76, с. 3). У інших контекстах ці слова
могли містити апостроф. Такий стан речей можна пояснити тим, що
орфографічні норми на час виходу газети лише формувалися та
відпрацьовувалися, тому потрібен був час, щоб уникнути деякої
непослідовності.
Усі подані вище ілюстрації орфографічних норм незаперечно
свідчать на користь того, що “Рада” друкувалася східним фонетичним
правописом.
Таким чином, орфографія української періодики була ще не
уніфікована, невироблена. Але не слід забувати, що «Рада» була першою
щоденною україномовною газетою, тому не дивно, що багато над чим
ще потрібно було працювати. Як свідчать розглянуті орфографічні
норми, газета належить до часописів Наддніпрянської України не лише
за географічною ознакою, а й за орфографічними нормами.
Мова періодики на початку століття лише формувалася, тому
випрацьовувався, зокрема, і її лексичний склад. Це помітно вже з
перших сторінок “Ради”. Яким чином відбувався процес відбору
лексичного матеріалу, яку лексику в результаті отримала преса, важливо
та цікаво простежити за аналізованим виданням. Лексичний шар мови
дуже цікавий та репрезентативний, оскільки тісно пов’язаний із
суспільним життям, зі змінами, що відбувалися. Цей матеріал
характеризує мову в період її узаконення та витворення у багатьох
стилях, дає змогу якнайглибше зрозуміти, яким чином відбувався цей
процес, які мовні механізми спрацьовували для витворення літературної
норми та які результати були отримані, отже – які наслідки маємо на
сьогоднішній день.
У виданні якнайширше представлені різні стилістичні шари лексики
української мови. Найуживанішою є суспільно-політична лексика, що
зумовлено суспільною функцією періодичного видання – висвітлювати
явища, події суспільного, політичного життя. Це можна підтвердити
такими тезами з видання: “Українська національно-демократична
партія, що одна тільки зі всіх українських партій й має своїх послів у
парламенті, висловилася у своєму органі “Діло” за примусове
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голосовання, бо завдяки, “Колу польському” вигадані такі невигідні
умови голосовання для українського народу (про се було писано в
попередній статті), що всі українські виборці стануть до голосовання
хиба тоді, коли мусітимуть” (1906 р., № 13, с. 1).
Присутня у газеті і військова лексика, вона висвітлює непевний
військовий стан та пізніші воєнні події на початку ХХ ст. Широко
військова лексика представлена в телеграмах, повідомленнях такого
характеру: “Генерал-губернатор Скридлов віддав до воєнно-польового
суду Савинкова, котрий тікав з гаупвахти, куди він був посажений за те,
що хотів убити коменданта кріпости Неплюєва, потім начальника
караула подпоручика Короткова, одного унтер-офіцера і шість рядових”
(1906 р., № 18, с. 3).
На сторінках видання друкувалися і повідомлення юридичного,
адміністративного
характеру,
що
зумовлювало
використання
адміністративно-ділової лексики, термінології. “Палата признала
підсуднього винуватим і приговорила його на 9 літ до каторги, але за
малолітством підсуднього йому зменшено на 1/3 і присуджено на 6 рр.
до каторги; прав позбавлено” (1906 р., № 39, с. 3). “З наказу міністра
доріг уперше внесено правило в положеніє о служащих на залізницях, на
підставі котрого буде видаватися служащим запомога у певних
випадках: низшим служащим на випадок родин, смерти кого з членів
сем’ї, скорочення штатів і увільнення з адміністративного наказу. До
сього часу запомоги в таких випадках залежали од кредітів” (1906 р.,
№ 17, с. 3).
Скасування заборони українського слова, мови, дозвіл вільного
культурного розвитку на початку ХХ ст. пожвавив громадське,
культурне життя в Україні. Цей процес знайшов свій відбиток і на
сторінках нової україномовної періодики: друкувалися повідомлення,
телеграми, репортажі з приводу тих чи інших культурних заходів,
публікувалися матеріали культурологічного, історичного плану,
присвячені питанням культури, побуту, мови українського народу.
Звичайно, такі публікації вимагали і застосування відповідної лексики з
культурного життя: “Український театр у Галичині. В Стрію українська
труппа давала вистави, переїздом із Станіслава до Дорогобича.
Виставляли опери й драми. З опер пройшли з великим успіхом ось які:
“Катерина”, “Галька” та “Продана наречена” (1906 р., № 81, с. 3).
У “Раді” широко використовується і виробничо-професійна лексика,
тому що часто порушуються проблеми різноманітних професійних груп,
виробничих процесів. Прикладом виправданого використання
виробничо-професійної лексики може бути така публікація. “Скарга на
трамвайні порядки. Громадяне печерського участку подали до думи
скаргу на те безладдя, що повелося на городській залізниці по колії меж
Басарабкою та Печерськом. На цій колії ходять всього 5 вагонів; яких
доводиться дуже довго дожидатись, а до того ще й треба чекати на
розїздах, так що багато пасажирів мусять вилазити з вагонів і йти пішки.
Громадяне з Печерська просять упорядкувати як-небудь цю справу”
(№ 41, с. 3).
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Вживалась у газеті і науково-термінологічна лексика, що зумовлено
публікацією матеріалів, які стосуються різних сфер знання. Адже саме зі
сторінок преси можна отримати новини з різноманітних галузей науки,
дізнатися про проблеми, що стоять перед сучасною наукою. Тому
зустрічаємо найрізноманітніші групи термінологічної лексики:
філософську, політичну, медичну, фінансову, економічну, технічну та ін.
Терміни, що є загальновідомими, якими користуються і в
повсякденному житті, пишуться без пояснень, без будь-якого
тлумачення. Так, це стосується, зокрема, політичної загальновживаної
лексики: “Перший російський парламент, що зібрав було до купи багато
видатних сил Росії, ясно показав, що старі порядки, коли верховодити у
державі може тілько одне сословіє дворянське, треба геть скасувати, що
добробут народу і міць держави залежить від такого стану річей, коли
не буде поділу людей на панів і мужиків” (1906 р., № 15, с. 1).
Іноді у статтях вживаються терміни, невідомі широкому загалу
читачів. Вони подаються із поясненням, визначенням або поряд
пишуться загальновідомі відповідники. Так, наприклад, зустрічаємо ось
яке тлумачення економічного терміна порто-франко у самому тексті
публікації: “Телеграф приніс звістку, що уряд думає вже цілком
скасувати порто-франко в Приамурській області. Порто-франко
властиво значить вільна пристань і під цим назвищем розуміється такий
приморський город, куди вільно привозити чужоземні товари і
продавати їх, не оплачуючи митом, яке звичайно береться з усіх виробів
чужоземного промислу” (1906 р., № 14, с. 1).
Про невиробленість лексичного складу на час виходу газети свідчить
неодноразове використання лексем, термінів, що становлять російські
кальки. “Жорес обіцяв в своїй газеті новому міністерству піддержку,
якщо воно триматиметься дійсно радикальної програми” (1906 р., № 38,
с. 3). “Начальник академії 26 жовтня предложив студентам зібратись і
обговорити пропозицію...” (1906 р., № 38, с. 3). “Предсідатель
обстоював за тим, щоб група істнувала й на далі на основах 17 жовтня,
що зберігають державний лад” (1906 р., № 38, с. 3). “На Спаській вулиці
в будинку № 5 сискний агент Пигнаті арештував сел. Якуба Азисова з
церковними річами” (1906 р., № 79, с. 3). “Тепер знов місяців два тому
Чепурного через підозріння в політичній неблагонадежності було
арештовано” (1908 р., № 3, с. 3. Цей перелік можна продовжити, але
навіть подані приклади є яскравим свідченням неусталеності словника
української преси.
Іноді зустрічаємо паралельне використання російського слова-кальки
та українського відповідника. Це стосується, наприклад вищезгаданого
слова предсідатель: “Вчора з приводу цього городський голова послав
начальнику Київського почтово-телеграфного округу заяву, де просить
посилати і зимою почтальона з простою почтою кожен день і
зоставляти її хоч би і в канцелярії при поліції” (1906 р., № 39, с. 3).
Характер вживаної лексики залежав і від типу конкретної публікації.
Звичайно, статті редакційного комітету, художні твори, статті відомих
письменників відзначалися більш вишуканим викладом, наближеністю
до власне українських форм, використанням лексем, утворених на
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українському ґрунті. Що ж до повідомлень, телеграм, дописів, то тут
можна
помітити
деяку
строкатість
лексики,
найбільше
використовуються кальки, діалектизми і т.п. Так, у невеликому
повідомленні зустрічаємо ряд слів, побудованих за зразком російської
мови, для наочності наведено у дужках російський відповідник. “На
Крестовому провулку, на Печерську, в будинку № 4 селянка Титяна
Захарченко, 20 рр., з замахом на самовбивство (самоубийство) з приводу
невдачного (неудачного) кохання, випила сірної (серной) кислоти. Лікар
скорої (скорой) запомоги одвіз (отвез) її до Олександрівської лікарні”
(1906 р., № 79, с. 93).
Іноді, коли редакція прагнула ввести нове для сприйняття широкого
загалу слово, що краще відповідало нормам української мови, на
противагу
загальновживаному
російському
відповіднику
або
російськомовній кальці, писали нове слово і в дужках старий
відповідник. Це мало сприяти кращому розумінню на першому етапі,
коли видання лише завойовувало свого читача та впроваджувало нові
норми літературної української мови. Часто так оформлювалася
термінологія, тому що саме вона опинилася у найзанедбанішому стані з
суто об’єктивних причин, адже українська мова була заборонена для
науки, різних галузей знання, засобів масової інформації. Вищесказане
можна проілюструвати таким прикладом із видання: “Д-ію
В. Доманицькому доручено перекласти на українську мову статути
товариств:
“Позичково-щадничого”
(“ссудо-сберегательнаго”),
“Позичкового” (“кридитнаго”) та “Волосних позичково-щадничих кас”
(1906 р., № 5, с. 3).
Також поширювалося коло загальновживаної лексики використанням
слів іншомовного походження на позначення певного поняття поряд із
російським відповідником: “Тоді високо піднімається забастовочна
хвиля, й значно більший процент забастовок, бойкотів, локаутів
кінчається перемогою робітників” (1908 р., № 3, с. 1).
Отже, розглянувши різноманітний лексичний матеріал, можна
зробити висновок, що перша щоденна україномовна газета “Рада”
активно працювала над добором необхідного лексичного матеріалу. На
сторінках видання зустрічаємо різноманітні тематичні пласти лексики:
суспільно-політичну,
виробничо-професійну,
побутову.
Крім
широковживаних на той час лексем, зустрічаємо діалектні слова,
новотвори, запозичення, багато з яких на сьогодні стали нормативними,
збагативши літературний склад української мови.

Таким чином, мовні питання на початку ХХ ст. стали особливо
актуальними: мова була дозволена до вжитку в суспільному житті, у друці,
тому гостро постала потреба в літературному варіанті мови, так необхідної у
публіцистиці. Як стверджує Ю. Шевельов, у період визвольних рухів
українська мова засвідчила свою життєздатність, разюче змінився її статус, у
чому відчутна була роль преси1. Преса стала фактично трибуною, на якій не
1
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття. Стан і
статус. – К., 1987. – С. 81.
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лише обговорювалися, а й вирішувалися мовні проблеми, пропонувалися
різноманітні варіанти вирішення ситуації, що склалася. Мовні проблеми
активно дискутувалися, зокрема, на шпальтах „Ради”. Лунали протилежні
думки щодо того, який варіант мови повинен використовуватися в
друкованих органах, ці суперечки певним чином нагадують сьогоднішні
дискусії щодо мовних, правописних питань.
Мовознавці старої школи застерігали від використання „кованих”,
„штучних” слів, діалектних варіантів, молоді ж дослідники звертали
особливу увагу на те, що на початку незвичне слово поступово стає
прийнятним, а головна функція мови – передавати культурну спадщину,
інформацію, а мовна форма витвориться з часом. Як завжди, істина десь
посередині, адже не можна повністю відмовитися від новотворів, саме так
розвивається мова, проте, з іншого боку, вони мають відповідати мовним
нормам.
Досвід минулого може стати у пригоді і сьогоднішнім мовознавцям, що
занадто ретельно взялися за реформування мови та готові відкинути або
забути те, що створювалося, чим послуговувалися українці протягом майже
100 років.

Чук І.І. (Київ)
ЗАКОНОТВОРЧІ ПИТАННЯ
ЩОДО МОВИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
(на прикладі телебачення)
У статті розглянуто проблем, пов’язані з недосконалістю
законодавства України щодо мови засобів масової інформації. Автор
вважає, що держава має на законодавчому рівні врегулювати питання
поглиблення україномовності засобів масової інформації задля розвитку
України як незалежної суверенної держави.
Однією з найскладніших проблем в Україні залишається законодавче
врегулювання щодо мови засобів масової інформації. Зважаючи на
зовсім юний вік українського незалежного телебачення, слід відмітити,
що йому вдалося багато чого зробити задля покращення своєї творчої та
технічної бази, але, на жаль, хоча це схоже на парадокс, «мовна ситуація
в ЗМІ значно гірша, ніж вона була за радянських часів»1.
Досліджуючи матеріали становлення та розвитку засобів масової
інформації незалежної України можна дійти висновку, що український
телеефір наповнений програмами, які транслюються іноземною мовою, а
точніше – ми спостерігаємо на українському телебаченні домінування
російської мови: «засилля російських «Грамофонів», «Голубих вогників»

1
Пономарів О. У незалежній Україні мовна ситуація в ЗМІ гірша, ніж вона була за
радянських часів // Телекритика. – 2002. – 4 липня. – С. 1-7.
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на українських приватних каналах»1. Цікавим є і той факт, що «державна
телекомпанія України, яка має бути взірцем щодо відродженння
українських засад на телебаченні, теж вдалася до практики запрошувати
ведучих з ближнього зарубіжжя, а саме з Росії, тим самим принижуючи
українських журналістів, піддаючи сумніву їх професійну відповідність.
Потрібно зазначити, що все це відбувається попри те, що згідно
Конституції державною мовою в Україні є одна мова – українська, а
стаття 10 цієї Конституції вимагає «всебічного розвитку і
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на
всій території України»2. А Закон України «Про телебачення і
радіомовлення» від 21.12.1993 р., передбачає, що телерадіоорганізації
ведуть мовлення державною мовою.
В одному із своїх матеріалів відомий політолог і літературознавець
М. Рябчук зазначає, що «амбівалентною є ситуація на телебаченні, де
формально діє закон, який зобов’язує всі компанії передавати не менше
половини програм українською мовою, проте реально (хоча й частково)
цей припис виконують лише державна компанія УТ-1 та «1+1»3.
Крім Конституції України та Закону «Про телебачення і
радіомовлення», питання мови в українському суспільстві регулюється
Законом України «Про мову» від 29.10.1989 р., Законом «Про
ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або меншин»,
рішенням Конституційного Суду України у справі про офіційне
тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування
державної мови органами державної влади, органами місцевого
самоврядування й у навчальному процесі в освітніх закладах.
Український уряд розуміє всю важливість питання мовної політики у
сфері телерадіоінформаційного простору. Адже загальновідомо, що мова
є не лише засобом комунікації між людьми, а й надзвичайно важливим
інструментом культури, оскільки за станом мови можна визначити стан
культури. Так, в одному із своїх інтерв’ю Л. Масенко, зазначає:
«Головним завданням нашої мовно-культурної політики має стати
якнайширша популяризація через засоби масової інформації української
культури і державне сприяння розвиткові усіх її форм. Зокрема,
демонстрація телевізійної продукції інших країн має здійснюватись в
україномовних перекладах»4. Автор вважає, що належна увага має
надаватися вдосконаленню культури мовлення і мови, особливо в
передачах для молоді та програмах для людей інших національностей і
етнічних груп, які проживають в Україні. Для них потрібно виділяти
відповідну частку інформаційного простору на загальнодержавних,
регіональних та місцевих каналах.
1
Приступенко Т. Деякі аспекти мовної політики держави щодо функціонування
інформаційного простору України // Актуальні проблеми журналістики: Збірник наукових
праць. – Ужгород, 2001. – С. 199-205.
2
Конституція України. Офіційне видання Верховної Ради України. – К., 1996. – 36 с.
3
Мельник Т. Про мову // Телерадіокур′єр. – 2002. – № 4 (35). – С. 1-122.
4
Там само.
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Прикладом дбайливого ставлення Уряду України до української мови
як до державної та розширення сфери її застосування стало прийняте 8
вересня 1997 р. положення «Про комплексні заходи щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови». Але становище мовлення
теле- і радіопрограм і після прийняття цього положення залишилось
незадовільним. Так, Держкомітет телебачення і радіомовлення України в
2003 р. зауважив, що «останнім часом, незважаючи на законодавче
закріплення за українською мовою статусу державної, відбувається
процес звуження сфери її застосування, що спричиняє соціальну напругу
в суспільстві та суперечить інтересам національної безпеки України,
хоча Закон України «Про телебачення і радіомовлення» передбачає, що
телерадіоорганізації ведуть мовлення державною мовою. Таким чином,
звужується сфера функціонування української мови, применшується її
роль як важливого чинника консолідації суспільства»1. Це була досить
гостра критика на адресу Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення, оскільки «вирішення важливих завдань з
реалізації державної мовної політики, які полягають у здійсненні заходів
щодо захисту української мови, сприянні українізації суспільного життя,
гарантуванні вільного розвитку мов національних меншин, покладені на
Державний комітет телебачення і радіомовлення України, а
контролюючим органом щодо виконання цих завдань є Національна рада
з питань телебачення і радіомовлення»2.
Результатом такої заяви стало рішення Нацради, яке передбачало
стовідсоткове мовлення державною мовою (вже з 19.04.2004 р.
ліцензування нових телерадіоорганізацій мало відбуватися з
урахуванням цієї вимоги, тобто в ліцензіях у графі «мова мовлення»
мало бути вказано – тільки українська) та створення 15.05.2004 р. у
Національній раді постійно діючої робочої групи з питань нормативного
використання державної мови у сфері діяльності аудіовізуальних засобів
масової інформації, задля законодавчого закріплення за українською
мовою статусу державної3. Діюча робоча група мала на меті не тільки
контролювати процес українізації політики мовлення на телеканалах, а і
вказати телерадіоорганізаціям, які користуються загальнонаціональними
каналами мовлення або ведуть міжрегіональне ефірне мовлення, на
нагальну необхідність забезпечити належні обсяги ефірного мовлення
українською мовою та невідкладно привести свою інформаційну
діяльність у відповідність з вимогами чинного законодавства щодо мови
програм і передач.
Потрібно сказати, що таке рішення Нацради викликало
незадоволення у багатьох телевізійників. Адже сама Нацрада видавала
1
Лист Державного комітету телебачення і радіомовлення України до Національної
Ради з питань телебачення і радіомовлення // Листування... – 2004. – Т. 1.
2
Іванов В.Ф. Законодавство і журналістика: становлення правової бази в Україні і
світовий досвід. – К.: Школяр, 1997.
3
Рішення Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо мови
загальнонаціональних каналів // Вісник національної Ради України з питань телебачення і
радіомовлення. – 2004. – 14 квітня. – № 2. – С. 1-23.
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ліцензії з визначенням в них різних сегментів мовлення (кому – 50%
української, кому – 75%), попри стовідсоткову норму вищезазначеного
закону. Тож у такі стислі терміни виконати його було проблематично, а
частіше – просто неможливо. Адже це спонукало до значних змін у
редакційній та кадровій політиці, а також і до фінансових витрат1. Тому
на шпальтах періодичних видань висловлювалися різні думки. Так
В. Лясовський,
продюсер
«5
каналу»,
стверджував:
«Загальнонаціональні канали мають вести мовлення державною мовою і
в цьому, безумовно, є сенс. Але є й інший бік медалі. Канал, який
заробляє гроші, повинен, в першу чергу, працювати на рейтинг. Якщо
при російському мовленні канал здобуде більшу аудиторію, то він не
може зневажати цим фактором. Тому тут потрібен компроміс»2.
М. Білецький, експерт Київського центру політичних досліджень і
конфліктології, вважає, що «російська мова має бути повністю усунена з
теле- та радіопростору України»3.
Таким чином, рішення Національної ради України з питань
телебачення і радіомовлення набуло великого резонансу, оскільки проти
нього виступили навіть російські політики, які, насамперед, висунули
звинувачення українському уряду з приводу утискання мовнокультурних запитів національних меншин, які проживають на території
України: «Розвиток державної мови в Україні, у тому числі на
телебаченні і радіо, є природним. Однак, необхідно пам’ятати, що цей
процес не повинен призводити до обмеження прав громадян країни, у
якій проживає 8 мільйонів росіян і близько третини населення вважають
рідною російську мову4.
Потрібно зазначити, що мовне питання завжди було досить
делікатним для України, оскільки, з одного боку, існувало прагнення до
широкого використання української мови, а з іншого – завжди слід було
враховувати права російськомовного населення на збереження свого
мовного середовища, закріплені у законодавстві. До того ж зрозумілість
обох мов для всіх чи для переважної більшості українських громадян
була беззаперечною, тому наполягати на домінуванні якоїсь із них ніхто
не мав потреби, а отже, й права. Ця байдужість до медіуму насправді
становила – незалежно від того, була вона щирою чи вдаваною –
потужний ідеологічний меседж. Ідеологія двомовності, що суперечить і
переконанням великої частини громадян, і задекларованим у Конституції
засадам державної політики, постала – передусім завдяки тому, що не
артикулювалася, – своєрідним написаним законом, який українські
медійники поділяли, підтримували практикою й навіть накидали,
роблячи безальтернативним. Відтак питання про вибір мови поставало
хіба що з огляду на вимоги ліцензії, про які зрідка нагадувала Нацрада
1
2

56.

3
4

Мовні фільтри телеефіру // Телерадіокур′єр. – 2004. – № 4 (40). – С. 1-122.
Чи заговорить Нагієв українською // Політика і культура. – 2004. – № 15 (244) – С. 1Там само.
Статистика знає все ... // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 169 (2340). – 14 вересня. – С. 5.
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або надто завзяті націонал-демократи. Не дивно, що українські
телеканали не виробили чи принаймні не оголосили чітких засад мовної
політики, не запровадили диференціації на рівні каналів, жанрів чи часу
мовлення, що якось сприяло ураховуванню інтересів різних груп
глядачів.

Прикметно, що навіть після того, як ставлення до мови знову стало, хай
тимчасово і під впливом маніпулятивної пропаганди, одним із головних
чинників поділу суспільства, ідеологи й імовірні практики нового
телебачення вважають за можливе оминати питання про те, якою
мовою/мовами телебачення «сприятиме демократичному перетворенню
країни, творенню європейської нації та задоволенню інтересів громадян».
Тобто, припускається, що громадянам усе одно, якою мовою – принаймні,
якою з двох уживаних у цій країні мов їх інформуватимуть. Це припущення
тим неадекватніше, що після перемоги «Помаранчевої революції» чимало
людей очікують (хай і не в першу чергу) розв’язання мовної проблеми, але
різні люди бачать це розв’язання по-різному. З одного боку, було обіцяно
дати громадянам змогу й далі говорити тією мовою, якою їм зручно, а з
іншого – поворот до Європи означає рішучіше впровадження української
мови, яке зробило б Україну подібною до європейських держав1.
А поки загальнонаціональні канали не просто працюють на російський
ринок, а у прагненні зекономити на дублюванні, щиро зневажають
україномовного глядача (який, зауважимо, все-таки не настільки
нечисленний). Показово, що, наприклад, не тільки НТН, а й «Інтер» часто
ігнорують навіть субтитри. Скарги на неперекладність виглядають
елементарним лукавством.
Отже, українська мова, на жаль, не стала ще справжнім господарем в
Україні. Дехто й досі вважає, що мовної проблеми в Україні не існує,
продовжує практику минулого десятиліття, від спадщини якого ми ніяк не
відмовимось. Бо можна було трохи мовити (в новинах, фільмах, ток-шоу,
рекламі) українською мовою, а трохи – російською, спочатку привчаючи
глядача до української мови американських серіалів, а потім наповнюючи
прайм-тайм російською («1+1»), почасти переводячи новини з російської на
українську («Інтер») або запрошуючи в україномовні новини російського
ведучого, який (ясна річ, не в Америку приїхав!) почав вести їх російською
мовою (ICTV). І все це без декларування засад, на яких ця практика, їх
тяглість чи зміна ґрунтується, в ім’я чого здійснюються, чиїм інтересам
відповідає. Припускалося, що в імя «стабільності», яка в дискурсі
Кучминського режиму, який активно рекламували провладні медіа, стояла,
безперечно, вище від прав. Власне, про мовні права в цьому дискурсі – й
політичному, й медійному – взагалі не йшлося.
І поки мовна політика, під якою розуміємо комплекс принципів втілення
творчим колективом телеканалу норм сучасної української мови, може бути
чітко окресленою керівним редакторським складом і обов’язковою до
втілення або «демократично розмитою», коли варіативність допускається, а
помилки не караються (інакше б вони не повторювалися), говорити про
докорінне перевтілення українського телебачення найближчим часом нам не
доведеться.
1
Кулик В. Якою мовою громадське телебачення задовольнятиме потреби громадян //
Телекритика. – 2005. – № 8-9. – С. 1-78.
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Жук О.О. (Чернівці)
МОВНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ
УКРАЇНСЬКОГО КОЛОРИТУ
ТЕЛЕПРОГРАМИ “ДАРУЄМО ПІСНЮ”
У статті досліджується мовні засоби творення українського
колориту в телепрограмі “Даруємо пісню”. Автор переконаний, що
комерційні програми потребують нових підходів і до їх композиції, і до
їх функцій.
Десь майже одразу по прийнятті закону про мови, за яким українська
мова нарешті стала державною (1989-1990 рр.), на радіо й телебаченні
почалася було практика “не крутити” в українських програмах
російських пісень. Можна було англійські, французькі, але не російські.
Хтось це вважав “торжеством справедливості”, хтось черговим
“перегинанням палиці”, хтось недолугістю “керівного рішення”, а ще
хтось… Та не в тім справа: не пісня як музично-поетичний твір мала
творити українськість українського ефіру, а той авторський і
виконавський контекст, у якому вона мала постати. Сьогодні це
обмеження не діє, але, за нашими спостереженнями, українського духу
нашим мовленим ЗМІ ще помітно бракує. Як можна змінити ситуацію?
Що може зробити сам теле- чи радіожурналіст, редактор, щоб принаймні
авторські програми мали український колорит. Не посміхайтесь, читачу:
про шаровари, вишиванки, кресані і кептарі з узваром і варениками
говорити у ХХІ ст. не будемо – йтиметься про ресурси української мови,
що лише вони здатні передати українську душу і змусити іншу душу
відчути себе з нею в гармонії.
Проблема не нами помічена. Л.Струганець, наприклад, навіть
студентам пояснює: “Велике значення має підвищення культури мови в
радіо- і телепередачах. Будь-яке слово, передане каналами засобів
масової інформації, володіє великим соціальним, психологічним і
емоційним впливовим потенціалом, що дозволяє говорити про
неухильне зростання ролі мови засобів масової інформації у вихованні
духовної культури людини”. І, справедливо підкресливши, що
“опосередковану роль у засвоєнні української мови, причому чи не
найефективнішу (виділено нами. – О.Ж.), виконують пізнавальнорозважальні програми, далекі від філологічної мети”, професор
Струганець висловлює жаль, що “на українському телебаченні мало
цікавих передач такого типу, рівень більшості досить-таки примітивний,
а мова ведучих дуже віддалена від мови живої, природної”1.
Природність, невимушеність, щирість особливо потрібні для таких
1
Струганець Л. Теоретичні основи культури мови: Навч. посібн. – Тернопіль, 1997. –
С. 74.
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передач, у яких звертаються до людей зі словами вдячності,
застереження, привітання. До таких передач належить, вважаємо, і
“Даруємо пісню”. Вже саме поєднання цих двох слів зобов’язує до
щирості й відповідної урочистості. Як у будь-якому привітанні, тут не
обійтися без певної гіперболізації почуттів у характеристиках і
побажаннях, але вона в жодному разі не має бути доведена до гротеску. І
пісня в дарунок мусить бути співзвучна з текстом-підведенням або
текстом-резюме. Ця гармонія можлива лише за умови, що творці
передачі не тільки бездоганно знають сучасну літературну мову, а й
естетичні та емоційно-експресивні ресурси національної, народної мови
взагалі, відчувають – і не з теорії, а внутрішнім чуттям – духовний вплив
мелодії і тексту.
Творець таких передач повинен образно мислити, що значить
“сприймати й оцінювати світ у конкретних картинах”1, картинах зорових
(пейзаж, інтер’єр), світло-тіньових (схід і захід сонця, ранкова зоря,
промінь сонця, що долає морок), слухових (дзвін, голос тиші, ревіння
бурі, свист вітру, гупання краплин дощу тощо), психологічних (любов,
радість, схвильованість, оптимізм, роздум…). І цей світ, сприйнятий
редактором,
ведучим
передачі,
повинен
ненав’язливо
бути
запропонований слухачеві, якому дарують цей світ або який він сам собі
замовив.
Для такої співпраці потрібен високий рівень культури, культури
мовлення зокрема. “Культура в мові – це її інтелектуальний, естетичний
і етичний потенціал, що проявляється в мовленні як результат багатьох
психолінгвістичних факторів, “чуття” мови, спрямованості на
самовдосконалення, внутрішнього прагнення до краси й контактності з
людьми свого середовища”. Автор передачі “Даруємо пісню”
“контактує” з різними людьми, а не лише “людьми зі свого середовища”.
І він зобов’язаний в адресаті розхвилювати таке “чуття” мови, яке тому в
іншій ситуації і не властиве, щоб допомогти цьому адресатові сприйняти
красу почуттів, укладених у “подарунок”. Справедливо писала Т.Панько:
“В аспекті широкого кола філософських питань, пов’язаних з темою
“мова і культура”, чи не найбільш цікавими є вияви в мові
індивідуальних людських можливостей формувати й збуджувати думку.
Те, що пізнаємо, впливає на нас естетично і морально. Мова не тільки
засіб порозуміння між людьми, а водночас є шляхом творення
естетичних і моральних ідеалів”2.
Зрозуміло, що замовлений “подарунок” редактор не може замінити
на інший на свій розсуд, за своїми морально-етичними ідеалами, але
гармонізувати підтекстівкою особу адресата і пісню-подарунок міг би.
Краща ситуація, коли замовник довіряє вибір “подарунка” редакторовіавторові, який, “познайомившись” із адресатом і маючи у своєму
розпорядженні належну (різноманітну за тематикою, жанрами,
виконавцями, хронологією тощо) фонотеку, забезпечить цю гармонію
1
2

С. 3.

Бацій І.С. Краса і сила слова. – К.: Рад. шк., 1983. – С. 10.
Панько Т.І. Мова і культура нації // Мова і культура нації: Зб. статей. – Львів, 1991. –
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(до речі, гармонія може творитися і контрастом тональності).
“Подарунок” як поздоровлення передбачає стан духовного
піднесення. Таке піднесення з прадавніх часів українцеві, якого
називають мрійником, творила пісня. “З глибини української душі
вихоплюється апострофа до пісні: Благословенна будь проміж жонами,
Відрадо душі і сонце благовісне! Зроджена з розкоші, окроплена
сльозами, Моя ти муко, мій ти раю, пісне! І так само з глибини
української свідомості мусимо признатися: те наше найбільше щастя і ті
наші скарби – це наше благословенство і наше прокляття одночасно”, –
писав М.Шлемкевич. І додавав: “Коли можна говорити про опій для
народу, то для українського народу не була ним і не є релігійність, але
пісенність”1.
Пісня – це не лише мелодія, це (чи не в першу чергу – в народних
піснях) й текст. У ньому – ознаки українськості, російськості,
польськості і т.ін. Професор В.Кононенко зазначає: “Можна
встановлювати “українськість” текстів, виходячи, скажімо, з українських
морфем і властивих їм значень, шукати ідіоматичність, що ґрунтується
на народному світорозумінні, етнографічно орієнтованих номінаціях,
однак і такий підхід, очевидно, ще не визначить усього кола проблем та
інтересів етнолінгвістики тексту. Виникає завдання осмислення мовної
свідомості через етнопсихологічні, соціокультурологічні, фонові й інші
чинники, що складають етнолінгвістичний компонент текстової
компетенції”2. Цілком сприймаючи цю настанову вченого, робимо
висновок, що для автора передачі “Даруємо пісню”, якщо він хоче, щоб
це не був колаж із випадкових пісень на замовлення для батьків і дітей,
родичів і друзів, наставників і колег і т.ін., замало спеціальної
журналістської освіти – широкі фонові знання можуть допомогти робити
кожну передачу як цілісний твір зі своїм сюжетом. По-науковому це
звучало б так: “Національно-культурні мовні компоненти можуть
виконувати текстотворчу функцію, за таких умов вони актуалізуються,
набувають значної емоційно-експресивної сили, ознак образності,
аксіологічної характеризації. Навколо таких компонентів виникають
розгалужені асоціативні утворення; вони нерідко зазнають семантичних
трансформацій, їхня попередня етнічна вмотивованість зберігається, але
в метафоризованих і символізованих виявах. У конкретних текстових
реалізаціях таке слово-образ розкриває повноту свого внутрішнього
вмісту, стає визначальним чинником формування семантичної
структури”3.
Все починається з “образу” замовника. Українське сприйняття дару,
дарунка, дарування, на думку збирачки і дослідниці українського
мовленнєвого етикету Світлани Богдан, закріпилося в таких стійких
1

Шлемкевич М. Душа і пісня // Українська душа. – К., 1992. – С. 105, 107.
Кононенко В. Етнолінгвістичні аспекти тексту // Мова. Культура. Стиль. – К.; ІваноФранківськ, 2002. – С. 25.
3
Кононенко В. Мова і народна культура // Мова. Культура. Стиль. – К.; ІваноФранківськ, 2002. – С. 18.
2
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виразах: Дар за дар, слово за слово; Краще давати, ніж брати; Легше
десятьом подарувати, ніж в одного попросити; Не подарунок дорогий,
а дорогá увага; Дар – не купля: не гудять, а хвалять”1. Звичай
обдаровувати в Україні дуже давній – його початки ще в язичницькому
жертвоприношенні. Християнство, його звичаєвість звели до рангу
подарунка крашанку, писанку, калачі і … коляду та щедрівку, навіть
новорічні посівання, які теж супроводжуються текстом-побажанням.
Характер подарунка (його форма, кольорова гама, практична
доцільність, символічна роль тощо) мав викликáти позитивні емоції,
мати призначення оберега або – за чорними намірами – слугувати
попередженням чи виявляти упередженість (“подарунки ворогів – не
подарунки”). Здавна в українців був звичай обдаровувати бідніших;
сьогодні поряд із цією традицією в побуті назагал спостерігається
прагнення обдаровувати і сильних світу цього (пригадаймо дні
народження “шефа”, коли довгі ряди вітальників юрмляться перед
порогом; так само і в останній путь проводжають не лише “люблячи”, а
й “за високим становищем”). Отак і в передачі “Даруємо пісню” плата за
замовлення визначає й обсяг підтекстівки, і довжину та частотність
“біжучої стрічки”, і навіть … мову, якою виголошується вітання.
Найбільша вада вітання – їх нещирість, фальш. Варто пам’ятати, що
“найкращий з подарунків – доброта”, “з доброї руки – подарунок
дорогий”, “дарунок – вияв вашої культури” і т.д.2 А ще в подарунку
людина, мабуть, хоче бачити повагу й увагу до себе як до особистості,
яка належить до певного роду й народу, який має свої символи, обереги,
традиції й обряди. Тому символи матері (вітчизни, землі, рідного дому,
неньки), води (з роси та чистої Вам води; йорданської цілющої води),
рушника (весільного, застільного, вінчального, проводжального), горіха
(здоровий, як горіх), сонця (сонячний характер, сонячна доля, сонячне
щастя, сонячний ювілей), калини (краси, здоров’я; рідного краю) дорогі
тому, хто їх знає. Образи-символи берегині (народу, роду, родинного
вогнища, традицій), ґазди, ґаздині (злагода, добробут, порядок),
лебедика, лебідоньки, соколика, голубоньки, горлички (сивої
горлиці) і т. ін. якнайкраще творять і український етнічний колорит, і
українську естетику, джерельно пов’язану з народним мелосом.
Звичайно, що лебедику і т.д. звертається до адресата замовник
подарунка, тобто адресант – від редакції такі звертання з їх
інтимізуючим колоритом не можуть використовуватись. Таким чином і
адресант, і редактор стають співавторами або ж адресант переймає своїм
пропонованим текстом роль редактора. Це спричинює трудність для
творця передачі – він не може досягти довершеного текстового
оранжування, реалізувати композиційний задум цілісності телевізійного
жанру «Даруємо пісню».
Переважна більшість телеглядачів і радіослухачів цієї передачі
визнають її сучасною формою передання своїх добрих почуттів до іншої
1
2

241.

Див.: Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. – С. 219.
Див.: Богдан С. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. – К., 1998. – С. 219-
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людини. В колективному листі одного педколективу до редакції читаємо
: «Ваша передача «Даруємо пісню» робить дуже важливу справу –
звеличує Людину, дає їй міцну підтримку і відчуття великої дружної
родини. Ви навчаєте цінувати кожен день життя, шанувати і матерів, і
коханих, сусіда і батька, бабусю й дідуся.
Тож сійте лиш мудре –
Хай родиться вічне,
Прекрасне і чисте,
Як хліб наш предвічний» (З редакційного архіву).
Як бачимо, вчителі вважають, що мудрістю твориться вічність, а
слово «предвічний», відоме з різдвяної коляди («Бог предвічний
народився…») визначає роль чистого і прекрасного такою ж високою, як
роль хліба. І ці ж учителі дали оригінальний приклад українськості
тексту привітання свого колеги з нагоди одержання ним літературної
премії : «Бажаєм, щоб Ви великими перевеслами в’язали вижаті снопи
людської поваги, вдячності і любові».
У розпорядженні редактора передачі є вже чималий «набір»
вітальних стереотипів, які можна кваліфікувати як засоби творення
українського колориту, наприклад: Козацької наснаги і відваги!
Козацького здоров’я! З козацьким ювілеєм! У ваговитості червоних
кетягів калини приходить ювілей; З роси Вам та чистої води! Многії
літа Вам! Сійся, родися, як жито і пшениця, доля щаслива... Щасливих
Вам зажинків! (або обжинків) та ін. Останнім часом адресанти нерідко
звертаються до Божої помочі для підсилення побажань :Хай Матір
Божа Вас охороняє, а Господь Бог з неба щастя посилає! Щоб многих
літ прожили Ви під Божим і людським благословінням! Хай Матір
Божа Вас охороняє, а Ісус Христос здоров’я посилає. І навіть таке:
„Щоб дар земний і хліб насущний під свічами молитов щодня
наповнювали наші столи, а промінь віри пробивався крізь ніжне
мереживо Святої Покрови”.
Кожне привітання починається прямим або переносним звертанням з
відповідними до особистості адресата і ставлення до нього адресанта
епітетами, конструкціями, а також ототожненням, порівнянням: мамо –
дорога, мила, люба, лагідна, дбайлива, турботлива, ріднесенька,
невтомна, невгомонна у праці; сива горличко, сива ластівко; мила
зозулько; берегине роду, наш оберегу; вогнику на життєвій дорозі; наше
сонечко; втіхо наша і розрадо; батьку (тату): дорогий, любий,
ріднесенький; надіє й опоро; радо і розрадо; щирий пораднику, надійний
оберегу; друзі (приятелі): вірні, віддані, щирі, надійні, незрадливі,
безкорисливі, випробувані, як подарунок долі; колеги: надійні,
доброзичливі, дорогі, глибокошановні; сину (донько): дорогий, любий,
радосте наша, втіхо наша, надіє наша; гордосте наша; сонечко наше;
зіронько наша; цвіте наш весняний; раю наш розмаю і т.ін.
Після таких звертань і ототожнень не може слідувати випадкова
пісня у подарунок, а лише така, що є улюбленою адресата, або така, що
гармонуватиме з його світобаченням і світооцінкою, підсилить добрі
побажання адресанта тощо. А отже, редактор має добре знати
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можливості студійної фоно- й відеотеки, бути й достатньо компетентним
у музичному мистецтві (зокрема, у народнопісенному). У зв’язку з цим
не можна доручати творення таких передач почергово, тільки щоб
вирішити проблему гонорарів за комерційними надходженнями.
Щоправда, це не може бути й одна людина, бо вона ризикує зійти на
шаблонність редакторських текстів і стереотипність пісенного матеріалу.
Дуже важливо, щоб замовлення приймала найбільш компетентна
людина, яка зможе запропонувати пісню-подарунок або підкоригувати
(після ознайомлення з „досьє” адресата) бажання адресанта – не лише
про оплату треба думати, а й про те, щоб передачу дивилися (або
слухали) як цілісний твір особливого жанру не лише зацікавлені люди,
які нервово переключають кнопки телевізора (радіо) в очікуванні слова
про них (від них), а й ті, хто присів відпочити перед екраном і зумисне
увімкнув концерт-поздоровлення.
Композицію передачі повинні забезпечувати не „великі гроші”, а
справжні естетичні смаки і висока мистецька культура. У міщанстві й
досі побутує думка, що українських пісенних чи інструментальних
творів, гідних ролі подарунка, надто мало, а тому замовляють переважно
сучасні „модні” шлягери, часто чужинецькі. Глядача (слухача) теж треба
ростити, і цю місію може успішно виконувати редактор і звукорежисер
передачі „Даруємо пісню”. Ми не заперечуємо, що пісні можуть бути
різними мовами, але вони мають передаватися з такими побажаннямипрезентаціями, які б викликали повагу не лише до того, кому будуть
подарунком, а й до виражальних можливостей самого подарунка...
Сучасне українське суспільство не є суспільством лише українців – з їх
менталітетом, етичними нормами, почуттями всебічного патріотизму.
Якраз ці почуття в кожного члена суспільства, безвідносно до його
національної ментальності, естетичних смаків (або нéсмаків) і
культурної компетентності могла б виховувати передача „Даруємо
пісню”. Це як у медицині – кожному хворому лікар віддає часточку
свого серця. З тією лише різницею, що тут усі здорові, хоч і часточку
серця, і працю мозку усе ж треба віддавати.
На наш погляд, комерційні програми з давніми традиціями
потребують нових підходів і до їх композиції, і до їх функції.
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Вокальчук Є.Л. (Рівне)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ
СПОРТИВНИХ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТІВ
У статті досліджуються культуромовні проблеми професійної
діяльності спортивних тележурналістів, аналізуються типові
мовленнєві помилки у сучасному теледискурсі, з’ясовуються причини
порушення орфоепічних, акцентуаційних, лексичних, стилістичних норм
сучасної української літературної мови; накреслено головні шляхи
мовностилістичного нормування спортивного теледискурсу.
Всебічне вивчення проблем культури мовлення ЗМІ є одним з
актуальних завдань сучасних мовознавчих, психо- та соціолінгвістичних,
лінгводидактичних
студій.
На
сучасному
етапі
активізації
державотворчих процесів у демократичному руслі велика увага
приділяється лінгвістичному аспектові діяльності засобів масової
інформації, зокрема, телебачення. Багатоаспектність такого явища, як
усне мовлення, цілком закономірно ставить його в центр наукових
зацікавлень вітчизняних та зарубіжних дослідників, причому не лише
мовознавців, а й психологів, соціолінгвістів, письменників, журналістів.
У поле зору дослідників потрапляють, зокрема, такі аспекти
дослідження специфіки усного мовлення: загальнотеоретичні проблеми
культури мови (О.Сербенська, С.Єрмоленко, М.Кожина, Н.Бабич,
М.Ільяш, Л.Струганець, Б.Головін, Г.Васильєва та ін.); особливості
публічного мовлення (Г.Сагач, Н.Бабич, Б.Головін, І.Шведов, П.Таранов,
П.Л.Сопер, І.Томан, Д.Карнегі); проблеми мовленнєвих жанрів
(А.Вежбицька, М.Бахтін); психологія усного мовлення (О.Леонтьєв,
І.Синиця); невербальні (паравербальні) засоби спілкування (Я.РадевичВинницький, Ф.Хміль, Т.Ніколаєва, О.Леонтьєв, А.Піз, Е.Холл);
комунікативні стратегії (А.Вежбицька, Г.Почепцов, Ф.Бацевич,
А.Москаленко, О.Селіванова, Є.Сидоров); культура наукового, учбового
спілкування (Б.Головін); культура ділового спілкування (А.Коваль,
Ф.Хміль, Т.Чмут, Я.Чорненький, Л.Зубенко, В.Нємцов); особливості
формування й удосконалення професійного мовлення вчителів
(О.Муромцева, В.Жовтобрюх, Л.Струганець), акторів (А.Гладишева) та
ін.; специфіка мови радіо і телебачення (О.Сербенська, С.Єрмоленко,
В.Лизанчук, Д.Баранник, О.Зернецька, Е.Багіров, В.Миронченко,
Ю.Покальчук, І.Мащенко, В.Франко, А.Багмут, І.Борисюк, Г.Олійник та
ін.).
Всебічного й комплексного аналізу потребує і сучасний спортивний
телевізійний дискурс, який певною мірою відбиває культуромовну
ситуацію в країні загалом та специфіку усного мовлення на
національному телебаченні зокрема. Метою статті є аналіз усного
мовлення вітчизняних спортивних телепрограм, виявлення головних
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причин порушення тележурналістами норм сучасної літературної мови,
накреслення основних шляхів подолання мовленнєвих помилок.
Основним матеріалом дослідження є телепрограми на спортивну
тематику, що транслюються на національному телебаченні, зокрема, на
каналах “УТ-1”, “Інтер”, “Новий канал”, “ICTV”, “1+1”, “5 канал”, а
також на місцевому телебаченні (м.Рівне).
В умовах національно-культурного відродження України ставляться
нові вимоги до працівника телеефіру – тележурналіста, ведучого,
коментатора, – здатного реалізовувати у професійно-мовленнєвій
діяльності завдання, що стосуються формування громадської думки,
виховання політично свідомих, з активною життєвою позицією членів
суспільства. Інакше кажучи, сучасний тележурналіст має бути
справжньою самобутньою мовною особистістю, котрою вважається
“мовець, який досконало знає мову, усвідомлено творчо володіє нею,
сприймає мову в контексті національної культури як духовну серцевину
її, користується мовою як органічним засобом самотворення,
самоствердження і самовираження, розвитку своїх інтелектуальних й
емоційно-вольових можливостей та як засобом соціалізації особи в
даному суспільстві”1.
Особливий інтерес учених викликають проблеми професійномовленнєвої діяльності журналіста. Провідною ідеєю багатьох
теоретичних та науково-практичних досліджень є така: глибоке
ознайомлення майбутніх працівників телеефіру з теоретичними засадами
культури мовлення, оволодіння практичними вміннями та навичками
грамотного, культурного мовлення, постійне самовдосконалення у
цьому напрямку дасть змогу стати високопрофесійними фахівцями у
сфері журналістики. Справжній тележурналіст має бути вправним у
вербальному й невербальному спілкуванні, мати звичку контролювати
своє мовлення, вимову, дикцію, інтонаційну виразність, правильність
слововживання, логічність; постійно працювати над збагаченням свого
мовлення; вміти аналізувати своє і чуже ефірне мовлення, виявляти
відхилення від норм, застосовувати різні засоби для їх подолання;
навчитися “ставити” свій голос, вміти “чути” його; робити партитуру
тексту; дбати про свіжість мовленнєвого ряду, плекати його звуколад,
естетичну довершеність, вишуканість. Тільки за умови систематичної
праці, усвідомлюючи всю її складність і основне – важливість для свого
професійного зростання, тележурналіст зможе досягти відчутних
результатів2. Цілком закономірним є той факт, що в процесі підготовки
тележурналістів особлива увага звертається саме на аспекти їхньої
професійно-мовленнєвої діяльності.
Мовлення спортивних тележурналістів – це спеціалізоване
використання журналістом-ведучим мовних засобів у процесі
спілкування з глядацькою аудиторією з метою донесення до неї
інформації певного ідейно-тематичного спрямування, а також
1

Струганець Л.В. Культура мови: Словник термінів. – Тернопіль, 2000. – С. 38.
Сербенська О.А. Культура усного мовлення. Практикум: Навч. посібник. – Львів,
2003. – С. 7.
2
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формування громадської думки з тієї чи іншої проблеми. Крім того,
мовлення спортивних тележурналістів частиною аудиторії глядачівслухачів сприймається й оцінюється як взірцеве, що накладає особливу
відповідальність на ведучого стосовно вибору ним адекватних мовних
засобів вираження певного змісту.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить про наявність в усному
мовленні спортивних тележурналістів значної кількості типових
помилок, з-поміж яких найчастотнішими є такі: ненормативна
напівпом’якшена вимова шиплячих; порушення правил вимови
асимільованих звуків; знеголошення дзвінких приголосних у кінці слова
(на відміну від російської мови) та ін. Наведені нижче приклади яскраво
свідчать про те, що телеведучі належним чином не дбають також і про
мелодику мовлення. Це стосується насамперед таких закономірних
чергувань службових слів та морфем, як-от:
•
прийменників у – в: Сабо кинув в бій Гавранчича (РС1 – “Інтер”,
“Подробиці. Спорт”; 04.04.05); В змаганнях беруть участь з
чоти́рнадцяти років (СО – “ICTV”, “Спорт”; 05.04.05);
•
прийменників з – із – зі: Хтось з гравців Боварії (ДДж – “УТ-1”,
ТФМ “Челсі – Баварія”; 06.04.05);
•
постфіксів -ся – -сь: Коулт змусив… зірватись з місць (ОВ –
“1+1”, “Проспорт”; 07.04.05); Гра скінчилась з рахунком… (МП – “1+1”,
“Проспорт”; 03.04.05).
Засади милозвучності української мови не є чимось особливим,
складним для засвоєння. В усному мовленні комуніканти активно
послуговуються цими загальними правилами, автоматично будуючи
фрази так, аби їх легко було вимовляти (і, відповідно, – легко сприймати
на слух). До того ж, із цією інформацією ознайомлюються учні
загальноосвітньої школи ще у 5 класі, тому незнання фахівцями (у
нашому випадку – тележурналістами) головних засад мелодики
української мови викликає в адресатів (слухачів) у кращому разі подив,
якщо не роздратування.
Крім орфоепічних помилок, мовлення спортивних телеведучих рясніє
порушеннями акцентуаційних норм, що зумовлене елементарним
незнанням правил наголошування загальновживаних українських слів.
Помилки засвідчено у словах, що належать до різних частин мови, як-от:
іменників (у т.ч. й у загальновідомих власних назвах): за́явку
пропонують, ві́дмови (ІМ – “ICTV”, “Факти. Спорт”; 02.03.05); сімейні
1
Список умовних скорочень прізвищ телеведучих: ВВ – Вацко Віктор, ВЗ – Завудський
Віктор; ВЩ – Щербачов Валентин; ГП – Полій Григорій; ДБ – Босянок Денис; ДДж –
Джулай Дмитро; ДШ – Шемберко Дмитро; ЄЗ – Зінченко Євген; ІМ – Мірошниченко Ігор;
МН – Несенюк Микола; МП – Падалка Марія; ОБ – Бутинський Олександр; ОГ –
Гливинський Олександр ; ОЖ – Журахівський Олександр; ОМр – Мрозович Олександр;
ОН – Нестеренко Ольга; ОП – Павлович Олександр; ОС – Степанищева Олена; ПЧ –
Черепін Павло; РК – Кадємін Роман; РС – Свірін Руслан; СП – Полховський Сергій; СПа –
Панасюк Сергій; Список умовних скорочень прізвищ талепрогам: “СН” – “Спортивні
новини”; “ССп”– “Світ спорту”; ТБГ – трансляція баскетбольної гри; ТФМ – трансляція
футбольного матчу.
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свя́та; у че́мпіонаті Німеччини (ОГ – “Нк”, “Гол!”; 06.02.05); випа́док
(ОС – “УТ-1”, “Світ спорту”; 30.03.05); Результати були вказані в
таблиці́ (СО – “ICTV”, “Спорт”; 05.04.05); Обидва рази́ (ІЦ – “УТ-1”,
“НФ”; 28.03.05); Фінансові витра́ти візьмуть на себе спонсори (АК –
“ICTV”, “Факти. Спорт”; 30.03.05); завдання́; Грає команда донецького
“Шахта́ря” (МН – “СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металург”
(Запоріжжя); 03.04.05);
прикметників: на но́вому полі (СО – “ICTV”, “Спорт”; 05.04.05);
ле́гка перемога (РС – “Інтер”, “Інтерспорт”; 04.04.05); матч мав стати
найяскра́вішим; без то́нкої гри (СП – ФД; 13.04.05);
числівників: по-друге́, перши́й (МП – “1+1”, “ТСН (Спорт)”;
03.03.05); В змаганнях беруть участь з чоти́рнадцяти років (СО –
“ICTV”, “Спорт”; 05.04.05); Іде… чоти́рнадцята хвилина першого
тайму… (МН – “СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металург” (Запоріжжя);
займенників: той сами́й Рінком (ІЦ – “УТ-1”, “НФ”; 07.02.05);
дієслів: змагався́ (СП – “1+1”, ТСН (Спорт); 10.03.05); Удар приня́ла
на себе команда суперника (АК – “ICTV”, “Факти. Спорт”; 30.03.05);
Один комплект гімнастичного знаряддя кошту́є… (ОЖ – “УТ-1”, “СК”;
03.04.05); 14 квітня про́йде матч… (ОЖ – “УТ-1”, “СК”; 03.04.05);
прислівників: знову́ (ІМ – “ICTV”, “Факти. Спорт”; 02.03.05);
насампере́д (ОГ – “Нк”, “Гол!”; 06.02.05);
серед службових частин мови: а́дже (ОМ –“Нк”, “Репортер-спорт”;
07.02.05) та ін.
У телетекстах на спортивну тематику найчастотнішими стосовно
неправильного акцентування виявилися такі слова: випа́док, нападни́к,
оди́надцять, чоти́рнадцять, завдання́, но́вий, ле́гкий та ін.
У деяких випадках зустрічається наголошення, характерне для
західних регіонів України – виділення передостаннього складу в слові
(як правило, це пояснюється впливом польської мови): Ви приве́ли
приклади… (ІЦ – “УТ-1”, “НФ”; 14.03.05), бу́ло (ОГ – “Нк”, “Гол!”;
06.02.05); доне́сти… тонкощі гри (СП – ФД; 13.04.05) і подібні.
Яскравими прикладами, що ілюструють перенесення акцентуаційних
норм російської мови на українську, є такі зразки: став на́ ноги, сніжки́
(ОМ – “СТБ”, ТФМ “Динамо” – “Вільярреал”; 17.02.05) замість
нормативних став на но́ги, сні́жки. Для російської ж мови характерні
прийменникові конструкції з наголосом саме на прийменнику1.
Отже, відхилення від норм правильної літературної вимови й
наголошування у багатьох випадках пояснюється незнанням мовцями
(телеведучими) закономірностей звукової реалізації українських фонем у
мовленнєвому потоці; перенесенням характерних особливостей
фонетичної та акцентуаційної систем російської мови на український
ґрунт. Не сформована належним чином артикуляційна база частини
мовців певною мірою пояснюється відсутністю у деяких тележурналістів
фахової лінгвістичної освіти, що забезпечує вільне практичне володіння

1

Ильяш М.И. Основы культуры речи. – К.; Одесса, 1984. – С. 48-49.
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мовою, глибокі знання її норм, належним чином розвинуті вміння та
навички грамотного усного мовлення.
У телерепортажах з футбольних матчів, у спортивних новинах
спостерігається
певна
тенденція
до
регулярного
вживання
коментаторами окремих розмовних, просторічних та жаргонних слів.
При цьому можна помітити, що деякі слова є, так би мовити, особливо
улюбленими, через що досить часто вживаються у телетекстах
спортивної тематики. Серед таких лексем найуживанішими є, наприклад,
такі: вколотити у значенні ‘з великою силою забити м’яч’; заштовхати у
значенні ‘всупереч перешкодам, забити м’яч у ворота’; завалити у
значенні ‘збити гравця суперників з ніг’; вишка у значенні ‘клуб вищої
ліги’ та ін. Чимало проаналізованих слів (на зразок пацан, вишка та ін.)
зареєстровано у “Короткому словнику жарґонної лексики української
мови” Л.Ставицької (К., 2003), однак із відмінним значенням чи
відтінком у значенні. Отже, окремі слова цілком могли б поповнити
загальний реєстр жаргонної лексики у лексикографічних працях
аналогічного типу.
У спортивному теледискурсі широко використовуються і такі
розмовно-просторічні слова та вирази, котрі, на думку мовців
(тележурналістів), покликані емоційно увиразнити текст, наблизити його
до слухацької аудиторії, що складається переважно як із власне
професіоналів (спортсменів та спортивних функціонерів), у чиєму
мовленні ці номінації є широко вживаними, так і з пересічних глядачів,
для яких розмовно-просторічна лексика є органічною. Отож, нами
засвідчено, зокрема, такі випадки слововживань: Така дурня спадає на
думку…; Зарядив м’яч в англійця; Тері не стовбичить в одному місці; У
підкаті знову видряпав м’яча (ПЧ – “УТ-1”, ТФМ “Дніпро – Ворскла”;
04.04.05); Андрієнко засунув м’яч у кільце (ОН – “Інтер”, “Подробиці.
Спорт”; 06.04.05); Спробуємо попорпатися в чоловічій збірній (ОЖ –
“УТ-1”, “СК”; 03.04.05) та ін.
Закономірним видається висновок про те, що працівники телеефіру
для адекватної передачі власного творчого задуму мають ретельно
добирати лексичні мовні засоби з невичерпного арсеналу саме
літературної мови, а не з периферійних зон національної мови.
Недотримання цієї вимоги призводить, зокрема, до того, що
нелітературні лексичні вкраплення порушують стилістичну цілісність
тексту,
стимулюють
глядацьку
аудиторію
до
аналогічного
слововживання ненормативних елементів.
Свідченням негативного впливу російської мови на українську є
величезна кількість зросійщених форм, уживаних у спортивному
теледискурсі. Показово, що до таких русизмів, як правило, є повноцінні
українські відповідники.
Розглянемо типові випадки порушення лексичних норм сучасної
української мови внаслідок інтерференції (результати аналізу
фактичного матеріалу представлені у поданій нижче таблиці).
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Таблиця 1. Русизми в мовленні телекоментаторів.
Приклади порушення норм
слововживання

№
1

Перша жовта карточка (ДБ – “УТ-1”, ТФМ
“Динамо” (Київ) – “Металіст”; 06.03.05)
Що витворяють ці гімнасти! (ОЖ – “УТ-1”, “СК”;
03.04.05)
З центра поля убіг півзахисник албанців (РК –
“Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”; 9.02.05)
І начать все спочатку (ВЩ – “УТ-1”, “Спорт і ми”;
02.04.05)
Не вспів закинути м’яч до кільця (ГП – ТБГ
“Київ” – “Будівельник”; 22.04.05)
Гра може закінчитися непевним образом (ГП –
ТБГ “Київ” – “Будівельник”; 22.04.05)
Білети будуть влаштовані для всіх слоїв
населення (ОЖ – “УТ-1”, “СК”; 03.04.05)
Уходить з поля (МН – “СТБ”, ТФМ “Динамо”
(Київ) – “Металург” (Запоріжжя); 03.04.05)
на протязі місяця (ОС – “УТ-1”, “ССп”; 01.04.05;
ОМр – “Рівне-1”, “НР”; 30.03.05); ; на протязі
матчу (ПЧ – “УТ-1”, ТФМ “Дніпро” – “Ворскла”;
04.04.05)
Остановимось на початок матчу; Корниленко
проривається до воріт, щоб остановить білоруса
(ПЧ–“УТ-1”, ТФМ
“Дніпро” – “Ворскла”;
04.04.05); Арбітр остановив гру (МП – “1+1”,
“Проспорт”; 03.04.05)
Вверження в команду (ОН – “Інтер”, “Новини
(Спорт)”; 01.03.05)
До послєднєго йшов… (РС – “Інтер”,
“Інтерспорт”; 04.04.05); До послєднєго часу; на
протязі (ОС – “УТ-1”, “ССп”; 01.04.05; ОМр –
“Рівне-1”, “НР”; 30.03.05); До посліднього часу
спортсмени вірили у перемогу (ДШ – “УТ-1”,
“СН”; 01.04.05)

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

Нормативний відповідник

картка
виробляють
утік, відбіг
почати
не встиг / не встигнув
чином
квитками будуть забезпечені
усі верстви населення
іде
протягом

Зупинимося на початку…;
зупинити;
зупинив
вторгнення
До кінця йшов…;
До останнього часу

Використання мовцями чужорідних лексичних елементів свідчить
про неналежне володіння нормами українського слововживання, про
нездатність оперативно й адекватно (щодо українськомовних норм)
відреагувати на певну ситуацію добором необхідного слова (нагадуємо,
що мова йде передусім про коментування футбольних матчів, котре, як
правило, здійснюється в прямому ефірі й часом вимагає блискавичної
реакції телеведучого на гострий епізод гри).
Порушення норм фіксується й у фонетичному оформленні слів,
значення яких спільне у російській та українській мовах (як правило, це
слова, що мають однаковий корінь):
Таблиця 2. Зросійщені форми українських слів.
№
1

Приклади вживання зросійщених словоформ
Хоча б в ні[ч’йу] звести цей поєдинок (СПа – “СТБ”,
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металург” (Запоріжжя);
03.04.05);
Стойку від воріт (СП – “1+1”, “Проспорт”; 03.04.05)
Шарф[і]к на шиї вболівальника (ВЗ – “УТ-1”, “Вісті
тижня”; 03.04.05)
А поки вболівальники і пілоти готуються до гонки,
інші обговорюють лазійку… (ОН – “Інтер”, “Новини
(Спорт)”; 01.03.05)
…Я… думаю, що він зможе сиграти такий матч (ДБ –
“УТ-1”, ТФМ “Ювентус” – “Ліверпуль”; 05.04.05)
…почався другий етап ігри (ОН – “Інтер”,
“Подробиці. Спорт”; 06.04.05)
М’яч знаходився в пальотє (ДБ – “УТ-1”, ТФМ
“Ювентус” – “Ліверпуль”; 05.04.05)
М’яч у врага (РК– “Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”;
9.02.05)
М’яч вирвав сопєрнік (РК– “Інтер”, ТФМ “Албанія –
Україна”; 9.02.05)
два – ноль; (СП –“1+1”, “Проспорт”; 14.02.05);
Рахунок ноль – один (РС – “Інтер”, “Проспорт”;
04.04.05); Збірні зіграли два – ноль; рахунок
залишається два – ноль (ДШ – “УТ-1”, “СН”;
01.04.05); Динамівці виграли з рахунком “п’ять –
ноль” (МН – “СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ) –
“Металург” (Запоріжжя)”; 03.04.05)

Стійку
Шарфик
Лазівку [РУС-78: 314]
зіграти
гри
у польоті
Буквально – у ворога;
у контексті ж – у
суперника
суперник
нуль

Показово, що русизми, які засмічують мовлення телеведучих,
представлені не лише повнозначними частинами мови, поширені вони й
серед службових слів та вигуків:
•
сполучників – Но і в “Оболоні” також не всі м’ячі вийшли…
(СПа – “СТБ”, ФМ “Динамо” (Київ) – “Металург” (Запоріжжя);
03.04.05); Но тут в нього серйозні козирі (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Ювентус”
– “Ліверпуль”; 05.04.05) замість українського заперечного сполучника
але, синонімічними до якого є сполучники проте, однак, втім (утім);
•
прийменників – М’яч полетів мимо воріт (РС – “Інтер”,
“Подробиці. Спорт”; 04.04.05) замість прийменника повз;
•
вигуків – Усьо! Дав м’яч Ковачу (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” –
„Баварія”; 06.04.05) замість Все! (Усе!).
У мовленні телеведучих є чимало помилок, зумовлених впливом
російської граматики. Це стосується, наприклад, неправильного
вживання українських відмінкових форм; особливо часто це
спостерігається:
1) у конструкціях з місцевим відмінком іменника (з прийменником
по) – Розписався м’ячем по воротам (ОБ – “ISTV”, “Факти. День”;
07.04.05); Мав нагоду пробити по воротам (СПа – “СТБ”, ТФМ
“Динамо” (Київ) – Металург” (Запоріжжя)”; 03.04.05) , нормативною є
форма по воротах; “Дніпро” грає по тактиці…; відзначити гру по
першому тайму (ПЧ – “УТ-1”, ТФМ “Дніпро – Ворскла”; 04.04.05),
правильно – за тактикою/таймом;
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2) у конструкціях з орудним відмінком іменника - Хтось з
гравців… зарядив м’ячом (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”;
06.04.05); з м’ячом О.Гусєв (РК - “Інтер”, ТФМ “Албанія - Україна”;
9.02.05), треба – (з) м’ячем;
3) у конструкціях з родовим відмінком іменника, найчастотнішою
є помилка у такому словосполученні: з центра поля (РК – “Інтер”, ТФМ
“Албанія – Україна”; 9.02.05) замість з центру поля, оскільки закінчення
-а іменник має лише коли стосується математичного терміна1;
4) у складних числівниках на зразок п’ятидесятиметрова дистанція
(ОБ – “ISTV”, “Факти. День”; 07.04.05) замість нормативного
п’ятдесятиметрова дистанція.
Підсумовуючи сказане, зауважимо, що удосконалення мовлення
сучасного телеведучого передбачає його активну безперервну роботу
над собою, при цьому чистота мовлення несумісна з уживанням
зросійщених лексичних одиниць.
Серед типових випадків порушення вимоги точності мовлення у
спортивному теледискурсі – помилки у вживанні синонімічних слів.
Тільки ретельний добір необхідного слова із синонімічного ряду
сприятиме точності вислову, адекватній (щодо змісту і форми) передачі
інформації.
Дуже часто неточність виникає також у тих випадках, коли слово
вжите у приблизному значенні. Розглянемо типові приклади таких
порушень і можливі варіанти відредагованих відрізків контексту:
Таблиця 3. Порушення точності у слововживанні.
№
1

Порушення точності слововживання
Забротта майже не ходив на лінію суперника (ДБ –
“УТ-1”, ТФМ “Реал” (Мадрид) – “Ювентус”
(Турин)”; 09.03.05)
Його партнери теж намагаються діяти по м’ячу
(ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”; 06.04.05)
Корниленко встановив остаточний підсумок (РК–
“Інтер”, “Інтерспорт”; 1.03.05)
Половина стадіону... оплескує Зідану (ДБ – “УТ-1”,
ТФМ “Реал” (Мадрид) – “Ювентус” (Турин)”;
09.03.05)
достатньо грубо зіграв футболіст Реала (ДБ – “УТ1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”; 22.02.05);
Бідолашно сьогодні виглядає капітан “Ювентуса”;
(ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”; 22.02.05)
Ошелешений голос (СП – “1+1”, “Проспорт”;
14.02.05)
Ще сім хвилин є у “Ювентуса”, щоб забити такий
благанний м’яч (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Реал”
(Мадрид) – “Ювентус” (Турин)”; 09.03.05); Трезеге
забиває цей благанний для “Ювентуса” м’яч (ДБ –
“УТ-1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”; 22.02.05)
Білети будуть влаштовані… (ОЖ – “УТ-1”, “СК”;

2
3
4
5
6
7
8

9
1

Виправлений варіант
Не ставав (не виходив за
лінію)
бити по м’ячу
…встановив…
результат
Аплодує
досить грубо…
Нещасно…
Здивований
Довгожданий,
довгоочіку-ваний

Білети

Орфографічний словник української мови. – К., 1994. – C. 827.
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03.04.05)
Максимально наситив лінію півзахисту… (ДБ –
“УТ-1”, ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металіст”;
06.03.05)

розповсюджені
посилив

Уміле користування паронімами теж сприяє точності мовлення.
Нерозрізнення значень близькозвучних слів може призвести до
непорозумінь між мовцем і співрозмовником, напр.: Це була навісна
передача (РК – “Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”; 9.02.05) замість
нависна, оскільки навісний – синонім до слова божевільний1.
Неабияка роль у досягненні точності мовлення належить порядкові
слів,
завдяки
якому
досягається
смислова
й
інтонаційна
відокремлюваність членів речення. Втім, в усному мовленні спортивних
тедеведучих порядок слів у реченні часто порушується, що, очевидно,
відбувається під впливом насамперед чинників психологічного
характеру, а саме – внаслідок природного хвилювання мовця, коли
програма ведеться в прямому ефірі. Помилки аналізованого типу умовно
можна розподілити на кілька груп:
1) невиправдана зміна прямого порядку розташування підмета й
присудка: Підрізав Руслан Костишин м’яч (ПЧ – “УТ-1”, ТФМ “Дніпро –
Ворскла”; 04.04.05);
2) дистанційний “розрив” компонентів складеного дієслівного
присудка: …а удару не вдалося завершального завдати (ДБ – “УТ-1”,
ТФМ “Динамо (Київ)” – “Металіст”; 06.03.05); Гравець намагається
ближче до передньої лінії вийти… (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі –
Баварія”; 06.04.05);
3) нехарактерна постпозиція прикметника щодо означуваного
іменника: удару не вдалося завершального завдати (ДБ – “УТ-1”, ТФМ
“Динамо (Київ)” – “Металіст”; 06.03.05); У ці хвилини стартові команди
фолять (РК – “Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”; 9.02.05);
4) постпозиція займенника щодо означуваного слова: …Не можуть
винести м’яч за межі половини своєї поля (СПа – “СТБ”, ТФМ “Динамо”
(Київ) – “Металург” (Запоріжжя); 03.04.05)
5) зміна первинної позиції прислівника (препозиції) щодо
означуваного слова (у таких конструкціях прислівник займає
нехарактерну для нього постпозицію): непогана дуже передача; на
тридцять п’ятій приблизно хвилині; (МН – “СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ)
– “Металург” (Запоріжжя); 03.04.05);
6) препозиція прямого додатка щодо присудка: Баварія м’яч
випустила за лінію…; Ось так швидко “Челсі” рахунок відкриє… (ДДж –
“УТ-1”, ТФМ “Челсі” – „Баварія”; 06.04.05)
7) дистанціювання препозитивної обставини і постпозитивного
присудка: Стрімголов на ворота Шовковського албанці не мчать (РК –
“Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”; 9.02.05).
1
Словник синонімів української мови: В 2 т. / А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк,
С.І.Головащук та ін. – К., 2001. – Т. 1. – C. 869.
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У спортивному теледискурсі частими є різноманітні помилки у логіці
викладу. Головними причинами появи цих помилок є наступні:
1. Порушується вимога значеннєвої (семантичної) сполучуваності
слів у фразі, що призводить до появи алогізмів на зразок усіх
переповнювали почуття та емоції, від яких було тісно в залі (СП – “1+1”,
“Проспорт”; 26.04.05); Висловимо хвилину мовчання… (СПа – “СТБ”,
ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металург” (Запоріжжя”; 03.04.05).
2. Введення у фразу зайвих слів (плеоназмів), які структурно
обтяжують фразу, залишаючись “порожніми”, напр.: Ви бачили, що
поле, воно не було готове (ІЦ – “УТ-1”, “НФ”; 14.03.05); Ситуація пішла
на погіршення (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”; 06.04.05) –
замість ситуація погіршилась; Станом на початок матчу (ПЧ – “УТ-1”,
ТФМ “Дніпро” – “Ворскла”; 04.04.05) – замість на початку матчу; Мінус
5 градусів морозу (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Динамо” (Київ) – “Металіст”;
06.03.05).
3. Неправильна побудова рядів однорідних членів речення, коли в
нього входять родові й видові поняття, напр.: Вже він пішов боротьбою,
руками; Так пропущений, так попущений м’яч (ДДж – “УТ-1”, ТФМ
“Челсі“– “Баварія”; 06.04.05).
4. Надлишок чи недоречність вставних і вставлених конструкцій: Як
на мене, я не помітив, але замін, здається, не було; Більш тут, напевно,
справа в тому, що… (РК – “Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”; 9.02.05);
Знову тут накривають, що називається, всі спроби “Реала” (ДБ – “УТ-1”,
ТФМ “Реал” (Мадрид) – “Ювентус” (Турин)”; 09.03.05); І зараз ну,
власне, напруження нема (СПа – “СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ) –
“Металург” (Запоріжжя); 03.04.05).
5. Порушення смислового зв'язку, що досягається лексичним
повтором, “нанизуванням” речень між окремими висловлюваннями у
тексті: Буті, ветеран команди, нападник теж… (РК – “Інтер”, ТФМ
“Албанія – Україна”; 9.02.05); Корніленко, ось цей гравець пішов в обхід
(ПЧ – “УТ-1”, ТФМ “Дніпро” – “Ворскла”; 04.04.05).
6. Порушення порядку розташування компонентів речення,
передусім займенників. З метою уникнення тавтології у тексті
займенник, як правило, замінює попереднє слово, виражене іменною
частиною мови. У спортивному теледискурсі зафіксовано помилкові в
цьому плані висловлювання, напр.: Рикун не чіпав цей м’яч. Він був в
офсайді (ВВ – “Інтер”, ТФМ “Дніпро” – “Партизан (Бєлград)”; 24.02.05).
Займенник він стосується у даному разі м’яча, тоді як мова йде про
гравця, який перебував в офсайді. Аналогічних випадків неправильного
використання займенників у мовленні телеведучих чимало.
7. Поява стилістичного дисонансу, який створюється недоречним
вибором лексичних елементів: Роналдо прокинув поміж ніг Замбротті у
своєму королівському стилі (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”;
22.02.05).
8. До порушення змісту сказаного призводять еліптичні конструкції,
іноді це зумовлює створення небажаного стилістичного ефекту, як-от:
Воронін грає під Шевченком (РК – “Інтер”, ТФМ “Албанія – Україна”;
9.02.05); Камаранезі головою знаходить Ібрагімовича (ДБ – “УТ-1”,
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ТФМ “Реал” (Мадрид) – “Ювентус”(Турин)”; 09.03.05) замість
…головою зіштовхується з….
9. Неузгодженість підмета з присудком: Троє гравців [замість
одинадцяти?– Є.В.] “Вільярреала” залишається на полі (ОМ – “СТБ”,
ТФМ “Динамо” – “Вільярреал”; 17.02.05).
10. Тавтологія ускладнює сприйняття змісту повідомлення: Чи
вплине арбітр, може вплинути на матч? (ІЦ – “УТ-1”, “НФ”; 07.02.05);
Грудьми зупинив м’яч, на місці обіграв м’яч (ОМ – “СТБ”, ТФМ
“Динамо” – “Вільярреал”; 17.02.05); Дель П’єро отак заховав удар в
момент удару таким різаним ударом (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Реал”
(Мадрид) – “Ювентус” (Турин)”; 09.03.05); Зазнав травмованої травми з
півзахисником збірної Туреччини… (ОП – “УТ-1”, “ССп”; 03.04.05).
Окрім аналізованих випадків, порушення логічності мовлення
виникає внаслідок неправильного вживання багатозначних слів, які
вимагають точного контексту, що не допускав би двозначного чи
спотвореного сприйняття змісту. Як свідчить фактичний матеріал,
неправильне вживання полісемантичних слів часто призводить до появи
комічного ефекту, напр.: Йому було важко спіймати ворота (ПЧ – “УТ1”, ТФМ “Дніпро” – “Ворскла”; 04.04.05); …Фролов відправив шайбу в
сусідні ворота (ОН – “Інтер”, “Подробиці. Спорт”; 06.04.05); Оце вже
круглий удар був!.. (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Ювентус” – “Ліверпуль”;
05.04.05); Роберто Карлос без піднятих очей виконував цю передачу (ДБ
– “УТ-1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”; 22.02.05); Звук двигуна катера на
тлі океану був неперевершений (ОН – “Інтер”, “Новини (Спорт)”;
01.03.05); Треба намагатись грати по м’ячу (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі”
– “Баварія”; 06.04.05); Дель П’єро сьогодні пролітає над усіма м’ячами
“Юве” (ДБ – “УТ-1”, ТФМ “Реал” – “Ювентус”; 22.02.05).
У сучасному спортивному теледискурсі, особливо під час прямої
трансляції футбольних матчів, коли від коментатора вимагається
оперативна оцінка швидко змінюваних на полі ігрових ситуацій,
допускається велика кількість помилок, у результаті яких увесь зміст
висловлювання сприймається як алогічний і викликає в уважного
слухача закономірні зауваження чи запитання (які, на жаль, так і
залишаються без відповіді, оскільки прямий зворотний зв’язок із
коментатором під час трансляції практично відсутній). Спробуємо
узагальнити зібраний фактичний матеріал, “пропустивши” його через
призму сприйняття пересічного глядача/ слухача, “озвучивши” певні
зауваги щодо почутих з уст телекоментаторів часом досить-таки дивних
сентенцій.
Таблиця 4. Алогізми у мовленні футбольних
телекоментаторів.
№

Алогічні висловлювання

1

Навряд чи цей гол побував у сітці воріт (ПЧ – “УТ-1”,
ТФМ “Дніпро” – “Ворскла”; 04.04.05)

2

[ч’і]то пас, [ч’і] то удар – [шч’ос’] середнє вийшло (СПа –
“СТБ”, ТФМ “Динамо” (Київ) – „Металург” (Запоріжжя);
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Зауваги

Якщо гол – то
обов’язково у сітці
воріт.
Що ж саме це
було??
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3

03.04.05)
[м’ач’] вдарився йому не в те місце голови, яким
можна було пробити по воротам (СПа – “СТБ”, ТФМ
“Динамо (Київ) – Металург (Запоріжжя)”; 03.04.05)

4

М’яч, коли падає, він долітає майже до самої землі (ДДж –
“УТ-1”, ТФМ “Челсі – Баварія”; 06.04.05)

5

Є гравці, які самі можуть
розібратися в футболі (ДДж –
“УТ-1”, ТФМ “Челсі” –
“Баварія”; 06.04.05)

6

Якщо треба поборотися, кинутися з головою на гравця, то
це добре робить Дідьє Дрогба (ДДж – “УТ-1”, ТФМ
“Челсі” – “Баварія”; 06.04.05)

7

Така дурня спадає на думку тим, хто складає правила
(ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”; 06.04.05)

8

Мабуть, треба буде вивч[і]ть, хто там де сидить на лаві
запасних, бо є там такий, [шч’о] відповідає за це (ДДж –
“УТ-1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”; 06.04.05)
Якщо вже поставив спину супернику, то тримайся до
кінця, без усього цього цирку (ДДж – “УТ-1”, ТФМ
“Челсі” – “Баварія”; 06.04.05)
Питання не в тому, [шч’оп] стінку пробити, а [шч’оп]
[м’ач’]в ворота полетів (ДДж – “УТ-1”, ТФМ “Челсі” –
“Баварія”; 06.04.05)

9
10

Виявляється,
є
спеці-альне “місце
голови”,
яким
б’ють у ворота.
Це звучить
як
справжнє
“відкриття”.
Отож, є й такі, що
самі не можуть
“розібратися”, хто
ж
тоді
їм
допомагає?
Невже
справді
Дрогба кидається
на суперників “з
головою”?
І
ця
дурня
стосується
правил??
І хто ж це “такий”?
І справді, навіщо
цирк у футболі?..
Це
–
справді
слушне
зауваження.

Як бачимо, більшість причин порушення логічності викладу має
лінгвістичну основу, оскільки логіка викладу реалізується засобами
літературної мови, зокрема її морфологічними та синтаксичними
ресурсами. Проте й екстралінгвістичні чинники не другорядні.
Інтелектуальний розвиток, евристичні нахили, навички слухати себе
(контролювати своє мовлення), почуття міри щодо кількості мовлення,
життєвий досвід – усе це теж сприяє логічності. Отже, щоб причина
можливого алогізму не “спрацювала”, телеведучим необхідно подбати
про високу культуру мислення і про культуру спілкування українською
мовою.
Усне мовлення спортивного телеведучого обов’язково має бути
різноманітним і багатим, неповторно індивідуальним. Як відомо,
джерелами багатства й різноманітності усного мовлення є лексичні,
фразеологічні, словотвірні, граматичні, стилістичні ресурси мови. У
спортивному теледискурсі ми зафіксували велику кількість
різноманітних одиниць, котрі увиразнюють, індивідуалізують
“мовленнєвий простір” телеефіру. Позитивно, що спортивні
тележурналісти широко використовують виразові засоби української
мови, що значною мірою індивідуалізує їхнє мовлення, робить його
неповторним, оригінальним. Цьому сприяє використання слів у
переносному (образному) значенні, внаслідок чого повідомлення
набуває оцінно-експресивного забарвлення. На підставі аналізу
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телетекстів помічено, що в ідіостилі спортивних тележурналістів
виділяються такі образні номінації:
1) епітети: елегантний пас (ДБ – “УТ–1”, ТФМ “Реал” –
“Ювентус”; 22.02.05); елегантні передачі м’яча (ЄЗ – “1+1”, “Проспорт”;
06.04.05); Удар вийшов розкішний (ДДж – “УТ–1”, ТФМ “Челсі” –
“Баварія”; 06.04.05);
2) метафори, серед яких виокремлюється дві підгрупи образних
назв:
а) узуальні номінації – Сформували кістяк збірної; “кроліст” – у
значенні ‘плавець стилем “кроль”’ (ОМ–“Нк”, “Репортер. Спорт”;
17.03.05); легіонери (СП –“1+1”, “Проспорт”; 14.02.05) – у значенні
‘іноземні гравці у складі української команди’; 22.02.05); колонія
“Шахтаря”… – у значенні ‘команда’ (СП –“1+1”, “Проспорт”; 14.02.05);
Сабо кинув в бій Гавранчича (РС – “Інтер”, “Подробиці. Спорт”;
04.04.05); Виграв повітряний бій (ДБ – “УТ–1”, ТФМ “Ювентус” –
„Ліверпуль”; 05.04.05); Доля великого кришталевого глобусу вирішиться
у суботу (ОМ – “Нк”, “Репортер. Спорт”; 17.03.05);
б) оказіональні переносні значення: Поступово розхитують чорнобілу оборону футболісти “Реала” (ДБ – “УТ–1”, ТФМ “Реал” (Мадрид) –
“Ювентус” (Турин)”; 09.03.05); Розписався м’ячем по воротах (ОБ –
“ISTV”, “Факти. День”; 07.04.05); Євген Плющенко зняв чемпіонську
корону (ОМ – “Нк”, “Репортер. Спорт”; 17.03.05); Чи зможе команда так
заколисати суперника… (ДДж – “УТ–1”, ТФМ „Челсі” – „Баварія”;
06.04.05). Принагідно зауважимо, що іноді намагання оригінально
висловитися призводить до створення образних номінацій, котрі
дисонують із контекстом, як-от: …хтось із пташиної пари – Воробей,
Воронін…(ІЦ – “УТ–1”, “НФ”; 28.03.05); …потойбічні сили залишили
збірну за межами плей-оф (ІЦ – “УТ–1”, “НФ”; 28.03.05); На поле
випливає Жозе Мауріньйо (ДДж – “УТ–1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”;
06.04.05);;
3) метонімія: З цим завданням найкраще впоралися біло-сині (РС –
“Інтер”, “Новини”; 07.04.05); помаранчево-чорні вийшли вперед (ОГ –
“Нк”, “Гол!”; 22.05.05); Розслабився “Шахтар”… (РС – “Інтер”,
“Подробиці. Спорт”; 04.04.05);
4) парафрази: четверта ракетка світу буквально знищила суперника
(СП –“1+1”, “Проспорт”; 14.02.05) – у значенні ‘тенісист Піт Сампрас’;
Дуже грамотно все зробив бразильський феномен – у значенні ‘Салаєтта’
(ДБ – “УТ–1”, ТФМ “Реал” (Мадрид) – “Ювентус” (Турин); 09.03.05);
…дістався першій ракетці світу – у значенні ‘тенісистові Андре Агассі’
(РК – “Інтер”, “Інтерспорт”; 04.04.05) і под.
Порівняно рідко спортивні тележурналісти вдаються до таких засобів
емоційно-експресивного увиразнення контексту, як градація – В Австрії,
де триває чемпіонат з біатлону, виграв не німець і не норвежець, а чех
Досталь (СП – “1+1”, “ТСН (Спорт)”; 10.03.05) – та оксиморон:
Баскетболісти повільно поспішали (ОБ – “ICTV”, “Факти. Ранок”;
07.04.05).
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Усному мовленню працівників телеефіру значною мірою надає
експресії доречне використання фразеологізмів. У переважній більшості
вживання таких одиниць забарвлює контекст розмовним колоритом,
напр.: добряче попсували нерви суперникові (АР – “1+1”, “Проспорт”;
14.02.05); команда отримала на горіхи (ОГ – “Нк”, “Гол!”; 06.03.05);
Тепер кинемо оком тут… (ВЩ – “УТ–1”, “Спорт і ми”; 02.04.05);
Футболісти не пасли задніх (ОВ – “1+1”, “Проспорт”; 07.04.05);
…суперників пошили в дурні (ОГ – “Нк”, “Гол!”; 22.05.05). Рота свого
розкрив і щось там… (ДДж – “УТ–1”, ТФМ “Челсі” – “Баварія”;
06.04.05); …в нього є серйозні козирі (ДБ – “УТ–1”, ТФМ “Ювентус” –
“Ліверпуль”; 05.04.05).
Отож, чим рідше в “мовленнєвому просторі” спортивного
теледискурсу повторюються одні й ті ж знаки, а також стандартні
комбінації знаків, тим мовлення спортивних тележурналістів багатше й
оригінальніше, що завжди привертає увагу глядачів та слухачів,
викликає у них інтерес до повідомлюваної інформації. Втім, як слушно
зауважує Н.Бабич, не слід багатство мовлення ототожнювати з кількістю
застосованих для передачі певної інформації знаків: головне –
інформативна, а не словесна виповненість тексту (нерідко кількома
словами буває сказано більше, аніж довгими деталізованими
розповідями)1.
Вплив телебачення на формування мовної культури адресатів
незаперечний. Не менш вагомим є також вплив конкретної мовної
особистості (у нашому випадку – телеведучого) на глядацьку аудиторію.
На питання, якими постають перед глядачами телеведучі сучасних
програм, частково допомагають відповісти результати проведеного у
квітні – травні 2005 р. соціологічного дослідження, метою якого було
виявлення типологічних ознак мовної особистості сучасного
телеведучого спортивних програм, а також з’ясування поглядів
респондентів на окремі проблеми сучасних спортивних телепрограм.
Респондентами було обрано студентів Рівненського державного
гуманітарного університету та Національного університету “Острозька
академія”. Результати соціологічного дослідження інформують про
оцінку респондентами загального рівня культури мовлення телеведучих,
при цьому високих показників (вище 70%) не засвідчено у жодного з
працівників спортивного телеефіру. Статистичні дані свідчать про
критичне ставлення телеглядачів до вербального оформлення
інформації, що подається у спортивних програмах. Пропозиції
телеглядачів щодо підвищення мовної культури спортивних телеведучих
стосуються багатьох аспектів роботи в цьому напрямі, найголовнішими з
яких є наступні:
1) організація спецкурсів, практикумів для телеведучих (особливо
для тих, хто у повсякденному спілкуванні користується російською
мовою, а таких на національному телебаченні, на жаль, чимало) з метою

1

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення . – Львів, 1990. – С. 117.
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вдосконалення навичок усного мовлення (передусім, орфоепічних та
зв’язного мовлення);
2) забезпечення зворотного зв’язку із телеглядачами для одержання
необхідної інформації про не лише змістовий бік спортивних
телепрограм, а й про їх вербальне оформлення;
3) звернути більшу увагу на критерії відбору телеведучих, при
цьому чи не найважливішим критерієм є культура мовлення кандидата
на телеведучого;
4) для
підвищення
культуромовного
рівня
телеведучого
передбачається його постійна робота над собою – розширення загальної
ерудиції шляхом читання фахової літератури, праця зі спеціальними
лексикографічними джерелами (зокрема, зі словниками наголосів,
орфоепічними, слововживання та ін.), критичний самоаналіз після
перегляду програми з його участю (в запису) для виявлення допущених
мовних помилок та огріхів з метою подальшого усунення їх у наступних
випусках програми;
5) запровадження на телебаченні своєрідної системи матеріального
стимулювання, що передбачає чітку диференціацію заробітної плати
телеведучих залежно від якості проведення ними телепрограми (маємо
на увазі культуру і правильність усного мовлення під час прямого ефіру
в процесі коментування футбольних та інших ігор тощо).
Аналіз відповідей на питання, яке стосувалося оцінки певних
комунікативних стратегій, що найчастіше обираються спортивними
телеведучими для досягнення певних комунікативних цілей, засвідчує,
що для 41% респондентів імпонує, коли ведучий звертається до них, як
до уявного учасника подій; а для 40% опитаних достатньо, аби до них
зверталися, як до пересічного слухача; 20% респондентів бажають, аби
до них ведучий звертався як до співрозмовника-фахівця.
Аналіз результатів соціодослідження довів, що культура і
самобутність усного мовлення сучасного тележурналіста, а також його
успішне спілкування з глядацькою аудиторією залежить від цілого
комплексу різноманітних чинників, серед яких – власне культуромовні
аспекти (правильність, точність, логічність, багатство, різноманітність,
чистота, доречність, достатність, виразність, емоційність); невербальні
засоби спілкування (міміка, жести, постави тіла, зоровий контакт із
співбесідником, одяг та ін.); дотримання правил мовленнєвої етики;
обрання правильної тональності і стилю спілкування.
Подальше дослідження специфіки ефірного мовлення сприятиме
підвищенню загального рівня культури усного спілкування не лише
представників ЗМІ, а й тієї категорії слухачів і телеглядачів, якій
адресовані телепрограми на спортивну тематику.
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Чорнописька Л. (Київ)
ХТО ОБИРАЄ МОВУ УКРАЇНСЬКИХ
ОНЛАЙНОВИХ ЗМІ?
У дослідженні описано комплекс причин, що призвели до значного
кількісного дисбалансу між україномовними та російськомовними
онлайновими виданнями у вітчизняному сегменті Інтернет, визначено
загальні соціокультурні чинники сучасної організації мовного режиму
інтернет-ЗМІ, зокрема, з точки зору державної мовної політики,
географічного розподілу ресурсів, мовних настанов та уподобань
власника, журналіста, аудиторії. Йдеться також про шляхи
можливого виправлення ситуації, оскільки сьогодні наявність та
повноцінність національного сегмента Інтернету залежить від
представлення в ньому інформації національною мовою.
З кінця 90-х років минулого століття в Україні поряд з пресою, радіо
та телебаченням з’явився четвертий вид медіа – Інтернет-ЗМІ. ІнтернетЗМІ (e-media) – це регулярно поновлюваний інформаційний сайт, що
користується певною увагою та авторитетом1. Хоча в світі серед
правників та журналістів й досі тривають суперечки щодо того чи
справді Інтернет-ЗМІ можна вважати окремим видом медіа2, для
лінгвістів Інтернет – «особливе комунікативне середовище, особливе
місце реалізації мови, яке раніше ніколи не існувало, таке інформаційнокомунікативне середовище, у якому успішно співіснують усний і
письмовий
варіанти
мови
з
різною
жанрово-стилістичною
спрямованістю»3, тому, очевидно, й мова онлайнових видань має свою
специфіку, пов’язану з ознаками віртуального дискурсу. Завдяки
децентралізованості Інтернету, відсутності цензури, можливості
висловити свою думку на безмежну аудиторію з філологічної точки
погляду Internet здобуває характеристику “поля найменшої текстуальної
уніфікації та найбільшого словесного демократизму”4.
Інтенсивність розвитку Мережі в Україні з початку цього століття
була дуже високою: так у грудні 2000 р. постійних користувачів
Інтернетом було близько 2,1% громадян5, у жовтні 2003 р. їх
1
Словарь Интернет-терминов // Российская информационная Сеть // Словари.dictionaries@rin.ru.
2
Іванов
В.
Комп’ютерні
мас-медіа
на
межі
століть
//
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=362; Хто ходить в Інтернет? //
http://perehid.kiev.ua/all/79.html; Данилюк А. Інтернет як засіб інтеграції традиційних ЗМІ в
Україні // http:// mediaeco.franko.lviv.ua/zurnal/N2/Mediaosvita/internet; Штанько Н. Деякі
аспекти типолого-технологічних особливостей нових медіа в Україні // Вісник Львівського
університету. Серія журналістика. – Львів, 2001. – Вип. 21. – С. 188–193.
3
Трофимова Г. О чем молчит Рунет // http://gramota.ru/gramota.html/
4
Іванова Н. Мовна ситуація в українському віртуальному просторі // httr://
novamova.com.ua/htm/03/20.html.
5
Жданов І., Сунгуровський М. Простір свободи // Дзеркало тижня. – 26 січня. – 2001.

425

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

налічувалося близько 900 тис.1, через рік, за даними bigmir.net,
українська аудиторія глобальної мережі вже становила близько 4
мільйонів (3993789)2, а за прогнозами до 2006 р. має вийти на рівень 20
% інтернет-користувачів (близько 8-9 млн)3. Проте тенденції мовного
розподілу функціонування сайтів свідчать про величезний дисбаланс
між російськомовними та україномовними ресурсами: станом на кінець
2003 р. тільки 14% усіх веб-сайтів були україномовними при 82% –
російськомовних і 4 % двомовних4! Таке становище давало підстави
російським Інтернет-технологам стверджувати, що оскільки Інтернет
ділиться не за країнами, а за мовами, а сайтів українською мовою дуже
мало, то й говорити про український Інтернет не доводиться, а ті сайти,
що розміщені в російськомовних зонах, слід вважати частиною
російського Інтернету5. Отож, перефразовуючи Хайдеґґера, українську
мову можна називати домом буття українського Інтернету, поза яким він
не може існувати і без якого не може відбутися.
У небагатьох дослідженнях мовної ситуації в українській зоні Мережі
насамперед зазначають значну кількісну перевагу російськомовних
сайтів над україномовними, тенденції великої кількості помилок у
текстах, відсутність технічних можливостей для української абетки6. За
нашими спостереженнями аналогічні тенденції характерні й для такого
структурного компонента Інтернету, як онлайнові ЗМІ. В даному
дослідженні ми, не претендуючи на вичерпність аналізу, зосередилися на
причинах
кількісного
дисбалансу
між
україномовними
та
російськомовними вітчизняними онлайн-виданнями та шляхах
можливого виправлення ситуації, зважаючи на те, що сьогодні не тільки
наявність та повноцінність національного сегмента Інтернету залежить
від представлення інформації національною мовою, а “мова, відсутня в
Інтернеті, – це мова, яка більше не існує в модерному світі”7.
Електронні ЗМІ в структурі українcького Інтернету займають 6% від
усіх ресурсів, але є, проте, найбільш відвідуваними. Можливості
мовного впливу повідомлень, переданих через Інтернет, випливають
переважно з їх властивостей – доступності (читач за бажанням може
відкрити сайт у будь-який час доби), глобалізованості (перетинають
безперешкодно будь-які державні кордони), інтерактивності (“двобічний
зв’язок між комунікатором і реципієнтом, що в будь-який момент стає
1

http://www.chernivtsi.ukrtelecom.ua/ua/news/?ymd=20030417#228.
http://www.obozrevatel.com/?r=news&t=2&id=163988
http://www.chernivtsi.ukrtelecom.ua/ua/news/?ymd=20030417#228.
4
Російська
мова
займає
82%
українського
Інтернету
(http://www.ukrop.com/ua/media/tech/39052.html)
5
http://www.volia.com/control/RU/article/news?
handler=pbsh&act=ch_art_id&id=
30000029002&scatid=10000231793В)/.
6
Дудик
М.
Українська
мова,
Інтернет,
освіта
//
zasib.htm http://novamova.com.ua/data/download/mova_internet_osvita.doc; Іванова Н. Мовна
ситуація в українському віртуальному просторі // httr:// novamova.com.ua/htm/03/20.html;
Хаперська О. Український Інтернет як засіб розвитку української мови //
http://maidan.org.ua/static/mai/1105345857. html.
7
Возняк Т. Глобалізація як виклик людству // http://www.ji.lviv.ua/n19texts/vozn-gl.htm.
2
3
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комунікатором”) . Інтернет-ЗМІ диктують “мовну моду” ще й у той
спосіб, що стають потужним джерелом інформації для всіх решти ЗМІ –
аудіовізуальних і друкованих.
Російська мова домінує і в онлайнових ЗМІ (які не мають друкованих
чи інших стандартних аналогів, а існують тільки в Мережі), на Uaportal
з-поміж 150 зареєстрованих видань тільки 28 мають українську версію і
лише в 16 ця версія є базовою, решта – російськомовні2.
Отож, кількісне співвідношення україномовних та російськомовних
видань, зрештою, мало відрізняється від мовної ситуації в
інформаційному просторі країни загалом. Але причини такого явного
перекосу, поряд з традиційним
колоніальним мовним спадком,
припускаємо, ще й у визначальних факторах організації мовного режиму
інформаційних сайтів.
Географічний
розподіл.
Однією
з
причин
переважної
російськомовності українського інформаційного Інтернет-простору є,
безперечно, зосередженість медіа-ресурсів та більше поширення Мережі
в русифікованих індустріальних центрах сходу і Києві. Так,
регіональний розподіл аудиторії українського сегмента мережі Інтернету
має такий вигляд: Київ – 66,06%, Одеса – 8,49%, Дніпропетровськ –
7,04%, Донецьк – 4,53% і всього близько 15% припадає на решту
території3.
Власники. За класифікацією російського дослідника І. Давидова4
мережеві видання за належністю поділяються на: а) ті, що належать
державі; б) медійним групам; в) політичним та бізнесовим групам; г)
незалежні.
В Україні до державних сайтів належать веб-сторінки державних
установ та організацій, а також Інтернет-версії державних друкованих та
електронних видань. Як відомо, закон про мови в Україні не
поширюється на віртуальні ЗМІ. В умовах явно недостатньої
представленості тексту українською мовою держава мала б шукати
способів захищати мову титульної нації у віртуальному просторі, тим
паче коли ця мова взагалі є головною засадничою умовою існування
українського Інтернету. Натомість спільним наказом Держкому
інформаційної політики, телебачення і радіомовлення та Держкому
зв’язку й інформатизації від 25 листопада 2002 р. було запроваджено
тримовне публікування інформації на офіційних сайтах – українською,
російською
та
англійською5.
Пріоритет
часто
відводиться
російськомовній версії, що й легалізувало фактично статус російської
мови в українському Інтернеті на державному рівні як офіційної.
1
Іванов
В.
Комп’ютерні
мас-медіа
на
межі
століть
//
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=362.
2
http://www.uaportal.com/ukr/Media/NetMedia/.
3
Трофимова Г. О чем молчит Рунет // http://gramota.ru/gramota.html/
4
Давыдов И. Массмедиа Рунета. Основные тенденции развития и анализ текущей
ситуации. Аналитический доклад. СРЕДА. – 2000. – № 11-12 // http://sredamag.ru/mag/26/9.phtml.
5
Російська мова отримала статус державної в Інтернеті // http:
//rupor.info/news/2002/01/10/151342.html.
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Що стосується медійних груп, то в Україні, на жаль, не склалося
сприятливих умов для медіа-бізнесу, а існуючі поодинокі медіа-групи
спеціалізуються на теле- і видавничому бізнесі, обходячи Інтернет
боком. Із зарубіжних найпотужніше діють російські медіа-групи, що
мають дочірні сайти в Україні, але подають інформацію російською,
ігноруючи створення української версії (ІА "Новости-Украина"
(http://www.newsukraina.ru) , “Утро-ру-Украина” (http://ukraina.utro.ru) та
ін.). Чи не єдина на інтернет-медійному ринку України західна компанія
“KP Publications” до її честі має україномовну версію газети
“Кореспондент” (http://www.korespondent.net).
Найбільший інформаційний сегмент в українському Інтернеті
перебуває в руках політичних та бізнесових груп, він переважно
російськомовний і є насамперед засобом політичного пі-ару та
пропаганди. Ці групи, як відомо, до останнього моменту не відзначалися
особливим патріотизмом і орієнтувалися здебільшого не лише на
українського споживача, а й на російського, що сприяло втягуванню
української зони Мережі в російську та СНД-івську сфери Інтернету. В
цій ситуації тільки завдяки ентузіазмові керівників інформаційних
проектів та головних редакторів вдалося переконати власників у
потрібності україномовної версії і створити поряд з головною –
російською – небазові україномовні сторінки (forUm (http://for-ua.com/),
proUA (http://www.proua.com/) та ін.).
Незалежних Інтернет-ЗМІ в Україні небагато, оскільки вони не
можуть бути на самофінансуванні, окремі з них існують на кошти
громадських організацій та фондів, інші – на міжнародні гранти. Вони
переважно політично представляють інтереси та орієнтуються на
національно й мовно свідомого читача, обираючи за головну версію
україномовну (Майдан (http://maidan.org.ua/), Українська правда
(http://www.pravda.com.ua/) та ін.). Проте відсоток таких видань
незначний через проблеми фінансування.
Журналісти, редактори, політологи підпорядковані власникам
сайтів і втілюють їхню мовну політику. Оскільки географічно Інтернет
зосереджено в Києві та російськомовних регіонах, то й найбільше серед
зазначеної категорії вихідців з цих країв. Середній вік Інтернетжурналіста – 25-35 років. Це покоління, формування мовних настанов
якого відбувалося під впливом все тих же радянських стереотипів на
кшталт: «яка різниця, якою мовою говорити» та післярадянських
подвійних стандартів у мовній політиці – формального на офіційному
рівні впровадження української як державної, з одного боку, та
фактичного продовження старорежимної політики зросійщення решти
сфер, зокрема інформаційного простору, – з іншого. Природно, що
російськомовному журналісту психологічно комфортніше писати тексти
російською, в умовах надоперативності, якої вимагає робота ЗМІ в
режимі реального часу. «Зручність» російської мови (порівняно з
українською) випливає і з наявності величезного об’єму довідкової
інформації, представленої нею в Інтернеті, натомість «незручність»
української ще й пов’язують з неналежною технічною пристосованістю
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клавіатури до української абетки (особливо стосується літери «ґ» та
апосторофа).
Аудиторія. Мовні уподобання української аудиторії слід розглядати
в кількох площинах. Відповідно до згадуваного географічного розподілу
Інтернету переважна більшість користувачів інформаційних сайтів –
мешканці столиці (близько 50%) та східних індустріальних центрів з
відповідними мовними стереотипами.
Є категорія користувачів, мовні уподобання якої певною мірою
пов’язані з ідеологічною, політичною, культурною орієнтацію
особистості. Прикладом "мовних уподобань” однієї з груп є
середньостатистичні показники за січень 2005 р.: 55% усіх заходів на
російськомовну базову сторінку рейтингового сайту “forUm” (http://forua.com/) становили користувачі Києва, 27% – користувачі Донецька й
області, співвідношення заходів на українську та російську версію сайту
перебуває в діапазоні від 1:5 до 1:20 на користь російської (ресурс
позиціює себе як захисник регіональних інтересів цього краю).
Соціальні характеристики аудиторії (43% користувачів Інтернет –
віком 25-39 років, 32% – віком 14-24 роки; 30-40% користувачів
Інтернету – корпоративні клієнти, 20% – працівники державних установ,
18% – представники малих та середніх підприємств; 79% користувачів
Інтернету – люди із закінченою освітою)1 орієнтують менеджерів на т.
зв. середній клас2 і дають підстави важати, що російська мова “як
універсальна” зручніша для таких категорій. Цей стереотип не має
такого реального підґрунтя, як вважається. Дані опитування керівників
рейтингових двомовних веб-сайтів стосовно мовних пріоритетів
користувачів засвідчують: «Оскільки абсолютна їх більшість вільно
володіє як українською, так і російською мовами, то пересічний
український користувач Інтернету просто далі дивиться ту версію сайту,
яка є стартовою чи просто більш розкрученою»3. Як зазначає дослідниця
Н. Іванова, “при бажанні користувач може змінити мову, але постає
зустрічне питання: у кого і за яких умов з'являється така потреба, якщо
Internet все-таки виступає, передусім, джерелом інформації та розваг, а
рівень володіння російською мовою в українського відвідувача Мережі є
вочевидь достатнім, щоб вільно орієнтуватися на такому стартовому
сайті4. Таким чином, причини масового вибору російської мови як
єдиної або основної для веб-сайтів українського інформаційного
Інтернет-простору полягають, з одного боку, в суто споживацьких та
комерційних трактуваннях питання мови, у штучних мовних
1
Російська мова отримала статус державної в Інтернеті // http: //
rupor.info/news/2002/01/10/151342.html.
2
Іванова Н. Мовна ситуація в українському віртуальному просторі // httr://
novamova.com.ua/htm/03/20.html.
3
Губенко Д. Яка ваша стартова мова? // http://www.kolega.kiev.ua/gazeta.asp?id=117.
4
Іванова Н. Мовна ситуація в українському віртуальному просторі // httr://
novamova.com.ua/htm/03/20.html.

429

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

стереотипах, що склалися в радянські часи, у мовних уподобаннях
переважно російськомовних і орієнтованих на російську культуру
власників та журналістів. В умовах становлення українського Інтернету
та поступового зрощення його з комерцією власники інформаційних
сайтів, використовуючи їх насамперед як засоби пропаганди і піару,
діють на закріплення за собою вже наявної аудиторії, а не на кількісне
розширення її, та орієнтуються на смаки новоутворюваного середнього
класу, який, на їх погляд, обирає за пріоритети прагматичні інтереси
інформативності, зручності, універсальності, а не патріотичності.
Перенесення в Мережу реальної практики ставлення до української мови
як до маргінальної становить загрозу витіснення української словесної
комунікації російською. Якнайперше російською, бо спостереження
останнього часу свідчать про захоплення російською й тих незначних
відсотків у вітчизняному Інтернеті, які мали англомовні інформаційні
версії веб-сайтів. У цьому контексті актуальним є застереження Л.
Масенко про те, що “домінуюча мова витискує підкорену прямо
пропорційно до обсягу інформації, що подається цими мовами, і
обернено пропорційно до структурної диференціації мов, тобто
генетично структурна близькість підкореної мови полегшує домінуючий
процес поглинання1. Тож українські онлайн-ЗМІ, як і весь
україномовний Інтернет, мають дбати і про більшу наповнюваність
українським текстом і про якість цього тексту – його інформативність,
змістовність, грамотність. Цьому мають сприяти і подальші дослідження
мовної ситуації Інтернетних-ЗМІ та інших структурних компонентів
вітчизняного сегмента Мережі.

1
Масенко Л. Що таке масова
http://vesna.org.ua/txt/masenkol/movpol/02.html.
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Тараненко О.В. (Донецьк)
СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛЕКСИКИ
В РОСІЙСЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ ДОНЕЧЧИНИ
Статтю присвячено спробі опису та класифікації різноманітних
випадків стилістичного забарвлення української лексики в російському
контексті ЗМІ на прикладі матеріалів донецьких газет „Жизнь”,
„Город”, „Донецкий кряж”, „Салон Дона и Баса”. Ця проблема
висвітлюється в аспекті професійної журналістської етики.
Ситуація переважного використання російської мови засобами
масової інформації Донеччини є майже незмінною протягом усіх років
незалежності України. І якщо в телевізійних ЗМІ вона дещо
виправляється у бік переведення інформаційних випусків в
україномовний
формат,
розробки
власних
аналітичних
та
публіцистичних проектів українською мовою, то стан вирішення цієї
проблеми в пресі Донеччини є майже стабільним. Так, у 2004 р. у
Донецькій області зареєстровано лише 19 україномовних ЗМІ з 940, у
2005 р. ситуація майже така ж сама.
З листопада 2004 р. у зв’язку з президентськими виборами такий
мовний стан ЗМІ Донеччини дещо урізноманітнився дуже цікавою
ситуацією використання української лексики в російськомовному
контексті ЗМІ. Такі випадки пов’язані із свідомим навмисним бажанням
журналіста визначити своє емоційне ставлення до проблеми, що
висвітлюється, і таким чином сформувати аналогічне ставлення
аудиторії. Це прагнення журналістів переводить проблему до рангу не
суто мовної, а такої, що стосується професійної етики журналіста. Ми
маємо на меті класифікувати такі випадки та приклади стилістичного
використання української лексики в ЗМІ Донеччини саме з точки зору
етичності їх емоційної забарвленості.
В українському
журналістикознавстві
проблемам
професійної
журналістської етики приділяється велика увага. Це не випадково, бо саме
вивчення етичних питань, а не лише технічних та технологічних засад ЗМІ,
формує громадську позицію журналіста, а значить, унеможливлює факти
фальсифікації інформації, маніпулювання громадською свідомістю з боку
журналістів. За слушним зауваженням В. Різуна, без етичних стандартів не
може існувати ані журналістика, ані суспільство загалом, бо ж „суспільство
– це вже стандарт на волю, поведінку, свободу, спосіб і зміст думання. Крім
того, – парадокс! – стандарти, як виявляється, коли взяти до рук книжки з
маніпулятивних технологій, є засадничими правилами маніпуляції
свідомістю. Бо річ не в точності й збалансованості фактів, а в совісті того,
хто їх балансує і подає як точні факти”1.

1
Різун В. Ще раз про журналістську освіту і не тільки про неї // Медіа Критика:
Щоквартальний дайджест електронного журналу. – Львів: ЗУМЦНЖ, 2005. – Ч. 10.
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Проблеми різноманітних, у тому числі і мовних, аспектів професійної
журналістської етики активно вивчаються в наукових монографіях та
статтях В. Здоровеги, В. Різуна, О. Кузнецової, В. Лизанчука,
В. Іванова, М. Тимошика, С. Горевалова, В. Демченка, Б. Потятиника та
багатьох інших українських журналістикознавців. В Україні створено
Комісію з журналістської етики, яка входить до Міжнародного альянсу
рад з преси; розроблено та запропоновано декілька варіантів Етичного
кодексу українського журналіста. Опікуються цими питаннями й
журналісти-практики
(зокрема,
А. Шевченко,
О. Богуцький,
О. Герасим’юк), які усвідомлюють необхідність внутрішніх професійних
стандартів журналістської етики перш за все як чинників
самозбереження журналістської професії.
Звісно, найбільшу кількість прикладів недотримання етичних норм
ми бачимо саме в періоди загострення протистояння політичних
опонентів, у передвиборчих технологіях та в діяльності ЗМІ у такі часи.
Не випадково про це ще з листопада 2003 р. журналістів українських
ЗМІ застерігали декілька звернень Комісії з журналістської етики. Але
саме президентські вибори 2004 р., подальша ситуація з
фальсифікуванням їх результатів, висвітлення пропозицій щодо
федералізації стали для преси Донеччини таким випробуванням щодо
готовності обговорювати політичні питання об’єктивно, спокійно і не
виходячи за межі етичних норм. Одним із засобів найбільш яскравої
демонстрації свого ставлення до політичного розподілу України на Захід
і Схід донецька журналістика не випадково обрала мовний засіб
використання української лексики в російськомовному контексті, бо
політичне розмежування багато в чому базувалося й на так званому
мовному питанні.
До стилістично нейтральних використань української лексики можна
віднести неперекладне функціонування в реченнях російською мовою
лексем, що стали своєрідними символами Помаранчевої революції
2004 р.: „Майдан”, „помаранчевий”, „наметове містечко”. Це постійні
утворення на кшталт „идеалы Майдана”, „энергия Майдана”,
„помаранчевые ленты”, „Кто же прав: бело-голубые или
помаранчевые”, „помаранчевые стрички на машинах”, „новости с
Майдана” тощо. Але таких нейтральних прикладів небагато, їх більше в
сучасному використанні і дуже мало у донецькій періодиці грудня 2004
р., де навіть такі лексеми здебільшого набували стилістичних відтінків
оцінювання саме в дихотомії протистояння. Так, наприклад, «Теперь,
вероятно, вследствие помаранчевой революции, у некоторых граждан,
мягко говоря, случилось смущение рассудка» (Газета «Донецкий кряж»
– № 46. – 17-23.12.04); «Помаранчевая» идея: грубо и не по-европейски»
(Газета «Жизнь» – № 177. – 26.11.04); «Уже и милиция ходит в
«помаранчевых» лентах» (Газета «Донецкий кряж» – № 45. – 1016.12.04); «Никакой зарплаты обитателям донецкого «наметового
местечка» не платят» (Газета «Донецкий кряж» – № 2. – 21-27.01.05);
«Майдан в центре Донецка» (Газета «Донецкий кряж» – № 1. – 1420.01.05); «Майданы тоже могут размножаться» (Газета «Город» –
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№ 25. – 24.06.05); «В «Поре» разгорается скандал из-за денег Майдана»
(Газета «Донецкий кряж». – № 34. – 30.09.05). Ці ж лексеми можуть
набувати дещо зниженої стилістичної оцінки завдяки утворенням від них
(«Одна из майданщиц» (Газета «Город». – № 20 – 20.05.05); або завдяки
графічному ефекту написання в російськомовному контексті слова
„Майдан”
з
малої
літери
(«киевский
майдан»;«Стою
на
майдане...»(Газета «Город» – № 15. – 15.04.05). У такому ж контексті
протистояння використовується відомий лозунг Майдану „Ганьба!”:
«Наш восток Украины становится все более дальним Востоком, а
Малороссия все более малой. Так кому же ганьба?» (Газета «Город» –
№ 44. – 03.12.04); «Проющенковские артисты работают в России, но
им не кричат «Ганьба!» (Газета «Донецкий кряж» – № 14. – 1521.04.05).
Якщо в ситуації відвертої політичної боротьби таке використання
української лексики з метою створення ефекту приниження може бути
зрозумілим, хоч і безперечно, неетичним, а тому й небажаним, то інші
приклади переходу української лексики із розряду концептуальної до
оціночної, приклади, які не мають відношення до „революційної
ситуації”, є, на наш погляд, зовсім немотивованими і неприпустимими.
Так, на жаль, майже правилом є використання в російськомовному
контексті слова „мова”, іноді в лапках, а іноді й ні, у значенні
„украинский язык”, як своєрідної перефрази із знижувальним
стилістичним ефектом: «А ведь еще совсем недавно Ющенко уверял:
права украинцев, не знающих мову, будут защищены» (Газета «Город».
– № 23. – 10.06. 05); «Теперь гражданин, не владеющий «мовой», должен
будет искать переводчика» (Газета «Жизнь». – № 135. –
23.09.05);«Насколько я знаю, Вы родились в Кировограде, так что
какими-то знаниями «мовы» обладать должны» (Газета «Салон –
пятница». – 16.09.05). Або ще – схожий приклад щодо використання
словосполучення „самостійна Україна”: «Даже самые патриотичные
патриоты «самостийной» как-то легко и без комплексов переходят на
русское вредоносное наречие» (Газета «Город». – № 13. – 1.04.05).
Звісно, мовне питання є дуже важливим і складним, проте такі
неетичні, навіть дещо знущальні використання лексики однієї мови в
контексті іншої не тільки не сприятимуть вирішенню проблеми, а й,
навпаки, тільки ускладнять її й без того болісний і заплутаний стан на
Донеччині.
Образливо виглядає така зверхність у „цитуваннях” української мови
російськими виданнями. Навіть у таких фахових виданнях, як
„Журналист”, часто зустрінеш і сумнівно кмітливі каламбури на кшталт
„залежалась незалежная Украина” (а то ще й „незалёжная”), і численні
неточності, й стереотипні міфічні псевдоукраїнські ідіоми – і все це має
за свідому мету створення навмисно знущального ефекту з приводу
дивакуватої мови, такої собі „неправильної російської”: „И если
персонаж фильма спрашивает: „Что?”, то за кадром звучит еще и
„Шо?” Или под кадром это же пишется... А, может, это я чего не
понял? Может, это Запад через мову интегрируется на Батьковщину?
А потому все эти телегерои – суровые американские ковбои, порочные
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бразильские доны и жгучие мексиканские мачо так охотно – „дюже
кохають своих жинок”, при встречах „здоровеньки булують”, а также
смачно мочат своих врагов – „змеюк бисовых” (Рогов Г. Русский геть?
// Журнал „Журналист”. – № 7. – 2005).
Це образливо в оцінках російських колег, проте, якщо йдеться про
аналогічні випадки в українських ЗМІ, це вже неприпустимо, бо вони не
тільки свідчать про порушення таких фундаментальних засад
журналістської етики, як-то об’єктивність, точність, доречність, шана і
повага до національних почуттів, але й мають дуже серйозні наслідки у
формуванні національної самоідентифікації, людської гідності,
самоповаги. У цьому ми цілком згодні з В. Лизанчуком, який зауважує,
що „працівники ЗМІ, які володіють потужним впливом на аудиторію,
несуть моральну відповідальність за виховання людей, особливо
молодого покоління і дітей. Постійні зловтіха, кепкування над вадами
української ментальності породжують почуття невпевненості,
загнаності, песимізму, ущербності”1.
Тому навіть стилістично нейтральні, на перший погляд, випадки
використання українських слів або ідіом у російському контексті задля
створення, так би мовити, національного колориту є також певною
мірою небезпечними на тлі етики. Сам по собі контраст російського
мовного контексту з українською вставкою вже й мимо волі журналіста
створює стилістичний ефект: чи то іронії, чи то зневаги, чи то агресивної
несприйнятливої оцінки. Наприклад, заголовок опису бійки у Верховній
Раді в донецькій газеті „Город”: «Драка, панове!» (Газета «Город». –
№ 27. – 8.07.05). Або інформація про те, що під час проведення
конкурсної програми Євробачення охоронцями будуть переодягнені у
цивільний одяг співробітниці МВС: «Гарные дивчины на «Евровидение»
и муху не пропустят» (Газета «Город». – № 13. – 1.04.05); «ГрошИ и
грОши: почувствуйте разницу» (Газета «Город». – № 19. –13.05.05);
„Туркмения – Украина: Вы нас дурите красиво”(Газета «Город». –
№ 25. – 24.06.05).
В усіх цих прикладах використання українських слів є якраз так чи
інакше „зловтіхою, кепкуванням над вадами української ментальності”.
Коли донецька газета „Салон Дона и Баса” називає свій матеріал
„Гарбузы для Донецка, или Почему нас не любят” (матеріал загалом
цікавий, аналітичний і не агресивний за характером), саме використання
слова „гарбуз” у російському контексті призводить до стилістичного
ефекту контрасту за національною та мовною ознаками, тобто „За що
нас, російськомовних східняків, не люблять українці” (Газета «Салонпятница». – 11.03.05).
Подібний ефект може бути створено й використанням українського
написання та звучання імен російською мовою. І якщо у вислові „Есть
еще в Донецке планы. Например, установить памятник Василю Стусу”
1
Лизанчук В. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті
ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і
сучасність / За ред. Романюка М.М. – Львів, 2003. – С. 28.
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(Газета «Салон-пятница». – 15.04.05) українське ім’я Василь
використане лише як акцент на тому, що йдеться про українського поета,
то у вислові «Катись колбаской, Мыкола Басков» (Газета «Город». –
№ 12. – 25.03.05), очевидним є не дуже етичний натяк на участь Миколи
Баскова в українській передвиборчій кампанії на боці Віктора Януковича
і невдалість цієї акції.
Як бачимо, граючи у такі ефекти, журналіст чи за власною волею, чи
мимоволі є втягнутим до процесу маніпулювання мовними,
ментальними, національними аспектами громадської свідомості. А тим
самим завжди є небезпека опинитися серед тієї частини журналістів, яку
Василь Лизанчук описує як таку: „До третьої частини належать
журналісти, політики, які використовують свободу слова в Україні для
руйнування державницького мислення, розмивання національних
почуттів, для морально-психологічного приниження українських
патріотів,
політико-ідеологічного
цькування
українськості,
насаджування психології холопства, малоросійства, меншовартості”1.
Це повною мірою стосується тих журналістів, які вдаються до
зневажливих, навіть знущальних, образливих засобів використання
української лексики у своїх російськомовних матеріалах. Так, на жаль,
дуже популярним у донецькій журналістиці було використання
української граматичної форми жіночого роду „прем’єрка” російською
мовою щодо Юлії Тимошенко. Створювався зневажливий іронічний
ефект зверхнього ставлення до „прем’єрки”, яка нічого серйозного
запропонувати не може. «Вот сайт премьерки, но там одни портреты
во всех ракурсах, в том числе и весьма неудачных, подчеркивающих
оттопыренные уши и демонстрирующие безвкусицу неудобных нарядов,
предназначенных скорее для интимного вечера в будуаре, а не для
официоза госслужбы» (Газета «Город». – № 27. – 8.07.05); «Запчасти
для премьерки» (Газета «Город». – № 20. – 20.05.05).
Коли уряд Юлії Тимошенко було відправлено у відставку, шпальти
донецьких газет та програми телеефіру (наприклад, ТРК „Україна”)
наповнилися іншим зневажливим перекручуванням слів Президента
Віктора Ющенка: „Теперь стало понятно, кто такие на самом деле
друзи президента», «Вот вам и люби друзи!» тощо.
Ми впевнені, що такі „мовні ігри” не є тенденцією в пресі
Донеччини. Донецька журналістика, по-перше, дає лише поодинокі
приклади свідомо, відверто зниженого стилістичного використання
української лексики в російськомовному контексті, а по-друге,
безперечно, виправляє цю ситуацію, „виліковується” від тих ганебних
випадків, які були їй притаманні у грудні 2004 – січні 2005 р. Описуючи
мешканців Західної України, газета „Донецкий кряж” зауважувала:
«Они убеждены, что все плохое – от Кучмы, «комуняк», «москалив»,
«жидив» и «бандюкив» (Газета «Донецкий кряж». – № 42. – 2004); «Они
называют нас москали, «жидва» и «нечисть» (Газета «Донецкий
1
Лизанчук В. Морально-національні засади журналістської творчості у контексті
ідентифікації українців та інформаційної безпеки України // Українська періодика: історія і
сучасність / За ред. Романюка М.М. – Львів, 2003. – С. 23.

435

Збірник наукових праць НДІУ, том VІІІ

кряж». – № 41. – 2004); «К этому моменту большинство галичан было
убеждено, что « таки да, москали съели наше сало» (Газета «Донецкий
кряж». – № 42. – 2004). Газета „Город” називала уряд і форму правління
у своїй країні «Хохлократия» (Газета «Город». – № 8. – 25.02.05). І коли
доходило до створення знущального «такнутые» від передвиборчого
гасла Віктора Ющенка „Так!” за словотвірною моделлю російських
лайливих слів на кшталт „чокнутые”: «Кто имел сомнительное
счастье во время предвыборной кампании проходить мимо
«апельсиновых» палаток, слышал голоса «такнутых» зазывал…»
(Газета «Донецкий кряж». – № 45. – 10-16.12.04). Щиро сподіваємось,
що ніколи вже не доведеться читати в донецькій пресі ганебного
шедевра газети „Город”: «Стою на майдане, Томенкой обутый – чи
«Гринджолы» не едут, чи я …?» (Газета «Город». – № 15. – 15.04.05).
У будь-якому з випадків різноманітних аспектів стилістичного
використання української лексики російськомовними ЗМІ Донеччини,
від нейтральних до максимально емоційно забарвлених, небезпечність
ситуації такої специфічної „двомовності” полягає в парадоксі, детально
досліджений у західній комунікативістиці. Це парадокс так званої
„асиметрії комунікації”, при чому, на наш погляд, асиметрії у бік
очевидної міфологізації.
Дійсно, описані нами випадки конструюють міфологічну штучну
дійсність, побудовану за законами бінарних опозицій, які так критично
щодо їх використання у медіа-технологіях ХХ ст. описані Роланом
Бартом. Саме такими міфологічними бінарностями за моделлю „своє –
чуже” постають українські вставки на російськомовному тлі у текстах
ЗМІ, розподіл України на Схід і Захід у політичному сенсі з наслідками в
масовій свідомості тощо.
О.Ульяновський попереджує про різноманітні форми так званої
викривленої афіліації через маркери, коли той, хто живе у міфі,
усвідомлює свою причетність до будь-яких груп, до яких у реальності не
має відношення. Найнебезпечнішою з цих форм, за твердженням
російського дослідника, є викривлена афіліація через образ ворога, коли
людина – адресат міфу мимоволі бере участь уже не в міфі дії, а в міфі
протидії, і може під впливом різних міфотворчих технологій (у тому
числі, і засобів масової комунікації) вдатися до форм не віртуальної, а
реальної агресії1.
Для запобігання такій ситуації обидві сторони комунікативного
процесу – у даному випадку журналісти та читачі – мають
усвідомлювати всю повноту своєї відповідальності за реальність, яку
підтримує не міфологізація, не віртуалізація створення штучного світу
мовних ігор, а, навпаки, свідоме дотримання „правил гри”, норм,
законів, кодексів та інших механізмів соціального протистояння ентропії
– норм етичних, професійних, ментальних, мовних.
1

2005.

Ульяновский А. Мифодизайн: Коммерческие и социальные мифы. – СПб.: Питер,
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