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У наш нaс y свiтi спoстepiгаеться Мaсoвe зaцiкавлeння
МoвtlиМи пpoбЛeMaМи. Бyквальнo вибyхoвoгo хapaктepy вot|o
набyлo в Укpa.iнi, oсoбЛивo y сxiдних iТ peгioнaх. Лю.ци свiдoмo
чи' здебiльrшoгo, iнтyiiивнo вiднyваютЬ житт€вy вaжливiсть
виpiшeння цих пpo6лeм .цля пepCпeктив нaцioнaльнoгo poзвoю.

Числeннi пyблiкaцii нa Мoвнy тeМaтикy в пpесi Maють
пePeвaxнo пoлeмiчний, aгiтaцiйно.величaльниЙ ни бeзaдpeсHo-звинyвaчyвaльний хаpaктеp. Пpинагiднi i фpaгмeнтapнi y
свoiй мaсi, чaстo пepенaсичeнi плaксивoю eмoцiйнiстю та
oбеpexнoю пoблaжливiстю, вoни нe надтo спpияють фopмy.
вaнню свiдoмoгo пaтpioтизмy й активнoi noзицiТ в питaнHях

нaцioнaльнo-МoвtIoгo бyття. Певн i й частинi пyблi каuiй влaсти.
вa псeвДoнayкoвiсть. нepiдкo в oтpyйнoмy пoс.цнaннi з aнтиyкpаiнським пiдтeкстoм.
llpoпoнoвaнa пpаця в лакoнiчнiй фopмi тeз шиpoкo ви.
свiтлюс trloвoзнaвчy пPoблеMaтикy' пoв.я3анy iз сyттю, poллю
тa фyнкцioнyвaнняМ Мoви в суспiльствi' poзкpивa€ мexанiзм
дeнацioналiзацiТ наpoдy }Ia Мoвнoмy гpyнтi, пoдас нayкoвий
матеpiал, неoбxiДний кoxнoМy гpoМа,цягrинoвi для виpoблeння
tt{oвoзнавчoгo свiтoглядy, }|aлeхьloгo gт.aвленllя Дo pi.цtloi тa

iнших мoв.

Boна дoпoмo:кe читачeвi визнaчиTи cвoс мiсце в бopoтьбi зa
yтвeрдxeння yкpaТнськoi Мoви, зa нaцioнaльне вiДpoдxeння'
Aдpeсoвaнa ЧлeHам Toваpиствa <Пpoсвiтa>, yчителяМt стyд|eнтаМ, усiм, кoмy нe6aЙдужaДoля piДнoгo Hаpoдy i йoгo мoви,
хтo цiкавиться ryманiтаpниМи наyкaми.
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нapoдy нa мoвнoмy гpyнтl, пoдae наyкoвий мaтepiaл' неoбxiдний кoж.
нoMУ грoмaдя}|инoвi для виpoбЛення мoBо3нaвqorlo свiтoглядy. нaJteх(нoпo стaвлеt{l{я дo piднoi тa iнших мoв.
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Biд видaBцiB
У днi сepпIleвoгo нeoбoльIlleвицЬKoгo пyтчy l99l
poKy Ми пoхaпцeм зa6ИpaJI'I МzUIo Ire з-пiд дpyKapськoi МaIIIиtIll пpиМipники дpyгoгo Bи,цaнIIя ..МoBи
i нaцii'', aби вститнyTи зaxoBaти xoч чaсTинy IIaклaдy. Bxe нaдxotvuШт poзпopядxelillя tpyкaplrяМ
..пoдaть пo aдpeсaМ paнee
дeйстByloщегo пeplчня''
кoнтpoльнi пpимipниKи Bсьoгo' щo tpyкyBaлoсч
без дoзвoлy ..oбллiтy'' (кoмпapтiйнoi цензypи).

Bидaвниui пpaвa, oдepжaнi Biд демoкpaтиЧнoi Bлa.
ДИ IIa Львiвщинi, пyтuистaми aIIyлюв,aлуIcЯ.
.(якyвaти Бory, Koлесo iстopii зyпиIIиTи нe BдaЛocЯ. Читaчi oтpиМaли вeсЬ l{aклaд дpyгoгo BидaIII{я. Пpoтe i йoгo B|IяB|IЛocя нeДoстaTIIьo. Toмy
IrеBдoBзi 3,ЯBуIЛocЯ сyтTrвo po3IIIиpеI{е тpете BиДa]Р.HЯ. Aлe нi зaцiKaBлeння теМolo' нi пoпитy lra
кни)Kкy Boнo нe cПуILlуIЛo.
Пpезентyeмo BсiМ зaцiкaвлeниМ чeTвеpтe' oнoBлeнe i зIIaЧIIo ,цoпoBrreне в,kIДaнНЯ ..МoBи i нaцii''.
Cпotiвaeмoсь' щo ЧиTaчaМ зНaДo6ЛЯTЬcЯ Й }IaстyпIri видaння IraшIoi кни)кKи' IIoзaяк пpoцeс yкpaiнсЬкoгo нaцioнtulьнoгo Biдpoдxенllя нapoстaе.
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Пepeдмoвa дo чeтвеpтoгo BидaнIrя

Щe oднa пpичиIIa зaцiкaвлeIIIIя KIIи)I(кoю _ це
IIeстpимIrий пpoцeс нaцioнaльIloгo сaмoyсвiдoмлеIIIIя yкpaiнцiв, ixнe пpaгIIеIIIIя глибIпe i шиpшe
пiзнaти свoк) iстopiro, Kyльтypy' мellтaлЬнiсть,

Пepедмoвa дo четBepтoгo BидaнIIя
oстaннiми poкaми пpo yкpaiнськy мoвy l'ЯBtтлo.
ся пoIIaд 300 пiсень. Уxе цeй фaкт свiдuить пpo
тe' як стaBиться Iraш нapoд дo свoеi мoви. Bидa.
eться' щo yкpaiнцi мaroть нe тiльки 6iльшe пiсень,

нix бyдь-якllil iнший нapoд y свiтi, aлeft нaй6iльIцe
пiсень пpo мoBy. Ha xaль' нayKoвиx тa нayкoBo-

пoпyляptlиx пpaцЬ пpo yкpaiЪськy Мoвy oстaннiми
poкaмI{ мaйxе IIе виxoдllлo.
A пoтpeбa в TaKиx Kниxкaх вiдuyвaeтьcя gea6u.
якa. Cвiдвeнням цЬoпo e дoля пpoпolloвaнoi пpaшi.
Ii ueтвepтe BидaHня lloкликaнe дo xиття пoпитoм'
якутIт ax нiяк IIe BдoвoльIitwII4 тpи пollepeднi видaн.
Ilя' щo вуliтglлtI мaсoBиМ llaклaДoм.
Kниxкa дeдaлi IIIиpIцe виKopистoвyeться як пoсiбник y IIIKoлax i вyзax. У мaсoвoгo чIlтaчa зpo.
стae зaцiкaвлeнiсть rreю y зв'язкy iз зaпpoвaдxelrням ..3aкolIy пpo мoви в Укpaiнi'', пpoблeмaми yкpaiнiзaцii (дepyсифiкaцii) тa спpoтивy цьoмy пPo.
Цeсoвi, зoкpемa пiд виглядoм Bимorи дepxaвнoi
дBoмoBlroстi, щo нa пpaктицi oзнaчae нaмip yвiкoвiчити poсiйськy oдtloмoвtliсть в Укpaiнi.

ключeм дo яKиx е piднa мoBa.
Haцioнaпьнe самoyтвеpдxення, бaxaнн я зaitнятtц
нarrexнe мiсцe сepeд нapoдiв свiтy нeмo)клиBe 6eз
пoдoлallня KoмIUIеKсy Мellшoвapтoстi. He мoxнa
пoгoдитIrсь iз yпoслiркeним стaIIoвищем piднoi мoB1l' зIleвa;rспивим тpaKтyBaнням i.I чyхиt{цяМуI, Ha
oсцloвi фaльсифiкaцiй тa псeBдoнayKoвиx тeopiй.
Hapoд вiдuyвae нeнopмtulьний стaII спpaB iз йoгo
мoBolo' iнтyiтивнo пpaгIIе змiнити йoгo нa Kpaще.
Toмy й тягнeться дo KoxIIoгo Bидaнняi яKе Мoxe
пp}rcлy)китися йoмy B цьoмy' пpислyxaeTься дo слiв
пoлiтикiв нaцioнaльI{o-дeМoKpaтичIloгo спpямyвaння. lleякi з tlиx' oдIIaк' вBaxalоть, цIo мoвнi
пpoблeми в Укpaiнi вxe poзв'язaнi aбo щo зapaз
..пoлiтиKa сьoгoднi
цe пeIre дo мoBи' oскiльки
peдyсiм eкoнoмiкa''. A Мoвa, зBiснo, нeгaйниx пpибyткiв IIe пpиIloсить.
ПpoтивниKи )к yкpaiнськoi мoви, тoбтo вopoги
yкpaТнськoi нaцioнaльнoi iдei, чaсy нe гaк)ть. Boни
yсвiдoмлroк)ть' щo 6opoтьбa зa дep)I(aвнiсть yKpaiнськoi МoBи _ цe 6opoтьбa 3a деpжaBнiсть yKpaiнськoi нaцii.
Ми теx yсвiдoмлrorМo сBor мiсце y цiй 6opoтьбi
i спoдiвaeмoсь' Щo i цe, чeтBepте' Bидaння нaцroi
Ktlи)l(Kи Ляxe цеглинKoЮ y BeлиЧ}Iy спopyдy yKpaТнськoi дepжaвнoстi.
ГpуОепь, I993
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зIroвy стaе вapтiсIlим тe' Iцo вBa>кaпoсЬ пepex",*o'
миrryлoк) i як тaкe зIIeBax:Uloсь тa пepeоriдyвaлoсь
тимl{' xтo BидaBaв сeбe зa yoсo6лelllrя пpoЦpесy i
пiдгaняв iнших дo ..свiтлoгo мaйбyтньoгo''.
Hiвeльoвaнi тa yнiфiкoвaнi цивiлiзaцierо, Люtvl
свiтy пoчинaloть гapячKoвo lцyкaти свoix етнiчниx
кopeнiв, витoкiв свoei кyлЬтypи i дyхoвнocтi, бeз
яKих зaIpoзa пepeтBopeнIlя лIoдиIlи нa бiopodoтa
стae чимpaз oчeвиднiшrorо, a безсeнсoвнiсть iснyвaння
- вiд.ryтнiцroro.
oстaтoчнo
BтpaчaloтЬ кpeДит дoвip'я кoнцeпцii
тa тeopii пpo iстopичнi i нeiстopиннi, деpxaвнi i недepxaвнi, пepeдoвi i вiдстaлi rrapoди. ..fleiстopиvнi''
стaюTь iстopиuними, ..нeдepxaвнi'' здoбyвaють дe..вiдстaлi''

pxaвнiсть,

зa нeзнaчний для iстopii
вiдpiзoк чaсy lraздoгaЕяють' a iнoдi пеpeгaняIoтЬ
..пepeдoвих''.
i в yсьoМу цьoмy вiдвyвaeться IIездoIIaHHa вoля дo свoбoди. Пpиpoдrro' щo нe y всix

нapoдiв вoIIa BияBляеться oдtloчaснo i з oднaкoвoro
сЕпoю.
Чepгoвий paз, пiспя нeзлiчeнниx )кеpтB i втpaт,
пiднiмaeться з кoлiн lrapoд Pyсi-Укpaiни. Фiзичнo
пoчeтBеpтoвaний, нa тpeтиIly ян}rчapизoвaний, нaIIoлoвиIIy мallKypтизoвaний, пoгoлoвIlo зIleвaxе..y нaний _ вiн здiймaeться IIa пoBeII зpiст, щoб
poдiв вoльнiм Koлi'' зIIoвy oгo,Ioсити нa весь свiт:
..Щe нe вмepлa Укpaiнa!''
..ITIe нe вмepлa i нe вмpe!''
.
Бo xивe IIaшIa мoвa. oтxe, хивий IIaIII дyx' xиBa НalДa пiсня, IIaцIa iстopiя, нaцIa eднiсть i oднiсть.
)(ивe нaIIIа МoBa _ i з нaми нaшi князi i гeтьмaIIи' нarцi письменники i вueнi, нaшi деpxaвIrики
i збpoйнi oбoppнцi.
)Kивe нaula МoBa _ i з Itaми lS-мiльйoннa дiaспopa.
)Kивe IIaшa мoвa _ i нaш гoлoс зByчитЬ y BсeлеIIськoМy xopi нapoдiв.
Бo нarпa Мoвa _ це нaшa pелiгiя, IIaшIa дep)кaBa'
нaшa минyBIIIиlla' нaцIa нaдiя, нaшIe мailбyтнe.
Бo нarпa мoвa
дo6pиit' чeсцe Ми' yкpaiнцi,
ний, пpaшьoвитий нapoд' щo тI{сяЧолiттями xиве
нa бepeгax .(нiпpa i .I[нiстpa, тaм, дe бyлa кoлискa
iндoeвpoпейських нapoдiв, де сфopмyвaBся тип бi.
лoi лtoдини.
Бo нaша мoBa _ цe нaшa пiсня, a нapoд' кoтpий
мae TaKy пiсню, нe здaтниtrтчиtllцтlл llеспpoвoKoBaнe
злo iнrпим нapoдaм.
oтox, IIe лиIIIe кдянiмoся в лroбoвi,цo piднoi мoBи' нe лиIIIе плaчМo нaд [i дoлек)' a пpauюйМo для
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нei, вивuaймo, зaглп1лlof,тмocь y ii пoxoдxеIlня й
iстopiro, пoпlиpюйМo' пpoпaryймo if.
Пiзнaння Мoви _ цe пiзнaння llapoдy' йoro eствa, йoгo дyцIi, йoгo витoкiв тa iстopиuниx цrrrяxiвyсЬoгo тoгo' ЧиI*l llapoд цiкaвий дrrя iншиx нapoдiв.
Aдxe нapoдI{' як i oкpeмi лroди, Bиявляк)ть irrтepeс
i пoвary лиIIIе дo Toгo' xтo яBляe сoбoю oсoбистiсть_ свoepiднy й rreпoвтopнy. Гoдi poзpaxoByвaти IIa пoIпaIIy iншиx тoмy' хтo нe мae пoвarи сaм
дo себe. A xiбa втpаTa piднoi мoBи' зIIeBaпa дo нei
IIe e Bиявoм yтpaти свoei гiднoстi?
ПеpeлiueниМ Ta пoдiбним питaIIHяМ пpисBячeнa
нaпIa Kни)КKa, якa BпepпIe влilплa IS-тисячниINITуIpaxeМ y l990 poцi. Ми хoтiли cKalaTИ в нiй якМoгa
6iльшe в щoнaйстиcпiшiй фopмi: Ire пopa 6улa нa
вeликi кни)кKи.
Пpoте зaцiкaвлeнIlя B Укpaiнi нaцioнaльIlo-МoвtIимI{ питaнIIями' пpичoмy нe тiльки сepeд yкpaiнцiв, нe згaсae' a B oKpeмиx peгioнax пaвiть llapoстae. Пpo цe пeBIIoю мiporо свiдuить швидкiсть, з
яKoк) poзiйrшiись дBa пoпepeднi B}IдaнIIя ..Мoви i
нaцii'', тa кiлькiсть зaмoвлeнь IIa ii пpидбaння. I.le
й спoнyкae нaс BvItaTуI KниxKy втpeтe.
Boнa сyттeвo poзIIIиpeEa зa paхyrroк poздiлy
..Лiнrвoцид'' тa 6лoкy poздiлiв iстopиuнoгio xapaктеpy. Пoтpeбa B циx poздiлax пiдкaзaнa I{aМ Читaчaми. Bнесeнo кopeктиви i дoпoвнeння, oбyмoBлeнi змiнaми в пoлiтичнiй ситyaцii, кoтpi вiд6Улуlcя
пiсля tpyгoгo BидaнЕя KIIи)кки,
oдин iз нaiтвпдaтнiтдиx yкpaiнськиx yчеIIиx сyчaснoстi пI{IIIе' щo нeo6хiднiсть IUIeкaнIIя yкpaiнськoi МoBи в ХIX стoлiттi мoтиByBaJIaсь пoтpeбoю

пpoсвiтити нapoд' a в XX стoлiттi
- poмaIIтитIIIи}4
iнтepeсoм дo мoви яK Bиявy нapoднoi дyпIi, скapбницi нaцioнarrьнoi кyльTypl{' нaйiстoтrriцroi oзнaки
нaцii, ii пpaпopa' xoчa ..Зa нopмaльIl}Ix yмoв Мoвa
нe пoтpе6ye мoтивaцii'' (Iopiй IIIeвeльoв. Укpaiн.
сЬKa мoBa в пepпliй пoлoвинi двaдцятoгo стoлiття
(1900-194l). Cтaн i стaтyс.
Cy'raснiсть, 1987, с.
260-262r.
I-{e пpaвдa' яK e IIpaBдoIo тe' щo людиIIa нe пoмi.
чae сBoгo сepця' пoKи вoIIo нe IIoчI{e 6oлiтvt, i мaлo
xTo вх<ивaе лiки нa зtopoBy гoлoBy. Ha xaль, i нинiпrнi yмoви в Укpaiнi щe дaлeкi вiд нopмальIIиL
Укpaiнськa Мoвa i нинi пoтpебyе мoтивaцii, бo uaшra теpeзiв щe oстaтoчIlo I{e пеpехиJlkl^IlacЬ y ii бiк.
..Biк нayки й тexнoлoгii'' зoвсiм нe пpипиIIуIB' a'
нaвпaKи' пpисKopиB зaнепaд yкpaiнськoi мoви i з
IIrIo Bсьoгo тoгo' щo poбитЬ l{apo.ц нaшI yкpaiнським I{е лиIIIе зa гeorpaфiчнoro oзIIaKoIo. Упoвiльнeння poзBиTKy ft дerpaдaцiя мoви вiд6Увaлvтсь a)к
нiяк нe тoМy' щo BoIIa BvIЯв.уIIIacЬ нeякiсним тoBapoМ нa pинKy мoв i втpaтилa кoнкypeнтнoздaтнiсть.
Усе це нe лиIпe МoтиByBaлoсь i стимyдtoвzuloсЬ' a
й yсякими спoсo6aми ..BтiлIoвaлoсь y )киття'' з сaтaниIIсьKoto пoслiдoвнiстro i нaстиpливiстro.
Як 6vт IIе нaзвaтуI Te' щo poбить yкpaiнцiв yкpaТнцями,_ дyx l{apoдy' нaцioнaльниft xapaKтep'
ментaльнiсть нaцii чи ще ЯK,
ясIIo' щo вoIIo яKpiднoro
нaйтiснilдe пoB'язaнe з
мoBolo нapoдy. Яснo й тe, щo мoвy IIищaть IIe з яKoiсь лiнгвoксeнoфo6ii _ IIенaвистi дo чyxиx мoв' a rцoб нoсiй цiei
мoви BTpaтиB свoe ..я'' i poзuинився B iнrпoмy нapoдi.
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oглядy IIa це i pauioнaльнo-o6'eктивний, i
eмoцiйнo-пoeтичtlий, i пpaттrl aтпянtlil- i мiстичний
i бyдь-який iнший пiдxiд yкpaiнця дo свoei мoBI[
нe мoxe IIе BклIoчaти нapoдoзaxиснoi KoмIIoЕeЕти.
oтxe i
Цe бyдe дoти' дoK}I iснyвaннro нaшoi мoBи'..Moвa
i
Krrиxкa
нaцii, зaЦpoxyBaтимe небeзпекa.
нaцiя'' IIaписaI{a з мeтolo пpoтпдiяти цiй пe6eзпeцi.
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Лuneнь, 1992

Aвmopu

пepедI}roBa дo дpугoгo Bидaння
IПaнoвний uитaвy! Якщo Bvт взялtт дo pyK цю
KII}IxKy' зIIaчить' Bи лroдинa нe 6aiтдyxa. oднaк
Baпra зaцiкaвлeнiсть мoжe мaт}l дBa спpямyвaIIIIя:
пoзитивIIе i негaтивнe. 3aлexнo Blд цьoпo Bи пoчIIeтe читaти ii a6o з oбypeнням вiдкинeтe.
Ta пepeд тим' яK зpoбити цe, спpo6yйтe зaдyмaт}Iсь нaД тaKими питaIIIIямII:
Чoмy нeмae жoднoi peлiгii, xoднoi iдeoлoгii,
твopшi яKI{x нe стaвI,IJIп 6 ga oдIIe з чiльниx мiсць
пpoблeмy мoBи' слoвa?
_ Чoмy нaйвидaтнiшi пoлiтики piзниx чaсiв i
eпoх зIIaxoДwI|а чaс нa мoвнi пpo6лeми (фapaoн
Псaммeтix, Гaй toлiй I-{eзap, Kapл Beлпкvltrт'
Йoсиф Cтaлiн...)?
_ Чoмy епoxa eвpoпейськoпo BiдpoркeнIIя пoЧaЛacЯ з ..Бoxeствeннoi кoмeдii'' .(aнте Aлiг'epi 1
пеpIIIoгo тBopy' IIaписaIIoгo y)кe нe iнтepнaцiogaлЬttolo oфiцiйнoю лaтиIIoIo' a )кивolo кapoдIlolo мoвoro iтaлiйцiв?
_ Чoмy пеplui eвpoпейськi aкaдeмii виникли сaМe ддя yllopМyBaння' yIIIляxетIIeIIня нaцioнaльниx
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мoв' щo cтaBaIIП oсIIoвoIo IIoBoi' ЕaцioнaлЬIroi
кyльтypи?

- Чoмy в пepeвa)кнiй бiдьшoстi випaдкiв yсякa
eкспaнсiя' зaвoк)BaIIIIя' oKyпaцiя мaroть 3a мeтy
знищeIIIlя piднoi мoBи мiсцевoгo нaсeлення?

Чoмy BBa>Kaлп зa нeoбхiдне в нoвiй дepxaвi
Iзpai.rrь Ёoскpeсити дaвIlЬoевpeйськy мoвy (iвpит),

щo 6yлa мepтвoю пoIIaд двiтvтcяui poкiв, a нe tiялут
згiднo з xoлyйськo.пpиpeчeниМ ..тaK y)<e iстopиuнo cклaлocя''?
_ Чoмy сKaзaв aпoсToл: ..Koли я мoдIoся чyxoю
мoвolo' тo yстa мoi мoдятЬcЯ' a сepцe спить''?
_ Чoмy всi нaцioнaлънi pyхи IIoчиIIaютъcя з 6o.
poтьби зa piднy Мoвy i нa ixнix зIlaмrнax нaписaнi
лiнгвiстичнi гaсrra?
_ Чoмy дeякi нaшi сyсiди вBaxaloть зa пoтpiбнe для ce6e гoвopитIt' щo Ileмae yкpaiнськoi
мoви' a e мoBa мaлopoсiйсьKa, пUIицьKa' pyсиtlсЬкa' pyтeIIсьKi, кapпaтopyсиIlсЬKa' лeмKiвськa
тoщo?
_ Чoмy пpoвiдникИ cTapotaвньoi Гpeцii, laKIIt|.
кaloчи llapoд нa бopoтьбy пpoти пepськoi HaBaJI|4,
гoвopI{JIи пepeдyсiм пpo нeoбxiднiсть зaхистy зeмлi
i мoви?

Чoмy sa свiдчeнrrям гaзeти ,,VIзBaITLIЯ,'
(1.01.91)' пpox[lвIIIи хI{ття в нaцioнaльIlиx pe-

спyблiкaх, Деякi гraBчwI|4cь тiльки мoвчaти МoвaмI{
кopiнниx нaцiй?
_ Чoмy людинal щo poзМoвляe poсiйсьKolo мo.
вolo'_ poсiянин, .ЛIotуIНa' щo poз}{oвдяe пoльсЬ.
KoIo' _ пoJIяK' a Лtoд4Инa. щo poзмoвляe yкpaiн..нaцioнaлiст''?
ськolo'

-
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_ Чи

зaвx(ди ..xaй сltoвo мoвлеI{e iнaкше, тa
сyть в нiм нaшa зoстaeться'' (П. Tичинa)?
Чи спpaвдi бaгaтoмoвнiсть свiтy e гaJIьмoМ IIa

-

IIUIяхy пpoЦpeсy лIoдствa' a piднa мoBa
пepeIIIKoдoto B poзвиткy oсo6истoстi й нaцii? I uoмy тaK Itе
ввaxaк)Tь япoнцi, Iцвeди' гoJUIaIIдцi, iтaлiйцi тa

сoтнi iншиx нapoдiв?
_ Чи дiйснo IIeмa iншoгo спoсoбy пiдняти пpeстиx (i ..велич'') свoei мoви' яK пpиlIи>KУBaTут, Bkттiсняти, a тo Й пpoстo зaбopoняти iнIцi мoви?
Чoмy вiдoмий пpaвoзaxl{сEик C. Глyзмaн, кияlIиlI' Bивчив yкpaiнськy мoвy не в Kиeвi, a в кoнцтaбopax? (..УкpaiЪa'', 1990, Ns 33, с. l5).
_ Чoмy втpaтa.мoви вeдe дo зIIиKЕення нapoдy?
Taкиx ..Чoмy?'' мo)кнa 6улo 6 пoстaвити щe нe
oдиII дeсятoK. oднaк дoстaтIlьo й нaвeдeниx, щo6
з6arнутtt' нaскiльки вa)KпиBими e мoвIIi питaння
для 6утя нaцii i мя жутттetiяльнoстi лIoдиIIи' нaскiльки глибoкo пpoникaloть вoIIи y сфepи пoзaмoвнi
eкoнoмiкy' кyлЬтypy...
- y пoлiтиKy'
Poзyмiння
пepeдбauaе нaявнiсть зIIaIIь. Toмy в
свoiй книxцi |v1I4 cTaBwIи сoбi зa мeтy висвiтлити
нaйaктyaльнiшi пpoблeми iсriyвaння тa фyнкцioнyвaIIIIя мoBи в сyспiльствi i taTИ ЧутTaчaм тoй нeoбхiдний тeopeтичIlий мiнiмyм, який пoтpiбний
для виpoflлeнIlя мoвIloгo свiтoглядy - систeми
зIIaIIь пpo мoBy' a Ee пpoстo сyми випaдкoвиx
вiдoмoстeй пpo нei. Toмy aвтopи спoдiвaroться' щo
з IIaJIe)кнoю yвaгolo бyдyть пpoчитaнi й oсмислeнi
i тi poздiлlt, якi вимaгaють пoсиJleнoi poбoти дyмKIl. lх тeopeтI{чIla склaдIIrсть' якy N|kI' НaI[.laTaIIутcЯ
звeсти дo мiнiмyмy' мyсI.lть бyти ocвoeнa _ дЛя
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Пepeдмoвa дo .цpyгoгo видaнIIя

BIIpoблeIIня тiei 6aзи, з якoi мoxнa сaмoстiйнo ana-

сеpeДньoвiчнi вченi-зa тисячy й бiльшe лiт дo пoяви вiдoмиx IIaIIIиIV{ кpитикaМ висJIoBлIoвaIIЬ.
oсь як, Ilaпpиклa,ц' пIIсaв Aвpeлiй Aзryстин, вiдoмий як Aвryстин Блaxeннpтiт (354-430 pp. н.e.):
..Te сyб'екTивIIo poзyМIle'
щo iснye B IIaс' тoбтo те,
щo poзyМoм oбдapoвaнe i poзyмI{o-o6'r'ктивнe твopить чи кеpyeться ниМ, пoв'язyeться пeBIrиМи пpиpo,цIIиМи yзaМ[I спйкyвaння з тиМи' з яKими y нei
цей poзyшr cпiлъllvтiт. Aлe oскйьKI{ лIo,цинa IIе lv{oглa
6 yстaнoвптvт нaдiilнoгo спiлкyBaI{IIя з лIодиIIoIo'
якщo б вoни мix сoбorо нe poзмoв IIЯJII| i тaким чиIIoМ I{е IIеpедaBiuIи oдIIa oднiй свoi пouyття i дyмки,
тo цe сyб' eктивIlo-poзyмнe знaйrплo пoтpiбнIlМ' пoзнaчити пpеtlv{eти слoвaми' тoбтo певIIиМ,t звyкaми, яKi слy)Kaть знaкaМи' тaк щoб ЛIoд;И' якi не шroх<yть вiднyвaти дyшri oдин oдIloгo' Kopистyвzlлись
для всTaнoBлeнI{я мix сoбoro BзaемIlих 3IIoсиII IIoЧyттяМ' як 6п llеpеклa.цaчeМ''.
A Cимеoн Hoвий Бoгoслoв (ХII ст.) пoвчaв: ..i
влaсний твiй дyх, aбo дyшa тBoя' Bся €, в yсЬoмy
poзумi тBoeмy' i вeсь poзyм твiй
y BсЬoму сдoвi
твoeМy' i всe слoвo TBoe_ B yсьoмy дyхoвi твoeмy'
нepoздiльнo i нeзливaннo''.
Taким Чиt{oм' твepд)кеIli{я пpo вaхспивiстЬ Koмyнiкaтивнoi фyнкцii мoви тa зв'язoк 3 мисленIIяМ
дaBIIl) cTaлvI 3aгzUIьIIикaми, i кoгoсЬ цитyвaти
- oзHaЧaJIo б yсьoгo-I{aвсьoгo ,цoBoдити' щo i йoмy
цi
дyMки 6улvт вiдoмi. Paзoм iз тим ue бyлo 6 свiдче}ItIяМ' щo aнaлoгiuнi дyмки iнших yчellilх aBтopal{ кIrиxки нeвiдoмi aбo щo BoI{и вiддaroть пеpeBary oДEим iз бaгaтьoх' пpичoмy Irе пepпrим i нe
нaйopигiнaльнirпим.
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i тpaктyвaти чиrlleннi мoвнi тa сyмixнi
пpoблeми, Щo 3 ними щotеIlнo стикae людинy xит-

лiзyвaти
тя.

Пeprпе виtaIIIrя кI{иxKII BиKликaлo ЧиМaлo
схBilльIIиx pецeнзiй, y тoмy числi зa pyбexeм, вiдryкiв i 6aгaтo листiв, зa якi aBтopи щиpo вдяuнi
читaчalv{.

Kниxкa вxe ..пpaцюe''. Ii BиKopистoByюTЬ y Byзax i в IIIKoлax' B oсepедKax TУМy iшr. T. TTTggчgцKa
..Пpoсвiтa'', .ii пеpeдpyкoByloтЬ y гaзетax, вoнa oб-

гoвoploеTься IIa зaсiдaннях IvreтoдиЧIIих o6'eднaнь
yuитeлiв-слoBесI{икiв, зa iI мaтepiaлaми пpoBo.цятЬся вiктopини, oфopм.rrяtoться нaвчaльнi стеIIди Toщo.
Щo х дo зayBaжellь читaчiв, тo вoни зBoдяTься
пepeдyсiм to oбмеx<нoстi тиpaх(y' тpyднoщiв iз
пpидбaнняМ кI{иХKи, oco1лvтвo зa Мe)кaми Укpaiни,
тa нaдмipнoi стислoстi виклaдy дeяких питaIIЬ i вiдсyтнoстi iлroстpaтиBl{o-пoясIllоB.lльнoгo мaтepiалy.
.I[eкiлькa зaкидiв стoсyloться тoгo' шIo B кних<цi
нeмae пoс}IлaнЬ IIa клaсикiв мapксизмy-лeнiнiзмy,
xoчa B нiй 6yцiмтo нaявнi ixнi твеpдженtlя. iдеться
пpo KoМyнiкaтивнy фyнкцito мoBи (..Мoвa e ътairвaxливirшvтir зact6 дю,цськoгo спiлкyвaццg'' _
B.i.Лeнiн) тa пpo зB'язoк Moви 3 мислeIIням (..Мoвa e 6езпoсеpetня дiйснiсть дyМки',, ..пpaKTиЧнa...
дiйснa свiдoмiсть'' _ K.Мapкс i Ф. Енгельс).
He зaпepeЧyloчи нi слyrпнoстi циx пoлoxeнь, Iti,
тим 6йьпre' нe iтнopyrouи iмен дiяuiв кoмyнiстинIIoгo pyxy' мyсиМo' Ilpoтe' вiдзнauитИ, Щo aнi}лoгiчнi tyмки BислoвлIoв.aЛkI як aнтиuнi, тaк i
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зaкiнseIIIIя _ ст(rcoBнo iншиx зayвOкень.
Haшe BидaнIIя нe e пiдpyчIlиKolvl чи.мoпoЦpaфerо.
Toмy IIе мoх<емo вiдмoвитись вiд фopми лaкoнiчIIиx тeз' oдIIaK' вpaxoвyloчи пoбaжaння нитaвiв,
пeBHoк) мipoю poзIllиploeмo дeякi poздiли, тpaKтyBaIIIlя oKpeмIIx пpoблeм, дeщo збiльшyeмo кiлькiстъ цитaцiй.
Aвmopu
Чepoeнь, I99l

I нa

Bстyп
Haцiя"- цe нaйвищa фopмa opгaнiзaцii сyспiльствa' яKy Дoтeпep впpo6илo людствo I{a пUIяxy пoстyпy. Caме в нaцii, гrepeдyсiм дepxaвнiй' стBoploIoться yMoBи для пoBIIoгo po3кpиTTя xиттeBих сил
i мox.rrивoстeй oкpeмoi лtoдини. Чи Мoxнa УЯвvlTkl
сoбi, нaпpvIKIIaF,'.(aнтe, Лeoнapдo дa Biнui, Гapi6aльдi, Bepдi 6eз iтaлiйськoi нaцii чи iтaлiйсьKy I{aцiro 6eз ниx?
Haцiя, як i 6yдь-якa iншa спiльнoтa лroдeй, не
мo>кe нi сфopмyBaTиIcЬ' нi iснyвaти бeз спiлкyвallня
iТ влeнiв, без зdepexеIIIIя :нvll'rrуI iстopиuнoi пaм'ятi,
нaд6aнь дyxoBlroстi, сaмoyрвiдoмлення, бeз iденти._ вiдuyттЯ тIpИНaJleхнoстi дo цiei спiльнoфiкaцii
ти. Унiвepс.UIьниIu зaсoбoм здiйснeння Bсьoгo цЬoгo e мoBa. Boнa зaбeзпeuye eднiсть, фyнкцioнyBaння i poзвитoк нaцioнiulьIloгo opгaнiзмy в пpoстopoвoМ}' тa Чaсoвoмy вимipax.
Мoвнi пpo6лeми e aктy.lльIlиМи в 6yдь-якoмy
сyспiльствi. oсoблиBo гoстpo вoни вiдuyвaroться B
пoлieтнiчних yтвopeнI{яx' ,цe пepеIuliтaroться з eкoнoмiчними, сoцiaльнo-пoлiтичниМи, нaцioнaльни)
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ми, pелiгiйнo-кoнфeсiйними iнтepесaми нaцiй, нa-

нe тyди спpяМoвal{a дiя oб'етивIIиx зaкoнiв poзвиткy лIoдствa. Пoстyп сyспiльcтвa зa6e3пеЧyeться
все6iчним po3витKoМ йoгo чденiв, пoстyп лto,цстBa- poзвитKoМ нaцiй i нapoднoстeй.
oднaк сyспiльнi зaKoни дiroть не сaмi coбoro, a
чepез вчиlIKи людeft. Мaйбyтнe HaJIe>KvITЬ тиМ' xтo
зДaтнvltт yсвiдoмити oб'eктивнутiт xiд iстopii й opгaнiзyвaти вiдпoвiднo дo IIьoгo свoIо дiяльнiсть. I{е
стoсyeтЬся як oKpeМих лIoдeй cи ix ЩУп, тaк i нa-
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poднoстeй' п,IeмеII.
xlx-xx стoлiття

eпoxa вeликoгo пpoбyдxeн-

- нapoдiв' Hoвiтня iстopiя
ня i сaмoyсвiдoмлelll{я

свiдuить, щo фyндaментaльнi' дoлеtloснi пpoблeми
свoбoди, Ileзi!лexlloстi, сyвepенiтeтy, пpaв людиIIи
IIe мoxyть бyти виpiшенi бeз yладнaIIня мoBIIиx
питaIIь. Мaлo тoгo _ сaмe 3 6opoтьби зa Мoвy здe6iльшoгo пoчиIlaeться бopoтьбa нapoдiв зa свoi
пpaвa.
oсь yжe двa стoлiття Bедeться свiдoмa бopoтьбa
3a rvIoвy в Укpaiнi. ПpoтягoМ ц}tx сiмдесяти тpьox
тисяЧ днiв мaлo Koли свiтилo лaгiДне сoнце i iIlллvl
блaгoдaтнi дoщi нaд нalШolo МoBIIoIo ниBoю. Hе зaB)Kди бyлo нa нiй бaгaтo тpyдiвникiв, a тi, Щo були,
нe зaвIIIe пpaцIoв€UIи pеBIIo. He дивин4, Щo гyстo
пopoслa вoна бyp'яIlaМи' Iцo нe всi [i дiлянки зeлeнiroть, щo Чим.lлими мiсцяМи вoIIa нe тiльки витoптaнa' aлe ft зaaсфaльтoBalla.
Чoгo тiльки не зaстoсoBУв,aIIkI гyбителi нaшoi мoви! i oфiцiйнo зa6opoняли (yкaзи Пeтpa I, Baлyeвський циpKyляp, Емський yкaз' пoлiтикa мixвoеннoi Пoльпri), i oгoлorшув,alIИ нeiснyrouolo Чи пpидyМaнoю нiмцями, i ввaxaли дiaлeктoм poсiйськoi
uи, вiдпoвiднo, пoльськoi мoBи' i тpимaли B мoвниx
гeTтo' i oцiнroвaлI,I як ..xлoпсьKy'', ..кoлxoзlty'' Чи
нaвiть ..кypдyпeльнy'', i пiдлaштoBУBaЛИ i] пiд iнlшy
Мoвy 3 МeTolo пpисKopeння ix IЛYLт.IЯ в iм'я свiтлoгo мaйбyтI{ьoгo всЬoгo лIoдстBa' i пpoслaвлялиTi
,,нe6увaлпй poзквiт', зaBдяK|т
дpyxнiм вIUIиBaМ' _
..He
Bмиpae дyIIIa нarцa!'' Hе
a вoIIa тaKи )киве.
BМиpae. Toмy щo не в тoй 6iк дмyть вiтpи iстopii,

цiй y uiлoмy.
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Бopoтьбa зa yкpaТнсьKy мoвy' щo oстaннiми poкaМи нa6улa МaсoBoгo xapaKтepy й oдеpxaлa opгa_
нiзaцiйне oфopмлення y виглядi ToвapистBa yкpailтськoi мoBи iм. T.IIIeвIIeнKa (TУМ) ...Пpoсвiтa'',
пopoдxеIla не тiльки дiеro внyтpilпнix, нaцioнaльних
пpoцeсiв, a e виявol\,t зaгaлЬIloсвiтoвиx тeнteнцiй.
.Цo пpaцi нa нивi piднoi МoBи пpистyпили сoтнi
тисяч лloдeir, згypтoвallих iдeero нaцioнaльнoгo
вiдpoдxення. oднaк' пoпpи всe бaxaнHЯ IIpуIIIIУ>KvITvпcЯ спpaвi yкpaiнськoi мoви, IIе Koх(еII зI{ae' дe
i як дoклaсти свoix 3yсиЛЬ. Cвitoмa бopoтьбa, цiлеспpяМoвal{a пpaця пoтpeбyloTь знaнь, якi 6улп 6
нaДiйним фyндaментoМ Для цiеi Дiяльнoстi i xивили вipy в iT дoцiльнiсть.
Метolo пpoпoнoBaниx тeз e oзнaйoмлeння lllиpoкoгo кoлa uитauiв, пepeдyсiм члeнiв TУМ, з oсIloBaМI,l МoBtloгo свiтoглядy, з piзнoмaнiтними rIИTaHтIяМи' щo виникa}oтЬ нa lv{oвI{oN,ly гpyнii в суспiльствi, зi 3}Iaченням piднoi МoBи в >киттeдiяльнoстi
Ilаpoдy й oкpeмoi ЛIotуIHИ.
Aвтopи свiдoмo o6paли фopмy тез, щoб } CтиC.лoМy' кoнцентpoBaнoМу виглядi oxoпити яKoМoгa

20

МoBA i ндцiя

бiльIпе Ba)КлиBиx,цля xиття нaцii тa Гi вiдpoджellня
МoвIIиx пpoблешr i oкpеслити ix сyть.
Cкaзaнo x бo: ..Пiзнaйте iстинy
- i вoнa пopятve Baс''.

I. ЛiIIгBoЦи.щ
Пpикмeтнo' щo чисeльнicrь poсiян 3a oстarrrrr
стoлiття зpoслa втpичi, зoкpeмa й зa paхyнoк
aсимhяцIi.(18-97 poкy.бyлo 55 м.llн.'.1959

poУ ;-

l}.#*Ь':},"ff :J#::"fl x.}*"Jаff
в хpaiнi
стoлiття vaсткa yкpaiнськoпo нaсeJreння"{i,.:it;
(Poсii _ CPCP) змeнrшr,rлaся мaйх<е нaпoлoвиI{y.

i-Ъlilfl#uiil".'Hlът;,"";rlж;3l#f.o"'.,"
B. Paдvyк

....Ha Укpaiнi нaвiть дoхoдилo дo тoro, щo пiд

зaгpo3oю була yкpаiнськa мoвa

пикoro нapoдy".

_

вeликa мoвa Ee-

М.Гoфauoв
Як я<е тaк стaлoся, щo дo бататoвiкoвoгo кaтyвaння yкpaiнськoi мoви, бaх<aння s6иlтя ii, Coля<eнiцин 3aлипlився цинi.lнo-6aйдyжим' нaвiть бiльшe
o'"-дyхoв н и й пeн oцид

;

$#'",:l1.T."##li J##p

П.Koнoненкo

I. Лiнrвoциt (мoBoBбиствo) _ цe свiдoмe, цiлeспpяМoBaIIe IIищеIIIIя пeвIroi Мoви яK гoлoвIloi oзIIaKи eTIIoсy
- нapoдIloсTi, нaцii. Лiнтвoцид спpяМoByeтЬся B пeplпy чepry пpoти IIисеMIIoi фopми
МoвлeIIIIя. Kiнцeвoro мeтoк) лiнвoциty e нe геIIoци,ц' тoбтo фiзиuнe BиIIищеIIня пeBl{oгo llapoдy' a
eтIloциt _ лiквiдaцiя цьoгo llapoдy яK oкpeмoi

22

МoBA i ндЦiя

кyлЬтypнo-iстopиuнoi спiльнoти' виIlapoдoвлення
eTIIoсy.

2. Лiнгвoцид e пepедyмoBolo мaсoвoi дeнaцioнa-

лiзaцii тa МaнKypтизaцii: 6ез ньoгo нeмox(лиBa

втpaтa нapoдoм iстopивнoi пaм'ятi, eтнiuнoгo iмyнiтетy, нaцioнaльнoi сaмoтoтoxнoстi, a 6eз цьoгo'
сBoelo чеpгolо' IIe мoxe вiдбyтись aсимiляцiя
пoглиIIaння oднoгo llapo.цy iнцrим. oсь uoмy пoнeвoлrовaчi нiкoли нe зa6увaли пpo неo6xiднiсть нищeнIIя I\,{oBи пoнeвoлeниx нapoдiв.

3. Лiнгвoцид мaв i мae мiсцe фaктиuнo в yсix
пoлieтнiчниx yтвopeнIlяx' бaгaтoнaцioнaльних дep)кaвax' ,цe стикaloться iнтepеси пaнiвнoгo i пoнeBoлеIlиx нapoдiв. Фopми лiнгвoцидy мoxyть бyти
)кopстoкими чI{ пoмipкoваIlиМи' вiдвepтимуl чИ зaкaмyфльoBaними' oдIIaк це нe мiняе нi сyтi, нi кiнцeвoi IиeТи лiнrвoцидy.
У стapoдaвнiй iндii нoсii нeapiйськиx мoB IIе Мaли нaдii вибpaтись iз ниxчиx кaст; y Kитai, щoб
зaiтнятlt xoч нaйни)<uy пoсaдy, тpeбa бyлo склacти
iспит з iepoглiфiчнoгo писЬмa' i xтo нe знaв китaйськoi мoви' нe N{aB y xиттi нaйменrпиx шaнсiв.
B oкyпoвaнiй iспaнс ьKpт|vII4 фaшистaми Kaтaлoнii
oдиII iз пepЧих зaxoдiв pеxимy Фpaнкo стoсyвaвся
KaTaлaнськot мoви. Бyлo зaбopoнeнo виKлa.цaти цto
мoBy в IIIкoлax i вyзax, пyблiкyвaти нelo гaзети'
xypн:lJlи i книrи, пpaвити Cлyxбy Бoxy, ЛI|cTуBaтисЬ' poзМoвляти в poбolпЙ яac, HaЗИв,aTИcь кaтaлaIIсьK}Iми iмeнaми; B)кивaти piднi геorpaфiuнi нaзBtI, У тoмy чиgli qlloвo Kaтaлoнiя.

I.
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4. У нayкoBoмy свiтi ввaxiuloсь' щo кaтaлallсЬкa
МoBa _ нaftliлЬIII знaчIтa iз eвpoпейськиx пroв,
яKa нe e oфiцiйнolo МoBolo нeзaлeхнoi дepxaви.
Укpaiнськy x мoвy, нoсiiв якoi бiльrпe, нix нoсiiв
yсix мoв iспaнii (кaстiльськoi' гaлiсiйськoi, кaтaлaнськoi, бaскськoi) paзoм yзяTиx' 3a дaвньolo
зBичкoIo чи з Koн'юнктypIIиx мipкyвallь дo yвaги
нe 6paлvl.

5. Лiнrвoцид щoдo yкpaiнськoi мoви Мae дoвry
iстopiro, стopiнки якoi pяснiroть пiдстyпoM' пoгop_
дolo' нaxa6ствoм, лицемipстBoМ пolleBoлroвaчiв тa
пIеДpo пoлитi слЬo3aМи i кpoв'ro ixньoi хepTBи

-

нaIIIoгo нapoдy. Topкнeмoсь лиIuе oкpемиx стopiн
тa eпiзoдiв цiei iстopii.

6. Лiнгвoцид чepв зaбopoнy мoви чyxoЮ
)кaвoю (I{еpквoю).

.цеp.

_

1690 p. Coбop poсiйськoi пpaвoслaвнoi ЦepкBи oсyдив ..кieвскiя IIoBьIя книги'' C.Пoлoцькoгo'

П.Мoгили, K.Cтaвpoвeцькoгo, i.ГaлятoBськoгo'

Л.Бapaнoвичa' A.Paдивилoвськoгo тa iнIпi, IIaклaB..пpoклятстBo и aнaфемУ, IIe тoвiro сyIIIи нa них
ry6o и тperydo, нo }l мtloгory6o''.
_ |72o p. Укaз Пeтpa i пpo зaбopoнy дpyKyBaти
в Мaлopoсii 6yдь-якi книги, кpiм цepкoвниx, якi
неoбхiднo ..для пoBнoгo yзгoд)кeння з BелиKopoсiйсЬKим}1' 3 тaкими x цepкoBниМи кllигaмlr спpaBляти..., щoби нiякoi piзнишi i oкpeмoгo нapiuuя B IIиx
нe бvлo''.
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p. Укaз пpo зaбopoнy BиклaдaIIIIя yкмoвolо в Kиевo-Мoгилянськiй aкaдe-

p. Зadopoнa Cинoдy Poсiйськoi пpaвo- |769
L{epкви IIa дpyKyBaнIIя тa BикopистaнIIя
сдaвнoi
yкpaiнськoгo ..БyквapЯ', .
|784 p. ПеpeвeдeнIlя виKлaдaIIня y KиeвoМoгилянськiй aкaдемii нa poсiйськy мoBy.
_ l78б p. Kиiвський митpoпoлиT C.Mислaвський нaкaзaв, a6vт в yсix цepKBaх tЯкIIтa свящеIIики
..гoлoЧ|4TaIIII' мoлItтBI{ i пpaвили с,'ryxбy Бoxy
сoМъ' свoйствeнньIМъ poссiйскoмy нapеuilo''. Te )к
сaме бyлo зaвeдello i в rцкoдax Укpaiни.
1789 p. PoзпopядxеIlIIя Едyкaцiйнoi кoмiсii
Пoльськoгo сeймy пpo зaкpРIття pyсЬKих (yкpaiнськиx) цepкoвIrиx rдкiл Ta yсyнeння з yсix iнrциx
цrкiл pyськoi мoBи.
1808 p. Зaкpиття Pyськoгo iнститyтy Львiвськoгo yнiвеpситетy' rra дBox фaкyльтeтax якoгo (фiлoсoфськoмy i 6oгoслoвськoмy) низKa пpeдмeтiв
BИKIIaДaJIaся yкpaiнськoю МoBolo.
l8l7 p. ПoстaнoBa пpo BиKЛaдaнIIя B IIIKoлax
Зaхiднoi Укpaiни лиIIIe пoлЬсKolo МoBolo.
|862 p. Зaкpиття yкpaiнськиx нeдiльrrиx цrкiл

_ -бeзoплaтIlих' для IIaBчaIIIIя дopoслиx.
l863 p. I{иpкyляp мiнiстpa внyтpiпlнix спpaв
П.Baлyeвa пpo зaбopoнy BИtaBaTИ пiдpyuникп, Jli-

теpaTypy для IIapoдIIoгo читartьIЯ Ta кIIиxки peлiгiйнoгo змiстy yкpaiнськolo МoBolo, якoi ..нe бьIлo,
}Ieт и бьrть IIе мo'(ет''. I{ьoгo X poкy зadopoнeнo
ввiз i пoIIIиpeIIня в poсiйськiй iмпepii львiвськoi гaзeти ..IЦетa''.

I.
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_ l864

p. Cтaтyт пpo IIoчaткoBy IIIKoлy: IIaBчaFIIIя мae пpoвaдитись лиIIIe poсiйськoк) мoBolo.
_ |876 p. Укaз oлeксaндpa II (Емський yкaз)
пpo зaбopolly BBoзy дo iмпepii бyдь-яких книxoк i

бpoшyp ..мaлopoсiйським нapiuuям'', зa6opoнy

дpyкyвallня opигiнaльIl[Ix тBopiв i пepeклaдiв, кpiм
iстopиuниx дoкyМeнTiв тa твopiв хyдoxньoi лiтepaтypи, в якиx ..не дoпyскaти xoдЕиx вiДxьтreнь вiд
зaгaJIЬIIoBизIIaIIoгo poсiйсьKoгo пpaвoписy''. ЗaбopoняJII{сь тaKo)к сцeнiчнi вистaви й читaння тa tpyкyвaIIIIя тeкстiв дo IIoт yкpaitrсъ.кolo Мoвolo.
Емський yкaз' як i чимaлo iнIпиx, бyв тaeшrним.
oчевиднo, вLдaлll oбpyситeлi, Щo тBopятьl i 6oялI[сь poзгoлoсy. Пpийняття TaeIvIIlиx yкaзiв ..з oднoгo бoкy бyлo пpoтизaкoнIlиМ i злoчинниМ' a з
Tor,МHiстro гpoмat{ЯIдуI лoз6aвляЛvIcя
,цpyгoгo
Мo)спиBoсти oскapх(ень'' (C.IПeлyхин) .
Мoсквoфiли Гaличинttпpпвiтaли yкaз 1876 poкy
пpo зaбopoнy yкpaТнськoi мoви. Бyлo зa щo: Poсiя
BlЯJIacЬ тa eмIIo cу 6cпду вaти мoскB oфiльськy гa зетy
..CлoBo'' _ ..дЛя пpoтистaвлеIIIIя в Гaличинi yкpaiнoфiльськoмy нaпpямKy iДefr',. (B.Мiякoвський).
Moсквoфiлiв викopистoвyвaЛII NIЯ бopoтьби з
yкpaТнствoм y Гaличинi i пoльськi цroвiнiсти. Taк,
М.Здзexoвський зaклиKaв .. пopoзyм iтvтcя з yкpaiЪцяМи-pyсoфiлaми tJIя тoгo' шoб зaдyIпити yкpaiнський дyх, який IIe дae спoKolo г.lлицьKим пoляKaМ''.

виклaдaIIIIя y нapotниx
IIIкoлax тa вигoлoIпенIIя цepкoBlrиx пpoпoвiдeй yкpaiнськorо rvroвolo. М.KoстoмapoB y стaттi .lМaлo-

188l p. Зaбopoнa
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pyсскoe слoвo'' (..Beстник ЕBpoпьl'', l88l, Ns 1)
ПvIcaB, щo з зaбopoнolo цepкoвtlиx пpoпoвiдeй yкpaiнськoro мoBoю ..скpiзь мix малopoсaми IIoIIIиploeться вiдuyxeнiсть to цepкBи ... яKeсь Bopo)кe
стaBлеIIIIя дo дyxoвeнствa''. Ilapoд пpaгIle спpийМaти святе y piдних йoмy, пpиpotllиx фopмax.
_ 1884 p. Зaбopoнa yкpaiнськиx тeaтp:UIьн}Iх
BистaB y всix ryбеpнiях Мaлopoсii.
_ |892 p. Зadopolla пepeклataTИ твopll з poсiйськoi мoBи пa yкpaiнськy.
_1895 p. Гoлoвнe yпpaвлilrllя у спpaBax дpyKy
зaбopoнил o в;утДaBaTи yкpaiнсьKolo МoBoк) кIIи)кки
..xoЧa б зa сyттlо змiстy вoДля Дитячoгo чиTaння,
нtиt У ЯB IIЯJIтлIь 6уt дo 6 p o мисIIими ( блaгo нaмеp eI{IIЬIми) ''.
Biдoмo, щo в Poсii зaкoнiв нiкoли lre дoтpиМyBaJIv|cЬ y пoBIIoмy o6сязi. Щo ж дo зaбopollи yKpaiнськoi мoви' тO вoIIи нaвiть пepeвикollУв,aЛпcЯ.
..вiльнo мiг пepexoдити i нa
Цeнзypний pеxим
пpaктицi пoстiйнo пеpexoдив yкaзaнi пpaвиJlaми
paмKи'' (П.Cтeбницький).
_ 1908 p. Укaзoм Ceнaтy Poсiйськoi iмпepii yкpaiнськoмoвIla KyлЬтypa i oсвiтня дiяльнiсть oгoлo..Мoxe BикJIикaти нaслiдки,
цIeнa шкiДливoro, бo
Iцo зaIpo)Kytoть спoкoeвi i бeзпeцi''.
_ t9I4 p. Зaбopoнa B oKylloвaнiй poсiйськoro
apмiero Гaличинi й нa Бyкoвинi дpyкyвaIIIIя KIIиг'
гaзeT i xypнaлiв yкpaiнсЬKolo мoвolo' poзЦpoм тoвapисTBa ..Пpoсвiтa'', гoнiння нa Укpaiнськy I]еp.
KBY.

Бo6pинськпil _ ryбepнaтop Гaлиuини, зaйнятoi
poсiйськими вiйськaми' зaпoBIIиB свoк) aдмiнiстpa-

I.
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цiro мoсквoфiлaми i ..вeлиKoпoляKaМи'', IЦo oдep>KaJfilдиpeктиви llу|ЩvlTу| yкpaiнцiв, яKиx Boни нa.
зuв,aJIИ мaзeпиIrцями. Caм вiн дoтpимyвaBся тaкoi
пpoЦpaмI.l: ..Cхiднa Гaлпчутнa i ЛeмкiвщИHa _ ДaBнo нeвiДцiльIla чaстинa eдинoi вeликoi Poсii; нa циx
зeмJIяx мiсцеве Ilaсeлeння зaв)кди бyлo poсiйськe,
тoмy ixня aдмiнiстpaцiя мae бyти oснoBaIIa нa
poсiйськиx зaсaдax. Я 6уду тyт зaвoдити poсiйськy
мoвy' зaкoн i пopядки''.
Бyлo opгaнiзoвalro кypси poсiйськoi мoви для
вuитeлiв, бo всi yкpaiнськi шкoли мtlли бyти пepевeдeнi нa poсiйсьKy Мoвy BИKЛata:нIIЯ' a ДЛЯ IIoчaткy iх бyлo пpoстo зaKpитo.
Koли бpyсилoвськi вiйськaу |9l4 poui зaхoлtlЛИ
Львiв, кoзaca кoмaндa вiдpaзy пoсKaкaлa дo 6i6лioтeKи Нayкoвoгo тoBapиствa iменi T.lIIевченKa
i вoнa 6yлa знищeнa. Звepтae нa сe6e yвaгy тoй
фaкт, щo poсiйськa вiйськoвa aдмiнiстpauiя в ГaлtIчIцнi i нa Бyкoвинi зaбopoНWIa Bсю yKpaiнськy
пpесy' нaвчaльнi зawlaДvl ToIцo, oJI}Iaк вoнa нe чiпaлa нiмeцькиx' пoльськиx, eвpейських iнститyцiй.
Boiстинy tуIв;нa' Ira пеpIIIиЙ лorляд, poсiйськa лю6oв дo Укpaiни!
A piu y тoМy' Щo ..Укpaiнський pyx e для Poсii
6tльш не6eзпe.{ним, нiх yсi iнuli нaцioнaльнi pyxи,
взятi paзoМ'', ЯK пIутcaЛa гaзeтa ..KиевлянvlНЪ', у
l9l4 poui.
_ L924 p. Зaкoн Пoльськoi pеспy6лiки пpo o6МexенIIя вxиBaння yкpaiнськoi мoви в aдмiнiстpaтиBIIиx opгallax' сyдi, rшкoлi. !,ля пopiвняння: y
|922/23 l{aвчaJlьtloмy poui в Гaличинi 6улo 2532
yкpaiнськi ruкoли, в |929/3О_\х зaлуllлуrлocь 749.
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Пoстaнoвa
o6oв'язкoBe
1938
ня- poсiйськoi мoви в нaцioнaлЬIlиx peспyблiкax
p.

BиBЧеII-

CPсP''.

_ 1958 p. ПoлoженI{я пpo BивЧенI{я дpyгoi Мoви
..зa бaxaнням yuнiв i бaтькiв''. oскiльки Iloстaнoвy
1938 poкy нe бyлo вiдмiнeнo, тo зa циМи дBoмa дo-

кyМеHтaми poсiйськy Мoвy в УкpaТнi тpe6a бyлo
зaxoЧе.
BиBчaти oбoв'язкoвo' a уKpaiнськy
- xтo як
..Mo)кнa 6yлo вiдмoвитись вiд бyдь-якoi
мoви, aЛe
кpимiнaл'' (e.Cвеpстюк).
вiдмoвa вiд poсiйськoi
б0-тi
80-тi p.:
-_ Coцiaлiстичнa
Пoльrцa: кiлькiсть yкpaТнськиx
Iшкiл зменlIIилaсь iз |52 дo 29"
_ Coцiaлiстичнa ЧеxoслoвaЧЧинa: кiлькiсть yкpaiнськиx rшкiл змен|лИЛacь iз 300 дo 20, a з 2oО
тисяч eтнiчниx yкpaiншiв cTaЛуI BBaxaти себe yкpaiнцями (pyсинaми) лиtше 4О тисяч. .Ц'o цьoгo
cлpv|чуIтl4вся i тoй фaкт, шo yкpaiнцi бoялисЯ ПpvlзнaBaтись Дo свoei нaцioнaльнoстi, щoб нe 6ути дeПopтoвaн}rМи дo CPCP.
_ Coцiaлiстичнa Pyмyнiя: зaкpитo yкpaiнськi
IIIкoли i лiцеi, зaбopoненo Укpaiнськy гpекo-KaтoлицЬкy I{еpквy, бeз pyмyнсЬкoгo пpiзвишa неМoxлиBo вЛa[ITyвaтисЬ нa дoбpy poбoтy. з 840 тисяЧ
yкpaiнцiв у |919 poui визнzlли сBoк) етнiuнy пpинaлeх<нiстЬ Лиtшr l59 тисяч. Kpiм нaцioнaльнoстi
..укpaТнець'', pyмyнський ypяд зaПpoвaдив ще iнrui
..oфiшiйнi нaцioнaльнoстi'': ..гyЦyЛ'', .,pyсин'', ..xoхoл''.
Coцiaлiстичний Pадянський Corоз: кiлькiсть
- xTo
Tиx'
Bвaхae yкpaiнськy мoBy piднoro, зa цi тpи
десятилiття зМеI{tIIилaсь нa 10 мiльйoнiв oсi6.
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Bиснoвoк: uи фeo,Цaлiзм, чи кaпiтaлiзм, яи сoцiaлiзм _ ДoЛЯ пoI{eBoлеIIoгo нapoдy oднaкoBa:
лiнrвoцид' етt{oцид' a чaсaми _ i генoцид.
..Етнoцид IIе l\.lo)кe o6iйтуlcя бeз генoцидy: yкpaiнeць, якщo вiн нe мaсKyвaвся xotl тpoхи пiд пepeBepтIIяl МyсиB BIIqУIIIaTуI нaзyстpiu свoiй зarуt6eлi,'
(Л.Kiпнiс).
7. Лiнгвoци.ц чepез пpинижеtlня стaтyсy й пpесTи)кy мoBи.

H.Kapaмзiн y кoментapi дo yкpaiнськoi ЦpaMoTи
3ayвaxивi ulo вoнa ..писaнa BapBapськoк) Мoвolo'
нi PoсiйсЬкoк)l нi Пoльськolo''. I{e все oдIIo' Iцo
}IазBaти ..вapвapсьKolо'' iтaлiйськУ, бo вoнa нi

фpaнцyзькa. нi iспaнськa, a6o roллatlдсьKy' бo вoнa
нi aнглiйськa, нi нiмецькa. Taкi apryМенTи мoжyTь
пpпйтп дo гoлoви xiбa пro aсимiльoвaниМ вipнoпiд.цaниМ IIaцIv{енaM' дo яKиx i нaлexaв ueй iстopик.
..'..Ми МaeМo пoвIIе пpaBo скaзaти'
щo TeIIep yхе
IleМae мaлopoсiйськoi Мoвиt a e o1лaclle мaлopoсiйське нapiuuя, як e бiлopyсЬKe' си6ipськe тa iнпri,
пoдi6нi iм нapiuuЯ,,, _ писаB B.Бgliнський. Хoчa
тe' пIo yкpaiЪськa мoBa нe e нapiчЧяIvf poсiйськoi,
пеpеKoнлиBo,цoвo,цили йoгo сyЧaсники i.Cpезневський, A.IIIляйxеp' П.IПaфapиK' Ф.МiклorшvIЧ Ta
iнrпi rпиpoкoвiдoмi eвpoпейськi вченi.
..Мeнe
Дyxе ДиBye тoй фaкт, Iцo лIoДи, стaBляЧи
IIеpед сoбoro oднy i тy )i( Метy, нe тiльки стBеpдxyroть вiдмiннiсть нailiu
IlaМaгatoться зpo6ити
нapiuня МoBolo'',
oбyprоBaBся М. Гopькиil, виc-

-
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лoвлtoloчи сyмнiв y дoцiльнoстi пepeкпataTп poмaн
..Мaть'' yкpaТнськolo мoвoto.
Koли тaк oцiнroвaлI{ нaцIy мoвy ..свiтoчi'' бpaтIlьoгo Ilapoty' тo чoгo мoxнa чекaтI{ вщ ..тiei iстиllllo poсiйськoi лtoдvlнlt' великopoсa.шoвiнiстa,
негiдникa i rвaлтiвнИKa.яКиINI e типoвий poсiйський
бюpoкpaт?'' (B.Лeнiн). Чи нaбaгaтo Kpaщrrми 6улtl

нa yкpaiнсьKиx зeмлях пoльськi' yгopськi, pyмyнськi бropoкpaтп? I чп дaпeкo втeкJII{ вiд ниx

знaхaбнiдi нa yкpaiнськиx xapчax зaЙдw- o6пвaтeлi?
..Пoeтичнa мoвa
УкpaTни cTaJIa пpeдIrreтoм зEeвaги i нaсмitцoк''' _ писaв y миIlyлoмy стoлiттi
М.KoстoмapoB. ..Bьr гoвopите сepьe з:нo wllа пo-yK.
paпнcкvт?'' _дeмoнстpyвaJlo свolo дoтeпнiсть ..pyссKoязычIIoe нaселениe'' paдянськoi Укpaiни в 30-i
poки в чepгaх зa ьrriбoм, вiдi6paним в yкpaТнсьKиx
ceлян' кoтpi тиIrl чaсoм кopчlulисЬ] alIe не зi смixy,
a вiд пePetсмepтIlиx гoлoдoвItx мyK.
iepapxи poсiйськoi пpaвoслaвнoi I.[epкви, piзкo
в}IстyпивIIIи пpoти спpoб зallpoвaдити yкpaiкськy
мoвy в бoгoслyxiннi, пepeкollyBaли вipyroчиx' щo
ця мoBa нeпpидaтнa ДJIя cлуж6п Бoxoi i взaraпi rreyгoдIra Бoгoвi. Пoдeкyди пiclrя yкpaiнськoМoвIlиx
doгoслyxiнь нaвiть пpoвoдI{JIoсь пepeoсвячyвallllя
цepкoв. Biдarоuи, щo ..всяKa влaсть oт Бoгa'', бaтк)цIки нiяк нe xoтiли Bтopoпaти, Щo i всякa lvloвa
вiд Бoгa. Чи не тoмy' щo сaмi cJIу>KwIlЦ бiльшe мaмoнi i кeсapк)' нix Бoгoвi?
i пoльськi, i poсiйськi yкpaiнoжеpи лroблять пoвтoploвaти мiфи пpo нeдopoзвинeнiсть yкpaiнськoi
I!{oBи' ii нeпpидaтнiсть для спiлкyBaння y ..вищиx
сфepax'' _ нayцi, мистeцтвi, пoлiтицi, вiйськoвiй
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спpaвi, нaвiть щoдеIII{oI{y xиттi. Цe твepр(еIIIIя
стaJIo y ниx oдIIи}r iз стepеoтипiв пoбyтoвoi свiдoмocтi. Ha тaкi стepeoт}rпI{ IIeBaxкo нaтpaпI{шr B хytoxнiй лiтeparypi нaшиx етнiчниx poдивiв i сyсiдiв.
Poсiйськa хyдoxня лiтepaтypa i пyблiцистикa
giддaвнa пpaктиKyloть llегaтивнi типи xoxlriв, нeoкoвиpнi пaсaxi yкpaiнськolo мoвoк) i т.п. I.[e llro)кrra
gatп6aтп i в твopax aвтopитeтIlиx письмeшrикiв
piвня M.Бyлгaкoвa' B.TeIIдpяKoBa' i в oпyсax бeздaplrих зapoбiтuall типy мoскBичa A.Мiнкiнa чIt

oдeсиTкll e.PикoвцeвoТ.
i нинi мoxнa пoчyти' щo yкpaiнськa мoBa в пo.
piвняннi з poсiйськorо бiднa, IlедopoзBинeнa' rraвiть
..кypдyпeльнa'' (B.лoбaнoвський). Щo x' якaсь дoля пpaвдI{ в цьoмy e, i дoбpe вiдoмo, чoмy в нaшiй
мoвi бpaкye слiв i виpaзiв llayкoBo-тexнiчнoгo, вiйськoBo-спopтиBlroгo, oфiцiйнo-дiлoвoгo тa пoд. xapaKтepy.
З цьoгo пpиBoдy визнatlний дiяч eвpeйськoпo IIaцioнaльнoгo pyхy B. )Kaбoтинський щe дeсь 80 poкiв
Toмy писaB' мaк)чи нa yвaзi yкpaiнфв: ..Цe нaшa
нaцioнaльIla мoвa, a poсiйськa _ цe BaIпa нaцioIIZUIЬIIa мoвa; якщo вalпa мoBa бaгaтa й вyдoвa, нам
вiд цьoгo aнi тerrлo, aнi xoлoднo; мI{ мyсиIv{o зpoбити
нaЦIy мoвy тaкolo x бaгaтoro' стBopитI{ нeтo всeбiтнy
й пoвнoцiннy кyльтУPУ, мaти мo>кпивiсть yчитI[ся
вiд дитячoгo сaдKa i ax to yнiвepситетy Bдaснolo мoвorо i пoтpeбyвaти вarпoi дoпoмoгI{ нe iнaкше i rrе
6iльrпe, нix ви пoтpeбyeтe дoпoмoгI{ з 6oкy нiмцiв
aбo фpaнцУзуl_ з бoкy iтaлiйцiв''.
Tим, xтo BBaxae yкpaTнсьKy МoBy IIeпoвIIoвapтiснoro в пopiвняннi з poсiйськolо' вapтo б пpигa-
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щo пI{сaB свol'o uaсy o.Пyшкiн: ..... aлe yueнiсть, пoдiтикa i фiлoсoфiя щe пo-poсiйcьки IIe пoясIIIoBiUIt{сь; метaфiзичнoi l,toви y I{aс зoвсiм пe iснye ... лiнoщi нaшi oxoчe Bиpaxalоться lt.foBolo чy.
xoк)' якoi мexaнiчнi фoptяи дaBпo гoтoвi i всiм вiдoмi''. .Цoдaмo дo цьoгo' щo' пpaцюIoчIr y PyсьKolfy iнститyтi пpи ЛьвiвсьKoмy yrriвepситeтi, дoк.
тop фiлoсoфii i.3eмеIIчиK виKлaдaв eKспepимeII.
т:UIьIIy фзикy, a пpoфесop П.Лoдiй _ тeopeтичнy
i пpaктиutty фiлoсoфiю pyськoю (yкpailrсьKoю)
мoвolо щe дo IIaPoдxeIIIIя Beликoгo poсiйсьKoгo
дraTЦ,

I.

iнrпиМ, ЦЯ пy6лiкa y свoйoмy poсiйськoмy
мoвдeннi зaмiсть Bиpaзy ..yкpaинский язьIK'' Bживae (oceвидIlo' дJIЯ,,caтlтpьI и юМopa'') yкpaiнськe
слoBo ..мoBa''. Чи uеpeз daгaтoлiтнIo звичKy гoвopити зaмiстъ ..кoммyllист}rчecKaЯ IтapTИЯ'' пpoстo
..пapтия'', чI{ тoМy'
сl''6111''-I{e He
щo пo-poсiйськи
тiльки ..мoBa'', a й ..pyxомий м'язoвий opгaн y пopoxнинi poтa''? Зpeштoro, пIyкaTи в ixнiй Мoвлeннeвiй пoведiнцi лoгiки, як i в ixньoмy стaвленнi
дo yкpаIнськoi мoBи eлеМellтapнoi поpяднoстi, _
спpaвa 6eзнaдiйнa. Heдapмa скaзaB пoет:
Moв nozанuх не icнуe o cвirni,
€ лuшe noeaнi яaIIKIL

Якщo poсiйськa мoBa 3 lleдoлyгoi пoпeлroшки

(A.Бopтняк}

cTaJIa пиIIIнoк)

Kytt.

Toмy не вipтe тIIМ' xтo' мaloчи нa yвaзi yкpaiнськy мoBy' нинi пo-фapисeйськи зaпеBllяe: дo6-

pий тoвap нe пoтpебye peклaми. Мoвляв, як6и вoнa
6улa ,,вvtcoкoякiснolo'', тo i сaмa лpo1ttлa 6 co6i

дopory в oсвiтi, нayцi, спopтi, нa виpodниrrrвi i т.д.
Taк гoвopять лицeмipи, пraxpai, нeвiглaси тa пoдiбнa шoвiнiстичнa i МalrKypтськa пoгal{ь.
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пoетa.

KpaсyЕelo' тo чoмy б тaкorо нe стaти
yкpaiнськiй мoвi? Heвxe тiльки тoмy' щo цьoпo I{e
xoчeться нoсiям poсiйськoi мoви?
A щoдo, яK тeпep кa)к5|ть' кollKypeнтIloздaтrroстi
мoв, тoй xe B. )Ka6oтинсъкутit зayвaxив: ,,Алe нa.
вiщo irнopyвaти iстopilo i зaпeвняшr, нiби всe миIIyлoся без кyлaкa iн|6pr yспixи poсiйськoi мoви нa
пepифepii дoвoдяTъ внyтpiшнrо бeзсшriсть iнopoдIIицьKиx кyльтyp? Hiчoгiсiнькo цi yспixи IIe дoBoдять' кpiм стapoi iстини, щo пiдкyтorо зaкaблyKolo
мoxнa втoптaти в зeмJIIo нaйxиттeздaтнiшy квiт.

ЛiHГBoциJI

8. Лiнгвoци.ц чеpез oгoлoцIеHЕIя l,loBи непpиpoд-

нoю.

Пoльськi зaгapбникI{ oгoлoсI{,ли yкpaiнськy NroBy
дiалектнolo вiдмiнoю тIoльськoi мови. Taк, pимoкaтoлицьк vIft apхvтeлискoп Львoвa гpaф A.Aнквич
стBepд)(yBaB' щo в Гaличинi e липrе oдин l{apo.ц _
пoльський i щo pyсини гoBopяTь пoльсьKим дiaлeктoм. Oднaк' кoли цpeкo-кaтoлицький митpolIoлит
М.Левицький зaпpoпollyBaB зaпpoBatити B IIIKoлax
Гaличини IIaBчaнIIя yкpaiнськolo мoвolo, вiд полякiв дo пaпI{ pимсьKoгo i aвстpiйсЬKoгo цiсapя пoлeтiлrr toнoси: Лeвицький сie poз6paт мix нapo..дpyxдaМи iмпepii Гaбсбypгiв (вxе тoдi uiнyвaли
бy нapoдiв''), бo yкpaiнськa МoBa e ..пopoдoю Мoскoвськoi''. ПaпсьKий нyнцiй Ceвepoлi пiд тискoм
пoлякiв peKомel{дyвaв М.ЛеBицЬKoМy зaIIехaяти
з
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пiдготовкy шкiльниx пiдpyвникiв piднolo мoвolо' з
чим Митpolloлит' дo йoгo вестi, IIe пoгoдиBся.
У Poсii тex6улa пolПиpeнa дyмKa' щo yкpaiнськa
мoBa _ дiaлeкт пoльськoi. Taк yBaxaB' Ilaпpиклaд'
вiдoшrий мoBoзнaBeць нiмeцьKoгo IIoxoдxeIIIIя
H.Гpeu. Згoдoм тyт пepeзopieнтyвaлись: yкpaТнськa lr.roвa _ цe нapiuuя poсiйськoi, зiпсoвaнe IIoльсьKими BIUIиBaми.
..нapiuЧя'', яKe Bпеpтo
Щoб дискpeдитyBaти цe
зaвoйoвyвaлo мiсцe сepeд gпoв'янськиx мoв, бyлa
пpидyмalla IIoBa веpсiя, щo ii дpPKIIo пiдхoпштrи i
пoльськi i poсiйсъкi yкpaiноxepи: yкpaiЪськy мoвy
6yшiмтo стBopиJlи aвстpiйськi нiмцi, зoсi6нa геpцoг
Фpaнц Cтaдioн, пpизIraчеIIуlIl |847 poKy ryбеpнaтopм Гaличини.
Щe в двaдцятi poKI{ нaПIoго стoлiття деякi IIoльськi вчeнi мaJII{ нaхaбствo стBepдxyвaти' щo iснy..yкpaiнщin' Boни IIpиt{циIIoBO
BaIIня pyсинiв (слово
IIe BxиFaIIи) _ цe вияB ..3aгap6ницькoi iнтpиrтt''
нiмцiв i aвстpiйuiв.
I{я пpимiтивнo-бeзглyздa вepсiя i нинi гpie дyшy
IIе лиIIIe бiлoгвapдiйським IIOKидьKaм нa кпIтaJIT
гpaфa Гaгapiнa, aлe ft славIIoIиy письмеIIIIикoвi-дисидентoвi A. Coлxенiцинy.

9. Лiнгвoци.ц чepез oгoлolIIенHя мtlBи нeaBтoхтoЕI}Ioк).

..пoгoсеpeдинi минyлoгo стoлiття з,Яв'утлaсь
дiнськa тeopiя'', зa яKoIo теpитopirо Kиeвa i пpилeглиx Дo нЬoгo зeМель Cepeдньoгo Haдднiпpoв'я

У
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нaвaлП, зaceЛ'ЦIи ..вeликo6улvt чaстKoвo винищенi' a чaстKoBo

to тaтapo-мollгoльськol
poси'', кoтpi

ПepeceЛwlvlcя Ha пiвнiв, тoбтo нa тepeни сyuaснoi
Poсii. ..Етнiчний Baкyyм'', щo yтвopl.rBся тaKим чиIIoм y Cepедньoмy Harytнiпpoв'i, згoдoм бyв зaпoвнeний виxiдцями з 6aceftну Kаpпaт
мaJlopoсaми.
пpивoдy
З
пoдiбниx фaльсифiкaцiй iстopii T. IШeвтIеIIкO сapкaстичIlo писaB пpo poсiйсьKих пpaBите.
лiв, яким нiби-тo Укpaiнa IIaJIexaJIa i в минyлoмy:
Ц{o вoнu miлькo наti.lсаltu
Tаmаpа'tt нa nашу
Tа noлякал,..

Xoчa poсiйський aкaдeмiк H. Пoгoдiн був вiдoмий
..нaдмipнoi
з
пpистpaстi дo фaнтaстltчIlиx пo6yдoв''
(..Cлoвapь Бpoкгayзa и Ефpoнa''), йoгo ..тeopiя'' oтpЙNIaлa пyблiцистиuнy пiдтpимKy B стaтTях М. Kaткoвa i фiлoлoгivнy _ в пpaцяx aкaдeмiкa A.Coбoлeвськoгo. oстaннiй дeщo ii мoдифiкyвaв: ..вe,Iикopoси'' laceIIЯJIуI Kиiвщинy ax дo кiнця ХY стoлiття,
a мaJlopoсiйськe ..нapiЧЧя'' 3a пoxoд)кeнIlям IIe лиIIIe
пaJII{цькe' a ПaJII{цькo-вoлиIlськe.
Пoзaяк yкpaiнськa мoвa нa HаryIнiпpянщинi виЯBYIJIa9Ь| тaKиM чиIloIи' ..пpийшлolo'', тo Boнa IIе
мae ..iстopичIloгo пpaBa'' нa iснyвaння в цiй чaстинi
УкpaТни. I{e твepдxeнIrя стiUIo oдIIим iз стepеoтипiв нe тiльки пoбyтoвoгo yкpaТнoxepсьKoгo м}IслeIIIIя. I хoчa oблyднiсть тa цiлкoвитy lleспpoМoxнiсть шroвiнiстиuнoi кoнцепцii Пoгoдiнa-KaткoвaCoбoлeвсЬкoгo щe в МиIlyлolvry стoлiттi 6лискyue,
a гoлoвIle _ фaктyaльrro i apryМellтoвallo toвeли
пpoфeсopи M.Мaксимoвич' B.Aнтoнoвиu, aкaдeмiки A.Kpимський, A.IШaхмaтoв, B.ЯrтrЧ, ЦЯ ..тeopiя''
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й дoнинi зaтyМaнюe мoзoK нe otlloгo ..peвнитeля

poсiйськoi с.rroвeснoстi i вiтчизнянoi iстopii''. ГIисьмеIIIlltк дисI(деIIтсЬKo-мoIIapxiстськoгo штибy
A.Coлxeнiцин y пaJIKoмy 6axaннi.o6лaштувaтп
Poсirо'' toгoвopиBся дo тoпo' щo зallеpeвив iснyвaIIIIя yкpaТнськoi мoви нaвiть тaм, звiдки, зa ГIoroдiним-Coбoдeвськи}f' вoпa бepe свiй пoчaтoK_
y paйoнi Кapпaт. Ha йoгo tУмкУ, цe в)ке зoвсiм не..виpoщенo спoтвopeнy yкpaТнськy
дaBIIo тyт бyлo
rreнapoдIly мoвy'' нa ..спoкyсy вiдrryuити кapпaтopoсiв вiд poсiйськoI lшoви''.
A кoли тaк' тo i тyт тpе6a: ..Baшty Укpaiнy з Ук(Е. .Цpaч). Бo якa мoxe бyти УкpaТни
- 1p15l''
paТнa без
yкpaiнськoI мoви? Щe дo6pе знarоть тi,
щo зaпepeчyloть oстaннк}' щoб зaпepeчитI{ пepшy.

l0. ЛiнгвoциД чеpе3 ..зблиxенtlя'' i yпoдiбнен.

tIя.

Bтpyuaння y щpyKTypy тa фyнкцioнyBaнIlя yкpaiнськo.i мoEI[ poзпoчaлoся щe в цapськiй Рocii.
,,[бaлa цеIrзypa навiть пpo чI{стoтy i йaшoi вкpaiнськoi мoBи' _ BoIIa Ire дoзBoJIJLlIa нeoлoгiзмiв, нe
дoпyскaлa l{oвиx слiв, щo пoкaзyloть якiсь Kyльтypнi poзyмiння..." (i.oгieнкo}. У п'есax дoпyсKaлoся вжиBaIIIIя yкpaiнськoi мoви JIu7IIIэ пepсollaxaмI{-сeляIIaМ}I. .{pyкyвaти yкpaihськi тeксти, дoзвoленi цензypolo' мoxнa бyлo тiльки poсiйським
пpaBollисоl*d, ..epихKoro''. OднaK тoтaJIЬний нaстyп
IIa стрyKтypy yKpaТнськoi мoBи пoчaвся в Kpaiнi
Paд.

I.

oднiero з

ДoIтv{

ЛIнгB0циII

з.I

XtrX стoлiття бyлo тBepдxeIIIrя

пpo злитTя нapoдiв y eдинy зaгiUIьIIoлIoдськy нaцiro
3 зaпшьIloлюдсьKolo I{oвoIo. 3a пpaктичне втiлення цiei ДoгМи y житTя вз,UIисЬ poсiйськi бiльruotsv|KуI. У ixнiй peaлiзaшiТ пpoгpеc спpaвдi нa6yв
вI{глядy ..язичницькoгo iдoлa, кoтpий нe бaxaв пити IIeKтap iнaкшe, нix iз uepeпiв y6итих'' (A.Kaмto). Ha цвинтapi мoв мaлa тopxесTвyвaти Мoвa.
y Фyxiннi цинiзМoвi''
Aлe oскiльKи ..дoля yтoпii
- 6улa
(A.Kaмю) тo нa poль Мoвп
IIpI{зIIaчеrra oдI{a
'
з мoB, пpитIoмy тa сaМa' зaрaди якоi зadopoняJlисЬ
yсi iншi МoBи в дoбiльlпoвицькiй Poсii.
УкpaТнськa I\.{oBa бyлa постaBлеIIa в ueнтpi пoлiгoну, дe IIpoBoдиBся eкспеpиМeнт ..злL1ття мoB''.
,,ЗлИвaJП4'' сaме i], вiдцitxyючt,I з неi сaмoбyтнi,
спeцифiuнi oзнaки i пеpетвoploючи Гi нa ..блiдy й
незгpa6нy кoпiro poсiйськoi мoBи'' (C.Kapaвaнський) зi с.пiдaми epoзii тa oзIIaKaми пpимiтивiзмy.
fiефopмauiТ бyв пiддaний пpaBoпLtс, фotlетика,
..BaЦpаМaтиKa i oсoбливo лeKсикa. Koли вxиBaли
лiзa'', a нe ..ЧеМoдaн'', ..фoтель'', a нe ..кpiслo'',
..вiд
}Iapoд)Keння'', a не ..3
l{apoд)Keння'',

дня
тo цe B}I(е

Д[Iя

тpaKтУBа-:rIoсь

як iнaкoмуIcЛeкHЯ (Л.Ko-

peнeвиu).
Звepтaе, нa сe6е yBaгy те' щo B'lЛУЧaЛLlся нr
6yдь-якi слoBa' скaxiмo, ..дopoгa'', ..Boдa'', ..лiс''' a
тaкi лексичнi тa фpaзеoлoгiннi oдиницi, якi МaloтЬ
нaцi oнaльI{o -сиМB oл |чниit змiст : .. УкpaТнa', .. Kиiв ськa Pyсь'', ..KoзaK'', ..Зaпopiзькa Ciч'', ..piднa мoBa'', ..yкpaТнськa нaцiя''. Hе пpийнятo бyлo вxивaти i слoBa типy ..,Цeнaцioналiзaцiя'', ..aсимiляцiя'',

..pyсифiкaцiя'' тoщo. Bxивaнням слiв

rtepУв.aЛи|
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вiдпoвiднi iнстaнцii. ..Пеpeд вiйнoro peдaкцiя .oKoмyнiстa'' poзc'I'IaЛa спискI{ griв нa двi кoлoнки:
с.IIoBa' якиx нe вxиBaTи' _ слoвa' яKиx y)кивaTи''
(Io.IIIевeльoв). Bнaоliдoк тaкoi пoлiтики мoвa бyлa ..peдyкoвalla дo гaзeтIloгo слoBI{иKa' як МyзиKa _ дo маplпiв' a x(иBoпvlc _ to пopтpeтiB вoэк-

дiв'' (o.Пaх.пьoвськa) .
У стaвлeннi дo yкpaiнськoi мoви бiльшoвики i
тyт Irе в.ЦtУlnлaJIvl пopoxy: щe y 1905 poui П.Cтeбницький писaB' щo цeнзypolо ..Bиклroчarоться тaкi
с.пoBa' яK ..кoзaк'', ..мoскaль'', ..Укpaiнa'', ..yкpa-

iЪський'', ..CiЧ'', ..Зaпopixxя''.
Якщo в Пoльrцi, Pyмyнii, Чехocrroвauuинi, Угopщинi yкpaТнськy МoBy 1УIIII4IIИ ЛvIЦte ззoвнi
- ШIlI,Яxoм yсякoгo poдy зaбopoн нa iТ BxивaIIня'
тo B
сPсP i ззoвнi, i зсеpeдини: BтpyчaIIIIяМ y вIIyтpiшню -сTpyKтypy. Зa дoпoмoгolo Мeтoдy' вiдoмoгo
y Мeдицинi як вiвiсекцiя (xивopiзaння), I{aмaгaлись зpoбити yкpaillсьKy мoвy кoпieю poсiйськoi,
a oскiльки кoпiя зaBIIIe гipшa зa opигiнaJl' To tЛЯ
Чoгo вol{a пoтpiбнa, тим бiльш€, Щo opигiнaл
дo
- пoBaIпI,Ix пorrlyг' Ilим IIe лиIIIe Мoxнa' a iт тpe6a
слyгoвyвaтись. ,,Я pуccклЙ 6ьт вьIyчI.Iл тoлЬКo зa
тo' чтo иIt,f paзгoBapvIBaJI ЛeшуIll', (B.Мaякoвський).
..Зливaння'' мoв пpизBeлo
дo poзквiтy мовнo.i
xиМepи_сypxикa, щo знайtшлo сBoе, вiдoбpaxення
в киiвськoмy фoльклopi rпiстдесятих poкiв:
Гoвopuла бабa fudу:

-Tu

Я

I. лiHгBoЦILД'

i I{AIIIя

куnu мiнс <<Пoбсф>,

noсОу к БслoОсф.

XaЙ вiн Оаcmь мiпс omвсm..
e в lroc J4oва ilti нсm?
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Учeнi теoprTики ..дpyх<би Ivloв'', зoKpeмa згaДaний y цитoвaнoмy вipпli aкateмiк l.Бiлoдiд' IrayKoвo odтpyнтyвzulиl а пoeти нaвiть oспiвyвaлIl сyp.
xикiзaцiro:

Cnoнаmку mаK: нeмОв niОкaва,
в pуKaху meбe zнеmьcя, бidна,
а nomi.+l pаnmoл _ мoва! лoва!
Чужв звунuwlь,мeнi, яr pidна...
I noзuчаrul mую I1oву
в cвolo _ чуfuву, npебаeamу,.

([I. Tичинa}.

З чaсoм ..пoзичeнe'' пoЧиtlалo спpиймaTись як
сBoс,' a сBoe OпиIIялoсь нa пеpифepii мoви aбo й
цiлкoм Bигaнялoсь iз нei. Еtrе дapмa )к пpo деякi
poсiйсько.yкpaiтrськi слoвники сaрI(aстlIч[Io гoBoслiв
PЖЬ, Iцo вoIIи пoдак)ть пеpeкЛад pосiйськиx
..мotr?trльIIaзиBaIoть
pосiйськi.
слoвниКи
нa ...
Щi
,,з6vтвaтутмуть з
нI{кaми yкpаiнськoi лексикП'', Щo
[IaI{Teликy I{е лиIIIе сyuaсникiв, a йl пpийдeшrнi пrrKoлitlЕя'n (C"Kapaвaнський).
Biдoмий i такий xapT: oскiльки yкpaiнськa Ivfoвa
М.lлopoсiйськa, тo Гi зpoбили бiльшlеpoсiйсЬKolo.
-Чopний
ryмop!
1

1. Лiнгвoцид чере3 стaBленltя до нoсiiв мoBи.

Зa стaттrо ..O пе,цaгoтx{ЧесKoм знaчeIII{и Мit,пopyссKOгo язЬIKa...'' М. .(paгoМall0Ba бyлo звiльI{e[Io з
пoсaди Дoцeнтa Kиiвськoгo yнiвepситeтy. У 1880
poцi зa нeблaгoнaдiйнiсть бyв звlшьнeнутil з poбoти
в Kиiвськolvry кatетсЬKoмy кopпyсi тa кoлeгii П.Гaлaгaнa видaтний yКpaiIIсьKий фiлoлoг П.Xитeць-
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кий. гIepеKлat yкpailrськolo мoвolo лI{цIe otlloгo

peчeнIlя з eвaнгeлii мaв нagliдкoм д.пя М.ЛoбoдoвсьKoгo пoзбавленIIя пpaвa Bчителк)в aтц. Укaз L87 6
poKy зoбoв'язyвaв ..пpийtlятlt яK зaгaJIьIIе пpaBI[-

лo'', щoб в УкpaIнi пpизнaqaти вчитeлiв-BeлиKopoсiв, a Мaлopoсiв пoсилaTII to Пeтepбypзькo-i,
Kaзaтrськoi i opeнбypзькoi oкpyги. Tiльки з

KиТвськoi oKpyти y 1876 poцi бyлo BI[слaIIo 8 педaгoгiв.
He нaбaгaтo KpaщиМ' яKщo взaгaлi кpaщим' бyлo
стaBлeIIIIя дo yкpaiнськoi мoви i iT нoсiiв y Пoльщi.
..Лtoди 6oялпcь гoвopитlt пo-yкpaiнсьKoмy.
Щe й
дoнинi, KOлII xтoсь пoЧI{е гoBopити пo-yкpaiнсьKoмy' виявить сeбе як yкpaiЪЦЯ, _ тo peaкцiя воpoyд'' (A.Biнцeнз).
Haйбiльш пoBtIе yявлell[rя IIpo стaBлeIIIIя дo yKpaiнськoi пpoблеми нa ..мiсцяx'' дae дoпoвiдь пoлтaвсьKoгo ryбepнaтopa мiнiстpoвi внyтpirпнiх спpaB
Poсii (l914 piк):
..1. Пpизнaчaти IIa пoсaдy вuитeлiв' IIo мoх<ливoстi, тiльки вeликopoсiв.
2. tla пoсaди iнспектopiв i диpeктopiв IIapo,ц}Iиx
yчилищ IIpизIIaчaти виKл[oЧI{o BелиKopoсiв.
3. Усякoгo Bчитeля, кoтpий BиIЯBиIB сxи.пьнiсть,цо
yкpaiнськoгo, нeгaйнo звiльняти. (...)
7. ...нa uoлi eпapхiй стaвити apxиrpeТв виняткoвo
BeликOpoсiв, пpиuoмy твеpдиx, eнepгiйtlих; вияBляти нaйкpyтirпий тI{сK IIa сBящеtIиKiв, зapаxениx
yкpaТнoфiльствoм; пapaxiaльIlиx нaглядauiв зa
IIIKoлaМи пpизнaЧaти виKлIotIIIo BелиKopoсiв.
8. Звepнyти oсoбливy yBary нa семiнapii i стaвити pеKтopaМи BиKлIoчI{o Beликopoсiв, yсyвarouи

I.

ЛiHГBoЦиlI

4r

iншиx; IIaBчaJIЬIIий пеpсoнал мae бщи тiльки 3 вeликopoсiв; зa семiнapii тpeбa взятисЬ i викopiнитll
дyx yкpaiнствol Щo пriзДlться в IIиx.
9. ЕIeoбxiднo сy6сидyBaти teякi гa3ети в Kиeвi,
Xepсoнi, Пoлтaвi, Kaтepинoс;raвi тa iн. з мeтoю бopoтьби пpoти yкpaiнфв; y гaзeтax IIoKaзyвaти тoтoxнiсть BeлI[Kopoсiв з yкpaiнцями i пoяснloвaти,
щo м€ulopoсiйськa мoBa yтBopиJlaсь IIUtяxoМ IIoлoнiзaцii poсiйськoi в минyлi чaси...
...стapaтись, щoби eвpei IIe пpILIIyч|ItIwcЬ дo yкpaiнськoгo pyхy _ в,ИceЛЯти ix iз сiльськиx мiсцевoстей, IIе yтBoploвaти IIoBI[x мiстeчoк i зaвaxaти
eкoнoмiчнoмy зpoстaнIIIo eвpeйствa. (...).
L2. Узanlli нa piзнi пoсaди IIe toпyсKaти лroдeй,
кoтpi кoли-бyдь' xoчa б i в дiUIеKo}ry мi,Il{yлoмy'
NIaIful стичнiсть iз yкpaiнськиМ eлеменToМ''.
У пiдpoсiйськiй Укpaiнi дI4peктopи гiмнaзiй NIaIwI
oбoв'язoк дaBaти Kypaтopoвi шкiльнoi oкpyrи тa-

eмIry ..peфepенцirо'' пpo кo)кIloгo a6iтypiе'нтa: яKoIo
мoвoк) вiн кopистyeтЬся B poзмoвi, uи дбae пpo
Bдoскot{tшення сe6e в poсiйськiй мoвi, чI1BI|Ял.IIЯI
вiддaнiсть Poсii i взaгaлi дo всЬoгo poсiйськoгo. У
миpгopoдськiй гiмнaзii бyв нaпис: ..Bъ сTeIIаxъ гимнaзiи стpoгo BoсIIpещaeтся BoспитaII[IикaМъ гoBopить lra мiulopyсскoмъ нapeuiи''.
ПoДiбнa, тiльки бiльш )кopсToKa пoлiтикa пpoBa..пo)кoвтнeвi'', чaси. lTepшими,
twIacЬ i в пiзнiшi,
xтo пiдлягaв мaсoBим peпpeсiям тpидцятиx poкiв,
6улп виклaдaui yкpaiнськoi мoви, лiтepaтypи, iстopii. He диBo' щo й ниtli, IIaпp}Iклaд, y BiнницьKoмy
oблaснoмy нayKoвo-мeтo,цичIloМy цeIITpi нapoднoi
твopuoстi з 26 спiвpoбiтникiв yкpaiнськoю мoBolo
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вoлoдiroть тiльки trItriсть'' (..Kyльтypa
l99l' 29 лvIлня).

I. ЛiHГBoци.ц

i

xиття'',

l2. Лiнгвoци.ц чеpeз oсBiтy.
Чия oсвiтa' тoгo й мoвa. Пpo uro стapy iстинy
дo6pe зНaЛут й кepyвaлIlсь IIeк) всi вoporи yкpaiн-

ськoгo llapoдy нa всix йoгo poзшМaтoBallиx тepеIlax
i в yсi чaси. ..Kiнцeвorо мeтolo oсвiти всix iнopoд.
цiв, щo пpo)ffвaloтЬ y Меlкax нaшoi вiтuизни, бeзпepeчIlo' пoBиIIнo 6yти o6pyсiння'',- писaв' IIaIlpиклat' y 1E70 poцi мiнiстp oсвiти Poсii [.Toлстoй. Caмe чepeз oсвiтy йшoв гoлoвний IIaпpяМ
yдapy пo нaпriй мoвi.
..Hapoд пoBиIIeн yчItтися' Ilapo,ц xoqе yЧиTk|cЯi
яKщo мI{ I{e дaмo йoмy yМoB i зaсoбiв yчитися I{a
свoiй мoвi _ вiн стaнe yчитися нa uyxiй _ i нaшa
писaB IIa
нapoднiстЬ зaгиIIе з oсвiтoro нapoдy'',
IIoчaтKy 60-иx poкiв Ivrинyлoгo стoлiття М.KoстoМapoв. Poсiйськi пpaвителi i ixнi чиI{oBIIиKи в Укpaiнi пpeKpaснo цe yсвiдoмлIoвzlли зa стo poкiв дo
циx слiв Koстoмapoвa i стo poкiв пiglя ниx. i po,.зaгиHУIII4 3 oс6уrлvт Bсe для тoгo' щoб yкpaiнцi
Biтolo'', тo6тo зa дoпoмoгoro poсiйсЬкoМoвIloi oсвiти.

Haвiть oдин iз мiнiстpiв нapoднoi oсвiти Poсii
KoнстaтyBaB' щo зaбopoнa yкpaiнськoi мoви,
..знaчнo yтpyдtlloючи пoIIIиpeнIIя сеpeд МaлopyсьKoгo IIaсeлeIIня KopисI{иx зI{aIIь IIUIяxo}v{ виta}Iня
зpoзyмiлим для ceЛЯН нapiuuям Kниг' зaвaxae пiдI{есeнню нинirшньoгo IIизьKoгo йoгo piвня''. 3вep-
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тaeмo yBary читaчa нa слoвo ..нинiпIньoгo'': нa гIoчaткy ХX стoлiття сepet yкpaТнцiв 87 вiдсoткiв 6улo I{eписьмeIIIIиx' a в ХVII стoлiттi письМeIIн}IМи
6улп мaйxe всi.
Koлись дeпyтaTl{ Дyми УxBaJIwII4, щo6 нaвчaIIIIя
для iнopoдцiв y пrкoлi IIpoBaДWIaсь ixнiми piдними
мoвaми: пoльсЬкolo' лaт}IськOIo' тaтapськolo' киp(.ц4
гизьKOIo' чepкесЬкOlo' чечeIIськoIо i нaвiть
..Aлe
сМix'' (!) _ евpейськolo.
yкpaiнцям i нa смiх
нe схoтiли пoзвoлI,1ти'' (М.Гpyшeвський). Cepeд
пpичиIl дeпyтaTи Дyми НaзИBaJПг i тe, щo ..yкpaТнськi сeляIIи сaмi не пpoсять yкpaiнськoi шкoли''.
FIинi, мaйxe чеpeз дeв'янoстo poкiв' цroвiнiзпroфpенiк Kpyглoв, депyтaт Pеспyблiки Kpим, тBеpДI4TЬ' шo yкpaiнцi пiвoстpoBa IIе пoтpe6yютЬ yKpaiнськoi IIIKoл}I. A щo6 цe дoBести' oдtloдyмцi KpyглoBa poзцpoмI,IJIи нeдiльнy yкpaiнськy IIIKoлy в Ceвaстoпoлi.
П.Cтpyвe пйсaв, щo ..ствopeнIrя сepeдньoi i вищoi пrкoлlr 3 Мaлopoсiйськoro МoBoк) виклaДaння
6улo 6 ЕIтyчtIoIo i нiчим I{e BипpaBдaIIoю poзтpaтoro псиxiчниx cWI HaceЛeння''. ..Haселeння'' x ,цo
пoдiбниx зaстеpе)I(ень IIe пpислyxilлoсь. Boнo знaJIo' щo ..вiдстaлiсть yкpaТнцiв щoдo писrмнoсTи B
пopiвняннi з iнIпимI{ Irapo,цaмИ, Щo зaceлялут Poсiйськy УкpaТнy,
нaслiдoK py- цe бeзпoсepеднiй
сифiкaцiйнoi пoлiтиKи
цapсЬкoгo pexимy'' (C.Cipoпoлкo). Toмy ..нaсeлeння'' Bпepтo дoМaгaлoся
нaцioнaльнoi rпкoлI4| Ha щo рoсiйський ypяд вiдпoвiдaв y свoiй звичнiй мaнepi
i пe- зaбopoнaми
peслiдyвaIIIIяM. Taк, лиIпe кypaтop
П.Зiлoв вiд
1905 дo l9l2 poкy зaкpиB |2 лpvlвaтниx гiмнaзiй.
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звiльнив 32 дlrpeктopiв тa 972 уuIатeлiв, a 822 уяlттeлiв ..пеpеBiB'' дo iншиx шкiл. Koли 1905 poкy
l 400 стyдентiв Kиiвськoгo yнiвеpситеTy пoд:UIII lteтицiro з вимoгo}o вiдкpити в yнiвepситeтi 4 кaфедpи
yкpaiнiстItKt| З укpaiнськolo мoвoю BиKлaдaIIIIя'
peктop вiдпoвiв, щo yнiвepсиTeт
цe ..3aгaльнoдepxaBнa iнстиryцiя'' i в йoгo стiнax нe мoxe бyти
xoднoi мoBи' кpirи poсiйськoi.
ЧopнoсoтeнeцЬ пpoфeсop i.Ciкopський пorпиproвaB дyМKy: yкpaiнськa i poсiйськa МoBи нiби-тo piз.
нятЬся фoнeтиuнo (фiзиuнo), aлe збiгaroться дyxoм
(псиxoлoгiчнo). iснyвaння пapaлeльI{иx мoв e poзкiпl, якоi пpиpoдa IIе тepпить. oтжe, yкpaiнськy
Iv1oBy тpе6a зaбopoнити.
oскiльки IIoBIIoгo пapалелiзмy мix Iv{oвaми нaспpaвдi rriкoли не бyвae, тo в paдяriськi poКи yк-

patнськy Мoвy IIoчaли ..пapaлеЛi3yвaти''

,цo

poсiйськoi, щo6 IIe лиIIIе poсiйським шoвiнiстaм' a
й укpaТнцяМ Boнa r;vlдiaлacЯ непoтpiбнoro.
..Ta oсь я IIеpеt вaмIл poсiйськoмoвний yкpai-

IIецЬ. Як зaпxaлIl Мeне в сiм poкiв y poсiйськy
IIIкoлy' a пoтiм y poсiйський iнститyт' тaK i стaв я
poсiйськoМoBllиМ'''_ пиIIIe вiдoмий пyблiцист Boлotиtvrиp Koвaлeнкo.
}Ia oкyпoвaнiй Пoльщeю Boлинi, Пoлiссi й Xoлмцlинi y мixвoeнний чaс нe бyлo xoднoi yкpaiнськoi
IIIкoли. У Гaличинi вiдкpити пoчaтKcвy yкpaiнськy
IцKoлy Мoxнa 6улo зa yмoBи, Щo B нaсeлelroМy
пyнктi Мeulкae мiнiмyм 25"/" укpaiнцiв i кoли бyлo
щoнaйменIцe 40 нoтapiaльнo зaсвiд.lellиx зaяB бaтькiв. Щoб вiдкpити пoлЬськy IцKoлy (пpи кoстьoлi)
.цoстaтIrЬo бyлo двoх пoльсьKих сiмeй нa сeлo.

лIHГBoЦиlI
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У вiднoсно лiбepaльний (гeнoцидy Taки нe бyлo)

хpyщoBськo-бpехнeвський пeрioд кiлькiсть дiтeй,
щo IIaвчaлись B yкpaiнськиx IIIкoлaх' нeyхI{льIIo
змeIIцIyBaJIaсь. I-{eй пpoцес пpoдoв)Iryвaвся ax to
сal{oгo скoнy CРсP. Яnщo в 1985_1986 нaвqaльIIoМy poцi yкpaiнськorо I\,{oBoIo IIaBчiuIoсь 48'2"/' дiтeй pеспy6лiки, тo в 1990_1991 pошi uaстка тaKих
..пepeдiтeй зMeIIIIIиJIасЬ дo 47 '9"А. Зa п'ять pокiв
бyдoви'' пpиpiст KoIIтингeI{тy poсiйсьKoмoBllиx yчнiв пеpeвищиB Iтpиpiст yкpaiнсЬKoМoBlloгo KоIIтиI{гel{тy в 2,7 paзa.
Koли вpaхyвaти, щO yKpaiнцi склaдarоть нинi
мaйxе '73"/o нaceлe}Iня Укpa.iни, тo кoxнa Tpeтя yKpaiнськa дитиI{a позбaвленa мoxливoстi нaвчaтися
piднoto МoBolo. )Koднoi yкpaiнськoi шкoли I{емae
в Kpимy, де пpoxивae Iцoнaйменrшe сiмсoт тисяч
yкpaiнцiв. У пpoшeнToМy вiднoшeннi цe бiльпre,
нix poсiян в Укpaiнi в цiлoмy. otнaк зa кpиМськиМ
.tЗaкoнoм пpo oсвiтy'' o6oв'язKoBим пpeдмeтoМ e
лиIIIе poсiйськa мoBa' a yкpaiнськa' як i кpимськo.
тaтapсЬKa' BиBчaTI{Мeться ..зa бaxaнIrяМ''. ЗaдoвOлЬI{ити цe ..бaxaння'' мo)Kливoстi l{eМae' тoмy
щo укpaiнськa мoBa y шкiльниx I{aBчzUIЬItиx IUIaнaх
вiдс5zтня, e тiльки oдиII ypoк лiтеpaтypk| _ Ha вибip
мix yкpaiнсьKою i кpимськoтaтapськolo.
Уявiмо сoбi пoдiбне стaвлеIIня дo poсiйськol
IПKoли i poсiйськoi мoви! Як tтa це pеaryвaлIа 6ут
poсiйськi пapлaМeнтapi, poсiйський ypяд тa iншi зaxI{сIIиKи пpaв ..pyсскoязЬIЧIloгo l{aсeлeния''! Укpaiнцi x МoBчaтЬ. Мoвляв, IIе тe булo _ B Kyщax
пepeсидiлvт. laiт Бoxe пepeсидiти i нa цeй paз. Мoxе, й спpaвдi ..xтo теpпеII
тoй спaсeн''?

-

МoBA l ндцlя

46

Hемae a6o мaft>кe нeмa ]щpaiнськиx цrкiл y rvяiстax Cxoдy i Пiвдня Укpaiни, щo зoвсiм нe зaвaxae
poсiйським ypa-пaтpioтaм лякaти пyблiкy yкpaiнiзaцiero i бopотись зa ... пpaBa poсiйськoi мoви, aбo,
яr( вoIIи дeлiкaтнo B}1сJ[oBлIoIoTЬся' ..3a пpoпopцiйнiсть мoв''.
Xaft 6vт Boни кpaщe зBеpIIyли yBary нa тaKy IIpoпopщrо. У .Цoн6aсi сepед нayкoвцiв yкpaiнцi стaнoвлятЬ лuш'e |5|" (P.Ляx)' xoЧa в зaгaльнiй
кiлькoстi нaсeлення вiдсoтoк yкpаiнцiв пеpеBищye
цифpy 50 (нaспpaвдi, eтнiЧHиx yкpaiнuiв знaчнo
бiльшe, tUIе чиМiUIa кiлькiсть iз них зaписaнa poсiянaми).
У 30-i poки 6улп лiквiдoванi всi бeз BиняTKy yKpaiнськi IIIKoли' сеpeднi спецiaльнi тa вищi нaвчaльнi зaKJIaДpI (фaкyльтеTуl) нa Kyбaнi, в Cибipy,
нa .(aлекoмy Cxoдi i т,д. oсь як д6aлa paДянсЬKa
сoцiaлigтичнa вiтчизнa Пp.o poзквiт Мoви o,цHoгo з
..мoлoдшIиx
бpaтiв''. i мaлo xтo з синiв ..стaptпoгo
бpaтa,' в6aчaв y цЬoмy нeспpaBetливiсть. ..У свoiй
свiдoмoстi poсiяни poзЧинили Укpaiнy дaвнo''
(A.Cтpелrянllft)

,

зниxення

мoви сПpи'I[о
чИНrz;;Iacя Й paдянсьKa педaгoгiкa. Bиклaдaння piднoi мoви в rпкoлi Bпpo.цoвx бaгaтьox poкiв бyлo
пpест|4>кУ УKpaiнськoi

opгaнiзoвaне B тaкиЙ спoсiб, щoб виклуIKaTИ неxiть
пpеДIt4еTy. ..B уявi пoсTa}oть пoтвopнi КapTу|IIуl ypoкiв МoBи' якi дефopМyloтЬ /цитяЧy свiдoмiсть. Cаме тyт кopeнi нaшIoгo
..мaлopoсi
йcT Ba,,, нaцioнaльнoТ ..нeпoBнoцi н нoстi'',
нaцioнaльноi зaкoмплеKсoBa}roстi. ...Дитинa Мa€'
BуIBЧaTуI МoBy нe яK збipник ПpaBИЛ' a як rrpo.цyKт

i вiдpaзy дo цЬoгo

I.
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влaснoi дyxoвнoi тa illTeлeктyaльнoi дiяльнoстi''
(М.TypuиK' yчI{Teлькa). Мoxе, i нe ..сaме тyт'' Kopeнi нaшoгo мiulopoсiйствa, aлe щo i ..тyт 1g1ц''
тo цe 6eзпepeuнo.
Зaте для poсiйськoi мoви сTBopIoBaлИcЬ :нea6v1яKi
пpивiлei. 1978 p. (xoвтeнь) ЦK KПPс i Paдa Мiнiстpiв вуItaЛуI пoстalloвy ..Пpo зaхOди щoдo tаu.IЬIIIoгo BдoсKoн:шенtlя BиBчeння i виклaдaння poсiйськoi мoBи B сoloзниx pеспy6лiкZlХ'', У 1983 p. (Tpaвень) вутЙшлa пoстaнoBa ..Пpo дoдaткoвi захoди пo
пoлiпrшeннIo BиBЧення poсiйськoi мoви B заг.urь}Iooсвiтнix IIIKoлax тa iншиx нaвЧzlлЬних зaKЛaдax сoIoзHиx peспyблiк''. У пoстaнoвi цK KПPс i Paди
Мiнiстpiв сPCР (тpaвень 1984 p.) ..Пpo ДaлыЦe
B,цoсKoнtlлeння зaгiulьнoi сepедньoi oсвiти мoлoдi i
пoлiпlшення yМoв poботи зaгiulЬнooсвiтньoi ulкoлуI'' III4caЛoся: ,.У нaцioнaльI{иx lllKoлaх сo}oзниx
pеспyблiк видiляeться дoдaтKoвo 2-3 ГoДИ|]И Нa
тижденЬ y ll-ХI(ХII) клaсaх нa BивЧення pосiйськoi Мoви''. Ha oснoвi циx тa бaгaтьox iнruиx пoсTaнoв пapтiйнi opгaнL4 тa уpЯДoвi стpyктypи УPCP
poз poблял

и

Дeтaлiзoвa

н

i

зaxo,ци lцo,цo пoДtul

ЬtIJ

oгo

зaпpoBад)кeння pосiйськoi МoBи' щo oзнaЧaЛo Bитiснeння МoBи кopiннoгo нaселeнHя.
oплauyвaлИcЯ >K yсi ui зaхoди' зpoзyмiлo' KoIIIToМ сaМиx yкpaТнцiв. Знaчнoro мiporо цe пpo,цoBxyr,тЬся й дoсi.
..Укpaiнськa ДepжaBa не пoBиннa фiнaнсyвaти
i aнтиyкpаТнськy) oсвiтy''
нeyкpaТнськy (a Чaстo
(Б.Пapaxoнський). З цим tlе МoжHa не Пoгoдитись.
Пpoте yкpаiнцям нe Лиrшe в гaлyзi oсвiти ,цoвo,циTЬся KoнстaтyBaти: зa Мoс xиTo тa rце й мене 6итo.
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l. лiнгвoци.ц

13. Лiнгвoци.ц чеpeз лемoгpафiннy пoлiтикy.

yчaсть тенepaлiсимyс A.CyвopoB' якуlйt зa лiчeнi днi
BlrIceЛИB нa пiвднi Укpaiни 32тllcячi дyrпi uoлoвiчoi
стaтi (iнrпi дyцli нe paxyв€Ulись).
У 1820 poui мapкiз Гaбpieль дe KaстeльIIo писaB
пpo yкpaiнцiв: ..... Чиgпeннa ця нaцiя llpoстягaeть-

.(емoгpaфiчнa пoлiтика щoдo lraцIoгo нaрoдy
здiйснroвaЛaсЬ зa пpиIrципoм, вiдoмим iз
фoльк..xaй
жиBe мoскltлЬ нa Укpaiнi, a xo' лopнoгo гaслa:
xoл IIa Caхaлiнi''.
Зapaз зaхисtlики пpaв ..pyссKoязьIчIIoгo llaсeлeIIИЯ', в.И|l|aгaЮтЬ зaпpoBaДкеIlня B Укpaiнi
дpyгoi
деpxaвнoi мoви нa тiй oснoвi, щo B Укpaiнi пpoxивae бiльпrе oдинaдцяти мiльйoнiв pЪсiян. Д,o
УBawlнe беpeться нi тoй фaкт, Щo poсiяни Мaloть
дepxaвнy мoBy в Poсii, нi тe, Щo в УкpaТнi BotIи
3,Явplлиcя в .oснoвнiй мaсi зoвсiм I{е,цaBIIo.
У |742 poui в Kиевi нa2a тисяч меrпкaнцiв булo
ЛИЦIe |29 pociяч _ ..3gдикopoссийскиx тopгoBЬIх
лloДeй''.
ШIoб пoз6aBИTI4 кoзaкiв наpoднoi пiдтpимки, a
зaoднo вiдкpити 1IIЛЯхуI нa Kpим, Kатepина II виДaЛa У |762 i 1763 poкax дBa манiфести пpo iнoзeMнy кoлoнiзaЦiro УкpаТни: веp6yвaлИcЯ cep6и,
бoлгapи, МoлдaBaI{и' гpеKи' нiмцi з Прyсii, Aвстpii.
тa iнruиx кpaТн. iнoземцям ДaBaлkl пo 60 ДecЯ"|ИH
землi нa .цyшy' звiльllялtl ix на 30 poкiв вiд пoдaткiв, нaдiляли всiлякими гliльгaми' зoKpеМa пpaвOМ t{a кvпiвлro укpaТнських кpiпaкiв, яке пеpеxoДI4Лo на ixнix нaщaдкiв. Щo ж дo yкpаТнцiв, тo вoHИ МaЛИ бeзплатнo видiляти пiдвoди для пеpeBeзеFIня свoТх мaйбутнix пoмiщикiв.
|777 poку.циtlЛoМaт Бaкyнiн poзpобив плa}r: зaceлИTI4 кpимськi cTeПИ yкpaТнuями, нa обжитi ними
мiсця пеpeселити poсiян iз центpaльноi Poсii, a тaтap ..вoн из Kpьtмa''. У з.цiйсненнi цьoго плaну бpaв
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ся' пoчинaloqи вiд кopдoнiв opлoвщиIlи дo меx

i

зaймae, мaйxe 6eз xoдrroi мilЦaнини,
XеpсoнIшинy, ХapкiвЩиHУ, чaстиIry Kypщини й Bopoнixuини' BсIo Пoлтaвщинy, Чеpнiгiвщинy, KиiвIци}ly' Пoдi.пля' Boлинь, чaстинy Мiнщини, бiльIпy
i все цe нaсeлення без xoднoi
чaстинy Гaличини
piзниui в 3Bичaяx i нopoвaх''. Cьoгoднi x нaм дo.6ц916gн0 pyссKий гopoд'',
BoдятЬ' rшo Хapкiв
щo
..пoнaexaлo
(..Гoлoс
xoХлaцкoe 6ьltлo''
дo oдеси
Укpaiни''; 7.03.92), шo yкpaiнцi .(oнбaсy зa свoiм
xapaKтеpoм i звичaями блихсчi дo poсiян, rpeкiв i
Taтap' нix дo yкpaiнuiв iнrциx peгioнiв, щo yKpaiнськo-poсiйськa eтнiчнa мiцrанинa в.иIНИKIIa спollтaннo' самa сoбoтo.
3a зaкoнaми вiД 2t лvlcтorraдa 1869 poкy тa l3
ЧepBHя l886 poкy ..B десяти Пiвденнo-Зaхiдниx гy6epнiяx oсoбaм poсiйськoгo пoxoдxeння' BиклtoЧaIoчи' oдtlaк, мiсцeвих ypoдxенцiв, нa,цaються Дo..i як цe
ПЛaTИ,...'' - I-{e бyлa IIJIaTa зa pyсифiкaцiю.
нe дивнo, Ц€ й Teпep I{е скaсoвaнo цЬoгo зaкoнa...'',- писаB y l9l8 poшi i.oгieнKo.
A oсь декИькa стaтистичниx дaниx пo lloнецькiй
o6лaстi зa paдянськiй пеpioд.У 1926 poui тyт пpoxивaлo 64,1 "/" укpa\нцiв i лиrцe 26,1 o/o poсiян.
Perптy бiля l0 "/o cтaнoвили iнlшi нapoДи. У 1939
poui yкpaiнцi стaнoвили 59 "/o, a pocяtlи
%.
- 3| дaв
Як 6aчимo, стaлiнський генoцид 30-иx poкiв

Угopпtини

4
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свoi нaслЦки. Pезyльтaт[IBIlим}1 r;пяB:ruliуlcь i дещo
м'якiшi мeтoд![' якi зaстoсoвyBaлись y peспyблiцi
пiзнiшe. У 1989 poцi yкpaТнцiв y.(oнeцькiiт o6лacтi
нaлiuyвaлoсь 50,7 %, a poсiян _ 43,6 |". Зa 63
poKI{ вiднoснa кiлькiсть yкpaТнцiв в oблaстi зМeIIIIIIIJIaсь ъla |3,4 |o, нaтoмilсть кiлькiстъ poсiян зpoсЛa IIa |7,5 "А.
Пpo eтaпи i нaodдк}r демoЦpaфiuнoi пoлiтики в
Paдянськiй УкpaТнi дae yяBлeIIIIя тaкa стaTистикa:
Piк

}IасеЛенIlя

yкpаlIrцlв

poсiян

lIllциx

r926

29019747

232188б0

2677166

312372r

E0%

9,2%

L0,8Y"

32158493

7090813

2619740

76,8y"

16,9y"

6,\Yo

352838s7

912633r

2716329

74,9Y"

19,37"

5'8"А

36488951

10471602

2648780

7з,5Y"

21,tYo

5,4y"

37419053

l 1355582

2611399

72,7y.

22,lYo

5,2у"

r959

r970

r919

1989

У

4l86904б

47126517

49609333

5|4520з4

|926 poцi в Paдянськiй УкpaiЪi (a цe 6ез ГaЛuIЧvl,tlkl, Зaкapпaття, Boлинськoi i Piвненськoi oблacтeir,6eз yкpaiнськoi Бyкoвини i Бeсapaбii (пiвteннoi) тa 6eз Kpимy) спiввiднoшeння poсiяtl ,цo
yкpaiнuiв стaIIoBилo пpoпopцiro 1:8,7, тoбтo нa o'цнoгo poсiЯHуIIIa пpипaдЕUlo ьraйхre дeв'ять сTaтис-

Лit{гBoЦиll
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тичIIиx yкpaiнцiв. Дaлi пpoпopцiя змiнroвaлacЪ Ta1:3,3. Як
KI[м чиtloм: 1959 piк _ 1:4,5, 1989
6auимo, спiввiднorшeння змiнwIocЬ мaйxе в тpи paзI{ IIe нa кopисть кopiннoi нaцii.
i ще двa кйькiснi пoкaзIIиKlI. Biд |926 дo 1989
poKy poсiйськe нaсeлeIII{я Укpaiни збiльшшrroсь iз
2 677 16б дo ll 355 582 oсiб, тoбтo нa 8 678 416
oсiб ( У 4,2 paзa) ' a yкpaiнськe _ пiсlrя всiх вoзз'eднaнь!_ з 23 2|8 860 дo 37 4L9 053 (в 1,6 paзa).
[o тaкиx нaслiдкiв, звiснo, пpизвiв нe тiльки геIIoциt 30-40-50 poкiв, a й лiнrвoци,ц Ta eтнoцид'
oсo6ливo в сyслoBськo.бpexнeвськi Чaси.
Етнiчний склaД IIaсeлеIItIя Укpaiни змiнroвaвся
нe нa кopисть кopiннoТ нaцii нaйpiзнoшraнiтнiшими
мeтoдaмI{. Taк, лиIIIe в 1933 poцi з Гopькoвськoi,
iвaнoвськoi тa iншиx o1лacтeft 6yлo пеpeсeлello B
Укpaiнy ||7|49 oсi6. B oпepaтивIloшry звeдeннi
Bсeсoroзнoгo пеpеселel{сьKoгo кoмiтетy пpи Paдi
Hapoдних Koмiсapiв CPсP нa iм'я нaЧaльIlикa ГУЛAГy тoв. Bepмaнa пoвiдoМJIJUIoсь: ..Плaн пepевезeIIIlя KoдгoспIlикiв нa Укpaiнy викoнaнo нa
|o4,7y"''. oпepзвeдellня йшrлo пiд гpифoм: .nCpouнo. CeкpeтЕo''. oueвиднo, вoxдi пapтii, y якoi, як
вiдoмo, ..нe 6yлo тaeМIIиць вiд нapoду',, 6oЯЛvтcъ,
щoб мixнapoдIla цpoMaдськiсть нe дoвiдaлaсЬ, Щo
зerилi BиМopеIIиx гoлotoм yкpaiнцiв зaсeляIoться
poсiянaми.
Пpo xapaктep нaцioнaльнoi пoлiтики бiльшoвицькoi iмпepii в УкpaТнi свiдuить i стaвлeння МoскBи дo yкpaiнськиx кoмytliстiв. .Цo 1933 poKy yKpaiнцi стaIIoBIIJIII ЛLIIлIэ тpeтиIly вiд зaгaльнoi кiлькoстi sленiв Koмyнiстиuнoi пapтii (бiльшoвикiв)
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Укpaiни. B peзyльтaтi ..чистки'' зa цeй piк кiлькiсть
yкpaiнцiв y пapтii cTaлa ще Мeншoro, oскiлькут 27
тисяч yкpaiнцiв 6улп пoзбaвлeнi пapтквиткa. A цe
oзнaчaлo' щo нa кepiвниx пoсaдax y peспyблiцi
rиaйxe IIe зaJIиIпI{JIoсь yкpaТнцiв. Уxe в 1935 poцi
Пoстипreв зiзнaвся, щo ..uлeни Koмyнicтиuнoi пapтii Укpaiни IIoчzUIи дeyкpaiнiзyвaтися i нaвiть пepeстaJlи poзrvroBляти yкpaiнськolo мoBoIо'' (o.Cyбтельний). Пpикмeтнo, Щo впepшe yкpaiнцeвi бyлo
дoзвoлello посiсти пoсaty ПepIшoгo секpeтapя IfK
Koмпapтii УкpaТни ax y 1953 Poцi. .(oти кoмyнiстaМи Укpaiни кepyвaJllr ..дeти paзIIьIх нapoдoв''.
Haшi зaхiднi сyсiди, мaIoчI{ IIe мeнIПий aпeтит нa
yкpaiнськi зeмrri, нa щaстя NIЯ г'aq нe мaroть нi
свoгo Caxaлiнy, нi Cибipy, нi xoтa б Пiвнoчi, Щoб
зa ix дoпoмoгoro звiльнЯTl| ДЛЯ сeбe xиттeвий
пpoстip в Укpaiнi. B iншoмy x iхня демorpaфiuнa
пoлiтикa щoto yкpaiнцiв сyтTeBo нe вiдpiзнЯJIacЬ
вiд пoлiтики нaIIIoгo ..стapшoгo 6paтa,'.
Taк, нa ..схiднi кpeси'', тoбтo нa зaгзtpflaнi Пoльшeю yкpaТнськi зем.пi' 3a,цBaдцять мixвoellниx poкiв 6yлo пepесeлеIlo десятKи тисяч пoлякiв iз нa,цaнIIяМ iм зeмлi тa всiлякиx пpивiлеiв. Tiльки y
1919 - |929 poкax з Пoльщi пpибyлo 77,2 тlтcяui
oсадникiв' якиIvl 6улo видiлeнo пoIIaд 600 тисяч
гeктapiв yкpaiнськoi зerспi. B Гaличинi i нa Boлинi
IIoляKи вoлoдiли 50 % землi; yкpaiнцi х< нe |iaЛI4
нiякoi мo)KIIиBoстi дllя пpaцеBлaIIIтyвaI{ня i змyrпенi бyли мaсoвo eмiтpyвaти з piднoгo кpaю.
Пoляки, як кoлись Kaтepинa II, зaoxoчyвaли
зшriцraнi rплюби. Biдoмий пoльський геoгpaф Poмеp
дoвoдив нa кoнфepенцiТ y Пapиxi, де кpaiни Aн-
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тaнти виpiшyвaли дoлIo Зaxiднoi Укpaiни, щo pycутlа:*t дo6pe пoчyвaтI{мyть сeбe в склaдi Пoльщi,
пpo щo свiдчить кiлькiсть змiшaних пoдpyx.
З eтнiчнoi rpyпи лer"rкiв пoляки po6плll oкpeмий
Ilapoд' д,Iя чoпo звiльнvglп з poбoти всix yurттeлiвнeлeмкiв, a 1938 poKy зaпpoвaдиJlи y IIIKoлaх 3aмiсть yкpairrськoi лiтepaтypltoi мoви BиBчеIIIIя леМкiвськoi гoвipки.
Пiс"тrя дpyгoi свiтoвoi вiйни

в Пoльщi

зaJIутIIШI-

лoсь 19500 кв. км тepитopii, спoкoнвiкy зaсeлeнoi
yкpaiнцями: ЛeмкiвщиIla' Haдсяння, Пiдляшшя,
Хoлмщинa. Taм пpox}Iвaлo 1061920 yкpaiнцiв. iз
нпх 6iля пoлoBиIlи бyлo пepeсeлеIlo дo CPCP, a
peштy BисeлeIIo (oпеpaцiя ..Biслa'') нa зaxiднi
зем.rri' якi вiдiйшпи дo Пoльщi вiд HiI'деччини. Укpaiнськi poдиIrи IIaсI4пьIIo poзмiщyв aЛLt,, Bpoзcvlrf,
мix пoлякaми' нe бiльпre 3.4 poдини в oднy мiсцевiсть, щoб вoни (yкpaiнцi) нe мaли мoжливoстi
спiлкyвaтись, opгaнiзoвyBaтI{ IIIKoли' цepкoвнi
гpo}raди i т.iн. Taк здiйснIoBaвся пpинцип ..eтнiчнoi oднopiднoстi Пoльськoi дepxaви'' (B.Мoкpvrft).

У

|924 poцi в Pyмyнii вийшoв зaKoll' y яKoмy

гoвopI{JIoсЬ, Щo pyмyrrи' кoтpi ,,зary6илп мaтipнy
мoвy'', мaloть taBaTуI дiтям oсвiтy в IIIкoлax 3 py_
мyнськolo мoBolo виклaдaIIня. He вax(Ko здoгaдaтись' Iцo тиIrlи зaбyдькyв aTvI|v|Il .. pyшryнaми'' вBaхaлись yкpaТнцi"
Ha Зaкapпaттi, щo в мixвoеннpтЙ чac BxotиJIo to

склaдy ЧеxoсrroвaччиIlи' зa двaдцять poкiв кiлькiсть чеxiв зpogla вiд нyля дo 19 тисяч' i в 1931
poцi тyт yxe бyлo l58 cеськиx rдкiл (нa 425 pу-
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синсЬкиx, тoбтo yкpaiнськиx). ..Зaнoсилoся нa
пеpспrктивy ueхiзaцii кparo'' (Io.IШевельoв).
A oсь llpу'wlaД, з тepиTopii, Щo тeпep нzulexитЬ
дo ..сxiднoi дiaспopи''. У пopeBoлIoцiйнi poKI{ нa
Kyбaнi бyлo бiльIпe як 200 yкpaТнськиx шкiл, B paйoнax BIlхotwIуI yкpaiнськi гaзeти, в Kyбaнськoмy
пeдiнститyтi бyв yкpaiнський фaкyльтет" Пiсля стaлiнськoгo гoлoдoМopу \932 - 1933 poкiв (гoлoдoмop бyв i в PPCФP, aлe тiльки B тих paйoнax, дe
пpoxиBzUIи yкpaiнцi) все ue 6yлo лiквiдoвaнo. B
oбeзлюдненi стaницi завезли сeлян iз poсiйськиx
зaкyткiв. A iз зaпpoвaДxенI{ям y сiльськiй мiсцевoстi пaспopтизaцii всi кy6aнцi 6ули зaлпсaнi poсiянaми (Л.УгptoмoB, ..Укpаiнське слoBo'', |992, 2
квiтня). Укpaiнцiв мaсoвo зaписyвzlли poсiянaми в
Kpимy, в .Цонбaсi тa iнrциx мiсцяx.

i

14. Лiнгвоrt'ид чеpе3 пpивiлеi для панiвHoi }roBи

iT

нoсiiв.

...('ивItе вiдuyття
oхoплIoвilлo тyт (y Мoлдoвi.

B'l., Я.P.-B.) тoгo, хтo пpиixджав iз Lrосii! Бyвurи

нaвiть Чaстo хoч i дypнеМ' вiн виявляBся B пorшанi.
Lloму poсiйськy не тpe6a бyлo внити'' (..oгoнеK'',
1990, Ns 52, с. l3). Axiба в Укpaiнi бyлo не так?
Бyдь-якi спpoби змiнити стaTyс yкpaiнськoi мoви
BикJI}Iкaли IIIaлeний oпip FIе лиIIIе Мo}кнoвлaдцiв i
a6мшaтeлiв, a il пeвIloi чaстиtlи Bче}Iиx' y тoМy числi й фiлoлoгiв. .(ля пpиклa,цy нaBедеIvIo слoBa MoBOзIIавця' luleнa-кopеспоIrдelrтa AH CPCP o.Tpyбачoвa: ..Чи етиЧнo скaplи пpo стaнoвищe yкpaiн-
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ськoi мoви пoчиIIaти з тoгo' щo вol{a ..нe e дep)кaвнoIо'' (з листa lo.Зaгrлeтiнa, Уxгopot)? Чи не виIv{aгae цeй тoBapиш пpивiлeiв, кoтpиx явIto нe Iuae
poсiйськa мoвa ?'' БaЧ, чoгo етiм xaxлaм зaхoтiлoсь!
Зoвсiм IIеДaBIIo' y пepшiй пoлoвинi 80-x poкiв,
бyлo зaпpoвaрI(еIIо пoлoх(еIIIIя' зa яKим yвитeлi
poсiйськoi мoви пpoвoдиJlи ypoки нe з цiлим клaсoм' a в пiдrpyпax i oдepжyBaлп зapIIлaтпIo нa L5|"
бiльшy, нix yuитeлi нaцioнальIlиx мoв. Цeй дискpимiнauiйний зaхiд пoсилив вiдuyття дpyгocopтнoстi piднoi МoBи' ii yпoслiдxeнoстi.
Hе лиlде y нaнaйцiB ..МOлoдь нaшIa свoei мoBи
встидar,ться. ЗaгoвoPИШ, зpaзy кpичaть: нe гaнь6и
нaс!'' (..oгoнеK'', 199l, Ne 4, с. 17). He лишe ixopeць Гyp'eв вiдuyвae мaзoxiстськi paдoщi вiд тoго,
щo йoгo }{oBa rrевдoвзi вiдiмpe (..Литepaтypllaя гaзeтa'', l989, 1 беpeзня). Ha тaKиx мaнкypтiв нe бiднa й нeнькa УкpaТнa.
Ko;lи мигryлoгo стoлiття IIaIII Kpaянин H.Kyкoльник тiлькII BимaгaB зa6opoнити МaJlopoсiйськy мoвУ (зaoДнo' пpaвдa' пoльськy i нiмeцькy _ B oстзейськиx ryбеpнiяx), тo нa oчax нaшoгo пoкoлiнrrя
II{epбишькиЙ i вcя пipaмiдa, якy вiн виBеpIIIyBaB'
...[oтeпep
ДowlaЛa мaKсимyм lУclz;rlЬ дo Гi лiквЦaцii.
пeчe BстI4,ц пpи згaдцi, як y 60-i poки мoBчки B3яли
нoвий мoвний кypс нa Укpaiнi, Koли oдIIII iз пepпrих кеpiвникiв pеспyблiки пoчaв деМol{стpyвaт'r
сBoк) вiддaнiсть n.iнтеpнацioнaлiзмoвi'' qитaнняМ
пpoмoB BиклIoчI{o poсiйськolo мoBoIо. (...). Зa кo}vralrдoю згopи poсiйськolо зaгoBopwШI
^InpaтниKи
всix paнгiв' гoлoBI{ paйвикoнкoмiв i вyзiвськi
пpo-
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фeсopи, гoлoBи кoлгoспiв i 6pvтгaдlтpи'' (..Пpaвдa'',
1990' 1l лroтoгo).
Cyмнiвнo, rцoб ..oдин iз пeprпиx кеpiвникiв peспy6лiки'' зaпyстиB мeхaнiзм пpискopeння pyсифiкaцii з влaснoi iнiцiaтиви. Йoмy uе бyлo ..peкoмeндoвaнo''. A не пpoяBити нaлеxнoi 3alloпa,цливoстi
вiн нe мiг
- як зi сTpaхy пepед нeбезпекolo пoз6уrvlcя стaIIoBищa нaмiсникa УкpaТни (пepeд ним
..yкpaiнoфiльцe стaJIoся з П. [Пелeстoм' якoгo зa
ствo'' зlлЯIIп 3 пoсaди пepIIIoгo сeкpeтapя I{K
KПУ), тaк i з ypoдxeнoгo хoлyйствa.
i щo x? ЗaвaлИЛacЯ пipaшriдa, щeзлa дeIIIeBa
,,KaЛ6aca,'' зaД,ЛЯ якoi xepтBУBaJIИ piднolo МoBoк)t
a мoвa тaки BсToялa i BИCTIЯJIa. [якyвaти Бoгoвi,
нe всi yкpaiнцi спpиймaroть свiт чеpез IIUIyнoк.
15. ЛiнгвoциД чеpeз ..свoбoдy вибopy'' мoBи.

Cпpaвxня cвo6oдaвп6opу мo>l<лиBa тiльки зa пoвнoi пapитeтнoстi, piвнoпpaвнoстi мoв' чoгo не бyBae B xoднiй бaгaтoнaцioнaльнiй дepxaвi, дe ..неМиIIyчиМи e yщемлeнHя' a тo й нищення iншrиx нaцioнaльниx кyльтyp' МoBи' нaцioнaльнoгo хapaктеpy, пpoвiдHИх МИcЛячиx лIоДей'' (lo. Myшкетик).
У xитгi мoB те,( спoстеpiгaeтЬся ,,B}IIЯ дo влaди''
(Ф. HiцIпе), i незaxищенi мoви oпиняtoтЬся в poлi
пoпeлtoltrк*l a6o й щeзaroть з лiнгвiстичнoi кapTи
свiтy.
Cлoвa пpo пpaBa Л|otI4H|4 y вибopi МoBи 6улvт в
зaKoIIax сPCP, Pyмyнii, Угopщини, Пoльщi, oднaк
pеa.jrlЬнa дiйснiсть завХди ЧoМyсь зBotvIЛacь дo Bи-
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бopy нe yкpaiнськoi мoви, a нaслiдoк цьoгo ,,ву16opy'' тex вiдoшrий: вerrикi мaсиBI( нaшoгo етнoсy були денaцioнaлiзoвaнi й aсимiльoвaнi сyсiднiми нapoдaМI{.

Усi, xтo читaв лiтepaтypy з питaнь мoвниx вiдIIoсиII в CPCP, пaм'ятaloтЬ, Щo в нiй oдtlим iз клro-

чoBиx 6yлo слoвo ..дo6poвiльнo''. ...(o6poвiльнo''
нepociяIrlr вiдмoвля.пись вiд свoix ..нaцioнaлЬниx''
мoв, ..дoбpoвiльнo'' нa poль зacoбу мixнaцioнальнoгo спiлкyвaння 6улa o6paнa poсiйськa мoвa i т.д.
Ha дyмкy сyчaсIlиx пoльсЬкиx yчeниx тaкa )K ДoбpoвйьнiстЬ Мaлa мiсцe i в минyлoмy: ..Ha Пpoxaння гpoмадян Beликoгo Kнязiвствa Литoвськoгo
(pyськa мoвa) нaпpикiнui ХYII ст. бyлa зaмiненa
пoлЬсьKoк) lvfoBolo''. Звичнa лoгiкa пoневoлtoвaчiв:
xepтвa' мoBляв' сaмa пpoсуUIacЯ в яpМo.
Зapaз, KoЛуI yкpaiнськa МoBa oгoлoIIIеI{a деpЖaвнolo' зIIoBy чyr,Tься |aлac пpo пpaBa лIoдини' пpo
свoбoдy вибopy мoBи. A йдеться IIpo oдI{е: як 6и,
xиByчи в Укpaiнi, нe BЧити i нe кopисTyвaтисЬ yкpaiнськoro мoBolo. ..ПpoтистaBлe}Iня пpaB нaцii
пpaвaм oсoби (чи нaвiть взaгa.пi лloдинllt) виниKae
здeбИьшroгo y Koлoнiзaтopa, якиir BBa)Кae oсo6oro
Чи тo лIo,цинoю пepeдyсiм кoлoнiзaтopa. i виМaгae
вiдтaк сo6i всix пpaB' нe вiдмoвляIoчисЬ' звиuaйнo,
вiд пpaв кoлoнiзaтopa'' (Л.Kiпнiс).
Цiкaвo, Чи пpихoдитЬ KoМy-небyдь дo гoлoBи пoдi6нa дyмKa B тиx кpaiнax, дe 3 пpaBalvfuI ЛIoДу|I7kl
.цaвнo Bсе гapазд? I uoмy цe не oбyproються Koлиtцнi цpoМaДя}Iи кoлиIIIнЬoгo CPCP, нaпpиклa,ц' y
CIIIA чи Kaнa,цi' кoли iм, щoб yлaIIIтyBaтисЬ' нaпpиклa.ц' лiкapем, дoBoдитЬсЯ cКJIaДaTи еKзaМен з
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aнгдiйськoi (У Kaнaдi
кoi) rvroви?

-

aнrлiiтськoi

[. ЛIнГBoЦИ.Ц

i

фpaнцyзь-

..I{y

x 6o пoiдьтe дo 6yдь-якoi eвpoпeйськoi кpaiни i зaжaдaйте вiд гpoмaдян, a6ът poзN{oBл,UIvt.3 Baми ..пo-qeлoвеtlесKи'', тoбтo ЛkltIДe BaIIIoю Мoвoю.."
i щo6 y tитсaдKy тa B rпкoлi тyбiльui - фpaнцyзи
..чeчи нiмцi IIaвчtUIи BaIIIих дiтeй тaкox тiльки нa
лoBeческoМ язьIKe'' (I. .Цpaч).
,.Cвoбoдa'' вибopy мoBи в нинirшнiй Укpaiнi oзI{aЧaе свo6oдy нeви6opy yкpaТнськoi мoви. .Цeмoкpaтичнe гaслo пpийurлo нa мiсце кoлишrнix глaс}Iиx
i неглaсних зa6opoн.
lб. Лiнгвoци.ц чеpф

нaЛeжнoстi мoви.

зBy)I(ення сoцiaльнoi пpи-

Bopoги yкpaiнськoi мoви, oTxe _ i yкpaiнсьKoгo
IlapoДy' з дaвнix чaсiв стBepдxуBaЛvI' шIo BoI{a
низЬкa' IIекyльTypнa, oскiльки цiero МoBolo нiхтo,
кpiм неписьМенниx селян' I{e пoслyгoвyeться. З
пoглядy пoлoнiзaтopiв, }IеIо poзМoBляIoть tlИIne
..гIoп i xлoп'', зa сЛoBaМи oбpyсителiв, цe Мyх(ицЬKa
(y нoвirпi чacИ
кoлxoзнa) Мoвa.
To пpaвдa' щo гoлoвний y,цap пollевoлroвaчi нaIIoсиJIи пo Bищих, oсвiuенilшиx веpсTBax укpaiнськoгo нapoДy, щoб йoгo тaкиМ чиtloМ oбезгoлoви..Пеprш yсьoгo yкpaТvI, laлvглIцтiц 6eз пpoBoдy.
iнське IIaнстBo' пoЧaсти KyплеI{е Мoсквoro' пoчaсти виpiзalle IIеIo' пoтpoxи зaслal{e' стepopизoBaне aбo пpигoлyбленe' IIIBидкo пoкиtlyлo свiй нa-

poД, пеpе6iглo нa бiк дyжЧoгo' зtaЛoсь'
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aсимiлroвaЛoсь' сталo ..pyськиМ''. (B.Bинниueнкo)

..HесaмoвитиЙ Bicapioн'' (Белiнський)
vвaxав,
сeлянськe i вoДнoчaс
щo Мzulopoсiйське нapiuuя
тBeptиB' Iцo тBopи мaлopoсiйськoi
лiтеpaтypи n.t{езpозyмЙi llpoстoМy нapoдoвi''. Елемeнтapнa лoгiкa
пiдкaзye, щo сaмe нapoдoвi й пoвиннi 6улп 6ути
зpoзyмiлi цi твopи. Адxe, зa слoBaми БeпiнсьKoгo'
вищi вepстBи' з яKих сKлaДaeться ..пyблiкa' кoтpa
Читae'', ..пеpеpoсли Мtulopoсiйськy Motsy'' i вислoвлto}oTь пoЧyTIя poсiйськorо aбo нaвiть фpaнцyзь"

KOrO.

Звiдки 6ули вiдoмi Белiнськoмy лiтepaтypнoмoвнi УпoДoбaння МiuIopoсiв? A це [Ie сyттeвo: ..щo
Х сToсyться дo сyцiльнoi Мaси чopt{oгo I{apoДУ, тo
йoгo не нtlлежиTЬ пPo цe i питaти, тoМy щo вiн не
Мo>ке вiдпoвiдaти, 6удуяп tlеyцЬкиМ y tеpх(aBниx
питaнняx'' (М.Koстoмapoв) .
Знaв ,,ЦIaлeниil, Biсapioн'', чoМy i як вiд6yвaлoсь
..пеpepoстaння мaЛopoсiйськoi
MoBи'' BищиМи вepстBaМи. Знaв i пiдтpимyвaв пoлiтикy ,.6aтoгa i пpяHиKa'' piднoi ..тaтapсЬкo-нiмeцькoi мoскoвщини''
(М. Koстoмapoв): дoвi,цaвIпись пpo цapський BиpoК
для LL[евuенкa' вiн скaзaв' щo пpисудив 6и йoмy
не МеIIIIIе. Cлoвo ..гyмaннiсть'', яKe зaпpoвaдив Дo
poсiйськoi мoви Бeлiнськiй, пeвнo, дo мaлopoсiв
3aстoсoByBaTи не нaлe)I(ilлo.
Ще в МинyлoМy стoлiттi бyлo вiдoмo' щo yKpa..Цe I{е Мoвa пpoстoлIoдy тiльки,
iнськa Nfoвa
як
тBеpдять MoсKoBсьKi невiглaси' a МoBa цiлoi нaцii,
пoлiтичне мaйбyтнe якoi iшre пoпеpеty' iulе чиl'
мiсцe нa пpaBo самoстiйнoгo poзвитKy в pяДy ци-
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вiлiзoвaних нapoдiв yxе зaвoйoвalle й нe мoxe бyти зaйнятe нiким itlшим'' (М..(paгoмaнoв).
A з пpивoдy бiльш вiддaлeниx чaсiв aкaДемiк
M.Гpyшeвський пI,rсaB: ..УкpaТнський нapiд' як пopiвняти йoгo дo МoсKoBсЬкoгo пpимiPoм, _ бyв тoдi далeкo poзyмнiйший, oсвiueнiйrпий, пpoвopнiйпrий. З Укpaiни пoтiм цiлe стoлiтe нaxoдwIЦ нa
МoскoвщиIly лIoде' щo тaм зaBoДvIJIII lцкoли, бi6лioтeки, BЧиIJIиI' тlИcaJIуli дpyкyвaли. .(oвтий uaс yсi
вищi дyхoвнi в МoскoвIцlнi 6улп з Укpaiнцiв, бo
свoix yчeниx тaм нe 6улo..Цoвгi чaси MoскoBщиIIa
>KvUIa yкpaiнськoю нayкoк)' пoки свoei наpештi нe
poзBeлa' пpaцею тa зaxoДaМи тиx же yкpaiнсЬKиx
yueниx'' (М.Гpyшeвcький).
Hамaгaння нe Bипyc"tI4TуI мoBy з-пiД сeлянськoi
стpixи Мaлoдzulекoсяxlry МеTy _ МoBнo poзIUIеIryBaти yKpaТнський llapoд' пoз6aвити йoгo пpиpotнoгo зв'я3кy lrlix oкpемими сyспiлЬНИМI4 вepстBaМи.
I{e ..пpиpeклo б IIa темtloтy нapoднi мaси a6o пpивелo б вperптi-pеIцт дo iснyвaння tBox мoB: yKpaiнськoi для Irapoдy i (вeликo)poсiйськoi для iнтeлiгенцii'' (М. Гpyшleвський).
Taкa ..дBoМoBttiсть'' чaстo BиKopистoвyBzl,Цaсь як
зaci6 бopoтьби пpoTи yкpaiнськoi мoви: ,....дexтo з
пpoмoвuiв нaвiть yкaзyBaв' Iцo й сeляIIcтBo зoвсiм
вiдмoвнo сTaвиться дo yкpaiнiзaцii, бo тo, мoBляв'
зtloBy xoчyть пiддypити мyxикiв, a NIЯ пaнiв бyдe
МoBa пaнськa'' (B. Чyмaк).
Ще й сьoгoднi пoльськi вчeнi сxильнi пoясIIIоBaти вiдpoд)i(eння yкpaiнськoi мoви сaмe ii ..нapoднiстIo'', тoбтo тиМ' щo вoнa 6улa мoвoк) пpoстoЛIoдy: ..ЕМaнсипauiя yкpaТнськoi Ivloви пoв'язaнa з
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дoбoro poмaIIт}Iзмy, який зBepTaB oсo6ливy yBary
нa нapo.ц' йoгo мoвy' кyльтypy, звияai. Пoxвaвилoсь зaцiкaBJIeIIIrя мoBolo i нapoднoro твopuiстro, a
цe' свoelo чepгoк)' збyдxyвaлo нaцioнaльнi пouyття
мoлoдoi iптeлiгeнцii" (A.Фpiшкe). Hi6и цierо мoвolo нe пoBopIUII[ сBoгo чaсy кI{язi, r€тьмaнIц i нaвiтъ пoльськi кopoлi.
У paдянськi чaси сepet кepiвництвa yкpaiнськиx
бiльшoвикiв бyли тeopетиKи, якi ввaxaJlи впpoBaдхсенIIя yкpaТнськoi мoви
IvtoBи ..ниxчoi Kyльтypи
cella'' змaгaнЕям сyпpoти ..вищoi Kyльтypи мiстa'',
oI)кe' явищGIvl pеaкфйним. Aдxe в мaйбyгньoмy
пepeдoBa poсiйськa Kyльтypa пoглиIIе yкpaiнськy
Kyльтypy paзoм з L{oвoк) (Д.Ле6eдь).
Haвiть y пepioд ..yкpaiнiзaцii'' y виpoбничих
IIIKoлax i вyзax вaxспивi пpeДDreшr BИKлaДa]Ivlсь poсiйськolo, a дpyгopядпi тa пoлiтoсвiтa _ yкpaiнсьKoIo.

Щoдo виKopистaння yкpairrськoi мoви для ar|тaцii тa пpoпaralЦи' тo' мoxJII{Bo' кpeмlriвським iдeoJIoгaм 6yлa вiдoМa дyмкa eзyiтa П.Cкapги, якпil
ввaxaв' щo пpичиIIoю llевдaui eзyiтiв y Pyсi-Укpaiнi 6улo ixнe нeбaxaнIlя вxиBaти для aгiтaцiТ
pyсьKy (yкpaiнськy) мoвy.
II{e i сьoгoднi мoxнa пotlyTи' щo yкpaiнсьKa Мoвa
IIe гoдI{тьc'I NIЯ нayки. ,(oбpoзиътrивцi з сyсiдньoi
дep)кaви пoвopять пpo неo6xiднiсть qдиIloгo iнфopмaцiйlroгo пpoстopy. Цe свoеro чepпolo пoBиIIIIo oзIIaчaти i eдвiсть мoвIloгo пpoстopy. У цьoмy ..пpoстopi'' yкpaiнськiй мoвi вiдвoдиться' зa всiмa oзIIaKaмд' тe x мiсцe' яKe вoнa зaймaJla щe тoдi. кoли
бyлa ..нaцioIIaJIьIIoю'' мoЁolо. Якщo в>ке BxoдIrти y
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якийсь ..пpoстip'', тo xaй 6пцeiт пpoстip бyв нe peгioпaльним, a свiтoвим i oбсrryгoByBaBся нaйiнфopмaтивнirпolо мoBoIо"
...(pyгoсopTнiстЬ'' yкpaТнськoТ мoви y сфepi нayки нe e нaслiдкoм ii чи ii нoсiiв IIeпoBIIoцiннoстi,
a peзyльтaтoм кoлoнiaльнoi зaлexнoстi Укpaiни тa
yкpaiнoxepськoi пoлiтики ii пoнeвoлroвaчiв. Bидaтнпit yueний i.oгieнкo сBoгo чaсy нe oтpиМaB
,цoKтopсьKoi стипeндii лишe Toмy' щo писaв yкpaiнськoi МoBoк) i дpyкyвaBся B yкpaiнськoМoBllиx
xypнzиax. ..Xox.пoв y IIayKy IIe пyщaть''- 39д919
пpaвилo iмпepськoгo дyмal{нЯ, зa Я:куIх 6и pеxимiв
i стpoiв цe дyмaIIIIя IIe ..пpoiстeкaлo'' (.Ц.Cтeпoвик).
He дoмiтrписЬ мoвнoгo poзкoлy Укpaiни ..пo вepтикaлi'', ..зaeдинщики'' нaмaгaк)TЬся зapa3 зpo6ити
тepитopiaльнo. Зaxiднa i
цe ..пo гopизollтtшi''
I{eнщaльнa Укpaiнa хafi' би пoки щo бaлaкalIIлIlo..пo-двyyкpaiнськoмy' a Cхiднa i Пiвдeннa
язьIЧtloМy'', тoбтo пo-poсiйськи. .(ля цЬoгo вoIIи
toмaгaloться зaпpoBaдxеI{IIя дpyгoi дep)Ц(aBlloi мoBи' вимaгaroть фeдеpaлiзaцii Укpaiни. Мeтa зpoзyмiлa: пoзбaвити yкpaiнсъкпir Ilapoд мoxливoстi
кoнсoлiдyBaтI{сЬ' зpo6птл деpжaBy aнeмiчнoro , 6eзпopaдI{oю i ..oцtaдить'' нaсeлeння сxiдниx тa пiвдeIIIIиx oблaстeй вiд yкpaТI{сьKoMoBниx yпливiв
цeнтp:UIЬIIиx i зaхiдgpтx o6лacтей. Лro,ци, якi пo.
лroбляroть poзyl.{yвaти пpo I{еKoI{KypeI{TIIoз,цaтнiсть yкpaТнськoi мoви, зaстoсoByютЬ пpoти неi мeтoди' нa якi в цивiлiзoBaниx кpaiнax лpпcтaлvl 6
xiбa щo гaнrсTepи i мaфioзi: пepeKpивaloтЬся киiвськi телeпpoгpaМи' нe пpиймaк)TЬся пеpедIтлaTa IIa
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yкpaiнськolvfoвIry пpесy' IIe дoпyскaloтЬся yкpaiнсьKoмoвIIi ви,цaння y тopгoвy мepexy й мaсoвi бi6лioтeки тoщo. Пpи цьoмy ствepджyeться' щo сaмi
yкpaТнцi нe xoчyть yчитII сЬoiх дiтeй в yкpaiнськиx
IIIKoлax. A тим чaсoм to etинoi yкpaiнськoi шкoли
.(oнeцькa, ЯKУ тaки I{e вдiUIoся }a1УтIIIITII' пoтpaпляe лI{пIe кoжнa tBaIIaДцятa tvITуIIIa 3 т}lx' xтo xoтiв
6и y нiй yчитись. !e oзнaua€, Щo B)кe тeпep y ДoI{eцьKy Мoxlla 6 нa6paтп yuнiв ще Ira otиIlatцять
тaкиx шкiл. ouевиднo' toкaзoм тoгo' щo yкpaiнцi
нe xoчyть УчIITIJI' свoiх дiтeй piднiй мoвi, мzulo пoслy)киTи i спaлення зpaзKoBoi yкpaiнськoi шкoли
нa .(нiпpoпетpoвщинi.
17. ЛiнгвoциД чеpе3 ..poзKвiт'' }loBи.

oднiero з BepIIIиII мapKсистськoi дiaлeктиKl{ e тe3a пpo вiдмиpaння чepез poзквiт. He oстaнIIьoIo
чеpгolо BoI{a стoсУBaJIacЬ i нaцioнaльниx rvloв.
rx BlдмиpaнIIя BeJIoся з пpискopeIIIIяМ' oтox тpе6a 6улo тIoKaзaTpI i ixнiй poзквiт, щoб, бyвa' з тeзoю IIe стaBся кoнфyз: МoBи спoчaтKy вiдмеpли, a
тoдi poзuвйи. ..oдIIим з яскpaвиx пpиклaдiв poзквiтy мoв сoцiaлiстичниx нaцiй сPCP e yкpaiнськa
лiтеpaтypнa мoBa'', _ писaB aкaдемiк i.Бiлoдiд y
19б7 poui.
..i, звиuaйнo' сaМoзaкoхaнvliт aBтop йдe нa всe,
aби знoвy й знoвy пpoстopiкyBaти нa теми... ..pyсифiкaui Укpaни''. (...). Paдянськi ЛIotИ тaкoi пpo6лeмIа не бaчaть' Boнa ствopeнa тиMи' хтo' пpotaвши piднy зeмJIIo' пoгaBKye нa неi з eвpoпeйсЬKиx
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тa aмepиKaнсЬкI[x смiтrrикiв'',- 1np1д1и в 1973 poцi сaнoвнi киТвськi мoвoзIlaвцi нaйвидaтнiшolю yкpaillськoгo лiнrвiстa сyчaсIlocтi lopiя IШeвeльoвa.
Caмi x вoII![' зaявиBIIIи, щo ..лiнrвiстикa пoвиIIнa
po6птпcя чистиМI( pyкaми'', пpo Bсяк випaдoк 3axoBiUIись зa псeвдoнiмoм ..Mapiя Tapaсroк''.
Згoдoм вI{яBиJIoсь, щo BЦ |926 дo 1979 poкy в
CPсP ..щe3ли, пePестaJIи iснyвaти дeсятки (кorrкpeшIo 93._B.i., я.P.-B.) eтнiчпиx lpyп'' (..KolлlшyIIиgг''' 1988' Ns 15, с. 63). Cepeд циx lIapoдiв i мoв,
щo пirцпи в нe6yття, 6aгaтo xтo xoтiв 6ут 6aqуттlт it
yкpaiнцiв з ixньorо мoвolo: ..MoпUla дaвIIo в)I(e BI{кoпalla. Й ..iнтepнaцioнaлiсти'' -мorиль lяYIKIl >кtyть
нe дixдyться' пoI(и м}I ляxelvfo to яМI{'_ зaKoпaть'
зaтolттaтЬ, зpiвняти 3 зeмJIeIо, щoб ..oт eтиx xox-

лoB'' нe ЛuIШIIIJIocЯ й згaдки'' (A.[iмapoв).
A тaки нe дixдyться! Xтo Koмyсь кoпae яМy' calvf
yпaде дo нei. ..М. TapaсIoK'' Мoxe цe пoтвepДу|TуI...

18. ЛiнгвoциД чepез бopoтьбy i3 ..зaсилляIvr yкpaТнськoi мoBи''.

Iз,,зacttллям'' yкpaiнськoi мoBи 6opoлись пiд uaс
..yкpaiнiзaцii'' i пiс.rrя неi. Чим зaкiнчилoсь
цe зaIIIJUIЯ дoбpe вiдoмo: yкpaiнськa мoвa-..Iвaлтiвниця'' лeдBe дoTяглa дo poзпaдy iмпepii ..дpyxби нapoдiв _ €tнoстi мoB''.
Зapaз, пiсля пpийняття ..Зaкoнy пpo мoBи в Укpaiнськiй PсP', зIIoBy пoсиJleнo }tyсyeться бpexливe тBеpд)(eння пpo нaсlrльIlицьке BпpoвaдxeнIlя
yкpaiнськoi мoви. У ..Звеpненнi'' iнiцiaтивнoi ryy-
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пи ..Pyхy IIa зaxист пpaв poсiйськoгo

I{aсeлeIIня
..щloпop.(oнбaсy'' сepeд iншoгo стaBI[ться вимoпa

цiйнoгo poзвиткy мoB''. Ha пepший пoгляд, мoxнa
пoдyмaти, щo ..пpoпopцiйнoстi'' Bимaгaroть тi, xтo
зalleпoKoeний yпoс.пiдxeним стalloвищeм yкpaiнськoi шroви в .(oн6aсi. Haспpaвti x, xoч як дивIIo' y
..Звepнeннi'' йдeться пpo poсiйськy мoвy! Bсe цe
Ilaгaдye кJIaсичIry ситyaцiro, кoли злoдiй Bиryкye:
..Лoвiть злoдiя!'' oднaк
ця бyфoнaдa пoтpiбнa д.пя
IIЦrМoBoгo пpикpиTтя лiквiдaцii oстaннiх yкpailrсьKих гaзeт, шKiл, чиI{eIIIIя пеpeпoll ..Пpoсвiтi'' i т.
iн.
У Лyгaнськy BиxoдI{JIи двi yкpaiнськoмoвнi гaзeти: ..МoлoдorвapДieць'' (вiд 1939 p.) i ..Пpaпop пepelлorи'' (вiд 1946 p.). ..Teпep IIeмa Xoднoi'', _
сyмIIo кoнстaтye )кypIraJI ..Укpaiнa'' (1991, Ne 20,
c. 2|). B oдeсi нa 73 poсiйськoмoвнi видaIIIIя BиxoдитЬ oдIIe yкpaiнськoмoвнe (..oгoнёк'', 1993, Nэ
25-26, с. 13). Мoвляв, сaмi сoбi хaхлvl' виннi: нaвiщo pвaлись iз сPCP!
Cepeд тиx' xтo тopкaеться пpo6лeми yкpaiнськoi
мoви' e i тaкi, кoтpi paдять вiдpoркyвaTl{ МoBy yKpaiнськoтo Еapoдy пoмuuly' oбeperкнo, Щoб чaсoм
нe oбpaзити нoсiiв iнtпих мoв. Tyт xе пpoпollyeтtся пpидiляти яKoмoгa бiльше yвaги poзвиткoвi мoв
нeyкpaiнсЬKиx llapoдiв Укpaiнvт, a6vт BoIIи iз вдявнoстi зa тypбoтy пpo ixнi мoви пpисTyпI{JIIr дo BивчeIIIIя yкpaTнськoi. ..Hixнo'' вiдpoдxyвaти yкpaiн.
сьKy lvroBy paдять нaм i тi, щo гoтoвi бyти кpaщe
..пorвaлтoвallими' gix yкpaiнiзoвaниМIl'',
У яKиx
вц цtei lvloBи aлepгiя (див., IIaпp.: ..oгolreк'', 1991,
Ns 48, стaTтя ..oдeссa: язьIкoвЬIе 6aтaлутvt,,).
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oбaчнiсть y щй дeлiкaтнiй спpaвi, a тим бiльlпe
rypбoтa пpo iнших, бeзпepeчIlo' пoтpiбнi ft зacлугoвyloть IIa сxBaJIeння i всiлякy пiдтpимкy. Tpeбa,
o,цнaк' глядiти, щoб ..пpoвallсzlлЬсЬKa'' тepплячiсть
й oбepе:кнiсть нe IIpИзBeJIуt yкpaTнськy мoBy to стaнy IIpoвaIIсaJIьськoi, щo кoлI(сь бyлa квiтyчoк) мoвorо тpyбatУPiB, a з кiнця I\,rиIIyJIoпo стoлiття oгoлoIпeIIa мepтвoк)' xoчa нaспpaвдi пpoдoB)кye xивoтiти пpиблизнo B тaKoму вvтrлядi, як yкpaiнськa
дeсь нa Бiлгopoдщинi чи Kypшинi.
19. iнrцi фopми лiнгвoцидy.

Лirвoцид здiйснroвaвся i бaгaтьмa iнurими IIUIЯxaмI[ тa спoсoбaм|уI' ЯКklхrre cwn xoчa б пеpeлiuити
y нaпriй книxцi. oднaк IIe МoxeМo I{e Bкaзaти тyт
нa o6луднiсть xyдoxньoi лiтеpaTуpl4' щo ..poзмиIIyлaсь 3 дyxoМ i з дyшero нapoдy'' (P.Миrцa), нa
бeзсopoмнiсть тaк зBaIIиx сyспiльних тa ryмaнiтapниx IIayк' y тoмy чис.пi пеpeтвopeнoi нa слyx}Iянe
зIIapяддя pyсифiкaцii yкpaТнiсTуIKvl.
Мoвoзнaвцiв-yкpaiнiстiв бyлo виМopдoBallo ще B
стaлiнськi чacи. Tiльки зa L932 piк в Укpаiнi бyлo
зIIищeIIo |6'4"/" всьoгo склa,цy нayкoвшiв (.Ц.Coлoвeй), B тoмy числi лiнгвiстiв. Бyли ви.ltyuенi з нayки тaкi блискyui мoBoзIIaBцi, як aкaдeмiк A.KpимIъKуIIт, пpoфeсopи e. Tимчl}lKo' o. Cинявс ьKtltt,

o.Kypилo, yueнi Г.Гoлoскeвиv, B.Гaнuoв, Ф.IПyм.
.,6улvt'
лянcькуItrl... A пiзнiIIIеt xoч
TaIIaНoBуITi лloдtл,
люди opигiнaльнoгo мислeння i нeзaxoвyBallиx
фaктiв, ix пpиpiкaлп тiкaти дo iнtuиx pеспyблiк,
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мoBчaти в свoiй uи сидiти y в'я3ницяx, кoнцтaбopax aбo психyIIIKax'' (К).IIIeвeльoв).
Чaси, cIIaBa Бory, змiни.rrись' пpoте мzUIo змiни..Упpoдoвx oстaннix poкiв Ko)кeн' xтo
Луlrct ЛIotи.
BимyIIIeIIo чиIIиB IIIкoty yкpaiнськiй кyльтypi i yсвiдorrллroe цe, мiг 6пвуrcлoв}tTиIcЯ i зaсyдити МиIIyлy
lv{oBIIy пpaктиKy i свoro в нiй yчaстЬ. A пpoте тaких
гoлoсiв нe Чyти'' (C. Kapaвaнський).
i нинi IIa адpeсy teЯKvl.х yкpaiнiстiв мoxнa вiднести ipoнiuнi,

"TJ"i.I:2':::,:.
Заciб cnhкувсllt||я.
A tlа cлухбi Лoвa _
Заciб icнувaння.

Як экe pidltу лoву
Я забуф' mсImу'
Я ж за неt маto
Henoeшry nлаmу?

oдним iз гoлoвниx нaпpямKiв здiйснення лiнrвoциДy e бopoтьбa 3 дpyкoBаHим слoBoм. Hедoстaтньo 6yлo зaбopoни нa iменa i твopи. II{e _ спaЛIoBaлуI бiблioтеки. Пeprпoю згopiлa книгoзбipня
Kиевo-Пeuepськoi Лaвpи щe зa Пeтpa I. Bнoчi з
2| нa 22 квiтtlя 1718 poкy пpaBoслaвнi мoнaxи
цapськi aпeIIти лiДлaлутли пpимiщeння Kиeвo-Пeuеpськoi Лaвpи, дe зIlaxoДvIЛaс,Я iT бiблioтеKa тa apxiв. Зa Kaтepини II згopiлa 6iблioтекa Kиeвo-MoгиJIянськoi aкaдемii (l780 P.). Пiзнirпе гopiли в oсrroBlloМy лиIIIе кtIиxKи. Taк, 3a poзпopядxеttняМ
кypaтopа Kиiвськoi oKpyги Kнязя LШиpинсьKoгoLШиxмaтoвa бyлo сп.}лeнo 500 книxoк iз 6aЙкaми
Л.Глi6oвa. Cпaлeння 6i6лioтeк вiднoвиЛocЯ У pa-
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дяIIсьKi чaсИ. Haйбiльпl вiдoмy бiблioтeчнy пoxexy
6улo влaштoвaнo y вiддiлi yкpaiнiстики Бiблioтеки
AII УPсP y Kиeвi у |964 Poцi. He тpе6a дyмaти'
шo гopiли лиItre yкpaТнськi бiблioтeки. У 1833 i
1928 poкax бyлo спецiaльнo зi6paнo i спaлeнo pyкoписи i книти KpимсьKo-тaтapськoгo lrapoдy.
A щe нeyxI{JIьIIo зменIцyBaJIII TИpaxi yкpaiнськoМoвIlиx Bи.цaIIь: вiд 6o% y б0-i poк}t Дo |9o/" у
l990 poцi.
A тe, щo дpyкyвiuloсь yкpaТнськolo' являJIo сoбorо гoлoBlro пpepewlaд4kI клaсикiв мapксItзМy-лe-

i вipних лeнiнцiв сyчaснoстi, aгiтaцiйнoIlpoпaгalrдистськy' aтeiстичнy тa сoцpеaлiстиuнy
хyдo)кЕIo лiтеpaтypy. Ця ..пpoдyкцiя,' здaтнa 6улa
виклиKaти oгидy нe лиIIIe дo сaмoi сeбе, a ir кпдaлa
тiнь нa мoBy' якoю вoнa _ i тiльки Bolra _ tpyнiнiзмy

KyвzUIaсь.
...{'есяткaмI,I

Coюзy пoвиннi 6улп дpyKyBaтiльки пoвнi зiбpaння твopiв МapКсa тa Лeнiнa. I{ьoгo бyлo Дoсягtlyтo з oдaМи
Cтaлiнy нa дoдaЧy. Зaдля цьoгo тpe6a 6улo зaдуIIIити нaцioнaльнi лiтеpaтypи (oсo6лиB0 yкpaiнськy
i тtopкськy), винищивIIIи знaчIIу чaстинy ixньoi iнтeлiгeнцii'' (Г.Фeдoтoв).
У poки зaстoю iнститyт фiлoсoфii Aкaдeмii lrayK
УPсP спpoмiгся BИtaTII yкpaТнськoк) IvfoBoк) ЛvIЦIe
oдIIy KIIижKy' тa й тy пpo бopoтьбy з yкpaiнським
бypx<yaзним нaцioнaлiзмoм.
Чи пoлiпlпIl'ЛvlcЬ спpaви пiсля пpoгoлollleння Укpaiнolo l{eзaлеxнoстi? ..Koмyнiстиuнa системa IUIaнoмipнo йIшлa,цo зtIищення нaцioнaльнoi BидaвIIиvoi cпpaвv|' aЛe po6vlлa Цe ..мeдлeннo' нo вepнo'';
тися

i

lvloB
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сьoгoднilппiй tцoвiнiзм пiшoв y aтaKy нa yкpaiнськe
qIIoBo IIaBaJIьIIo й цинiчнo' нe пpиxoвyючи сBoгo

спpaBxпьoгo oбличчя'' (..Лiтepaтypнa Укpaiнa'',
L993,3l 6epeзня). |992 poKy гaзeтa ..Дpyг чиTaчa''
зaфiксyвaлa в Укpaiнi 2277 (6t,9%) poсiйськoмoвниx i 868 (38'l%) yкpaiнськoмoBllиx видaIIь' тиpaxeм вiдпoвiднo 54,4 мiлioкa (7|,7%) i2|,5 мiльйorra (28,3%) пpимipникiв. PoсiйсьKoIо мoвoю бyлo видaIIo 264 пepeклaщr (зa тиpaxeм _ 95,7y",,
y 12 paзiв меIIIцe. Tiльa yкpaiнськoro тiлькlа24
qeтBepтиIla
тиpaxy дитячoi лiтеpaтуpu вlтtrтплa
Kи
yкpaiнськolo мoBolo.
Biдoмo, щo poсiйськi двopяIIIt зIIeBa)I(aли piдпy
МoBy нe з пpичини вiдсyтнoстi пouyття пaтpioтпзмy
(нaвiть бaгaтo декaбpистiв пoгaнo вoлotiли poсiйськoto)' a гoлoBIIим tlинoМ чepeз тe' щo цiero мoвoro нiчoгo бyлo читaти. Щo6 нe 6yлo uoгo cитaти
(a в нaпri чaсI( _ щe й еllyxaти i дивитись) yкpa.
iнськoro мoвoк)' мaIIIиIIа pyсифiкaцii пpaшoвalIa нa
пoвI{y пoтyxнiстЬ пpoTягoм кiлькox стoдiть.
..PyйнyвaIIня мoви _ oсIIoBи нaцioнaльнoi кyльтypи _ цe B)ке IIe пpoстo виIIa' a 3лoчиII деpxaBи
пepeд нapoдoм'' (A. Мoкpeнкo). He дивинa. AДкe
шe бyлa не HaIIIa деpx(aBa.

У

бiльшoвицьKo-сoцiaлiстиsнi чaси пepeпaлo'
звiснo, i poсiйськiй мoвi. ..A мaтroKaюсь я тoМy' щo
мaт poсiйський pятiвний д,Iя МеIre oсoбистo в цiй
смepдяuiй кaмеpi, дo якoi пoтpaпI{лa IIaпIa Beликa'
мoryтIIя' вiльнa i т.д. i т. п. Мoвa. Зaгaняють ii, бiДoлaxy' пiд нapи xтo пoпiulo: i пpoпaгaндисти iз
ЦK, i смepдяui гaзeтяpi, i пaскyднi лiтеpaтopи, i
тpaфoьraни, i цензopи, i тeхнoKpaTи гopдi. Зaгaня-
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Iоть т[ y пеpeдoв}IЦi, У пoстaнoBl{' y пpoтoкoли дoпt{тiв' y мepTвi toпoвiдi нa збopax, з'iздax, мiTиЕгax i кoнфepeнцiяx, дe вoIIa пoстyпoвo пepeтвopюeться y дoxoдяry' щo Bц)aтIUIa гiднiсть i здopoв'я,
випиpaloть iз нei Дyх'' (Io.oлeцrкoвський).
fure xi6a Itfoxцa пopiвняти всi цi зIIyщaЕIIя з тиlvl'
щo виIIaJIo IIa дoлIo yкpaТнськoi мoви? 3peштoro,
мix дoлero мoв i дoлelo пapoдЬ iснye чи IIe пoвнa
IIapaJIeлъ. i
пopiвняти y пpoцeнтax
'y' дoстaтIlьo
скiльки yкpaiнцiв
i скiльки poсiян зaгI{IIyлo xoчa б
вiд rrэлoдoмopy iмeнi Cтaлiнa.
20. iстopiя лiнгвoцидy' спpяI{oBaIIoгo в Poсii,
Пoльщi, Угopщинi, Pyмyнii, Чexoсrroвasчинi пpoти
yкpaiнськoi мoви, з a6сoлrотIroк) oдtloзIlaчнiстrо
свiдuить, щo eдиIIим i нaйпевнiшим зadopoлoм
пpoти нЬoпo e дepxaBlliсть мoви i нaцii. ..B свoй
xaтi й свoя пpaвдa, 1cvlЛa, i Boля'' (T.IПeвчeIIкo).
21. ПpoтисToЯTvI явIIoМy qи скpитoмy лiнтвoцидoвi мoxнa тiльки з пoзицii зIIaння' yсвiдoм.пeння
тoгo' щo являe сoбoю МoBa' як i зa якиМи зaKoIIaми
Bolla xивe' якa ii poль y xиттi ЛIotуlIIД i нapoдy.

lI. Iцo TAкЕ МoBA
Moвa эаймae oдне з нaйвищих мiсць нa rшкaлi
н&цioнaльних вapтoстeй.
У. Baйнpaйх.

l.

Мoвa IIaJIeжитЬ дo тaк зBaIIиx втopиIIIIиx сl{стeм. Boнa iснye нe сaмa пo сo6i, a в людсьKolvry
сyспiльствi, пoxiдним вЦ якoпo вoIIa e. Boднoчaс
мoвa _ oдиII iз фaктopiв сaмoopгaнiзaцii сyспiльствa i пeвЦ'емнa oзIIaKa тaкиx спИьнoт, як piд,
плeм'я, нapoднiсть, нaцiя.
2. Мoвa iснye y свiдolлoстi wreнiв сyспiльствa,

..кoнсepвyeтьpeaJliзyeться в пpoцeсax мoBJleння i
ся'' B pезyльтaтax цьoгo мoBлeнIIя (y скaзaнoмy'
IIaписaIIoмy). Toмy дoля мoBи зaЛe)KvтTЬ вiд кoxIIoпo з мoвцiв.
мoвi, щo pеaлiзy3.

eтьс
KoМ

, кpiм звyкiв, якi
я тoщo. Зa цими

Koмбiнaцiями сKpIrBarться Beличeзний свiт знaлeKсичtlиx'

сти-

цpaмaтиqllиx'
фoнeтиuниx.
знaння нapoвiдoбpaxенi
IIиx
B
Caмe
лiстичниx.
_
дy_ нoсiя мoвII пpo свiт, йoгo стpyктypy' стaBчeIIь
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II. Щo тAKЕ МoBA

_ це йoгo
(B.
йoгo
мoвa''
цe
фoн Гyм.
бoльдт). У нiй aкyмyлIoeться дyхoBнa енеpгiя нapoдy. Boнa е гoлoBIIoIo oзIlaкoro i симвoлoм нaцii.
4. Чepeз мoBy ми пiзнaeмo свiт. Haiвнo ввaжaти'
щo кoxeн 3 IIaс спpиймae свiт бeзпoсеpeдньo, ..тaKиМ' як Biн e''. Haспpaвдi нaше спpийняття свiry
вiдбyваeться кpiзь пpl;rзмy нalпoi },(oви. ..Cвiт пpocieться кpiзь ситo qlliв'' (K.Kpaвс).
ПiдкperrrиМo, Пto в кoxlloгo нapoдy ..мoBнa кap.
тинa свiтy'' _ свoя' Ileпoвтopнa. Haйпpoстiший
пpиIиaд: ми B пpиpoдi uyeмo тiльки тi звyки, якi
e в нaшiй мoвi (p-p-p' цI-цI-пI, KУ-KУ, кy-кy-pi-кy,
гaB-гaв' IIяв' дзeнь' xpyсЬ' x'лЯП тoщo). B iнцrих нapoдiв цi звyкoнaс.пiдyвaння звyчaть зoвсiм iнaкrпe.
Beсь свiт ми ..poзrlлelloвyeмo'' i ..сopтyeмo'' тaK,
яK цe змyIIIye нaс po6итI{ стpyKтypa нaшoi Мoви' y
якiй зaфiKсoвaнo дoсвЦ yсix пoпepеднiх пoкoлiнь
piзних епox. Toмy зникIIеIIIIя бyдь-якoi мoBи _ цe
нeзaмiнимa Bтpaтa' якa збiднloe люtстBo в цiлoмy.
Мoвa
зaсiб самoпiзнaнIlя llapoдy, фopмa iсIIyвaIrIIя нaдбyдoви в yсix ii виявax. ..Мoвa
- дiМ
дyxy'' (М.Гaйдeггеp).
..Мoвa e piuищe, яким
дyx мo)I(e кoтити свoi xвилi з твepдoro впeвнiстIo' щo дxepелa' дo якиx вoIIи
йoгo пiдвoдять, нiкoли IIe висoxнyть'' (B. фoн Гyмбoльдт).
5. Мoвa _ нaйвaxдивiIций зaсiб спiлкyвaння
люtей' тoбтo зaсiб виpaxeнIlя i пepeдaвallня дyмoK' пoчyттiв, вoлeBиявлeIIЬ. У цiй poлi лroдськa
мoвa мae yнiвеpcaльнvtil xapaKтep: нeю пpoстo пеpeДaTп всe Te, щo виpa)кaeться' Ilaпpиклaд'

мiмiмiкoro' xестaМи' мopськllм зBoдoм чlI дopoxнirrrи знaкaми, тoдi яK )KoдeII iз цIДx зaсoбiв спiлKyвalrня IIe мoxe KoIIKypyвaTII У виpa)кeннi з мo-

'12

лeIIIIя людeй Дo I{ьoгo. ..Moвa llapoдy

tУx, i дyx нapotУ

_
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6. Мoвa _ цe зaсi6 фopмyBaIIIIя' oфopмлeнHЯ Ta
iснyвaння дyмKи: бeз нaзивaння нeмa дyмaн}Iя' oсмиqIIeння peaJIьIIoстi. ..Ми IIe лицIe гoBopимo яKoк)сь мoBolo' ми д)rмaeмo' кoвзaючI{ вxe пpoклaдеIIoю кoлiero, IIa яKy стaвить IIaс мoBIIa дoЛЯ,'

(X.opтегa-i-Гaссeт).
7. Мoвa _ систervta знaкiв, мaтepiaльIlиx зa сBoelo пpиpoдoro i сoцiaльниx зa змiстoМ тa фyнкцiями. Koxeн eлeмeIIT мoBи мae свolo знaчимiсть
лиIIIe в eднoстj тa взaемoзв'язкy з iнrпими eлемeнтaми. Toмy бyдь-якe IIaсильствo IIaд oKpelvrим
елемeнтol{ IIeгaтивIIo пoзIlaчaeться IIa мoвi в цiлoмy.
яBище сyспiльнe. Boнa виIIиKae' poз8. Мoвa
Bивaeться' жиBe i фyнкцioнye B сyспiльствi. Мiж
lv{oBolo i сyспiльстBoм iснye взaeмний зв'язoк: не
лI{шe зaгибель сyспiльствa пpизвoдитЬ дo зaгут6eлi
lifoви' aле It зaгибель мoBи Bеде дo зI{иKнеIIня сyспiльствa, щo tIе в6epеглo свolo мoBy.
Мoвa _ нe тiльки витвip iстopii сyспiльствa' aЛe
й aктивний чинник цiеi iстopii: нe тiлькu o6'eкт, a
й сyб'eкт iстopii.
9. Фopмolo iснyвaнHя мoви' свiдuенням iT xит_
тeздaтнoстi e мoвлeнIIя' тo6тo виKopистaння цiei
мoBи лIодьми в кoмyнiкaт}IBIIиx aKтax y всix сфepax цpoмaдсьKoгo тa oсoбистoгo xиття.
Пepeстaroяп 6утvт зaсoбoм спiлкyвaння' мoBa
сTae меpтвolo.
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I.0. ГoлoвниМ}I KoмпoIIeнTaмI{ мoBи e фoнeтикa,
IIeKcуlKa| гpaмaтикa.
11. ФoнeтI4Ka
цe зByKи тa елеIvlеI{ти, щo ix

-

сyпpoBoдxyloть: Ilaгoлoс' iнтoнaцiя" Фoнeтикy шroBи лIoдиIIa пoBиIIнa зaсвoiти IIa сTo вiдсoткiв. 3aсBoeIIIIя це пoчиIlaeться B paIIIIЬoмy вiцi: IvrелoдиKy
МoBлeIIIIя тa дeякi iншi iнтoнaцiйнi eлeмeIIтI{ лIoДpтНa зacBoю€, ще в стaнi eмбpioнa, звyкoтBopeнIlя
фopмyeться B oсI{oBI{oмy дo ДBox poкiв. Бiльше тoгo: нaвiть пepший кpик нeмoBляти Мae нaцioнaльI{o-tv1oBIII{й xapaктep. Фoнeтичнi нaвички peaлiзyIoтЬся aвтoМaтиЧнo' a тoМy oпaнyвallня фoнeтикoro
iншoi tvfoBи Чи IIoвеpIIеIIIIя to piднoi виМaгae пeBI{их 3yсиJIь.
|2. ЛeкcуIKa
цe сyкyпнiсть слiв Iv{oви. Ця сyкyпнiсть внyтpilпньo opгaнiзoBalla' yпopядKoBal{a:
слoBa o6'eднyloться в KIIacИ (чaстини мoви) qIIo'
вoтвipнi пriздa, стилевi IIIapи' синoнiмiчнi pяди, aнтoнiмiчнi пapи i т. iн.
Cлoвникoвий склaд piзних мoB нeoДнaкoвий:
нaйбaгaтцrим вiн Bвaжaeться в aнглiйськiй мoвi. У
IIещoдaBIIo пеpеBидal{oмy ..Bеликoьty oксфopдсьKoМy слoвIIиKoвi'' зaфiксoвal{o пol{aд 600 тисяч
слiв. Мoви деякиx IUIеМeII y Дкyнгляx А.мaзoнii не
IIеpеBиIцyIoть Двox тисяII слiв.
Cлoвникoвиtl cклaд _ нatrllльrп мirrливvтtl, нeстiйкий KOмпoI{еI{т мoBи. Biн безпoсepeдIlЬo вiдoбpaxae xитгя нapoдy i uyтливo pеarye нa бyдь-якi
змiни B I{ьoМy.
Cлoвникoвиfr cклaд
tтaililльlп вiдкpитa MoBIIa
пiдсистeмa' сIoди лeгKo пpoIIикaIoть слoвa з iншrиx
мoв. Caме Tyт нaйвиpaзнiше вiдvyвaeтЬся чy)I(o-
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MoBIIa eкспaнсiя' якa пpизBoдить дo ..po3миBaння''
МoвI(. Чyxi сIIoBa тягI{yTь зa сoбoro uyxi звyки,
uyxi oroвoтвipнi еле}YrеIIти' нaвiть Цpalv{aтичtli фopIr{и.

Пiклyвaння пpo Мoвy' ii зaxищенiсть слit пoчиiз зaxистy сЛoBIIикa.
Bвaxaеться IIoprv{aльIIиМ' кoли Мoвeць вoлoДie
oДIIиM вiдсoткoм qIIoBI{икa lvroBи. Idьoгo toстaтIlьo'
щo6 вiльIIo poзIvIoBIIЯ"fkI iнoземнorо мoвoro. II{o
стoсyeться piднoi мoBи' тo' oтleBиtl{o' нa тaкiй
кLпькoстi cпiв зупиIIятися нe с.rriд. Aдxе, rшo6 нopмiUIьIlo yчитись нaвiть y пepшIolvty клaсi, дитинi неo6xiднo знaти щoнaймeншe 800 слiв.
13. fiyшero мoBи' Гi ..aлгeбpolo'' e ЦpaМaтиKa. Boнa нaйчiткirше виявляe нaцioкaльНvтil xapaкTep Мoви, ii свoepiднiсть. ГpaмaTvIKa
- цe ситеМa IIpaBrаlI
пoetнaння слiв y мoвлeннi (слoвoспoлyчеIrllя' peчеII}Iя' тeкст), iх змiнroвaнoстi, щo oбyмoBленa пoтpe6aми цьoгo пoeдIlaння.
Ha вiдмiнy Biд слoBIIиKa' гpalv{aTиKa хapaктepизyeться бiлршoro }IепpotI}IKливiстrо для tlyxoмoвIIиx BIIл}Iвiв. oднaк пopyIIIеIIня ЦpalvraTиuнoi будoви 6iльш 6oлячe вiд6ивaeться lia мoвi, нix пpoникцeIII{я B мoвy uyxиx слiв.
Гpaмaтинний стpiй Iv{oBи .цoстaтнЬo oпaIIyBaт}I нa
п'ятдeсят-дeBяI{oстo вiдсoткiв, щoб бyти зpoзyмiлим. ГpaмaтиKoк) piднoi мoBи' яснa piu, тpе6a oвoлoдiвaти дoскoн,шO"
14. Moвa
- гoлoBIIe зIrapядJIя сoцiaлiзaцii, тo6тo
пepeтBopення бioлoгiчнoi iстoти в сoцiaльнУ, У и€нa пeBIIoгo сyспiльствa. Мoвa бepe yчaсть y TBopeннi л[oдиIIи.
IIaти сalv{е
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15. Мoвa _ цe гeIIeTичIIий кoд нaцii, якvltrт пoeдI{ye МиIIyле з сyчaсIIиM' пpoЦpaмye май6yтнe i
зadeзпevye бyття нaцii y вiuнoстi.

III. HAУки ПPo МoBУ
1. He тae}fllиця, Щo B бiльlпoстi люteй yявлeнIIя
пpo мoвy тa нayKy пpo нei пoв,язaнi зi спoгaДaми
пpo ypoки мoBи в шкoлi, якi спpaвлJUIи llpиrМнiсть
хi6a щo ДJIя зaпеклих вiдмiнникiв.
Чepeз цe ЧиM:UIo лloДeiт скeптичIIo стaBдяться дo
циx пиTaнь i ix tlтBye Te, IЦo нa стopiнKax пpеси
тaK ЧaсTo сьoгo,цнi poзглядaloтЬся MoBнi пpo6лeми.
2. Mix тиМ MoBнi пpoблeми МaК)TЬ lлtаpoкuil виxiд y сoцiaльнy, екoнoмiuнy, пoлiтиЧI{y' нayкoBoтеxнivнy, кyльтypoлoгiuнy тa iнrпi сфepи сyспiльнoгo бyття. Звiдси
BeличезIlе зI{aчення мoви i,
як нaслiдoк, цiлa IIизкa нayк пpo нei.
3. B iнтеpесax сyспiльстBa нayKa llaМaгaeтЬся
pbзглянyти фенoмен мoви з нaйpiзнoмaнiтнiIпих

плolцигl.

4. Korпти, вклaдeнi y виBченriя МoBи' зa кopoTкиiт чac стopицero пoBеpтalотЬся сyспiльствy дивiДeнДaМи y виглядi здoбyткiв нayкoBo-теxнiчнoгo
пpoГpесy' змiцнення сoцiaльнoгo i нaцioнiulьнoгo
МиPУ, пi,цвищення KyлЬTypи i дyxoвнoстi }rapoty'
йoгo oсвiтtlЬoгo piвня, мaтеpiaльнoгo дoбpoбyтy.
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5. BивченI{яМ мoBи зaймaeться BлaсI{e лiнгвiстиKa' a TaKox цiлa низкa iнтepдисцигrлiнapниx IIayк'
щo виIIиклуI Нa cTуLKy lv{oвoзнaBстBa з iншими нayKaМI{.

6. ЛiнгвiсTуIKa' тoбтo мoвoзIIaBстBo' BРIBчae мoвy
з IIoгляДy i1пoxoдxенtlя' poзBиTкy i фyнкцiol{yвallIIя B сyспiльствi.
7. Зaгaльнe мoBoзIIaвстBo виBчaе'. Iцo тaке мoвa
взaгaлi, яK Boнa пoбyдoвaнa' ЯK пoB'язaнa з пoзaмoBIIиМи яBищaми' якi 6yвaroть Мoви' яK вoни poзBиBaIoться' взaeмoдiтoть тoщo.
8. ЧaсткoBе МoBoзt{aBстBo KoItцеIITpye свoto yвary нa вивченнi якoiсь oкpемoi Ivfoви Чи ЦpyIIи спopiднeниx MoB: yкpaiнiстикa, apaбiстикa, слaвiстикa
i т. iн"
9. Iстopиuнe МoBoзнaBстBo виBчae МoBи з IIoгляty ix ПoxoДr<ення тa poзBитKy.
10. oписoBе МoвoзнaBстBo з'ясoвye 6yдoвy МoBи
тa ii фyнкцioнyвaння нa пеBнoМy ПpoМixкy vaсy.
11. TеopеTиЧнr МoвoзнaBсTBo мa€, зa МеTу нayKoBе oсМисле}lня мoвoзIIaBЧиx пpoблем.
12. ПpиклaдIIе МoBoзI{aBсTBо спpяМoBaне I{a виpiIшення пpaKтиЧниx пoтpeб сycпiльствa, пoB'язaних з BикopистaнняМ МoBи.
l3. BнyтpiIпньo I{ayкa пpo МoBy члеI{yr,тЬсЯ Зaлеx<нo вiД тoгo' якi склaДoвi чaстини Iv{oBи тa B якoМy aспeктi вивчaтoться:
I{ayкa rrpo зByKoBy стopoнy IvIoBи;
- фoнетиKa
I{ayKa Пpo зI{aчеIlIIя МoB}Iиx
сeМaнTуIКa

-

o,циницЬ;

-

ЛеKсиKoлoгiя
Мoви:

I{ayкa пpo слoвIlvткoвиiт склaд

III.
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- tepvIиaтoлoгiя
- нayкa пpo спoсoби твopeння
нoвиx
слiв;
I{ayкa пpo бyдoвy тa гpalvfa- мopфoлoгiя
тичнi
слiв;
фopми
синтaKсис _ IIayKa пpo спoлyuyвaнiсть слiв,
слoвoсIIoлyчeIIня тa pечeIII{я;
- стилiсTvIKa - Ilayкa пpo стилi мoви тa iх
фyнкцioнyвaння.
14. Koжнa з циx IIayK' y сBoIo ЧePЦ, пoдiляeться
нa вyxui нayки. Tyт нeмa зМoги пеpеpaхyвaти iх.
oбмеxимoсь oдI{иlvt пpиклaдoМ: лeKсиKoлoгiя пoДiляеться нa oнoМaсioлoгiro, сeмaсioлoгilo, eтимoлoгiro, леKсиKoГpaфiю тoщo.
15. Мoвa
нaстiльки склaдниir, 6aгaтoaспeKт- Boнa
ний фенoмеII'
пoв'язaнa з тaкolo кiлькiстro
пoзarv{oBl{иx явищ' пoтpeб сyспiльствa тa oкpeшroi
ЛК)ДинI{, шIo iT вивчeIIня лиIIIе в йех<ax лiнгвiстики
не Мo)Ke 6утvlнi BиЧеpпним, нi дoстaтнiм: пoтpi6не
кooпеpyBal{I{я I{ayK, oсo6ливo Koли йдeться пpo тaк
звaнi пopyбiх<нi, стикoвi зoI{и.
l6. У ХX ст. I{aвкoлo МoBoзI{aвствa сфopмyвaлaсь цiлa сiм'я iнтеpдисциплiнapниx }Iayк:
сoцioлiнгвiстикa
нayKa пpo фyнкшioнyвaння-tv{oви в сyспiльствi; Цpo взaeMoзв'язoк
- псиxoлiнгвiстикa
- нayкaлrодини;
MoBи
з псиxiчнorо дiяльнiстro
- нeйpoлiнгвiстикa
- нayкa' щo Koнцeнтpyе сBoIo
yBary
нa Мoвленнi лroдей з вiдxиленtlяМи y психiцi;
етнoлiнгвiстикa _ riayкa пpo нaцiol{aлI{y сIIецифiкy мoв;
iнтеpлiнгвiстикa
нayкa пpo спiлкyвa}Il{я B
-

бaгaтoмoвI{oМy свiтi;

-

III. HAУKи ПPo МoBУ
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- лiнrвoгeorpaфiя
- I{ayкa пpo ape.шьIle
мiщення
мoB тa дia.пектiв;
_ пapaлiнrвiстикa _ нayKa пpo зaсoби спiлкy-

poз-

BaIlI{я' щo викopистoвyються пopя,ц з мoвorо
сти, мiмiкa' IIeKaIIoнiчнa фoнeтикa...)

(xe-

_

iнxенepнa лiнгвiстикa _ нayкa' щo BиBчar
МoBy з мeтolo зaстoсyBaння Гi дJIя lloтpeб нayкoвoтexнiчнoгo пpoЦpeсy..'
17.oднaк i цeй пepeлiк Ire Bичepпye кiлькoстi нayK' IIto зaймaroться BиBчeIII{яМ I\,loBи. Tpeбa 6 дotaти сюДa кi6epнетикy, сeмioтиKy' тeopiro кoмyнiкaцii, тeopiro iнфopмaцii тoщo, IIе кaxyчI{ B:кe пpo
тaкi стapoвиннi сopaтницi лiнrвiстикvI] ЯK фйoсoфiя, лoгiкa' психoлoгiя, геpмeI{eBTикa' лiтepaтypo-
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20. Hayкa пpo lvroBу нe пoвиtlнa 6утп llayкoю Для
нayки чи' тиМ 6iльшe, тiльки д/Iя нayкoвцiв. li пpизнaчeIIIIя _ 6yти IIayкoIо t/'Iя llapoдy, йoгo сьoгo,цeнIrя i йoгo пpийдешньoгo. Цим iдeaлaм пoBиI{нa
вiдпoвiдaти кoxнa нayKoBa IIpaця.
Зa дoс'пЦxеIltlя мoBI[ пoвиннi 6paтwcя люtи з
чист!Iм сyмrriнням, iз сepцeм, нaтpiтим 6axaнням
дo6pa piднoмy нapoдoвi i пoвaгorо дo iншиx lrapoдiв.

3IIaвстBo.
18. iдei, мeтotи' нaвiть цiлi кoнцепцii мoвoзнaвстBa спpaBляIoть знaчний BIUIиB нa xapaKTep нayKoBoгo мислeI{I{я взaгaлi. Taк, стpyктypaлiзм, зa.

пoчaткoвaниir вeликим швейцapсьKиМ лiнтвiстoм
Ф. де Coссropoм, згoДotvf пpoниK нe тiльки B eтIIoгpaфiю тa лiтepaтypoзнaBстBo, Zutе й y фiлoсoфiro,
пoлiтeкoнoмiro, мaтеrvfaтиKy.
Heдapмa poль МoBoзIIaBствa в ryмaнiтapllиx I{ayкax пpиpiвнтoroть дo poлi фiзики B приpoДrvтЧуIх
нayкaх.
l 9. Як мoxe пiдсyмyвaтI+читaч' зI{aчеIlI{ямoBи' IIayK пpo нei не oбмех<yeтЬся зaДoBoлeIIIIяI\,{ пpoфeсiйнoгo iнтеpесy МoBoзнaвцiв. Boнo диKтyeться пoтpe6aмп)KиTтя сyчaсIloгo цивiлiзoвaнoгo сyспiльствa.
Haцiя нe Мoxe пpeтeндyвaти на мiсце сеpед пе.
pедoвиx нapoдiв' не дбaтouи Пpo сBoIo МoBy' iТ poзвитoк' фyнкцioнyBaIIIIя тa нayки пpo нei.
5

2tt-4

Iv. ФУнKцii мoви

Iv" ФУIIкцii MoBи
1. )(oдне сyспiльствo' нa якoМy б piвнi poзBитKy
Bollo нe знaxoдI{JIoсь' IIe Мo)Ke iснyвaти бeз мoви.
I.{e стoсyeться всiх нapoдiв, yсix Iпapiв i пpoшapкiв
сyспiльствa i кoxнoi oкpeмoi ЛIoДvIlяtI.
2. oбс,пyгoByючи пoтpe6и сyспiльстBa' мoвa викoнye цiлy низкy фyнкцiй, xиттeвo вaxлиBиx
для цьoгo сyспiльствa' oкpeМиx гpyп i кoх<нoi
лдодини.

3. Koмyнiкaтивнa фyнкцiя.. Cyть ii в тoмy, пto
мoвa викopистoвyeться д.пя iнфopмaцiйнoгo зв'язкy мix IUIeHaIr.l}l сyспiльствa. Ця фyнкuiя е IIaдзBичaйнo BФкlIивoк) яK F1lЯ сyспiльствa' тaк i для сaмoi
мoBи: MoBa' якoto нe спiлкyloTъся' стae мepTBoIо;
Ilapoд' якuit Bтpaчae свoю мoBy' зIIикae.
Cпiлкyвaння _ цe пpoцeс зaдoBoлeння oднiеi з
нaйбiльrп paннix i нaйвaхсrlивirпих сyспiльниx пoтpeб, a сaмe пoтpeби ЛIotvlrшvl в iншiй лroдинi. I{e
IIe пPoстo мixoсo6истiсний, a сoцiaльний пpoueс.
..Лloдинa мae сxllllЬнiсть
спiлкyвaтIlcЯ з сoбi пoдiбними, ToМy щo в Taкoмy стaнi 6iльIцe пoЧyвar
сeбe людинolo'' (i. Kaнт). e й iнпlий бiк цЬoгo ITpo-
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..poзкiш лIoдцeсy: нaйбiльшa poзкiш нa свiтi _ цe
ськoпo спiлкyвaння'' (A. де Ceнт-Eкзrопepi).
CпiлкyвaнНЯ _ нaйвax;lивiшa фyнкцiя мoви. iй
тaк чи iнaкше пiдпopядкoвaнi всi iншi фyнкuii.
}la шляxy пoстyпy лIoдствo винaйцrлo чимaлo
зaсoбiв o6мiнy iнфopмaшierо: тpaнспopTrla сигtrалiзaцiя, симвoлiкa нayKи' зI{aки сIIopTиBIIoго сyддiвстBa тoщo. oднaк м0ва llpoдoB)кye зaймaти чiльнe
мiсце.
Усi пoзaмoвнi знакoвi систeми е пoxiдними вiд
Мoви' бeз нei iх не Мo)сIa 6yлo б нi ствoprоBaTvI'
нi вивчaти, нi вllкopl{стoвyвaти.
У вiднorпeннi дo iнпlиx зaсoбiв спiлкyвaнЁIя N{oвa
ьлaе унiвеpсaльний xapaKтеp: нelo Мoxliа пepeдaвaти тy iнфopмaцirо, нoсiями якoi BoIIи e, aлe нaвiть
yсi paзoм Boни не спpoМoxнi зaмiнити lvfoBy.
,(ля пoвнoцiннoгo фyнкцioнyBaнIlя МoBи i ii poзвI{TKy Boнa пoвиI{I{а BикopистoвyBaтись y всix сфеy нayцi, тeхнiцi' виpoбниrцтвi,
pax KoМyнiкaцii
дiлoвих стoсylrкаx, oсвiтi, кyльтypi i т.t., a Нe лИ|IIe
в пo6yтi чи хyдo]кнiй лiтеpaтypi.
4. ЕкспpесиBнa фyнкцiя. Boнa Iloлягae в тoМy'
oбом Bиpa)I(енIIя BЕtyтш
pitпньoгo свiтy iн,цивiдa. Boнa дaе, моx<ливiсть пеpеTBоpити внyтpirпнe, сyб'eктивI{е в зoвнirшнe, oб'iя
eктивнё, достyIIне для спpltйняT.гя. ..Гoвopи
_.
тe6е пo6aЧУ'',
сTвеpд)(yBaли Мyдрeцi aнтичнoстi.
Kсжнa людиrra -- це цiлий нeпoвтOpний свiт, сфoк,vсовaний y iТ свiдoмoстi, y сфеpаx iнтелeктy' еМo_
цiй, волi. Але цей свiт скpитий вiд iнпrиx лlодей, i
тiльки мoвa дaе' мo)кЛивiсть poзкplrти йoгo Ддя iнrпиx. Чим .цoсконa.,тiIIIе Bолoдierц мовок), тиМ ви.

МoBA i ндцiя

Iv. ФУIIKЦiI МoBи

paзнiiшe, пoвнitпе, яскpaвiшe IIoстaeшI ilepед лIoдь}r{и як осoбистiсть.
Te :к сaме l\,fo)к:нa cKaзaTи i пpo нapo.ц' нaцiтo.
5. iдентифiкaцiйнa фyнкцiя. Moвa e зaсo6oьr
oДап{o'
тiльки
F'JIЯ TиIlк} xто ii 3l{ae' !,ля тnтx, xтo Гi IIе зI{ae' вol{a
e засо6oм poз'eднaнI{я' сеIlapaцii, вiдoкpel\dлеI{I{я

eл.rriнськoi eднoстi _ a.eцgogтi кpoвi i eднoстi мoви'' (Гepoдoт) "
Мoвa lloe.цнye людей бiльтше, нbк клaсoвa' пapтiйнa, pелiгiйнo-кoнфeсiйнa пpиIIaJIexнiсть, 6lльtшe, нix iстopiя lIapoдy (ii не всi знaroть}, a iнoдi
нaвiть бiльпre, нix eтнiчнe пoxoДxeIIIIя. Bчений i
письIvlенIlик A. Kpимський, письмeнницi Мapкo
Boвчoк i ЕIaталerra Kopoлева' пoeт lopiй Kлeн
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_

uyxиx. Cпiлкyвaтися зa ,цoпoМoгolo
якоТсь МoBи N{oxyTЬ лиIIIe носii цiеi мoви. Tiльки
свoТx вiд

Для I{pтx Eoi{a e
FIеI{I{я в Ndе)Kax

зaсoбoм iдентltфiкaщiТ, ототox-

пeвнoi спiльнoти. Ця i,цeнти-

фiкацiя BияBляeться i в Чaсoвoмy, i в Ilpoстo-

poвOрry вимipax. Ndи вiдuyвaeмo сBoIo спiльнiсть i
з тиМE{' щo )Кили зaДoвгO дo IIaс i xитимyть пiсдя
нaс, i 3 тиМи' щO ХиBутЬ taлеКo вiд нaсn в iнlпиx
кpaяx"
У XYIII стoлiттi вeликий нiмещький yттeний
Й.г.геpдеp (сarrlе вiн пpоpoКyвaв yкpaiнськoмy нapoдовi BeлI{ке пpиflтдепrнe, вбaчaючи B УкpaТнi
мaй6утнlо Елладy) зaпpcвaДиB дo }rayкoвогo o6iry
ПoЕ{Яття НaЛе)кЕr0стi: лlоди, щoб нopмfu.IЬI{o pOзвиtsaтись' Ivfa}ФTЬ нe лиIше Тсти i питI{' aЛe й' нaлеЖaти
До якоТсь спiльноти. ..Бyти лtо/{иFro}о
- oЗнaЧae
rтоЧyвaтися lIесь як дoh{a''o
кoп{е}Iтye Геpдеpa
i.Берлiтl" O,цнак, п106 ..пoЧytsaтисЬ'',
rreoбхiДно
спiлкyвaтисЬ! IlpиЧoмy тaк' щоб спiлKyЕaI{I{я I{e
потре6увaлo зусилЬ, бyло мaйxe iнстинктиBIIиМ.
Taке спiлкyвaння зaбезпeЧy€тЬся' [Ipиpo,цнo, piднO}0 МoBoк}.
Itr{е стapoдaвнi гpeки глlrбoко yсвiдошtлloBa-ци'
щО Taке I{oBa яK кoнсoлiдyrouий зaсi6. Aфiни зaТIlвF{ялl,I Спapту, щo нiкoли нe стaF{уть зpaДникaми
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(o.Бypгapдт), вiйськoвий дiя.l i пoeт Bасиль Bипrивaний (aвстpiйськиtrl apxvткнязь Biльгeльr'l фoн

Гa6с6ypг) пoЛiтиvний дiяч B'ячeслaв Липинський,
'
пе,цaгoг-пpoсвiтитeль Coфiя Pyсoвa тa 6aгaтo iнIIIиx _ I{e мiUIи в сoбi нi кpаплини yкpaiнськoi
кpoвi, алe yкpaiнсЬкa мoBa кpoBl{o пoеДнaлa iх з
I{aIпим нapoдом i йoгo дyxoвнiстro.
Koжeн iз нaс мae свiй ..пopтpет'', мoвний ..пaс.
пopт'', y яKoМy вiдoбpaxeнo всi пapамeтpи нaIIIoгo
Я _ нaцiotlilлЬ}Io-етнiuнi, сoцiaльнi, кy,тьтypнi, дyxoвнi, вiкoвi.
Toмy нe irнopyймo цiei фyнкшii мoви' Щoб не
втpaтити МoжлиBoстi бyти свoiм для свoТx.
б. ГнoсеoлoгiчFlа фyнкцiя. Мoвa e зaсo6oМ пiзIIaння свiтy. Людинa, нa вiдмiнy вiд твapиниl к0_
pисTyеTься не тiльки iндивiдy;UlьниМ дoсвiДoм, aле
й yсiм тиI{t щo дoсягли Гi пoпepедliиKи тa сyЧaсIIики, тo6т0 сyспiльним дoсвiдoм. Boнa Мar' двa види
пaм'ятi: eмoцiйнy i лoгiuну. ПepIшa фopмyеться I{a
пoчaткoвих стaдiях poзBиткy iндивiдa, фopмyвaння
дpyгоi зaBepIIIyеться нa сЬoмon,{y poui xитгя _ тoдi, кoли зaBеpIIIy€,Tься i мoвнe фopмyBaIIня лIoдинPI, Iцo свiдчить пpo ix тiсний взaeмoзв'язoк. Лroдинi нiкoIIИ He тpебa пoЧинaти пiзнaння свiтy ..з
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}t1iля''. .Цoсвiд сyспiльства зaк$дoBaно i зaфiксовaтlo в мoвi, в Гi словникy' гpаМатицi, фpaзer'liцi, a 3a
нaявrrостi п!{сьМa тaKo)i( _ y teтaЛiзoвaнoмy виглядi _ y TеKстах. Пiзртaroч}l МOBy' лк}tи}ra пiзнae
свiт, пpиuому свiт у 6auеннi саьlе щiei мoвнoТ спiльнoтt{'
..Межi мoeТ мoви озI{aчaк)ть мех<i могO свiтy,'
(Л.tsiтгeнштeйrз).
Koxнa }doвa e IrеIIOBтоpцo!о кaртиI{oБо свiтy, i тoмy зЁикнeння якоТсь iз ниx з6iднюr yяBлrнHя лIоДстBe IIpo свiт, звуlкуe його досвiд{"
Гносеолсlгiчна фyнкшiя Мoв;,t IIoлягaе не тiльки
в кyмyляцiТ, нaкoпичrннi ДосвiДУ с},спiлЬсTIrA.
Мовa е зaсо6oм IllисJIе}lt{я, фоpмоiо iстrувaння
,цy},4KI{. Gт;ке" у пiзнатrнi нOвогt], pанirше не вiДоh{0гс!l BОт{& e 06ов'язкоBl'{N{ ЧиI!Е{р{кoI\,{" Фйoсофи
I.OBOряTь Ёрo iTpriiiциrТфЕу F{gУсyBа.тIЬнiсть, невiДр;tвнiсть, постiйн1', дonоE}-{Ес}Eaнiсть ъ,IоB}l стoсOв}to
ттрощeсiв i результаtтiв гiiзнаilrlя. Pоль ДyМKit i мовrд в пiзчаннi свiтy I{aгадуr тTpoi<-riaДa}rriя TyI{еЛIO:
.щye{к*t y r'яовir.iй фоpмi Bг}.]I{зarTЬся B порOдy I{ев!дом+го i зaстиг*e Y вигдg,цi крiп"тrнь, 6ез якиx
ТyнeJIЬ оGвzutptвся 6.
7' fu[ислеTBорtIа фуry!сцiя. }Зoнa пс!Лягae B тoМy'
Iщ
рМуBаI{I{я .цye{ки -- Л}oд{иIla
R,{0E}lиХ
i\.{т{с'гi}fтЬ у
форritr:x. f," мислеrтItя IdоIiI(pетtIе
(о6рaзно-.lyтrеве} i а6стрaктнe (понят"iйне). Сyто
це oПеpyванl{я
лIФДсЬкr IdислеЕIгiя, тlolтятiйтIe,
тI0I{яTТяМи. якi познaченi слФBairtp{ i якi не l.цогли б
6ез слiв iсн5,вaтlt. Kpiм Tсtгo, y пpоirесi Мислення
цi lто l'тя.rт я з i стa вляl,OТЬсsf ' гI x] oTl{сTiiBJIя j {"}'ГЬeЯ * П 0e,Ц}{уl.0ТЬсJr' :}aшrprqyк]ться. порiE}{I-о}oться тoщo' дЛя

тloгo B мoвi iснyloть спeцiaльнi зaсo6и. Toмy мисЛk[Tт]I' _ oзнaЧae oпrpyBaти мoBII}Itvf мaтepiaлoм"
Bислiв ..o6мiнroв aTуIcЯ д3/мкaми'' а6суpдно poзyмiти дoслiвнo. ЯкбуI ЛIoДvI o6мiнювaлися безпoсеpeдIlЬo дyмKaMи, To Boни зaвx,ци pозyмiли 6 aДиlя
oднoгo i нe 6yлo б нiякиx Bтpaт пpи пepедaвaннi
iнфopмaцiТ. Haспpaвдi лroДи oбмiнroroтЬся lifoвIlиМи oДиницяMи' B яKиx зaкoДoвaЕri дyмки" I aдpeсaт
N{oBлеIlIlя IIe зaB)I(ди aдеKвaтI{o poзtпифpoвуe uей
мoвний кoд. Tим 6iльпre, щo a,цpeсaнт (lлoвеЦь) не
зaBIIIе BпpaвI{o зaKo.цoBye Тx. НедapМa гoBopятЬ:
xтo ЯсI{o дyмаe' той яснo BислoвлЕoeтЬся. Aбо й дoIпKyльtIo: ви,цнO з Мoв}1' якoi ти гoлoBи"
Зayвaxимо' Iцo ДyМaнI{я вiд6yвaeться y фopмаx
пeвнoi мoBи' зДебiльrцoгo тiei, яKy Ми нaйкpaше
зIIa€,мo' тoбт.<r piднoТ. oпке, сaМ пр0цес мисленI{я
мaс нaцioнiulьнy спeцiфiку' якa обумoвленa нaцioIIaлЬIlиМ xapаKтеpoМ e{oBи. L{aмaгaннg лa36aвити
лroдей нaцioнaльних МoB i пepеЙти нa еДиFIy Мotsy
IIеМинyЧе мaлo б нaслiдкoМ стан' пpo який KoлIdсЬ
писaB tr..B.Ф.Гегель: ..Koли всi МисляIЬ oДrraKoвo.
знaЧI,Iть нixтo }Iе МисЛить''. [ мaв pauiю Г' Бpox:
xтo вбивae дyх
- в6ивae слoBo' a xтo oсквrрЕrя€'
слoвo
oсKBеp[Iя€, дyx' 6o вoни неpoзpивнi.
8. Естeтичнa
фyнкцiя. N{oвa e зrrapя,ц/trям i вoд}IoЧaс мaтеpiaлoМ стBopеFltIя KyЛьтyptlиx цiннoстей. Boна
пеpII]oелеh{енT кyлЬтypи. Фoльклoр,
xудo)кI{я лiтеpaтypa' тeаTр' пiсня T0щo
- Усе це
.цaе пi,цстaви сTBep.цжyBaTи, t]-Io МoBa _ стaнoвий
xpебет KyлЬтypи' lТ poбiтня' i1 хpaм'
У xивoмy мовленнi МoBa вI{KOI{y€.' B осI{OBllоMy'
фyнкuiю спiлкyвaнI{я, кoМyiliкaцiТ. У xyдoх<нЬoМY
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твopi гoлoвtlе пpизнaчеIrня мoви
oбpaзoтBopення, ейдoлoгiчнa фyнкцiя. A в>ке зa дoпoМoгolo МoBнvтх o6paзiв xyдoxtlЬoгo тBopy вiдбувaeться aкT
..спiлкyвaння'' Митця 3 читaчеrvt' слyxaчeм.
У xyдoxнЬoмy твopi, ocoбливo пoeтичIloМУ, Чaстo спoстеpiгaeться вiдxилення вiд зBиЧниx t{opМ'
МoBлеtltlеBиx стaн.цapтiв. Caмe цi вiдхилeння po6ляTЬ тeKст xyдoжнiм' BизI{aчaк)ть йoгo )кalrp. Toмy
нeoбxiднolo пepeдyп{oвolo лiтepaтypнoi твopuoстi e
дoскoнaлe oBoлo,цiння мoвнoto нopl\,folo
- щoб
зHaTIr uи вiдuyвaти, вiд чoгo i яKoIo мiporo Дoпyстимi вiдxилeння.
Kлroчем дo oбpaзнoi стpyктypи тBopy' йoгo iдeйнo-eстeтиqнoгo пoтенцiалy e rv{oBa тeкстy. Щo кpaщe знaeмo мoBy' тo пoвнilше poзкpиBaloться пepед
IIaМи гл:и6uнуt тBopy. Мoва Мa€, пoетичIry пpиpoдy'
,,NIaЛуIiI
нaвiть oкpеМе слoвo
твip мистецтBa''
це
(Г. Глiнц).
Cпpaвxне oвoлo,цiння мoBolo йдe вiд лiтеpaтypнoi мoви Дo МoBи xytoxньoi лiтеpaтypи.
Kpiм тoгo. мoвi влacтивi зaкoни евфoнii' Милoзвyuнoстi. Це, a тaKo)K ДoсKoнaлa opгaнiзauiя мoвI{oгo Мaтеpiaлy в пpoшeсi спiлкyвaння мoх<e бyти
Д)кеpелoМ eстетиЧнoi нaсoлoдИ, Щo нaйвиpaзнirше
пpoявляeться пpи спpийняттi opaтopсьKoгo Ta хy'цoХньoгo' зoКpеМa пoетиЧI{oГol МoBлення'
Bихoвaння вiднyггя кpaси МoBи
oснoBa BсяKoГo eстетиЧнoгo BиxoBaння.
нoсiй KyЛЬ9. Kyльтypoнoснa функцiя. Мoвa
тypи. Kyльтypa КoxнoГo нapoдy зaфiксoвaнa y йoгo мoвi. Пiзнaння нapoдy' йoгo кyльтypи, йoгo
МенT;lЛЬнoстi iнruими наpoДaМи Мo)Kе 6yти пoвеp-

хoBиМ (..тypистським'') i rли6инним, всeбiuним.
[,ля rлп6иннoг0 пiзнaння нapoдy нeoбxiдне знaння
йогo мoви. У цьoмy випaдKy Мoвa викolryе фy"*цiro кaнaлy зв'язкy мiх< нapoДaМи. Пpoпaryrouи
сBoIo Мoвy в свiтi, Ми пpoпaryемo Bлaснy кyлЬтypy'
iT нaдбaння, збaгaнyroчи свiтoвy кyлЬтypу. ЗraдaftМo' яKe Bpaxенt{я нa eвpoпy зpo6илvт' гaстpoлi yкpаТнськoгo xopy Korшиця, вiдкривtпи свiтoвi цlлиfl
МaтеpиК opигiнaльнoi i 6aгaтroщoi кyльтypvl. a з
IIе}o
i нaцr нapo,ц. Tак зa дoпoМoгolo МoBи вiд6yBar'ться ..пеpеливaння'' дyxoвниx цiннoстей, TpaI{спopтyBaння ix iнtпими МoвaМи' }aBДдKИ ЧoМy I{aЦIa
дyхoвнiстЬ стae opгaнiuноIo чaст}lнo}o дyxoвностi
iнrпиx нapoдiв, a iснyвaння l{aЦIoгo нapoдy з Мaлoвiдoмoгo y свiтi фaктy стaе фaктopoм свiтoвoi

88

цивiлiзaцiТ.

89

Kyльтypoнoсна фyнкцiя МoBи пoстiйнo i виpaзно
пpoяBля€,тЬся Пеpeдyсiм y сyспiльствi нoсiiв цiei
Мoви: Чеpез МoBy вiдбyвaeтЬся зaсBoeнI{я кoxнolo
лIо.цинoIо KyЛЬTypи сBoгo tlаpoдy i eстaфетa дyхoвниx цiннoстей вiд пoкoлiння to пoкoлiння. Чим
пOвнituе' пoвIroKpoвнiure фyнкцioнye в сyспiльствi
МoBa' тим нaдiйнirпий цей ,цyхoвtlиtl зв'язoK ПoKoЛiнь, тим бaгaтшa дyxoвнiсть кoxнoгo l{aсTyпнoгo
з ниx. i нaвпaки: yсякi мoвнi yтисKи pyйнyroть цeй
зB'язOK, збiднroють кyЛЬтypy нapo,цy. A тoмy бopoтьбa зa пoBнoпpaвнiсть свoеi lvloBи
це BoдIrOvaс бopoть6a зa piднy Kyльтypy"
KyльтypoнoсI:a фyнкuiя Мoви pеaлiзyетьcя Й нa
осoбистiснoмy piвнi. Людlrнa, пiзнaroчи Мoвy сBoгo
нapoдy' пpилyЧaeться дo джеpeл l{епoвTopl{oi дУxoвнoстi нaцiТ, з чaсoм стаe i.[ нoсieм i нaвiть тBop-
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цем. I{e пpaBo i oбoв'язoк Ko)кtloгo, i вoднouac
нaдiiтнvlil пoкaзниK peaлЬI{oгo' a не лиIIIе дeклapoвaнoгo пaтpioтизмy. Hе l\,toxе BBa>KaTИcЯ пaтpioтorи

тoй, xтo зi стpaxy, tЛЯ вигoди urt внaслiдoк

нeвiглaствa iгrropye мoBy i кyльтypy свoei нaцii a6o
нaвiть свiдoмo зpiкaeться ii сaм i вiдpивae вiд неi
свoiх дiтeй. Taкa людI{IIa Bтpaчae цiннiсть i пoвary
сеpeд свoix, нe стaнoвить вoIIa вapтoстi fi д,:i.rя iнrшиx
xiбa як podoua cЙJтa ЧI4 знap'дд" здiйснення
чy)киx iнтеpесiв. Мoвa
МaTп llapoдy. A ..... xтo
мaтip зaбyвae, тoгo Бoг Kapae' тoгo дiти цypaютЬся'
B хaтy IIе пyсKaloть. Чyxi ЛIoди пpoгal{яIoть, i неМae зЛoмy нa всiй землi безкoнечнiй весeлoгo Дo-

мy'' (T. lIIевченкo).

10. HoмiнaтивHa фyнкцiя. I{е фyнкцiя нaзиBaння. Мoвнi oдиницi, пepeдyсiм сдoвa' слyxaть
I{aзвaми пpeдмeтiв, пpoцесiB' яKoсTeй, кiлькoстей, oзнaK тolцo. Усе пiзнaтIe лIoдиtloro oдepх<ye
сBolo нaзBy i тiльки тaк iснye в свiДoмoстi. I{eй
пPoцeс l{aзиBaeться лiнгвaдiзaцiеlo, ..oмoBленняМ'' свiтy.
У нaзвaх зaфiксoвal{o IIе тiльки peaлii дiйснoстi, aдеквaтнo пiзнaнi лroдиlloю, aJIe й пoмилкoвi yявлeIIIlя' ippeaльнi, yявнi сyтнoстi тoщo.
Taк, гiгaнтський уявнпir свiт фoльKлopy,' хyдo)кньоi лiтepaтypи iснyе тi.ltьки зaBp\ЯKvI мoвi. Aлe
йoго вплиB [Ia нaшy пoвeдiнкy' нa нaцI спoсiб
xиття iнодi I{е мeнIuий, нix yIUIиB pеaльнoгo свiтy.
..oтpипlaти iм'я
зIIaчить yкopенитись y IvreIIтaльнoстi, IIa МeнтiulЬIlolv{y piвнi слoвa i тим сaМиМ
знaйти несп.lеpтнiсть'' (i.Мapдoв).
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3a ДorдомOгolo спiв пpедмети свiтy Tpaнспoiiy-

IoтЬся y IIpeдIv{ети свiдoмостi, вiдбyвaeтЬся poзyli'foBe oсвoel{ня свiтy.
HoмiнaтиBIlIIмI{ одиIIицями (grroвaмИ Ta cTaIIIlми слoBoсIIoлyчeIIнями) яK мO3аТкorо, пol(pитa
'
вся peaльнiсть. Мoвa e KapтиIIoIo, ..злiпкOln[,o pеaльI{oгo свiтy. Зpoзyмiлo, Щo KO)кнa t{oвa яB.}xяe

сoбoro своеpiднy кapтиIly дiйсrroстi (нaпpиклaд, y
IIaс oдIIe qIIoBo ..снiг'', a в eскiмoськiй _ кi.цька
Десяткiв слiв нa oзI{aченI{я цьoгo яBищa; поpiзнoмy llloBllo poзчлеIloвaнi в piзниx мoвax oДlаi
й тi x фpагмeнти свiтy i т. iн.). i дуже IIpикpO'
Koди з тиx чи iншиx пpичиII iснyroть y мовi великi пpotaЛvltlуl, лaI(yI{и' нeзalloBlleнi дiлянки.
Haявнiсть тaKиx пpoгaлин y мoвi змyIIIye l{аpcд
ДvтBу|T|4cЪ

нa свiт чyxIIмI{ oчиМа' Ilopyшy€'

нaцioнaльнy цiлiснiсть дyxoвнoi кyльтypи. F{айчaстiшe це тpaIUIяeтЬся з ..нeпpeстиx(ниМи'' мoBaIv{I{' якi не мaли мoxливoстi лiнгвaлiзyвaти
пeвнi сфepи пiзнaння i дiяльнoстi лlодини,
дiнгвaлiзoвaнi ..пpестиxЕиМи'' I\,{OBaми. iteться
пеpeдyсiм пpo сфepy нayки' теxнiки, виpo6нищтвa, сoцiaльI{o-eKolloмiчниx вiднoсин тoщo.
Toмy зaпoBllк)вaти цi лaKyllи' пiднiмaтп стaтyс
piднoi lvfoви дo piBня lvloB' щo oбслугoвyroть нaйпepeдoвiшy llayкy' кyльтypy, виpoбництBо'
oбoв'язoк нe тiльки i нe стiльKI{ МoвoзIlaвцiв.
Aлe стpyктypнa IIеIioBIIoтa мoBи вiдvyвaeться i
в гyмaнiтapнiй сфepi, нaвiть y xytoxнiй лiтepaтypi. Ha tyмкy М.Pя6uyкa, yкpaiнсЬKoк) МoBolo y
пpoзi вa)КKo ..сaмoвиpaзитись'' киiвським pекeтиpaм i мiлiцiянтaм, пoвiям i нoмeнклaтypним бoн-
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Iv. ФУ[IKцii МoBи

3aМ''. З цьoгo дeякi ..pyсскoязЬIчныe'' Kpитики
po6лять BIIсIIoBoK, Щo yкpaiнськa лiтepaтypa
..6eз'язикa'', xoЧa, як вiдoмo' мoBлеlIня pекетиpiв
i пoвiй y >кoднiй кpaTнi нe с.IIaвиTься слoBIlиKoм
тa стилiстl[чIIим бaгaтствoм i взaгaлi y свoeмy
спiлкyвaннi вoни дoвoлi
o6мexyrоться )кeс-

тaкi gtoвa, як вi.цьмa' yпиp' Bo.цяник' нyгайстep тa
пoд.? Ta й сaмa дiйснiсть спpиймаeться блиxuolo,
pe4льнiшolo' KoлI{ ii фpaтъ.tеIlти IIaзBaI{o слoBaми.
Boнa стae бiльш чiткo oKpеcпeнoю' poзyмoвo i вyттeвo бiльш пpисBoelroro. Cлoвo видiляe пpe,цМети 3
xaoсy яBищ' Bo}Io toпoмaгae людинi oвoлoдiвaти чa.
сoм i пpoстopoм. У ньoмy вiд6yвaeться мiстеpiя пеpeтBopeння скopoмIlнyщoгo y вiвнe.
Мiстичнa фyнкцiя мoви пoлягaе y вipi лroдeй y
мox.rrивiсть 3a Дoпolvfoгolo gшoвa вlутwIvIKaTtI бoгoявлeIIIIя' oжиBllти мepтBиx' пoдiяти нa пeвний пpetмет чи oсo6y, пiдкopяrочи ix свoiй вoлi. Цe Bvtяв.ляeтЬся B I{aМaгaIIнi зaсeкpетиTи IIaзBvT TI|х пpеtмeтiв, якi неoбxiдrro зaбeзIIeчитI[ вiд вopoxoгo
вIUIиBy' y вipi' щo Bиlv{oBлeIIe спoвo мo)кe нaклиKaт}I
xвopo6y, нeщaстя' IIaнeсти IIIKoдy. У стapoдaBllЬoМy
erиптi бyв pитyaл poзбивaння глиIlяIlих пoсyдин з
iменaми вopoгiв, щoб накrrДKaTЦ IIa ниx пoтибeль.
У сyuaснoмy erиптi r зBичaй т7IIIaTIIлистI{дo rв.ЯTrz1х
i кltaсти ix зa oгopo)кy мoгI{л. Чимaгro виявiв мaгiчнo.мiстичнoТ фyнкцii мoви e в зBIIчaях, oбpядax i
тpaдиuiяx yкpaiнськoмoвнoi спiльнoти.
,[eмoнстpaтиBнa фyнкuiя _ пiдкpeслelle BИpaxeIIIIя 3a дoпoмoгolo мoви свoei eтнiuнoi, нaцioнaльнoi пpиtlilдe)кнoстi. Taк, нa Byлицяx кoлись нiмeЦькoмoвнoi Пparи чеськi стyдelrти тa мoлoдa iнтeлiгенцiя гoлoсIlo' з викJIикoМ poзМoвЛЯЛr.I I1oчеськoМy' виpa)кaюqут в тaкиtrт спoсi6 i свoe стaBлеtItIя Дo lacwшIя нiмeцькoi мoви нa ix piднiй землi, i свoro 3iцдaнiсть нaцioнaльIllll{ Bapтoстям. Bиpaзoм тaKoТ x пoзицii e й IIIeвчeIrKoве ..BмiIo, тa
нe xouy'' щo,цo BxиBaння poсiйськoi шroви.
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'aсio

Hapoд тBopитЬ мoBy' мoвa твopить нapoд. I кo)кeн' xтo yсвiдoмив сe6e чaстиtIKoIo нapoдy'
- дo
яKoгo стpaтyМy' пpoшapкy вiн нe нiutex(aB 6ут,
пoвI{нeн вiдuyвaти сeбe вiдпoвiдaльниIvr зa дoлIо
мoви' бyти iТ твopцeM.
11. Лiнгвiстичнa IrayKa poзpiзняe тaкox iнIпi
фyнкцii мoви.
Фaтцчнa, a6o кorrтaктoвстaнoBлIoвaJlЬнa, фyнкцiя _ звЪpтaння нa сeбe yвaги' ..пiдгoтoвкa'' пoтeнцiйнoro спiвpoзмoBникa дo спpийняття iнфopмaцii.
BoлюнтaтиBHa фyнкцiя _ виpaxeння вoлi щoдo
спiвpoзмoBltикa: пpoxarrня' зaпpoпIeнBя' пopадa'
спoIIyKaння тoщo.
Мaгiчнo-мiстичнa фyнкцiя. ..Cлoвa м4Ioть вeличeзIry влaдy IIaд IIaIIIим xиIтям BIIaДУ мaгivнy, ми
зaчapoвalIi слoвaми i знaчнoro' мipolo xl{Beмo B
ixньoмy цapствi'' (М.Бepдяeв).
Мaгiчнa фyнкцiя мoви пpoяBJIяeться' зoкpемa' y
тoМy' щo с.IIoBa здaтнi BиклI{Kaтп yяBлеIItIя o6paзп
' xипpeдмeтiв, iстoт, якi нe iснyroть взaгaлi. Лroди
Byть IIe лиIIIe y свiтi peaльнI{x peвeй, a й у с,IoBeсIIoмy свiтi, B яKoМy pe:Ulьнe тa ippeaльнe IIе мaIотЬ
мi>к сo6oro чiткиx меж. Хiбa нa свiтoспpиймaннялroдeЙ, нa ix opierrтaцiro в peaльнoстi IIe мaк)ть вIUIиBy

93

94

МoBA i нAцiя

12. Ми пеpeлiuшrrи нaйroлoвнiIцi фyнкцii мoBIt'
yсвiдoмлеIIIIя якllx сylTeвo BIUIиBae нa стaвлеIIIIя
дo мoBи' lлп6uну i пoвнoтy ii вивчeннЯ' I|a Гi викopистaнIlя.
.....Мoвa
дie в yсix сфepаx дyxoвIloгo xиття яK
тBopчa cуIrla| i якщo дaлi пpoс.пiдкyвaти цlo пpoблe-

мy' тo вaхgrивiстъ мoBи сIaнe щe бiльш oчeBиt-

нoк). Toй, xтo нe сxI{JIьЕий нaстiльки пoцiнoвУBaTlt
мoвний BII,IиB сepeд фoplл знaIIЕя' мae пoстiйнo

poзмipкoByвaтIт' яK дaлеKo зaйшли б ui фopми
зIIaнIIя' кoлr,t б мoви нe 6yлo взaгaлi'' (Л.Baйсгepбep).

Мoвa _ яBищe с}IстeМнe. Ii фyнкшii BистyпaIoTЬ
нe iзoльoвallo' BoII}1 пpoяBJIяIoться y взaeмoдii. Biдсyтнiсть тIи непoвнoтa BиKopистaIlIlя якoiсь iз ниx
зryбнo BплиBae нa мoBy в цiлoмy, a цe' свoelо чepгoro, вiдбиBaeться IIa дoлi Irapoдy.

v. BзAсlvIo.цIя lvloB
l.

)Koднa мoBa нe iснye iзoльoвaнo: мoBи кoIIтaктyloть i взaeмoдiroть ьrix сo6oю. Haйбiпьш пoIIIиpeIIим Bидoм i peзyльтaтoм цiei взaeмoдii e пpoIIиKIIеIIIIя eлeмeнтiв oднiei мoBIl дo iнпtoi.
2. Зaпoзlтчyloться сJIoBa' сIloвoтвopui мoдeлi тa
елel{eнти' синтaKсичнi кoнстpyкцii i нaвiть зByки.
Taк, poсiйськa мoвa зaпoзуIчvтЛa з yкpaiнськoi
слoвa бopщ, хаmа' Koжух,, Оевuаmа, хлебopoб, noвcmанI|ьt' nolaвчеpц саJ|locmlЙньtЙ; зa зpaзкoм yкpaiнськиx IIaзв типy Пoлmавщuнa pociяllи пoчaJIи
гoBopитI{ Cмoленщtlна, Оpлoвщuна i т.п.
ЗaпoзичeIIIIя мoBllиx otиIIиць вiдбyвaeться пapa.
лeльIIo з зaпoзичeIIIIяМ пoзaмoBIIиx peaлiй. ..УKpаiнцi пpиIIесли з coбoro (y МoскoвщиIly.
B.i.,
я.P.-B.) сBoIo вeлиKy Kyльтypy' i вплив ixнiй oд6uвcя нa Мoсквi нa всьoIrлy xиттi. Biн oдбивcЯ нa
бyдiвлi, I{a МaJIIoBaннi, нa oдеxi, нa спiвax, I{a мy.
зицi, нa звичaяx' нa лiтepaтypi i нaвiть нa сaмiй
Iv{oсKoBськiй мoвi'' (i.oгieнкo).
3. У пepioд пpoбyдxення нaцioнaдьrroi свiдoмoстi 3'являeться бaxaнIlя пoвIliстro oчистити свoк)
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v. BЗAeМoДiя МoB

мoBy вiд iпoземIII[x вIUIивiв. Taкий пypизм сBoгo
чaсy пеpe>KwIIlчexи. yгopцi; pyltryни' якi тисячaми
i нaвiть teсяткaми тисяч BkltKИДa:лИ uyxopiднi rlloвa
зi свoiх мoв. BЦoмo' з яKим зaпlulolvf пеpeдoвi poсiйськi письмeнrrиKl{ вистyПaIIуI. пpoтП ..низьKoпoK,IoнстBa пepeд Зaxoдoм''' пpoти iншoмoвнoгo зaсмiчeнrrя poсiйськoi мoви.
B yкpaiнськiй мoвi e близькo дeсятII вiдсoткiв
чyxoмoBlIиx 3a пoxoд)кeнням слiв. oцiнrовaлися
вoIIи пo-piзнoмy. .(oнeдaвIla BBarKuUloся' щo yкpaiirськy мoвy poсiйськi слoвa з6агauyrоть, a iнтпoмoвнi _ зaсмiuyroть. Bинятoк poбивсяхi6a NIЯTиIх
Чy)КoМoBIIиx qпiB, якi пoтpaплЯJIvIB yкpaiнськy мoвy чepeз poсiйськy.
У пepioд yкpaiнiзaui\ 6ултl спpoби зaпpoBaдити
piднoмoвrry тepмiнoлoгiro, oчI{ститI{ мoвy вiд iнпroмoBliиx зaпoзичelrь. HaпpиKIIaF' пpoIIoIIyBaлoсь
зaмiнити ..еквaтop'' нa ..piвниK'', ..кoнyс'' _ нa
..стixoK'', ..сeKтop'' _ нa ..витинoк'', ..шIтeпсeд6''_
нa ..пpит}tvкy'' i т.iн. Зpoзyмiлo,
пoдiбнi iнi-

тaми iншoi, кoлI{ oдIIa мoвa Beсь чaс po3BиBaeться
в ..тiнi'' iншoТ мoви. Toдi вoнa вTpaчaе здaтнiсть дo
сaмopoзвItткy, пoкipнo нaслЦyючи тe' щo виpo6ленe iншolo мoBolo. У тaкiй ситyaцii ..змiшyвaнotо
BиявJIятeЬся яKpaз сBoя' a IIe чyxa мoвa'' (e.Biндiпr).
6. oднoбiчнa Bзar,мoдiя мoxe пpизBeсти дo тoгo'
щo мoBa пepeTBopиTrcя Нa дiaлeкт iншoi, 6iльпr
пpeстиxIIoT, a згoдoм
Bзaпuli poзuиниться в нiй.
7. CвiдяeнIIям peiulьнoстi тaкoi пepспeктиBиt tлЯ
yкpaiнськoi мoви e iснyвaння тaк звalloгo сypxикa _ бeзсистeмнoi сyмirпi yкpaiнськoi тa poсiйсь_
кoi мoв, пoтBopнoгo гi6pиднoгo ..дiaлeктy'', якиМ
пoqllyпoвyeтЬся зIIaчнa чaстиЕa нaсeлeIIIIя УкpaТни.
Haiвнo вBaxaти' цIo лIoди тiльки poзмoвЛяIoть
сyp)KиKoМ. Boни IIиМ тaKox i дyмaють. A цe пpизBotить дo iнтeлeктyaJlьIlo-мop.ulьнoi aмopфнoстi,
poзмитoстi i нeвизнaченoстi oсoбистoстi, втpaти
IIеIo IIe ЛИIIIэ мoвнихi a й нaцioнzulьtlих opiентиpiв
..тeopетиKaМ''
yзaгaлi.
пiдстaви
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цiaтиви 6улll гoстpo зaсyдxенi як нaцioналiстиuнi,
a iнiцiaтopи вiдпpaвлeнi в 6iльIц xoлoдний клiмaт
a6a ft TУtfro дe lreМa ..нi пeчaлi, нi вoздихaнiя''. A
oсь B..[aлЬ, якtлЙ сBoгo uaсy зaмiнив ..гiМнастикy''
IIa IIpиtyМaIIe ниМ ..лoвкoсилие'', ..дyэт'' нa ..двoИЦУ'', ..aвтolv{aт'' нa ..хиByлIo'' i ..сaмoдвиry'', пpoдoB)I(yвaB i в paдянський чaс yBaжaтись зa Bеликoгo
poсiйськoгo пaтpioтa.
4. ЗaпoзиченIIя _ цe пpиpoднe явищe в xиттi мoв,
BoIIo BласTиBe нaвiть нaЙitльтllpoзBиIreним iз ниx.
5. HeпpиpoдIIим' пpoтиIlpиpoд}Iим е тaкий стaн'
кoли eлемеtlти oднiei МoBи витiсняlоться eлеМel{-

Це дae
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деяKиМ

стBepдxyвaTи' щo нa Пiвднi Укpaiни xиBe якиitcь
нoвий, aJlе, звiснo' нe yкpaТнський нapoд. ..У кoлиrцнiй Hoвopoсii' зaсeлel{ня кoтpoi пoчzuloся B чaси Kaтеpини Il (aкa,цeмiк, нaвiть paдяIIсЬKий' мiг

би тpoхи кpaще знaти iстopilo.

B.i.,я.P.-B.),

фopмyеться нoBе eтнiчне yтBopeIIня. (...). i нe сyттeBo' Iцo y IIиx зaписallo в пaспopтi _ yкpaiнeць,

poсiянин, МoлдaвalrИl, _ yсi вoни llaлexaть ,цo
якoiсь нoвoi спiльнoти, y якoi etпнуltrl дaх'' (H.МokтceeB. Haциoнaль}IьIe
3aкoнoB paзBvITkIЯ.

пpoблемьl в кoIIтeKстe oбrцих
..|(6ццyнист'', 1988, Nе 8, с.
в,a>KJIvIBa
Цeй ..даx''

57). Tyт вiдсyтня дyxе

детtUIь:
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пoсruIeнo бyдyвaвся з poсiйськoпo мaтepiaлy iмпepсьKllмIl мaйстpaмIl| aJIe ТaKr;I зaЛИIпиBся нeдoбyдoвaним.
8. oднoбiчI{a взaeмoдiя мoв спpичиIIяe втpaтy
мoвoю нaцioнaльнoi свoepiднoстi, мoBa пepестae
6утп вvтpaзIlикoМ нaцioнaльнom свiтoспpиймaння,
свiтoглядy' кyльтypи, дyxoвнoстi.
Пoзaяк мix нaцioIIaJIьIIoю I{oBoIo i нaцioнaль-

vI. ПPЕсTи)I( MoBи

нoro свiдoмiстro iснye нepoзpивний opгaнiчний

зB'язoK, тo мoBIIa aсимiляцiя спpичиняe дeфopмaцii в нaцioнiulьI{oMy сaмoyсBiдorvrrleннi.
9. oсеpедки ..Пpoсвiти'', Koxнa лIoдинa' якiй нe
6aЙдухa.цoля yкpaiнськoi мoBи й jlкpaiнськoi нaцii,
пoвиннi глибoкo yсвiдor"rлюBaти зaKoнoмipностi
взaeмoдiТ мoв i тe' щo бopoтьбa за сBoIo мoBy B цiй
сфepi _ це 6opoтьбa зa мaйбyтнe сBoгo l{apoдy'
йoгo кyльтУPУ, йoгo дyxoвнiсть, iroto o6лvlЧЧя сepед нapoдiв свiтy.

1. Пpeсти)K N,{oBи
це ii aвтopитет y мixнaцioIIuUIЬнoмy тa мiх<нapoдIloМy спiлкyвaннi. Biн зaле)кить вiд бaгaтьoх чиtIIIикiв, дoмirryloчllМ сepед
якиx e iнфopмaтивнiсть МoB}I' тoбтo зaстoсyвaIIIIя
Гi як нoсiя нaйнoвiпroi тa нaйвax.rrивirпoi iнфopмaцiт.

Bисoкий пpeстих сyuaснoi aнглiйськoi мoви пo-

яснIoeтЬся' зoKpеМa' тиМ' щo зapaз бiльше

7

5"/o tтa-

yкoвoi пpoдyкцii свiтy дpyкyeтЬся цieю Мoвolo'

тoбтo iз кoжнoi тисячi IIayкoBиx стaтей a6o книг
7б0 виxoдять aнглiйсьKolo.
2. Пpecтnк МoBI{ нe пеpe6yBae y пpяьriй зiUIe)кнoстi вiд кiлькoстi лroдей' щo нelo пoслyгoByloться.
Kитaйськ oк) мo в oIо' :нarlpvlwIaц,' p o зNroвляe 6iльrдe
мiльяpдa зeМляI{i zlле BoIIa IIе вxoдить дo ЧlIcЛa
нaйпpeстижнirпиx. .[aлекo IIe зaBxди пpестЮк МoBи
BизIIaчaeTься мiлiтapнoю пoтyгoю Гi нoсiiв. iнoдi
пpести)K МoBи мae IIе зataльнпit xapaKтеp' a зa6eзпеtly€,ться ii фyнкцioIIyBaIIIIяМ в oднiй iз сфep. Taк,
y мyзицi вжe дeкiлькa стoлiть нaйвиrций пpeстиx
y свiтi мae iтaлiйськa Мoвa.
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vI. ПPЕсTи)K МoBи

Пpeстиx мoв чaстo тIoв'язaний з ix сaкpaJIЬIIиМ
викopистaнIlям: сaIIсKpит в iндii, латиЕa i цepкoвнoqпoв'янсьKa мoвa в eвpoпi, apa6cькa _ y Kpaiнax мyсyльМallсЬкoгo свiтy.
Biдлyueння мoBи вiд фyнкцiй, щo нaдaють iй
пpeст}lx(y' нaпpиклaд, вiд poлi дepxaвнoi l,foви'
зниxye ii aвтopитeт i змeншye oпip пpoIIиKIIеIIню
в неi чy)кoмoBlrиx eлементiв.
3. ПpeстиxllиМи Мo)Kyть бyти нaвiть мepтвi мoBи'
яKщo вoll}l xapaKтep}rзylоться Bисoким piвIIем oкyльтypeння i ними зaKoдoвallaBeликa кiлькiсть вaхсrrивoi
iнфopмauii. 3a пpиIсrlaд мoxe слyхоIти IIaTИHa.
4. Пpeстюк МoB}I _ вeлиЧинa змiннa. B iстopii
вiдorиo чиМzulo випaдкiв пiднeсeння i пaдiння мoв.
Зpoзyмiлo' Iцo цe зtuIе)кI{ть нe вiд сaмoi мoви' a
вiд сyспiльстBa _ нoсiя мoBи' йoгo мiсця тa poлi в
зaгaльIloлIoдськoМy пpoтpесi.
5. e двa спoсoби зaбeзпeчити сTaтyс пpeстЮкIloстi для свoei мoBи. ПepIпий
Чepез все6iuний poзвитoK сyспiльствa Ha ЦUIЯxy пpoгpесy. .(pyгий
IIIляхoIvf yтI{скy iнrпиx мoв пoлiтиuними, вiйсЬKoBими, екoнoмiчними зaco6aмIл. Haпpиклaд, y
фpaнкiстськiй iспaнii бyли oфiцiйнo зaбopoнeнi всi

e бiльпr вoйoвничими, фaнaтичIIим}I' куJIьтypIrими'
пiдпpиelьrrуIBИNI'\,' (A. Мapтiне). Haскiльки двi oстaннi ptlctl 6у лll пpllтaмaЕнi ryбителям yкpaiнсьKoi
мoBи' IIитaч пoiнфopмoвaний дoстaтIlьo.
8. Пpeстпx мoBI{ пpиIIoсIlтЬ пe JтиIшe мopаJIьI{e
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Мoви' кpiм кaстiльськoi (iспaнськoi). Зpoзyмiлo,
щo дpyrий IIUIяx Мoxe пpиBeсти тiльки дo тимчaсoвoгo yспixy.
6. ..Мoв з aбсoлloтtlиМи пepeвaгaмИ нe iснye.
Мoxнa гoвopити пpo дoсKoнaлiсть, якa дae тiльки
чaсткoвi пepeвaги'' (B. фoн Гумбoльдт). He rpix
хBaJIИTиI сBoю piднy мoBy _ гpiх знeBa)KaTи iншi.
7. ..Мoвa дoлae свoix сyпepllицЬ I{e зaвдякvI Яr.уIмoсь свoiм внyтpiпlнiм якoстяМ' a ToМy' щo iT нoсii
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зaдoвoлellня i[ кopiнним пoсiям' aлe Й нeабиякy
мaтepiaльнy випoдy. Taк, eкспopт arтглiйськoi мoви
щopiчIro пplIнoсI{Tь шiсть мiльяpдiв тlистoгo дoxo.
дy. Ha дoлIo Aнглii пpипaдae двa мiльяpдIr' щo яB.
ляe сoбoro цIoсTy стaтTк) ii нaцioнaльIioгo toxoдy.
9. Д6aтvт пpo пpeстиx мoвI[ свoгo нapoдy _ святий oбoв'язoк кo)кнoгo з IIaс' щoб пoет нe мaв пiдстaвII

тfur:caTП:.

,\е нaша лoвd B Оolloвuнi
oб вiкo d вmьcя! Bifuluнu!
,Цre за.rцiшанi нa zлuнin

Bid pабcmва Й cалozoнкu cuнi,
Moвчаmьii eлухi cuнш

Ol.Пaшичкo).

10. Пpo пpeстиxlliсть yкpairrськoi мoви B миtlyлoмy свiдчaть, IIaIIpиклaд, тaкi фaкти: Boнa BиKop}rстoвyвaJlaсь яK дepxaвIla y Beликoмy Литoвськoмy кrrязiвcтвi (ця ..pycькa'' мoBa 6улa cпiльIIoIо
дrrя yкpaiвцiв i бiлopyсiв); яK aктoвa мoвa MorцaвсьKoпo кrrязiвства; диIUIoмaтI,I пpи двopi пoльсЬKиx
кopoлiв спiлкyвaлись KoлI{ IIе лaтиIroк)' тo pyськolo
(yкpaТнськorо), цiero >к мoвoю бaхuисapaйськi xaIIи
ЛII9TУBaJIIIся з тyprцькими сyлтallaми.
11. Пpo пoвiльнe, aIIe HeУхwIьIIе зpoстaнIlя пpeсти>кy yкpaiнськoi мoви y нaпri днi свiдчить кiлькiсть кaфeдp тa цeнтpiв yкpaiнoзнaвсTBa' якi 3'являIoться в 6а'.aтьox кpaТнaх свiry. I-{ей пpoцeс нa-
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6лpaтпмe нa cwлi iз yтвepдxeнIlям мixнapoднoгo
aвтopитeтy yкpaiнськoi нaцioнa.rrьнoi,цepхaви' poзвитKoM eкoнoмiки' нayки' Kyльтypи yкpaiшськoгo
IIapoдy.

vII. УIеAitIсЬкA МoB.A сЕPЕ.ц
IIIIIIиX lvloB сBITy
A знaетe ви. щo

У свiтi нaлilyeться

3:l с}tлa в

тiй мoвi?..

l. Фpaнкo

пoIIaд 5,5 тисяv мoв.
2. Бiльшiсть iз циx мoB IIe мaк)Tь свoei писeмнoстi i дepxaвнoгo стaтyсy' IIими IIoсIIyгoвyeTься
нeвeликa кiлькiсть мoвцiв.
3. Укpaiнськa мoBa IIzUIeхить дo сxiднoс,IoB'яtIськoi пiдтpyпи слoв'янськoi гЙки iндoeвpoпейськoi
сiм'i мoв. oкpeмi дogritникI! BBaxaIoть Гi oднiеlo з
нaйстapшrих Мoв eвpoпи.
4. Hatт6лум(чoк) дo yкpaiнськoi tvloBи iз сxiднoqпoв'янськиx мoB e бiлopyськa, iз пiвдeннoоroB'янсьK.иx _ сepбoxopвaтськa, iз зaxiднoс,Ioв'яtlськиx
_ сop6cькa (сep6oлyxl{цьKa). Близькими дo нei е
тaKox poсiйськa тa пoльсьKa мoBи. ..Лiнгвiстичнa
6лизькiсть дo сyсiднix нapoдiв _ Beликopyськoгo
i пoльськoпo IIe paз ДaBaJIa пpивiд нaвiть зaпepeчyвaти iснyвaння й пpaвo IIa сaмoстiiтIlутir кyльтypний
i пoлiтичrrий poзвiй yкpaiнськoгo llapoty'' (М.ГPУ_
шeвський).
1.
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5. Мae вoнa i Дeщo iнaкшe тлyIv{aчeIIIIя: l.Мoвнa
6лизькiсть слoв'янсЬкиx нapoдiв пopoдилa iдero
слoв'янськoi сoлiдapнoстi, щo IIaдиxIIyлa IIaтпиx
пpeдкiв нa 6opoть6у зa вoзз'eднaння Укpaiни з Poсielo...'', _ IIиIIIе B.)Kypaвльoв. Haспpaвдi x нa
..нaтlrнyДa'' xиxaцЬKa IIoцeй кpoк ХмeдьницьKoгo
лiтикa пoльськoi tepxaBll' a IIe мoвнa сoлiдapнiсть.
Як вiдoмo, Хмeльницький IIIyKaB tolloМoги пpoти
пoльськoi eкспaнсii i в кpaiнax' мoBI{o дaлeкиx aбo
й зoвсiм Чyxих: y IIIвeцii, Ceмигopoддi, Kpимy,
Typeuuинi. A чи 6paлacъ дo yвarи мoвIIa сoлiдapнiсть, Koли зa,{ндpyсiвським Миpoм 1667 poкy Укpaiнa бyлa poздеpтa IIaвпiл i пoдiленa шrix Пoльщею тa Poсiею?
6. Укpaiнськa МoBa IIzUIe)кI{ть to дaBIrьoписeМIIиx
мoв, ii писемнiсть налiuyе IIoIraД TисяtIy poкiв.
'I. TуIrroлoгiчнo yкpaiнськa мoBa IIaлe)I(итЬ to
флeктивниx сиIIтетиЧниx мoB' y яKиx гpaмaтиuнi
зIIaчеI{IIя слiв виpaжaloTЬся B oсIIoBI{oмy флексiями (зaкiнчeI{I{ямI{), i, тaким чиIlolvt' слoвo e Цpaмaтичtlo сaмoстiйним' IIe пoтpeбyroчи для виpaxeння свoix гpaМaтичI{иx знaчeIIь слyxбoвиx
слiв.
аi
8. Iнruoмoвнi дoслiдI{иKI{ пoстiйнo пiдкpеслroroть
милoзByчнiсть i лeксиsнe бaгaтствo yкpаiнськoi
МoBи' нaйчaстilпе зiстaвляroчи ii з iтaлiйськoк).
9. SaгaльIIoвизIIaнiй пiсeннoстi нaшoгo Ilapoдy
зI{aчI{oIo мiporo спpияIoTь фoнeтиuнi oсoбливoстi
yкpaiнськoi мoви.
l0. УкpaТнськa мoBa e piднoIо д.rrя 50 мiльйoнiв
лroдей, щo пpoxивaloть нa всix кoнтиIleнтax свiтy,
пеpеBaxнo y xлiбopodськиx pегioнax.

vll. yKPAIгICЬKA МoBA

сЕPЕ^ц

iнtших мoв свiтy

11. Ha х<aль' нe всi етнiчнi yкpaiнцi збеpегли мoвy пpeдкiв: нaвiть в Укpaiнi пoIIaД сiм мiльйoнiв
yкpaiнцiв piднoro HaзBaJIvI poсiйськy Мoвy (зa taIlиМи пepeпI{сy 1989 poкy).
12. Зpoзyмiлo, щo зa вiдпoвiдниx yМoB бiльшra
кiлькiсть iз ниx пoвepllеться дo piдноi МoBи. У нa,.УкpaiнськиЙ' з
шriй iстopii тaкi пpецеtellти вiдoмi.
пoxoДхсеIlня i мoскoвський з BиxoBaння iнтелiгент

пoчинae зBepтaTисЬ дo yкpaiнськoгo слoBa'',
KoIIстaTyBaв y 1918 poцi М.Зеpoв. A Koли в Укpaiнi
бyдe все гapaзt iз нaйпpивadливiпrolo пpиI{aДolo
кoвбaсoro' тo yKpaiнськoro МoBolo зaгoвopять i
ляIIIки' i opищини, i всi iнIпi лroбителi цьoгo демoнiчнoгo пpoдyктy (rпaхтap Ляuroк пiд uaс Пеpебyвaння М.ГopбauoBa y ,{oнбaсi зaЯв,vIB, rцo, як6и
вiд yкpaiнськoi МoBи стiUIo бiльrше кoвбaси, тo вiн
6и зaгoвopив цiеro МoBolo. Йoгo o,цнotyМeць opищиII I{a нapaдi IIapTгoспaктиBy y Львoвi TBеpДиB'
,.кaл6aщo нe 6aчутть piзницi Мiж ..кoвбaсoro'' i

g6ft''- гoлoвIIе' a6п вoътa бyлa).
13. Xoч яK tиBIIo' нaйкpaЩe

збеpiгaтoть piднy
IvIoBy тi yкpaiнцi, Щo х<иByть дilлеКo вiд УкpaТни i
дaBI{o вvтiхaли з неi. Taк, 3a oстaннiми ,цaниМи' y
CIIIA дy>r<е дoбpe вoлoдiroть yкpaiнськoIo N{oBoIo
34 вiдсoткiв гpoмaдян yкpaiнсьKoгo пoxo,ц)(енHЯ, У
Kaнaдi _ 35, a в Aвстpaлii
- 4f вiдсoтки.
14. Фaкти свiдuaть, щo лro,циIla' ЯКa свiдoмo вi.цмoBиJIaсь вiд мoви свoеi нaцii, нiкoли нe бyде IUaнoблиBo стaBитисЬ дo iнпrиx мoв' y Toмy числi й
дo тiei, IIa яKy пеpeйшrra. Якщo це бyдe вигiднo
для неi, тo ця ЛIotkIъIa зaлlo6кvт пepейдe нa тpеTIo
мoBy a6o ir пoBepнeться ,цo piднoi.
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15. Ti, щo вiдмoBwlwcь вiд piднoi мoви' чaстo
спpиtlиняIoться дo тoпo' щoб ix нaоliдyвaли iнпri;
y тoмy числi _ пpetстaвIlllки iншиx нapoдiв.
16. Зpeueння piднoi мoви стимyлюeтъся й ттrм,
..пpeстиxlroi
мoви'' здeбiльшorlo шe BBaxaщo нoсii
Ioть зa пoтpiбнe вlYIBчaTП' мoвy кopiннoгo нaсeпeEIIя

тa кopистyвaтися неrо. Мix тIм дpyж6a i 6paтepcтBo llapoдiв пoвиннi мaттr взaeмний xapaктep i ви.
яв.ЛЯTуIсЯ B пеpIIIy чеpry чepeз стaвлeIII{я дo l!loви.
17. УкpaTнцi paдiють, щo близькoспopiдIleЕa poсiйськa мoвa пepпIolo зi сJtoв'янськиx мoB нa6улa
стaтyсy мixнapoднoi. Бyлo б дyxe дo6pe, як6и pociянуr пo-6paтньoмy спpиЯIIvI poзB|Iткoвi тa пiднeсеtIнIo пpeстиxy yкpaiнськoi rrдoви _ хoчa б нa Укpaiнi.

YIII. IIЕPCпЕкTиBи POЗBиTкУ
MOB
Baвилоltськa вс)кa rulalryвaлaсЬ як у!,iiтарllа'
Цe мaлa 6ути oДlla вeЛикa спopудa, ulо сягалa 6
ltсба, з oдrtiсю мoooю д.llя всiх. l.oспo'Дy цe lrе

спoдoбaлoсь.
Mrt' 3винaйшot

:""жl Jiф3;,

i.Бeрлirl
сoбi, наскiльки

}|е уявЛясмo

*i;:i r'il"ёН#"

ft

:хH яll:

Ю. lIIсвельoв.

1. Питaння daгaтoмoвнoстi зaв)I{Ди цiкaвилo лro-

..oдtlo з
дей. TpaктyBUIaсь Bolra пo-piзнoмy: i яK
пoкapaннaiз6iльlлlц* нещaсть 6yття'' (Boльтep)
HЯ Зa гoptиIrlo (вaвlлoнськe стoвпoтвopiгlня), i як
бoх<ий дap _ зiurестя Cвятoгo Д.yха нa aпoстoлiв
i oдеpxaння ниМи здатнoстi пpoпoвiдyвaтlr piзнt,tмl,t
Nfoвaми.
2. О6уlдвi дyМKи мaIоть пpaвo нa слушrttiсть, i мo;кe бyти зrraйденo ЧиМaЛo ,цoкaзiв пpaви.пьrroс,гi
кoxrloi з ниx.
Бaгaтoмoвнiсть стBop}or бap'epи мix нapoдaьlll,
МoBa BIlщo iнoдi мiцнirпi 3a деp)кaBнi кopдoнИ,

стyпae як фaктop poзМexyвaн}Iя' вiдuyження.
Мo>кнa зpoзyмiти тeopeтикiв, якi хoтiли oщaсJIи-
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Bити лIoдс1вo, лiквiдyBaвIllll цi бap'epи. Taк BиIII{Kлa тeopiя злиття мoв' якolo BпpaBIIo МaскyBiUIaся
пoлiтикa IIa зIIищення всix М'oB aaNIЯ oднiei.
3. Hезaдoвгo пepeд тIlм' яK пpистyп[Iти to зIIиyкpaiнськoгo
щeIIIlя yкpaiнськoi мoви i ii нoсiiв

сeляIIстBa

тa iнтелiгeнцii, -Й",(xyгarпвiлi

(Cтaлiн) нa ХVI з'iздi BKП(б) гoBopиB: ..У пepioд
пеpемoги сoцiaлiзмy в свiтoвoмy мaсштaбi, кoли
сoцiaлiзм yкpiпиться i ввiйдe в пoбyт, нaцioнальнi
МoBи Irемиrryче пoвиннi зJIитIIся B oдlly cпiльнy мoвy' яKa' звиuaйнo, нe'6yдe нi вerrикopyськoro, нi
нiмецькoro' a чиМoсЬ нoвим''.
4. Boнo й спpaвдi 6улo б нeпoгaнo, як6и всi
ЛIoДу1свiтy poзмoвлsulи oднiеro мoBoIо. Уявiть сoбi, якi 6улvт б вигoди y шкiльництвi, Ira тpaнспopтi, y нayцi, y зaсo6aх мaсoвoi iнфopruацii тoщo.
A uoмy 6 для IIoB}Ioти ..щaсTя лIoдсTвa'' нe дoмoтTI,Iся' спиpaloчись IIa пеpедoвy IIayKy' rцo6 yсi
лIoди 6улw oдIraKoBoгo KoлЬopy пrкipи, зpoстy' стaтУPи, NIaIIII oднaкoвий poзмip lloги тa oднaкoвий
aпетит?.. Як спpoсTI{JIoсь 6и впpo6ництвo otяЦ,
взyття' пpoдyктiв xapчyвa}Iня i т. iн.!
5. .Цля ..opгaнiзaцii )киття'', мoxe' дoстaтньo й
oднiеi мoBи _ яKщo пiд ..xиттям'' poзyмiти двi пoтpeби: IIe гoлoднo iсти й плoдитись. Якщo нapoд
дoBeсTи дo стaнy' lкoЛуlцi пoтpe6и стaloть едиIIиМи
i визнaчaльними' тo нiчoгo диByвaтисЯ, Щo вiн вiдМoBляeться вiд piднoi мoви.
6. oднoмoвнiсть 6улa 6 не тiльки бaжaнoro, aлe
й мoxливoro, якби 6улvl oднaKoBими клiмaтичнi тa
гeoгpaфiuнi yмoви, екoнoмiкa' пpaця' вiдпouинoк,

VIII.
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гiKyльтypa' iстopиuнa спaдщиIra' a Bся 3еrrдпя
гaIrтсьKoIo кaзapмolo.
Бo x нaвiщo тyapeгoвi Caxapп зн.aTII десятки
нaзв piзнoвидiв снiry, вiдoмиx eскiмoсoвi? Haвiщo
iннyiтoвi з Aляскlr пaм'ятaти пaсTyIIIy тepмiнoлoгiю 6eдyТнiв? i як виTлyмaчиTи мeIIIKaIIцяIv( тpoпiuIIoгo пoясy всi eмoцii eвpoпейськиx лipикiв, пoв'язaнi зi змiнorо зими нa BесI{y' a лiтa нa oсiнь,
Kоли тaкi явищa iм не вiдoмi?.. A кyди пoдiти
iстopiro Ko)кIIoгo з нapoдiв, йoгo пiснi, легeIIди'
мiфи, тpaдицii? ftrевxe цe Bсе тpeбa вiдкинyти, щoб
поз6yтися oдЕ{oгo з ..нeщасть 6yття''?
7. Якщо вхe й шyl(aти шляxiв пotoлaнI{я мixмoBIIиx бap'epiв, тo a)к нiяк не B oднol{oвнoстi, кoЛИ 3a зaсiб вселюtськoгo спiлкyBa}IIlя нaв'язyeться
мoBa otlloгo з нapoдiв. Цe зaвx,цп 6удe в,vIwIv.KaT|4
нaцioнaльrri зaздpoщi, пpoтидiro iнrпиx нapoдiв'
,,6УpвТIa.цaння oДItиx у rшoвiнiзм, a iншlиx _ y Цpiх
ХyaзЕIoгo нaцioнaлiзмy''. HедapМa y сyuaснoмy свiтi пpесa стiльки пиIIIe пpo лiнгвiстичний iмпеpiaлiзм, Kotlкypеiluito пpeстижtlих мoB, a дepхaBи
пpиймаroть закoни' спpямoBaнi нa зaхисT свoiх
мов. У 1975 pоui ue зpoбllлa нaвiть Фpaнцiя.
8. Бiльшl ryМанIrиМуI] IIIoДяtl.|lми 6yли спpo6и зaПpaBaД|4T|4 I\лЯ в'ceл|oдсЬкoгo спiлкyвання rптyuнi
мoBи' нaпpиклaД' еспеpaнтo. oднaк i1i спpoби виЯBk,яllИcь мapниМи _ пepeдyсiм vеpeз спpoтиB ctIЛЬних свiтy I{Ьoгo' якi не |iaлvI й не мaтoть нaмipy
Iloстyпaтись i своlми МoBниМи iнтepеcar'rи. Мoвa _
мoryтнiй r.aнaЛ BIUIиBy oдtloгo lrapoдy нa iнIпi, кaнaл iнфopмaцiйнoi, a знaЧить- Kyльтypнoi, eкoнoмiчнoi i пoлiтичнoi експaнсiТ.

ll0

МoBA l ндцiя
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9. Cкopiш зa всe пpoблeмa ьяixмoвниx 6ap'epiв

6уд" poзв'язaнa

зaBF,ЯKvl.

yспixaм

IIayKoвO-

тexнiчнoгo пpoгpесy_ IIIляxoм стBopеIIIIя пpистpoiв, здaтниx пepeкoдoвyBaти iнфopмaцiю з
oдноi I{oв}l нa iншy i нaвпaки. У uьoмy IIaпpяIvrKy
в poзBиtlених кpaiнax y)I(е зpoбленo чимaJIo.
l0. Taким чиtloм' мoви iснyвaтимyть i poзвивaтим)rться й нaдaлi, 6ез чoгo IrемиqIIIlмий poзвитoк
яK Koxlloгo з нapoдiв, TaK i всiei лroдськоi
спiльнoти' a BивчеIIня uyxоi fu{оBи зaJIИtIIaTvтмeться
свiдuенrrям висoкoi кyльтyрI! лIo,ц}1нI{' Гi бажaння
пpoI{иKIryти в tлп6иIIи дyхoвнoстi iнlпoго rrаpoty.
Bислiв ..Cкiльки мoB Tи знaeшI
стiльки paзiв ти

нiкoли.
лtoдинa'' IIe втpaTить свoс,i aKтytUIьIIoстi
l дуxе сyмнlвIlиМI[ BvI|ЛЯtaIоть тBеpдх(eнIIя пpo
влacнplil iнтepнauioнaлiзм тиx лrодeй' Iцo зBинyвaчytoTь y нaцioнaлiзмi знaвця кйькoх мoв, a сaмi
нe Bвaxaли зa нeoбxiднe oвoлoдiти мoвolo шapoдy'
сеpед якoгo )KиByть дeсятKи pокiв...
Taкий сoбi тpaдицiйний ..одtтoштoвний iriтеpнaцioнaлiзм''...
l l. iнтepнaцioнaлiзм _ цe нe бaхaння дOIIoмoгти iнrпoмy пoзбyтися свoеi мoви' a fIaвпaки, баxaння i впliння бyти кopисIIим y poзdyдoвi rtoгo lvfoBи'
poзIпиpеIIнi сфep ii вxивarrня, iT poзквiтi. Aдх<e iнтepнauioнilль}Iе нe iснyе саIvto IIo сoбi як неrrацioIIIUIьIIе' наднaцioнaльI{e чи aнт}Iнaцioнaльне" Boнo iснye тiльки в нaцioнaлЬIlot}ty як зaгaльЕlе B oKpеМoМy' як йoгo чaсти[ra. oтжe, чим бaгaтrле i piзнoмaнiтнiшe нaцioн.lлЬнe' тим глибше i змiстoвнiiшe iнтеpнaцioнaльнe. A тoмy дoля кo}Кнot мoви,
xaй нaймeншoi i найекзотичнitцoi' Маl,

6ут*l

oб'eктoм тypбoти нe тiльки нoсiТв цiei мoви, aлe Й
людствa в цiлoмy i кoxнoi пopяднoi людиIII{ зoKpемa"

12. PyrпiйIIиIиlI cwIaNIИ мoви' якi зaбeзпeчyloть
eвoлroцiк)' e пoтяг дo сaмoзбepexeнIlя тa yспaдкyBaIIIIя. .Цiя циx сиJI ствopюe
мoвIry eкoлoгiro, слIpпяTIIvlBу NIЯ iснyвaнrrя i poзвитl(y мoви B пeвIloмy eтнiвrroмy сepe,цoBищi. ПepЕla cwn зaбeзпeuye iТ тoтoxнiсть пpoTягoм стoлiть,
дpyгa _ ii пpисToсyвaIIIIя дo пoтpe6 xитTя' щo пepeбyвae y вivнoмy pyсi.
Cпpямoвaнiсть y мaйбyтнe
- цe cенсy iснyвallня
мoви. Koли вoIIa пepeстae д.ИвirzITvIcь
дзepKlUIo
мaйбyтньoгo, вiдбyвaeться pyйнyвaння ii eкoлoгii,
спoвiльнroeться ii xoдa a6o fi пpиIIиIIяeтЬся зoвсiм.
Чи нe тoмy paдянськi iдeoлorт тa Еayкoвцi свiдoмo
oмиIlЕUIи питaIIIIя IIpo пepспeктиBи yкpaiнcькoi мo-

ii xrrтeздaтrriсть i

вп,|
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...A кoли eсть oкpeмa мoва' тo eсть i

нapoд.

oкрмий

l.oгiепкo.

!з oloвa пoчинаeт]ся Людинa'

lз мoви пoчинaсться мiй piд.

Hiнa Piй' l4poкiв'
с. fЪiдин нa Киiвшtинi.

1. Етнoс (нapoд)
зaмKIIyтa систeмa дисK.
- цeopгaнiЧIlим
pетIloгo типy iз Bлaсним
й opигiHaIIЬIrиI\{ сBiToглядoМ' здaTI{a дo сaМopoзBиTKy i дoсягIIеIIь y piзниx г.lлyзяx дyxoвI{oi тa мaTepi.UIЬIIoi
KyлЬтypи.
2. У свoeмy poзвиткy людстBo пpoйшLпo IIизKy
фopм oб'eднaння B eтIriчIIi спiльнoти: pit, IUIeМ'я,
IIapoдIIiсть' нaцiя. Hа кoxнoмy з циx eтaпiв мoвa
зaбeзпeчyвaJla цiлiснiсть спiльЕoти, 6улa зaсoбoм
IIеpе,цaвaIII{я lraбyToгo,цoсBiдy в пiзнaннi сBiтy' стaBaлa oдним iз oснoвниx oб'eднyloчиx фaктopiв пpи
тBopeннi спiльнoти Bищoгo piBЕя.
3. .Цoля Koxнoгo етнoсy (нapoдy) opгaнiuнo пеpеплeтеIla 3 дoлelo йoгo tnloви. Iстopiя зaсBi,цчyr'
чI{qпeIIнi llpЙw|@.Дп тoпo' щo iз 3IIикIIeнняIvt lltoBи

i

eтнoс. Мoвa e opгaнiчIlим aтpибyтoм IIapoдy. Бeз мoви IIeМa Ilapoдy.
4. Moвa зaбeзпeuye €,цнiсть eтIloсy' poзwleнoBaIIoгo дepxaвними кopдoIIaмI{' poздиelloгo пpoстopoм' poзМexoвalloгo сoцiaJIьIIими' пoдiтичниМи'
peлiгiйнимIl чиtlникaми. Xi6a I{e BoIIa e}цIlae стiльки
стoлiть poзпopoшеIlих IIo свiry yкpaтнцiв' кypдiв,
вipмeнiв?..
5. Для eднoстi нapo,цy зIIaченIIя мoBи _ зpaзy
зa зIlaчиМiстro кpoвi. Aдхe NтЯ >KиITIЯ лк)дськoгo
сyспiлЬстBa пiсля гelleтичнoгo кoдy (гeннa пaм'ять)
нair6iльтлe знaчeIIня Мaе мoвний кot (сoцiaЛЬНa
пaм'ять) _ збepexeння iнфopМaцii.
зIIикae
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б. Зapaз yчelli сBiтy iнтепсивнo дoслiдxyloть
пpo6лeмy iзoмopфiзмy циx кoдiв тa ix Bзaelvlo-

пoв'язaнoстi. ..Гeни IIe BIUIиBaroть dезпoсepeдIlьo
IIa мoвy' zule тe' якolo мoвolo ви oBoлoдiвaeтe, зaлexиTь вiд мiсuя вaltroгo нapoркellня i вaшoгo oтoчeнIIя' сiм'i тa сoцiaльнoгo сepeдoBищa. Якщo
яKaсь гpyпa iзoлroeться вiд iнIпиx, вiд6yвaeться
poзхoДкellня як геIIeтичtIoгo фoндy' тaK i мoви.
Taким Чиlloм' iстopiя гeнiв тa iстopiя мoBI{ 6aгaтo
B чorvry eдинi'' (Л.Kaвa.rrпЁCфopцa).
..iснye 6iльrп xивe свiдoцтвo пpo нapoди, нix
кoстi, збpoя i мoтиrrи: цe _ мoBa'' (Я. Гpirшм).
7. Мoвa e тиМ бap'epoм, якvIЙ стpиMye змirпyвaIIIIя eтнoсiв i виникнeнIIя нeпapмoнiйниx етнiчIIиx пoeдIIaIIь_ ..xиМеp'' ii дeстpyктивнoro, pyйнiвнoro пpaKтиKoю тa iдeoлoгiero, кoтpi ..ссyть кpoв
iз здopoвиx eтнoсiв'' (Л. Г}мiльoв).
8. Чим Bищa фopьra opгaнiзaЦii спiльнoти' тиМ
бйьшe зpoстae poль мoви в llaпpямкy poзIIIиpeI{6 2tr-4
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Irя ii coцiaльIlиx фyнкцiй тa кoнсoлiдaцii wreнiв
спiльнoти. Hapoднiсть щe Мoxe poзпaстися нa piзнi eтнoси, нaцiя _ нi. i oдним iз нaймiцнiшиx
iнтeгpyrоuИХr Ц€М€Hтyloчиx
зaсoбiв вистyпae мoBa.

9. Haцiя
лroдей.

_

нaйвищa пpиpoдIla фopмa oб'etнaння

..o6'еднaння лIoдстBa, йor0 poзB}rтoK
дo BсeeДнoстi здiйснюeться чepез BaxKе' бoлiснe ).тBopeIIIIя
i бopoтьбy нaцioнaльниx iндивiдyaльнoстeй i кyльтyp. i.rIIIпoгo lстopичtloгo IIUIяxy Ileмae' |IilтIIЙIуI IIUIяX
пyстoтa a6o сyтo iндивiдyaльний вiд-xiдaбстpaкцiя,
yглиб дyхy, в iнtпий свiт. .(oля нaцiй i нaцioIIaлЬIIиx KyльTyp пoBиIIна збyтися дo кiнЦя'' (...)
..Мoxнa й слiд спoдiвaтися зIIиKHення клaсiв тa
пpимyсoвиx дepxaв y дoскoн!шoМy лIoдствi, aлe не
мo)кнa спoдiвaтися зниKIIеIIIIя нaцioнaльнoстей.
Haцiя _ цe динaмiuнa сyбстaнцiя' a IIe минyщa
фyнкцiя; кopiнням свoiм Bolra вpoстae y тaeмIlичy
глибoчiнь х<иття. Haцioнaльнiсть e IIoзитивниМ
з6aгaченням бyття, i тoмy зa нei слiд бopoтися яK
зa цiннiсть. HaцioнzulЬIla eднiсть глибшa вiд eднoстi
клaсiв, пapтiй тa всix iнпrиx Минyщиx yтBopeнь y
xиттi нapoдiв. Koxeн нapoд бopeться зa сBoIo
Kyльтypy i зa вищe xитTя в aтшroсфеpi нaцioнaльнoi
кpyгoвoi пopyKl{. i великий самoo6мaн- пpaгIlyти
тBopити бyд"-щo пoзa нaцioнaльнiстro.'' (М.БeptяeB).

Мoвa зaбезпeвye IIopМiUIЬне фyнкцioнyвaння нaцioнaльнoгo opгaнiзмy в yсix йoгo виявaх _ пoлiтиЧ}Ioмy' eкoнoмiчнoмy' KyлЬтypl{oМy тa iн. Мoвa- гoлoвIla oзнaкa нaцii.
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ськI[x спiльнoт, який oкpеслIoeться фopмyлolo
Ilapoдy _ to нaцii'', мoвi нaлeжI{Tь пеpIIIopядI{e
мiсцe.
11. ЗнищeIIIIя мoви (лiнтвoцид) e нaйвax:rивiшolo пepeдylvroBoк) eшIoцидy
- зIIIiщeIIня нapoдy
яK Kyльтypнo-iстopичнoТ спiльнoти, йoгo aсимiляцii iншим llapoдoм.
I{e poзyмiroть yсi зaвoйoвники. Лiнrвoцид e зaBxди ixньorо стpaтегiннoк) мeтoю. Piзними 6увaroть тiльки тaKтиKa лiнrвoцидy тa йoгo фopми.
12. iснyе дyмкa' щo МoBa нe е нaйвaxливiшoro

oзнaкoю нaцii. Xoч дивнo, i] нaдибyeмo навiть y
дeяKиx пpиxильI{икiв yкpaiнськoi нaцioнaльнoi
iдei. Taк, B.AнтoнoBиЧ стBepдxyвaв' щo мoвa
..oxoплtoe
..звepxllя oзнaKa'' i
щo нaцioнaльнiсть
цe
всi фyнкцii дyuli чoлoвiкa.''' a не з.UIexитЬ BиклIочнo вiд мoви. Як пpиклat вiн IIaBoдиB ipлaндцiв,
яKиx allгЛiйцi мyчnrrИМaIIo не 700 лiт, зaсyдxyвaJlи
IIa смеpтЬ da тpимaння y сe6e ipлaндськoгo втIителя
a6o священиKa' iUIe дoMoглI,Iсь лиIIIе тoгo' щo Tpи
vвеpтi ipлaндцiв пepeйшrли нa aнглiйсьKy мoвy' 3aлиIIIиBIIIись пpи цЬoмy непpиМиpеIltlими Bopoгaми
aнглiйцiв.,Ц..Цoнцoв 3 IIепpиxoBаIIolo сoлiдapнiстro
..нaсlлення' лtoдсЬKy IоpцитyBaB Ф. дe Kyлянxa:
6y еднaе в нaцiю нe спiльнiстЬ lvloBи' нe тepитopiя,
нr otl{aKoвiсть мaтepiaльнoi Kyльтypи' тiльки чинниK дyхoBнoi пpиpoДI4''. A нaшI сyчaсник B.Мopoз
.....
пиIIIe:
Укpaiни спpaв)Iшьoi нaйбiлЬtllе Ile B слoвi, нe в мoвi, a дzUIекo зa МoBoк)' B тиx глибинax,
кyди IIе ,цoсягне xoдIra pyсифiкaцiя. (...). Taк, мoвy тpебa цiнити, aлe IIe тpeбa po6итvt цe гoлoвниМ
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чиIIIIикoм y нaцioнaльIloмy xиттi, бo тoдi мI{ cтaeмo дyxe вpaзливi, тoдi ми po6имo гoлoBIIим тe'
щo нaй.rrerшe зpyйнyвaтI.l''.
Знaти б, Щo це 3a tлvI1vrнvr i як вoни iснyroть
пoзa мoвoro i без мoви! I{ьoгo нe знaIoTь, мaбyть,
i aсимiлятopи. i тoмy IIe шyкaють циx rлъ16пн тa
Mopoзoвиx ..бio- i eтнoпсихoдoгiчниx мoментiв,
щo визнaчaloть нaцilo'', a бepyться пepедyсiм зa
мoвy' yсвiдoмпюк)чI{ чи iнстинктoм хиxaKa вiдuyвaк)чи' щo, зpyйнyBaBIIIи мoвy' BoнI{ дoбepyться дo
,,|ЛYI6YIIР.''
i знищать тaм ..мoМенти''.
l3. У цЬoмy лет1(o пepеKollaтvтcя, пo6уBaвIIIи нa
тиx тepeнax Угopщlлнtа, Пoльщi, Poсii, Cлoвaннину\ te кoлись ЖvUIo yкpaiнське нaсeлeння i пoзбyлoся свoei piднoi мoBи. Щo зaлиIпWIocЬ yкpaiнсь-

Koгo в кoлишнix pyсинaх нa пiвнiч вiд лiнii ДeбpeqиIr - Мiшкoльц? Хi6a щo дeякi peлiкти гpeKoкaтoлицьKoгo oбpядy. Якщo rlpуIwla!, з yкpaiнцями
Зaкapпaття Ire пepeкoнлуIвуlЙ, тo мo)I(нa пpигaдaти
pyсифiкoвallиx yЦpo-фiнiв, oнiмечeниx слoв'ян i т.

д.

Koли x yBaxaти, Щo Фpaнцiя
цe в eтнiчtloМy
гиaнi тe сaмe' щo дoцeзapiвськa Гaллiя, Pyмyнiяцe стapoдaвня ,[aкiя, a eгипeT
щo
- тoй сaмий,
пpи фapaoнax, бo y pyxax pеryлюBilльникiв
нa Byлицяx Kaipa впiзнаroться xестI{' зaфiксoвaнi нa
taBньoеПIпeтськиx фpeскax, тo пpo тaкi peui, як
бopoть6a з iнoзeмнИМIl зaпapбнplкaмп, зa сBoю дep-

xaвнiсть, 3a сBoю нацioнaльIly нeзaлexнiсть, IIеМa
щo й гoвopити. Haвiщo бopoтись, кoли й тaк IaJIуIIIIиМoсь Tим' KиМ 6улп? oн eгиптяни' тBopцi oднiei
з нaйпеplшиx i нaйвеличнiцrиx цивiлiзaцiй свiтy,
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пiсля apaбськoгo зaBoюBaIIня пepейIпли нa iнпly.
peлiгiro i iншy Мoвy' aЛe зaIIпIIIwI|4cЬ еrиптянaми!
Алe цe нa тaK.
..звepxня oзIlaкa'', ЯKУ Мoxнa
14. Мoвa
цe нe
пoмiняти, яK lllapoвapИ з BиIIIивaнKoIo нa смoкiнг,
зaJIу|IIIи|BIIIись

пpи цьoмy щиpиМ yкpaТнцем. Цe

нaДзвvтчaйttlo BaxJII{вуrЙ

cклatник eстBa ЛIotуItlИ, a

тим бiльiшe тieТ спiльнoти, щo oб'eдIIaIIa мoвolo.

Moвa opгaнiuнo пoeднaнa з псиxiкoro лroдeй, з гли6пнaмут свiдoмoгo i пiдсвЦoмoгo. ..Мoвa _ дiм дyхy'' (М.Гaйдeггep)' y тoмy чиспi й тoгo, Щo poбить
aнглiйцiв aнглiйцями, япoнЦiB япoнцяМи, a бaскiв
бaскaми. Мaв paцiro вeлуткиi\ yuений i великий пaтpioт УкpаТни iвaн oгieнкo (митpoпoлит iллapioн)
стBеpд)кyк)чи: ..... A кoли eсть oкpеМa IиoBa' тo eсть
i oкpeмий нapoд''.
l5. Ti, щo не BBaxaIoть мoвy зa oднy з нaflвa>кливitпиx eтнiчнo-нaцioнaльних oзнaк, зДебiльlшoгo
oпеpyюTь двoМa пpиKлaдaми: ipлaндцi i евpei. Зayвaxимo' пto ipландui зpoбилп tlaЙ6.lльlций внeсoк
y eвpoпейськy uивiлiзaцiю i кyльтypy сaмe тoдi,
Koли вoни щe кopистyBaлись сBoeю МoBotro' a пiзнirпе слaвИлуIсь xiбa тим, Iцo пoсTaЧaJIvI !,лЯ aHг.лiйськoi KyЛьтypи i нayки, тaк 6уl МoBити' ipлaндсьKиx Гoгoлiв i oстpoгpaдськиx. .ЦoмiгtшисЬ незaлеxнoстi, Boни oгoлocуIЛvl ipлaндськy МoBy деp)Кaвнoro i po6лять Усe, щoб Bo}Ia пoвеpl{yлaсЬ y всi
сфеpи мoвнoi кoмyнiкauii.
Щo x дo eвpeiв, тo Bo}Iи спpaвдi Bпpoдoв)к свoеi
iстopii кopистyвались чyxими мoвaМи (apaмейськorо, сipiйсьKolо' лaдiнo' iдиrшeм тa iн.) aIIe в,oъl,И
'
нiкoли нe вiДмoвЛЯлИcЯ вiд iвpитy
МoBи свoei

-
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Ix. МoBA i ЕTнoс

peлiгii _ цiri, зa слoBaМи B.)KaбoтиIIсьKoгo, бaтькiвщини eвpeiв. Мaйxe 2500 poкiB ця Мoвa BвaxaлaсЬ МepтBoк)' zUIe сaмe Гi 6yлo вiдpoд)KеIIo i вдoскoIIaлeIIo дo piвня сyqaсних мoBниx стaндapтiв.
Cьoгoднi цe мoBa Boскpeслoi eвpeйськoi дepxaви,
мoвa кoнсoлiдaцii гpoшraдян цiei кpaiни i eвpеiв
yсьoгo свiтy.
Утpaтa Moви' дeнaцioнaлiзацiя llapoдy зBoдиться
нa ..дeзopгaнiзauiro сyспiлЬстBa' aмopaльнiсть,
спiдлення'' (o.Пoтeбня). I{iкaвo 6улo 6 пpoBeсти
сoцioлiнгвiсти.rнe дoслiдxення: BстaнoBити вiдсoтoк yкpaiнсЬKoмoBtlиx тa неyкpaiнськoМoBних злoчинцiв в Укpaiнi. Гадaемo, щo ця стaTистикa ДaJIa
6 нea6иякy apryмeнтaцiю нa кopисть yкpaiнiзauii

..eвpeя, цигaЕa'
фiннa, тaтapинa' нiмця, зpoсiйщeIIиx нaстiльки, Iцo Мoвolo ixньoi зaпoвiтнoi дyмKYI cTaЛa poсiйськa мoвa' ми IIe МoxeМo зapaxyвaти
нi дo якoгo lrapoдy' кpiм poсiйськoгo'' (o.Пoтеб-

УкpaТни.
гoлoвнa етнiчнa oзнaKa лroдини. Hе
16. Мoвa
iснye iнrшoгo спoсo6y 6утп лloдvlнolo' як 6ути якaюсЬ лIotиIlolo' _ aнглiйцeм, poсiянинoМ' тypKoМ'
тoкaгipoм, гpеКoм' кaЛМикoм i т.д. ..Лroдей взaгaлi''
не iснye i не iснyвaтиме' 6o цe 6улo 6 сМеpтIo лloДстBa. ..Cьoгoднi всiм зpoзyмiлo, rцo етнiчнiсть y
теxнoлoгiЧнoМy сyспiльствi кiнця ДBaдцяToгo стoлiтгя зaбезпеuye змiст xиTTя ЛIoдLIъI|4', (Г.Aстеp,
П.Iloтiчний). A po6ить лIoДиtly ..якotoсь''' т06то
пpинaлeжнolo ,цo пeвнoгo етнoсy' сaМе МoBa,6o 6eз
неi лloдинa }Ie Мoглa 6 6ути нopМaЛЬним Чле}IoМ
етнiчнoi спiльнoти' ЧленoМ сyспiльствa.
17. BтpaualoЧи сBoIo Мoвy' лIoдинa тиМ сaМиМ
етнiчнoi
пrpестae бyти нленoМ МoBнoi, a oтх<е
спiльнoти. Tiльки в oKpеМиx виIIaдKax aсимiляцiя
нe oднe i тe самoB}Ia i aсимiляцiя нaцioнaлЬнa
N{е.

-

IIя).
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Пpoтe нe оliд oтoToxнювaти B Ko)KI{oмy Bипaдкy
IvroBнy oзнaкy ЛIotу|t|уI з пoчyттям пaтpioти3мy' a B
нaIIIoмy _ 3 пoчyITям yкpaТнськoстi. Чepeз piзнi
oбстaвини лIoди чaстo нe вoлoдiroть piднoro мoBolo'
oднaк пpи цьoмy збepiгaють щиpi пoчyTтя to Укpaiни. Чималo з I{их BикopистoByютЬ нaймeнпri
Мo)Iglивoстi F,ля oвoлoдiння МoBolo сBoгo нapoдy'
з:UIyчaIoть дo цьoгo iнцrих i пpauroroть в iм'я yкpаiнськoгo llapoдy.
18. Koxен iз нaс мyсить пaм'ятaти, ПIo, iгнopyroчи свoi piднoмoвнi oбoв'язки i пoстyпaк)чись сBoiми мoвними пpaBaми, вiн тиМ сaМим oслaблroe
вiдпopнiсть, xивyuiсть нapo,цy' дo яKoгo }raле)l(итЬ.

x. PIДIIA МoBA
Укpaiни 3вичIIi випaдки'

кiо.IПI'

дo piднoi Iv(oBlI зIIaч-

IIa чaсш{IIa yKpaтнцiв пoвepтaeтЬся IIптIle

_

t2l
y зpиoмy

вiщ
яKщo взaпuli пoвеpтaeьтся...
3. Щo x дo двox ..piдIIID( мoB'', щeя яKиx тaK
irrтeнсивпo дolleдaвпa l{aсадxyBaлIacь сepet Еepo-

x. PI.цнA MOBA
Микитo, piдний бpaтe!.. бyдьлaскaв, нaпиши
дo мeнe тaк| як я дoтебe пишy... Heхaй x<e я хoч
vepeз пaпip пoчyю piдне слoвo...
Щe

paз

o.

eмy, бyдь

...He забyдь;<et зapaз нaпиurи писЬI\io-тa пoсвoeмy.
15листoпaдa lE39 p. C.-Пeтepбypг.
3 листa T. llrевченкa дo М. IIIeвЧeнкa.
Qдиний скaф y тe6е

-

3a клятrrй для сyсiдньor0

piднa мoвa,

xи'(aцтва.

Boнa твoro життя мiцнa oснoва,
Пeвнirцa нaд yсi скaфи й 6aпaтствa.

П. Kyлitш

1. Piднolo мoвolo нaJlexитЬ yвa)кaти МoBy свoei
,нaцii, Мoвy пpедкiв'
яKa пoв'язye лIодинy 3 гi нapoдoМ' з пoпеpеДнiми пoKoлiннями, ixнiми дyxoBIIими нaдбaнняМи. ..Дo oсtIoBIIих Kвaлiфiкaцiйниx
якoстeй ЦpolvraдяIrинa вхoдить aKтиBIIe вoлoДiIIIrя
piдIroю мoBoк)'' (У.Aммoн).
2. HopмaлЬI{иМ е,' кoли piднy МoBy tiти зaсBoюIотЬ Biд бaтькiв. oднaк спeцифiчIri yмoви iснyвaння
нaIIIoгo l{apoдy i пopoдxyBal{i I{иМI{ фaктopи стpaxy
i xoлyйстBa чaстo pyйнyloть цeй пpиpotlrlvlft y цивiлiзoвaнoмy сyспiльствi пpoцeс' a тoмy в iстopii

сiйськиx Еapoдiв' тo дpyпa ..piдпa'' мoBa _ явищe
тaKe x пpиpoдIle' яK дpyгa гoлoвa B чopEoбI{JIьсьKиx тeлят-мyтallтiв.
Пpo двi Pцнi мoви МoxЕa гoвopl{tи xiбa щo стoсoBIIo oKpeмI{x змiIпaIIиx сiмeй, oдIIaK нayKolo зaфiксoвaнo' щo B:кe B Tpeтьol{y пoKoДiнЕi тyт зaлиIIIaeться oдI{a мoвa.
,+
4. rснyloть нaцll' склaдoвr чaстиIIи якиx кopистyIоться piзними мoвaми (нaпpиклaд' IIIBeйцapцi _

нiмeцьKoю, фpaнцyзькolo' iтaлiйськolо' peтopoIvIaIIсьKoIo), e тaкox piзнi нaцii, щo пoсJIyпoвJrIoтъся
oдIlieю мoвolо (нaпpиютraд, iспaнськolo KopистyIoтЬся' Kpiм iспaнцiв, uiлiйцi, кyбинцi, apгeнтiнцi,
мексiкaЕцi тa iн.). oдrraк цe rre бiльшe, яK виIIятoK'
щo пiдтBеpдxye пpaвI{JIo: IIaзBa Ilapoдy i йoгo мoBи
мalo1ъ тoй саrrrий KopiIIь.
5. Укpaiнськa мoBa e мoBoк) yкpailrськoпo llapoty' oDке' вoIIa i тiльки вoIIa пoвIlпнa бyти piдЕoю
дJIя KoxЕoгo' xтo вBaxae сeбe пpиЕaJIe)КIIим дo yкpaiЕсьKoi нaцii. ..Бeз мoви нaшoi' к)IIaчe' й нapoдy
нaIIIoгo IIемa'' (B. Coсropa).
-+ lстoplя pgспopядI{Jlaся тaK'
o.
щo чимiUIa KUIькiсть yкpaiнцiB яK нa УкpaТнi, тaк i пoзa ii мexaми,
збepiгaroвIl сBoIо дyхoвIly сIIopiднeIIiсть з yKpaiЕ.
сЬKoIo нaцieю, IIe мaJIa мo)кJII,Iвoстi oпaнyвaти piднy мoBy. Ш{o6 yникtt).ти пoвIloi денaцioнarriзaцii _
BJIaснoi i свoТx дiтeй,

_

цi лIoди пepш зa Bсe мaIoTЬ
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oвoлoдiти yкpaiнськolo мoвoк) як нaйгoлoвнiшим
кaнaJloм зв'язкy з piдrrим Ilapoдoм' йoгo кyльтy
polo тa yстpeмлiнIIямI{.
7. Piвeнь poзвиткy piднoi мoвI[ вiдoбpaxae piBeIIь дyхoвIloгo poзBитKy нaцii: еIIoвIIиK _ цe тe'
щo нaцiя зI{ae пpo свiт, a rpaмaтиKa цe тe яK BoIIa
'
пpo цeй свiт гoвopить.
3нaти, бepeтти i пpимнo)кyвaти цe зIIaнIIя _
oбoв'язoк кo:кlloгo yкpaiнця. Пpис.пyxaЙмocя:,,Я
Цpy3иII' тoмy пoвинeII IIеpIII зa всe llaмaгaтися poзBу|BaTуl' вдoскoЕzUIк)BaтI{ свoi нaцioнaльrri oco6лlтвoстi, тoбтo мoBy' вipy, iстopiro тa iн., i тiльки тoдi
бyдy гiдним спiв6paтoм iншиx'' (fu<aкiй I-{epeтелi).
8. Зaцiкaвленtlя piднoro мoвoк)' iстopiero, ..мaлorо бaтькiвщиrroro'', тaKe xapaKтеplle NIЯ цивiлi3oBaIIиx нaцiй y ЕaIII чaс' _ це бyнт ЛIoд4vI:гtvI пpoTи
зacwиIЯ стaнtapтизaцii й yнiфкaцii, бyнт KyлЬтypи
пpoш{ цивiлiзaцii, нaцioнaльIloгo Я пpoтvr.тoтaльнoi
знeoсoблeнoстi i бeздyxoвнoстi.
9. Лroдинa' ЯKa нe poзyмie зIIaчeIIня piднoi мoBи'
вiцдaляe себe вiд кyлЬTypнo-iстopивнoгo дoсвiдy i
дoсягIIeIIь сBoгo l{apoдy' йoгo кyльTypIIo-дyxoBIIиx
нaдбaнь. [ля нei BмoBкae yкpaiнськa пiсня, tУм?,
лeпellдa' пpисrriв'я' пepeд IIeIо зaчиняe двepi мистeЦтBo piднoгo слoвa.
He бyдyuи нoсieм циx нaдбaнь' тaкий ..yкpaiнецЬ'' сеpeд свoix тpaктyeтЬcЯ ЯK вiдстyпниK' a B
uyxинцiв вiн пepeстae 6утvl..пoвпpeдoм'' сBoгo нapoдy, втpaчae лpивa6лvтвiсть i пoвaгy. Звiдси й
стaвлeIIIIя дo IIьoгo яK дo IIeпoBIIoцiннoгo, yщеpбнoгo i нaвiть пiдoзpiлoгo: вiд з6aЙдужtлoгo to свoгo
мapнo чeкaти пoIпaIIи дo чyxoгo' a тим 6iльшe _

x. PiДнA МoBA
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вipнoстi йoьry. i дapмa тaкoмy BtaBaTппaJIKy лrобoв
..пpeстиxlroгo'': кoгo зirpie зaxoIUIeння лaкeя?..
дo
..Toй, xтo зIIеBaxлиBo стaBиTься
дo piднoi мoBи' I{l
мoxe й сaм викликaTи IIoвaги ,цo сeбe'' (o. Гoнuap).
10. ..... Koли lI:,otklIIe e пpotyKтaм}I пeвнoi KyльтУPи, I{e мaIoTь piднoi MoBи' тo цe пpизBoдить to
пoBIIoгo всихaння Bсьoгo лIoдсЬKoгo'' (I.Бepлiн).
..кoсмoпoлi1 1. Bимaгaе, yтoчIIеIlIIя тeзa пpo
тизIvl'' нayKI{. ..He мae бaтькiвщиIlи llayкa' aJte мaroть бaтькiвщинy Bчeнi'' (Л.Пaстep). Учений кoнтaKтye IIe лиIIIе з yЧeIIиМи свiтy. Biн нaлежить дo
IIеBI{oгo l{apoty i пoвинен з циIvr нapotolvr гoBopиTи
йoгo мoвolo _ нe Лvшл;e нa пoбyтoвi, a й нa нayкoвi
теми. Aдxe пoтpi6нo стBopIoBaти пiдpyвнvIKv\ ПvIсaTи llayкoBo-пoпyляplly лiтеpaтypy' гoтyвaтИ KaДpи' IIaBчaти tiтeй y шкoлi i т.д. Для всix циx пoтpеб
нaйкpauie нa.цaeться piднa мoBa.
12. Hapoд, якvтtrт не poзyмie зIIaчeнIIя piднoi мoBи' IIе IUIекae i1, нe I{oхе poзpaxoвyBaTvI ga гiдне
шriсце y сyuвiттi нapoдiв свiтy, йoгo гoлoс IIe звyчaтиIvfe y BсeлeIIськoмy хopi кyльтyp, вiн пoзбaвляe
себe нaдii нa мaйбyтнe.
13. Без MoBIIoгo зв'язкy з piдним нapotoм IIeмa
пoвнoцiннoгo нaцioнiulьIlo-дyxoвIloгo xиття i виpaxeнllя oсo6истoстi. Boiстинy: ..Koли я мoлIoся
чyxoю МoBolo' To Byстa мoi мoляться' a сеpце
спиTЬ'' (св. Пaвлo).
14. Зaнeпaд piднoi мoви мae нaслiдкoм дyxoBIIe
зyбoxiння llapoty' йoгo кyльтypнy i мopaльнy teгpaдaцiro. Мoxнa б нaвести нeМaлo фaктiв для
iлroстpaцii спpaведливoстi циx слiв стoсoвIlo нaПIo-

МoBA i I{AцIя

x. PiДнA МoBA

пo Ilapoдy. oднaк тaкуdt стaЕ peчeй мae мiсцe вск)tИ, tО Pцнa мoвa вЦ)aчae свoi пoзицii. oсь щo' нa-

пoкoлiння BстидaJIoсь пoвoplшI{ пo-poсiйськи, 6axzшo Poсii тiльки нepoсiйсьKoгo щaстЯ'', - нapiкaв
сrroв'янoфiл Ф.Чиxoв y сepeдинi минyлoтю стoлiт-
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писав y ХVII стoлiттi Мiкoлaс .(ayкшa:
..Aлe я кaxy
цe нe дJIя тoпo' щoб гaньбитIl дoсKoнaпiсть i мaйстepнiсть iншиx мoв, якi зaв)кtи NIaJIиI
i мaroтъ свolo с,lIaвУ i цiнy } всix лtoдeit, a oco6ЛПBo
пoльськoi мoBи' щo e NIЯ нac мaйxe piднoIo laв,tЯ'ки дopoгoмy Iraм oб'eднaннIo нaцIoгo Beликoгo
Kнязiвствa зi graвнorо ПoльсьKoю Kopoнoro, лишe
зaсyдxylo зaнедбaння, нaвiть i мaйxe вiдpeueння
вiд нaпroi влaснoi литoвськoi мoви. o, Бoxe, дaй
a.
щooи мI{ oтяМIl.пk|cя L пpoKDItIyлися KoлI[сь rз тoгo
снy!
Heвxe x ми нe бaчимo, як бaгaтo кyтouкiв IIaIIIoгo Bеликoгo Kнязiвствa гиIle tlepeз IIeзIIaнIIя
спpaB' щo стoсyloться вipи i дyxoвIloпo спaсiння?
Як бaгaтo лloдей i пo сьoгoднiшнiй дelrь xивe y
невiглaствi, y вaxкиx rpixax i пoгaнськиx зaбoбoнaх? Hевxe )к ми IIe чyeмo' як бaгaтo з ниx yмиpae' пpoxI{BIIIи негiдне, IIexp}rстияIIське xиття i
ilдe нa вiuнy зaтуI6eлъ? Звiдки цe всe?
Tiльки чepeз зaнeдбaння piднoi бaтькiвськoi мoBп''.
Tyт нe Мoxlla нe пoбaчrпt пapaпerreй мix дoлеro
литoвськoгo i yкpaiнсьKoпo ..Boзз'€днaних'' нapoдiв
i ixнiх мoв.
He шiд дyмaти' щo МaIIKypти, якi зIleвa)iспивo
стaвляться дo piднoi мoви, e лицIe сepeд yкpaiнцiв.
У минyлoмy стoлiттi чaстинa с.пoвaцькиx письМеIIникlв вiддaвaлa пepeBary чеськiй мoвi, свoя x' слoBaцЬKa' тpaктyвzulaсь II[1ми як мoвa свинoпaсiв.
Пoдiбнe спoстepiгaлoся i сеpе,ц poсiян. ..Mинyлe
пIpIIKIIaI||

TЯ.
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15. CтaвлеIIIIя дo piднoi мoBи e яскpaBим свЦчeIIIIям нaцioнaльнoi свiдoмoстi i piвня Kyльтypи
Ilapoдy' йoгo цивiлiзoвaнoстi. Kyльт pЦнoi }toBII Bияв пeвlloстi нaцii в свoix cуIJIaх] ii вipи в свoe
мaйбyтнe.

xI. ДBoмoBнlстЬ
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5. B oкperr,rrx кpaтнax (Kaнaдa, Бeльгiя тa iн.)

tвoмoвIliстъ (i нaвiть 6aгaтolлoвнiсть) зaкpiшIella B
деpxaBIIиx зaKoIIax - iз збepеxeнIlям piвниx пpaв
Д,Iя Koxнoi 3 мoв, xoднiй 3 якиx нe IIaдa€'тЬся пepeBaг.

хI. .цBolvIoBIIiсTЬ
.Уxpaiнa нeдавaлa
пpaвa Kopнiйтyкoвi нi Бilцo yкpaiньЬкиfr нaрд

isnxт.TfrР#:,

_

B.Coсюpa.

1. .(вoмoвнiсть (бiлiнтвiзм)
дoсить пoIIIиpeнe
явПщe в бaгaтъox кpaiHax сBiтy.-Boнo пoлягae B мaсoвoмy викopистaнIli дBox мoв y пpoцесaх щoдeнIIoгo спl,IкyBaIIIIя' KC.IIуI ЛIotvтHa зNryшeнa пepexotwflц з мoви IIa мoBy B 3aJ[exсIoстi вiд тoгo' дe i з
кI{м BoIIa спiлкyeтьёя.
2. Зa пiдpaxyнкaми вчeниx' тiльKи у 22 кpafutax

y сBoeмy спйкyвaннi вxивae двi,

piдпre TpуI a6o
6tлъшe мoBи.
3. .ЦвoмoBlriсть нiкoли нe бyBae симeтpичнolo'
oсKiльKи мoви Iriкoли нe бyвaюTь piвIIиМvI 3a o6сяпoм фyнкuiй тa сoцiaлЬIlиМ пpестиxeм.
4. .(вoмoвнiсть бiльIшoro мiporo пoIIIиpeнa сepeд
нapoдiв, II(o нe мaloть BлaсIIoi деpxaвнoстi.

..Poсiйськa irvrпepiя вeсь чaс Koлeться i poзсrrпaeтьсяt як po3сoxJla бouкa, нe тoмy' щo BoIIa piзIloмoвнa' a тoмy щo вoнa впepтo xoчe бyти oднoмoBIIoк)'' (o.Teлiгa).
6. Упpoдoвx 6aгaтьox стoлiть двoмoвнiсть iснye
в Укpaiнi.
7. ,(вoмoвнiсть в УкpaТнi BиpaзI{o xapaKтepизyeTЬся yпoслiдxeним стaнoBищeм yкpaiнськoi мoви.
.(ля пpиклaдy: ..нayкoвolo мoвoю aбсoлloтнoi
бiльпloстi гaлyзей Aн УPCP e poсiйсЬкa' a нe yKpaiнськa мoBa'' (..Укpaiнa", 1990, Ns 45, с. 19).
8. УкpaТнськa l{oвa вBaxaлaся пpeдстaвIlикaми
пaнiвниx нapoдiв i нaвiть ix ypядaмvr a6o oпoляЧенoю poсiйсьKolo' aбo зpyсифiкoвaнoro пoльськolo'
y BсяKoмy paзi
гiднoro знеBarи i зaбopoни.
9. .Цoки oсIIoBy IIaсeлeIIIlя УкpaТни cKlIataЛo ceляIIствo i мoвa odслyгoвyвaлa пoбyтoвy' дyxoвнy i
мaтepiaльIry Kyльтypy нapoty, a неoбxiднiсть вхивaIIIIя uy>кoi Мoви бyлa спopaдичtlolo' пpинaгiднolo' iснyвaннro yкpaiнськoi ьroви _ пoпpи всi зaбopoни _ BeлиKoi зaщoзи нe 6yлo.
l0. У нaIц чaс' Koди сфepи вxиBaIIIIя мoви знaчнo poзIIIиpvIIIуIcЬ| KoЛvI вiд6yвaeтЬся Мaсoвa уp6aнiзaцiя, пoсIlлeнa мirpauiя нaселeнIIя, yкpaiнськa
мoBa виявляетЬся ..нeKoнKypeнтнoздaтнolo'' вI{aс_
лiдoк daгaтopiuниx цiлеспpямoBaних oбмехкень ii
зaстoсvвaIII{я.
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..yкpaТнi.(oстaтньo пpигaдaти' чим зaкiнчшraсь
зaцiя'' 20-x poкiв, кyди пoдiвcя2| нayкoвий iнститyт,
зoкpеМa lнститyт yкpaiнськoi нayкoвoi мoви, 6lльшiсть письмeнникiв, скiльки BидaeтЬся слoвникiв,
Irayкoвo-тexн iчнoi лiтepaтypи тa дoкyмeнтaцii yKpaiнськoro мoBolo' скiльки yuнiв тa стyдelrтiв ii вивчae
тoщo. A щo стoсyeться мoBoзIIaвцiв, тoбтo лtoдeiт, нa
яKиx сyспiльствo пoкJlaдae oбoв'язoк вивчeIIн я, з6epexeння' зaбезпeчeння фyнкцioнyвaння i poзвиткy
мoBи тa нayки пpo нei, тo y вiдoмi чaси в УкpaТнi циx
yчeниx бyлo винищeнo мaйxе пoгoлoBIIo.
l1. .(вoмoвнiсть cTaBaIIa в Укpaiнi чимpaз Мaсoвiшoro сepeд yкpaiнцiв, пpиqoМy виМyIIIeнoIo' rreпpoпopшiйнoю. Cклaлoся тaK' пIo мoxнa дeсятилiттяМи xити в Укpaiнi, нe бyдyЧи ..дв0м63ццц'' _
дoстaтньo знaти oднy мoвy, звиuaйнo' нe yкpaiнськy' a poсiйськy.
Зa taнимут пepеписy 1919 p. з l0 млн. poqiян УкpaТни 7 млll, мoBolo кopiннoi нaцii peспyблiки нe
вoлoдiли.
Знaroчи x тiльки yкpaiнськy' мoвeць пoстiйнo
вiдuyвae iнфopмauiЙtllцil вaкyyм' кoмyнiкaтиBlly
УЩеpбнiсть' l{епoBнoцiннiсть, oскiльки з бaгaтьox
гaлузetr сyспiльнoгo хиття yкpaiнськa мoBa фaктиЧI{o витiснeнa' y дeяKих pегioнax-цiлкoвитo,
нaвiть y пoбyтi.
|2. У тaкoМy стaнi pеней Bиннa не мoBa' вiн
нaслiдoк цroвiнiстичнoi пoлiTИKvI pyсифiкauii -тa
втiлення yтoпiuнoi iдei злиття нaцiй: ..сypxикoвий
iнтеpнацioнaлiзМ'' y дii...
l3. ..CypxИкiзaцiя't yкpaiнськoi мoви всiлякo
пiдтpимyвaJlaсЬ. Бopoтьбa зa чистoTy yкpaiнськoi

мoBи' якa пo сyтi яшrя;ra сoбoю бopoтьбy iз зa.смiченням iТ pyсизмaми' ввaxaJlaсь oдtlllм iз виявiв
yкpaTнськoгo бypxyaзrioгo нaцioнaлiзмy. Пoкaзoвий фкт: нa вiдкpl{тoмy сyдi нaд вiдoшrим пpaвoзilxисIIиKoм oлексoro Tихим y .[pyxкiвцi ([oнбaс)
як зв}rнyвaчyвzlльIli aкти a|У>KIIлII ..pецeЕзii'' lla
..
уклaдeнпIl Itим CлoBIIик пoкpyuiв yкpaiнськoi мo-
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Bи''.
14. BипpaBлeIIнк) стaнoBищa 6Удe сIIpияти МaKсимaJIьнa дepxaвIla сaмoстiйнiсть Укpaiни, peaлiзauiя пpинципy дepxaBrroстi yкpaiнськoi мoви в yмoвax yкpaiнськoi нaцioнaльнoi дepxaBи.
15. oбoв'язкoМ oсepeдкiв ..Пpoсвiти'' e, пo-гIeprшe, бopoть6a зa yсyнeнIlя пepeдyмoв вимyшerroi
дBoмoBнoстi, пepeдyсiм _ 3a пepexiд yстaнoB'
пiдпpиeмств, зaклaдiв тoщo IIa дepxaвIly мoBy peспyблiки; пo-дpyгe' зa тe' шoб y BI{пaдкaх дBoмotsнoстi пpoвiднy poль вiдiтpaпaJIa yкpaiнськa Мoвa.
lб. o6oв'язKoм кoxlloгo yкpaiнuя e oвoлoдiння
piднolo мoвoк)' викop}lстaння ii rre тiльки в пoбyтi,
aлe ft y свoiй пpфeсiйнiй дiяпьнoстi, y дiлoвиx стoсylrKax' мaKсиМ.UIьIIe poзIIIиpeIIня сфepи BxивaнIIя
piднoi мoBI{.
17. llвoмoвнiсть i бaгaтoмoвнiсть _ цe B пeBIIиx
aспeктax пoзитивнi яBищa' oдI{aK нiкoли чy)(a мoBa
IIe пoBиIlнa зaстoсoByBaтись тaМ' дe мae зByчaти
piднa мoBa нapoдy.
Пepexiд з piднoi мoв}I IIa мoвy спiвpoзмoвIlикa
(y наyцi цe нaзиBaeться ..пеpемикaнняМ кoдy'') До.
сI{Tь чacтo е вияBoIr{ тaк звaнoT менtцoвapтoстi yкpaiнцiв, свiдчeнням ixньoi псиxiчнoi cгraбкoстi. .ЦoстaтIIьo пpигляIryтись xoчa б дo мoвнoi поведiики

МoBA i ндцiя

xI. .цBoМoBtIlCTЬ

бaгaтьox Kopeспollдентiв yкpaiнськoгo paдio i тeлeбaтення, якi нeгaйrro пepexoдяTЬ IIa poсiйськy мoBy' лeдь зaчyBIIIи poсiйськe сJIoBo y мoвлeIIIIi свoix
спiвpoзмoвникiв (нe йдeться тyT' яснa piu, пpo тиx'
xтo пpибyв з Poсii чи irrшиx кpaiн кoлиIIIIIьoгo

випaДoK пpиtyмaB ryМopист' iUIе B Йoгo xиттr'вiсть
Baxкo нe пoвipити"
Пeвнa чaстиI{a ..pyсскoязьIчIloгo IIaCeIIeHkIЯ'' iзpaТ.пю стaвитЬ питaIIIIя пpo Iraдaння poсiйськiй r"roвi
стaтyсy дpyгoi tеp)КaвЕoi y цi,i кpaiнi. ..A пoки щo
в iзpaТ.пi, зa спoстеpеxенняМи oчeBидцiв, з Бoгoм
спiлкyrоться iвpитoм, мi>к сoбoro
i,цицreм, ПИ_
IIIyть
aнглiйсЬKolо' aЛaъoTЬcя
poсiйсЬКtolO''
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сPсP).

18. Cлiд чiткo poзpiзняти двoмoвнiсть кopiннoгo
i нeкopiнIloгo IIaсeЛeIIьirЯ. двoмoвнiсть пaнiвниx i
пolleвoлeниx нaцiй, двoмoвнiсть яK пoлiтикy дep)кaви i як пpиpoдIle яBищe y спiвxиттi piзних eтнiчниx спiльнoт. Усякe змiшyвaння i сплyтyвaнIlя
циx пoняTЬ тa спeкyляцiя IIими oбеpтaeться Ц)aгeдierо для слaбшoгo.
19. He лиIIIе 6axaнorо, aле нaвiть oбoв'язкoвolo
e двoМoBнiсть yкpaiнцiв зa Мe)кaМи Укpaiни. Boни
Ivfaloть зIIaTИ Мoвy свoei нoвoi 6aтькiвщини, щoб
6yти Гi пoBlloпpaBllими цpoмaдяIlaми. Boднoчaс Тм
тpe6a lнaTkт' piднy МoBy' a6п нe BTpaTИTvl зв'язкiв
зi свoero нaцiero.
Te x сalvtе Мo)кнa скaзaти пpo пpедстaвникiв нaцioнaльниx МенIIIиII в Укpaiнi. Boни пoвиннi зIтaTИ
piднy Мoвy i вoлoдiти tepxaBlloк) Moвolo нapoдy'
сepet якoгo )шByть.
..pyсскoязьIчIIьIx'' ixня пepeкoнa.(ля бaгaтьox
нiсть y тoМy' щo сaМe poсiйськy мoвy пoвиннi знaти всi, a iм як нoсiям цiei rлoви нiякoi iншoi зI{aти
нe тpe6a, cTaIIa невiд'eмнvlм aтpvl6yтoМ мeIIт.uIЬнoстi, нaB'язливoro iдeero. oднa KoлиIIIIIя Цpoмaд;Я:нKa KoлиIIIнЬoгo CPCP, пpo)швIIIи дeкйькa poкiв y Hьro-Йopкy, oбypюBaJlaсь: я B)кe Tpи poKи'
як пpиixaлa сIoди з oдeси, a вoIIи (ньro-йopкцi) щe
й дo тeпep I{e виBчvтл:,;т pociiтськoi мoBи. Мoxe, цeй

l3l

(..oгoнек'',
l993, Ns 25-26, c.32). IIaятутcя poсiйсьKoIo' Ilaпeвнo' бyдyть i нaдaлi. A oсь щoдo BиМoг
oгoлoсити poсiйськy мoвy tpyгolo tеp)кaBIIoIo мoвolo' тo цlo iдeю зДaдyть y мyзей зpaзy )K' яK тrльKи
зiйдe зi сцeни пoкoлiння' кoTpe пpибyлo нa зeмJllo
пpeдкiв pa.зorи iз pyдимеIlтaМи ..paдянськoгo сПoсoбy xиття'' тa.oзнaкaМи ..нoBoi iстopиuнoi спiльIIoти ЛIoteй''. Haстyпнi пoкoлiння }Ie мaтиМyть нi
цих pyдимeнтiв, нi сeнтиментiв щoдo Мoвиl яKoIo
KoлисЬ ixнi дiди спiвaли:
Я Оpуzoй mакoй сmpаIrы не тIlсtto'
ГОe mак вoльIIo dьtшum чeлoвеK,

Cпiвaли i тoдi, KoЛvI гpoМили ..кpeмлiвсЬKих лiкapiв'', цьKyBtUIи ..бeзpiдниx KoсМoпoлiтiB'', пеpеслiдyвaли тиx' xтo вvив iвpит.
20: Фopмyвaння oсoбистoстi в paнньoмy вiцi мaе
вiдбyвaтися тiльки piднoro МoBoto сBoгo нapoдy'
IIeIo пoBинeн здiйснIoвaтися нaBЧaльнo-виxoвний
пpoцeс y всix. лaнкax нapoднoi oсвiти.
2|. У daгaтoмoвнiй кpaiнi нaЙ6lльlлe стpaДжaloтЬ
вiд пpимyсoвoi ,цвoМoBl{oстi нapoди зi слабким
мoвним iмyнiтeтoмl зoKpеМa тi, uия Moвa 6лутзькoспopiднеIla з дoмiнyroнoro. A ToМy сaМe Boни в
пеpIIIy Чepry Мyсять д6aтп пpo деp)кaвниЙ стaтyс
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сBor,i мoBи i йoгo IIеyxиJIьIIe yтBеp,ц)(eння в yсix
сфеpax сyспИьнoгo xиTтя.
22. Бopoть6a нa цьoмy пoлi зa yTBеpдxеIII{я деp>кaвнoстi yкpaТнськoi мoви _ цe бopoтьбa 3a те'
шoб yкpaiнськa мoBa pя укpaiншiв в Укpaiнi cтaлa
зaсoбoм спiлкyсaмotoсTaтIlЬolo, a дBo}roBIIiсть
Baння з пpeдсTaBIIикaми iнших кpaiн, вияBoм мoBIIoгo етикетy' a нe зaсoбoм dpyтaльнoi денaцioнaлiзaцii тa pyсифiкaцii.
якy xoтiли 6 зaлpoвaдитu
"[еpхaвнa.. двoмoвнiстЬt
зaxисIlики pyсскo я зьIчtloгo ъIaceЛeНl,IЯ'' в УкpaТн i,
сyпеpеЧить пpиtlципoвi нaцioнaльнoТ eднoстi yкpaiнськoгo I{apoдy' пpoтидie poзвиткoвi нaцioнaльнoi
деpxaBlloстi, кyльтypиl rrayки. У чaси M.ГpyшевсЬкoгo йoнa зaгpoxyвaлa poзKoлoм yкpaТнськoi нaцii в сoцiaлЬнoМy плaнi (нuзуl сyспiльствa yкpaТнсьpoсiйcькoмoвнi), нинi вoIIa 3aкoьroвнi, веpхи
гpoxye poзKoлoМ- y тepитopiaльнoмy планi (Зaхiд
i I{eнтp - yкpaТнськoмoвнi, мiстa Пiвдня i Cxoдy- poсiйськoмoвнi).
Bимaгaти oбoв'язкoвoi двoмoвнoстi вiд yкpaiнзневaгa ixцiв, якi живyть вдoмa' в УкpaТнi,
- Ц€ eлементapньoi нaцioнaльнoТ гiднoстi i пopyrшення
IIих пpaB ЛIoДуIIIуI.

хII. МoBA B сУсПiльствi
.!3xi',.ъ".lxж';Тl.H:J:ъ?:,

"

*'

o. Пaхльoвськa.

1. Cyспiльствo вIryтpiшrньo нeoднopiднe: y ilьoмy
нaявнi piзнi клaсИ| cTaНуI) пpo[IapKи, ЩУпи тorцo.
Koxeн iз циx стpaтyмiв мae свoi мoвнi iнтеpеси,
бiльпrе тoгo' }IaМaгaeтЬcя виpo6vlти BлaсI{y систеМy

спiлкyвaння. BиникaIoть сoцiaльнi дiaлeкти, х<apгoнI,t' apгo' y лiтеpaтypнiй мoвi iснyroть piзнi стилi.
Усi цi piзнoвиди зaгaльнoнapoднoТ МoBи НaЗИBaк)тЬся ii сy6кoдaми. Haявнiсть тaкиx сy6кoдiв
цiлкoм IIopМzUIьне яBище в xиттi Мoви' BoIIи e свiДЧенI{яIvt пpиpotнoстi i1 poзBитKy: неoднopiднiсть
сyспiльствa вiдo6paxaeться в йoгo мoвi. ЗaгaльнoIrapoДнa МoBa збaгauуeться елеМентaМи' виpo6лeниМи в ii сyбкoдax.
2. Мoвa без yсiei сyкyпtloстi тaкиx сy6кoдiв, влaстиBих poзвинениМ МoвaМ нa сyЧaсI{oмy eтaпi, не
мoxe нaлеxним чинoМ зaдoвoлЬI{яти кoМytliкaтивнi пoтpеби сyспiльствa, йoгo стpaтyмiв, щo знeцiнюe ii B oчaх uyжинцiв i влaсниx нoсiiв, oco6ливo
мoлoДi. A цe мaе нaслiдкoм BиKopисTaЕIня B yкpaТн-
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сyспiльствi нe.тiльки пeBIIиx сyбкoдiв яyxoi
IvloBи' aлe iт uyxoi мoBи взaгaлi.
Xi6a не свiдuaть пpo цe епiтeти ..кoлxoзний'',
..кypдyпелЬHvliI,', ..paryльськiй язик''' яKиМи нaдi..дoбpoзич.rrивцi''?
ляIoть нaЦIy Мoвy ii
3. У ситyaшii нeпapитeтнoi дBoмoBнoстi пeвнi сy6кoди фopмyloтЬся IIa oснoвi iншoi, дoмiнyroчoi I'roви.
Taк, yкpaТнськo-poсiйськa двoмoвнiсть xapaKтеpизyeться вiдсyтнiстro мoлoдixlloгo xapгoнy yкpaiнськoi мoви, 6aгaтьox пpoфeсiйниx сyбкoдiв, виpoбничo-тexнiчI{oгo стилIo' нetoстaтньoк) poзpoбленiстю
нayкoBoгo стилIo тa йoгo piзнoвидiв (меДичнoгo,
юpидиЧнoгo, xiмiuнoгo, фiзиul{oгo тolцo) .
Якщo >t< Bpaxyвaти' Iцo нa сyЧaснoмy етaпi дoмiнyrouy poль y po3витKy нaцioнaльниx r"roв вiдiгpaloть сyбкoди, пoв'язaнi з l{ayKoвo-тexнiчним
пpoгpесolv{' тo Bиpaзнolо стae нeбезпeka пoдaльIIIoгo poзBиткy yкpaiнськoi МoBи, нaзвaнi сyбкoди якoi
a6o взaгaлi нe poзвиBaк)Tься' aбo пpoстo кoпiroться
з iнIшoi Мoви.
пoеTи' пpoзaiки, пy6лiцисти
4. МaйстpуIcЛoBa
зpo6vтли i po6лять чиМtlлo для фyнкцioнyвaння i
poзвиTкy yкpaiнськoi мoви. o,цнак iм не пiд силy
oсвoiти всi сфepи фyнкuioнyвaння МoBи' oсoбливo
B тиx дiлянкax, ,ue лoмiнyroть пeвнi сyбкoпи.
BeЛИKa вiдпoвiДaльнiсть зa шroвy тa i.i
Звiдси
мaй6yтнe' яKa лягae нa нayKoвцiв, тeхнiuнy iнтелiгенцiro, виpoбниvникiв, aдмiнiстpaTиBнo _ yпpaвлiнський, aлapaт, opгaнiзaтopiв фiзкyльтypи i
спopтy' дyxoBeнстBo тoщo. Aдxe ..i}tTелeKтyiulьнa
дiяльнiсть i мoва e,цинi i невiддiльнi oднa вiд oднoi''
(B. фoн Гyмбoльдт).
сьKorvry

XIII. МoBA.i TЕPиTopiдгlьнi
ДIAJIЕкTи
-IHijgHi,"#ffi

ill1'fl l

мoви, ii

за

rальн iсть

€. )(eлexiвський.

1. Koxнa пpиpoДra IvtoBa xapaктepизyr,ться IIaявнiстro тepитopiaльниx вiдтaлyxellь _ нapiu, дiaлектiв, гoвipoк. ix виникIIeнIIя сягae глибoкoi
дaвнинr,i, ще poдollлeмiннoгo пepioдy, a TepиTopiaльне зaкpiпленtlя пoB'язaI{е з дoбoro фeoдaлiзмy. Hедapмa Тx ввaxaroть ..xивolo iстopiеro мoBvrtt .

2. liaлeктнa дифеpeнцiaцiя мoв нe oднaKoвa.
Якrцo в aнглiйськiй мoвi дiaлeктнi вiдмiннoстi нe
дyхе знauнi, тo в нiмeцькiй чи китaйськiй вoни нaстiльки велйкi, Щo ix нoсii нe ЗaB>KtI4 мo)I(yTь пopoзyмiтися мix сoбoю.
..Гyaндyн i Фyцзянь

сyсiднi пpoвiнцii, пpoте
МeIIIкaIIцям циx пpoвiнцiй poзпoчaти poзмoвy мix
сo6oro I{е лeгI'IIe' нix iз iнoземцем. (...). Письменнi
ЛIoДИ' кopистyються письмotrд зaмiсть yсIloгo lДoв-

лення'' (Лi Цзiньсi).

-
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3. .Цiaлeктнi вiдмiннoстi yкpaТнськoi мoBи нe lraлeiKitть дo I{aдтo сyTTeвих' y Bсякoмy paзi тaкиx,
Iцo спpaBлЯлу 6 пoвa)кнy пеpеIIIKoдy в спiлкyвaннi.
Ifе нeoбxiдпo пiдкpeсJlити xoчa б тoмy' щo Га,'tияvтнa 6улa вiдoкper'rrleнa вiд peIIIти Укpaiни Iпiсть,
a 3aкapпaття
дeв'ять стoлiть.
Якщo дiarreкти пeвнoi мoBI{ poзМехoBaнi дep)кaвIIими кopдollaми' тo цe нepiдкo спpичи}Iяeться
дo ix вiдoкpeшпeння i пеpетBopе}ltlя в сaмoстiйнi
inrови. Taк' y сyчaсI{ol\.{y eгиптi мiсцевий дiалект
uoстylloвo витiсняe apaбськy лiтepaтypнy мoвy. Biн
BикopистoByeтЬся в кiнoфiльМax' спектaKлях' нaвiть y мeчетяx NIЯ TЛуМaЧення дoгМ МaгoмeTaнсЬкoi вipи i в Iпкoлaх для пoяснення лiтеpaтypнoi мoви. Pозмexoвaнiсть eтнiчнo-тepитopiaльнoгo пpoстoрY Укpаiни теx виKopистoвyвiulaсЬ нe нa кoристь цiлiснoстi yкpaiнськoi мoви. Щe й нинi нe
Пplr1tl:rlшwlисЬ llедoлyгi спpoби стBopити ..pyсинськy'' мoвy ' ДЛЯ Чoгo викopистoByloтЬся eлементи
6oйкiвськиx i лемкiвськиx гoвipoк yкpaiнськoi мoBи.

Тер.,l'дgp1uлЬ}Io yкpaiнськa мoBa сKлa,цarться 3
Tpьoх нapiv. .Цo пiвнiчtloгo нapiuuя нaлexaтЬ
дiaлeктrа Чеpнiгiвшини, пiвнiЧHиx paйoнiв Cyмщи-

ни; KиТгзшtини, )KитoМиpIциI{и, Piвенщини. Boлинi
Ta НуIIKуI paйoнiв пiв.цeннoi Бiлopyсi. Пiвдeннa мe)кa цЬoгo нapiuuя пpoxoДить лpи6лизнo лiнieю: BoЛotИМИp-Boлинський - Лyцьк - Piвне - HoвгopoдBoлинський - KиТв - Пpилyки - Koнoтoп - piкoro
Cейм .цo мexi з poсiйськo}o Мoвoю.
Пiвденнo-зaxi,цне нapiнuя сKлa,цaloть дiaлекти
Biнttиuини, Хмельниччу1НуI, Tеpнoпiльщини'
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Львiвщини, Iвaнo-Фpaнкiвщини, Бyкoвини, ЗaКapпaття' пiвдeнниx paйoнiв Хитoмиpщини, PiвнeIIщиtIи' Boлинi, oKpемиx paйoнiв Чеpкaщини,
KipoвoгpaДщиIlи' Mикoлaiвщиtlи' oдeщини, a Taкo;к Дiaлекти тepeнiв, зaсeлellиx yкpaiнцями y
Пoльщi, Cлoвaччинi, Pyмyнii.
.Цo пiвденнo-сxiднoгo нapiuuя BxoдяTь дiaлeктvт
Хapкiвщини, ЛyгaнщиIIи' .(oнeuuини, Пoлтaвщини, Ciueслaвщини (.(нiпpoпeтpoBlциtlи), Зaпopiх<xя, Xepсo}IщиtIи' 6iльпroстi paйoнiв Чеpкaщини,
Kipoвoгpaдщи}Iи' Микoлaiвщийи, oдeпдини, a тaкoх< дiaлекти yкpaiнцiв Kpимy, Kypшини, Бiлгopotщини' Bopoнeжuини, .(oнy i Kyбarri.
oснoвнa lvlежa мiх пiвдeннo-зaxiдЕIиМ тa пiвдeннo-сxiдним нapivuям пpoxoдить лiнiero: Kopoстишriв - Pyxин - Teтiiв - сxiднirпе Умaнi - Пepвoмaйськ - Микoлaiвкa - Poздiлrьнa.
Haзвaнi тpи нapiuuя yкpaiнськoi МoBи тIoKaзy-

Ioть' lцo пoдiл yкpаiнцiв IIa ,.сxiднякiB'' i
..зaxiднякiB'', яKий нracTИpЛуIBo пiдкpеслюroть i нaМaгa}oтьсЯ BуIKopИстaTи з o6луднoro пoлiтItчtlolo
МетoIо Bopoги сoбopнoстi i незaле>t<нoстi Укpaiни,
не e opгaнiчним для yкpaТнсЬKoгo нapoдy. Biн зyмoвленl,tй пеpедoвсiМ тиI{' щo землi Укpaiни внaслiдoк пeвниx iстopиuниx пoдiй бyли poзrпмaтoвaнi
мiж ii сyсiдaми. Зa деpжaBIIoТ eднoстi i сaмoстiйнoстi нaшoi кpaТни цей пoдiл МoЖе NIaTИ ЛИure iстopиKo-геoгpaфiuний сенс. He мae пiд сoбoю
ПpиpoдHoгo гpyнTу цeй пo,цiл щe й тoМy' щo в УкpaТнi нiкoЛI4 I{e ПpllПИHЯЛoся BзaeМoПpottиKнення
тa пеpeмiЦIyBaHHя сyбетнiuниx гpyп кopitlнoгo нaселення. У 6aсeйнi Kаpпaт, нa тepенax нинirпнix
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iвaнo-Фpaнкiвщини, Львiвщинvr, Зaкapпaтгя, вiд
вiкiв пpoхивaе сy6етнiчнa гiлка yкpaiнськoгo нapoty
вiдвax<нi, ripauьoвитi, iнiцiaтивнi 6oйки"
Boни -ДaJIpI УKpaТнськoмy нapoдoвi lopiя .(poгoбиua, Петpa Koнaruевиua-CaraЙдaЧнoгo' iвaнa Фpaнкa, Aвгyстинa BoлoIIIиI{a... ToпoнiмaМи (геoгpayсiянa uiлa
фiuними нaзвaми) з кopеIrем бoйк
yкpaТнськa зeМля. Boни ..тягнyться- вiд Чepнiгiвщини' CлoбoxaнщиIlи' стeпoвoТ УкpaТни чеpез
Пoлтaвщинy, Пpaвo6еpеxжя i дo кpaйньoГo зaxoдy. 0сo6ливo 6aгaтo iх нa Лiвo6epеxнiй УкpztТнi''
(o.Cтpижaк). Tpaпляtoться нaвjть у Kpимy. A якtt
кiлькiсть i яке poзмaiття пpiзвищ iз цим КopеI{еМ'
вiдoмиx rце вiд Х[V стoлiтгя i в Пpикapпaттi i в
Haдднiпpянщинi! Пpiзвищe Бoйкo IvI.aJIa' нaПpl1KЛaД$ МaTуI Tapaсa lШeвченкa. Xoчa 6oЙки
IIе
- ЧИ
rlaйклacичнitпi ..зaхiдняки'', aле iхнe кopiння
пеpе_
ПЛeЛocЯ B yсЬoМy yкpaТнськoМy нapo.цi i e свoepiд_
ниМ сиМBoлoм йoгo еднoстi i неpoзpивнoстi. Пoдiб}Iе Мo)I(нa сKaзaти i пpo iнпli сyбетнoси yкpaТltськoГo етнoсy. Cпpавдi, oднa B нaс Мaт}I
- УкpaТнa,
oдин нapoд' oдЕIa МoBa'
4. Пoдивy гiднa eднiсть МoBи yкpаТнськoГo нapoДУ Нa всix теpитopiях йoгo poзселеt{ЕIя дae пiдстaви
TBepДИTИ' щo Boнa B oсtloBнoМy сфopмуBaЛaся
знaчнo paнirпе XIv-XvI стoлiть, яK це oфiцiliнo
ввaxa€'ться. CвiдuенняM цЬoгo е й фoльклopнi мaтepiaли, щo сяГaють rли6ин пеp[roГo тисячoлiття

МoгyTне piuище зaгaЛЬнoнapoднoi Мoви тa ii вищoлiтepaтypнoi МoBи.
гo' oкyЛЬTypеIrоГo piзнoвидy
piкa. ..MoBa нaобмiлiс
ПеpесoxнyTЬ сTpyМKvт
poДy poзЧЛенoBaнa в дiaлектax, a зiбpaнa Boeдиtlo
в лiтеpатypнil.i мoвi'' (Г. Бpiнкмaн).
б. Pоль дiaлектiв по вiднoпrеI{нro дo лiтеpaтуpнoi
МoBи з ЧaсoМ змiнтоeться. Taк, виникIIyBIIIи I{a сe-
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нaшoТ еpи.

5. Tеpитopiaльнi дiaлeкти
це тi piзнoвиДи Мoфyнкuiонye i poзBиBar'ТЬся Пpиpo,цHиМ IUЛяхoМ. Це тi пoтiuки, якi впa,цaЮTЬ v
BИ, Д,e вoнa жиBе,

lз9

pеднЬoнaдднiпpянськiй,цiaлектнiй oснoвi, 5,кpaТнськa лiтеpaTypнa Мoвa в дpугiй пoлoвинi XIХ тa в
ХX сoлiттi iнтенсивIIo пoпoBI{IorтЬся'зa paхyнoк дiаtлектiв пiвдeннo-зitхiднoго наpiuuя.
oдиI{ з нaпpямкiв
7. CтaвленI{я ,цo Дiaлектiв
- це
пloвlтoТ пoлiтики сyспiльствa.
Зaрaз y свiтi спoстеpiгit€,TЬся тенДенцiя дo ПoшaМoB ..мtlЛoТ бaтькiвщr4llи''. У
HуBtlllHя дiaлeктiв
Бaвapii 71 вiдсoтoK нaсеЛення вoлoдiе i кopистуе'TЬся дiaлектатulИ1 a ts землi PейrrлaнД.Пфaльц
76. B lтitлii, де лiтеpaтvpнoю МoBoю пoслyгoByrтЬся Hе бiльrше 8-12 вiдсoткiв нaселеH[lя' нa Дiaлектax
ПpoвoдяTЬся TеaтpaЛьнi фестивaлi, дiaлектtlе МoвЛеHHя Звyчц1u y кiнoфiлЬМaх' щo не зни)Kye Тx есTетиtItloГo piвня Ta I{e ПpиМенlшyе всесвiтньoТ слaви
iтttлiiiськoгO кiнoпlисTецTBa. A з якoro шaнoбливoкl
тypботоro i пiк.лувaнI{ЯM сTaBляTЬся ,цo свoiх Дiaлектiв япoнцi, фttкти.lно Ko)I(ен з яKиx вiльнo вoлoдiе aнглiйськolо пlсlвоro!
8. B УкpaТнi тpивaлий .laс пiд кеpiвницTBoIч ,цИ.
pеKTopa iнстит1,тy МoвoзHzlвствzt iпl. o. Пoтебнi AH
УРCP aкaДемiкa i. Бiлодiдa BеЛaсЬ нzlсTиpлиBa бо_
poтьбa ПpoTи ..гyЦ1,лiзмiв'', тo6тo слiв тa виpaзiв
пiвденнo-зaxiднoгo I]oхoд)l(еHня. Bвtt>кaЛoсЯ' Щo
BoHи зilсМiuуroть лiтеpaтypнy МoBy' Тх в>l<ивaн}iя'с'
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BияBoМ Kypсy нa вiдpyбнiсть yкpaiнськoТ мoви,
BtIoсиTЬ дисoнaнс y ..дpyxбy нapoдiв_дpухбy
Мoв'', a ToМy Boни Мa}oть 6ути зaсyдxeнi, як i тoй
..-iзМ'',
..небезпечнitпиМ''
щo пoсдHy€'ться зi знaчнo
..гуЦyл''...
кopенеМ' нix
9. Tеpитopiaльнi tiaлeктуl
- це дiти нaцioНaJlЬнoТ мoви, piднi дiти. ix iснyвa}Iня ltе йдe нa шкo,цy
лiтepатypнiй мoвi. Haвпaки, Bot{и €, д)I(еpeлoм збaгaЧеHня' oпopoю' pезеpBoм i зaпopyкoю poзBиTKy
лiтеpатypнoi мoви.
l0. БopoтИcЯ lapaз пpoTи Дiaлектiв oзнaчaе бopoTИcЯ i пpoти зaгaJlЬ}lo}taцioнaльнoi лiтеpaтypнoТ

xlv. МoBA i кyльTyPA
.

Мoви.

Пpoте вкpaй небезпe.Iним е i IIIтyЧHo кoнсepBoвaниЙ ,,Язv7KoвИЙ xaoс'' (e. Maланloк1 , якиЙ нaсa,ц)I(yBaBся y мiжвoeнtle ,цBадцятилiтrя i якltй ДеxTo
нaМaгar,тЬся poзДМyхyBaти i в наtu Чaс нa Зaкapпaттi. Мaе цiлкoвитy pauirо П.Чyнкa-мoлoдtший'
гoвopЯЧи. lцO зilг.Ulьнo-нaцioнaJIьНa yкpaiнськa лiтеpaтуpнa мoвa ..oднaКoBolo мipoю BЛaIIIToBy€, не
тiльки KИЯtlИt|a, o.цeситa, пoЛTaвця i львiв'яниrla,
aлe Й уxгopo.цця i iprшaвuя' ПеpеЧиltця i мixгipuя,
хyстянинa i pitхiвця, тoбтo Ko)KtIoгo з 50 мiльйoнiв
yкpaТнuiв''"

Мoва

-

це "симвo.lliчнийклюнto кУльтУPи''.

Мoва для кyльтypи

_

те

сaмe' щtr цeнтpaльнa

яеpвoваCистeмaДЛяЛюдини.

l. Мoвa нaцii

C.Лeм.

ii кyльrypa стaIIoвJIять opпaнiuнe
цiлe. Мix IIими нe мoxнa стaвитI{ зrraK piBнoстi'
aлe ir вiдipвaти oдIIy вiд oдrroi теx IIeмoxлиBo.
тa

Cмepть мoви oзIlaчae зaту6eль Kyльтypи.
otнaк ..Бyдь-який нapoд xoчe бyTи нe тiльки сив йoгo
тим' aпe й вiчним... БeзсмеpTя l{apoдy
мoвi'' (Ч.Aйтмaтoв).
2. Poзвптoк кyльтypl{ пoчиIlaeться з poзBIlтKy
МoBП: BiдpoдxеЕня кyльтypи пoчинaтeься з бopoтьби зa мoвнi пpaBa' ..Зa стaнoм мoBи Ivloжнa
BcтaнoвIтти стaн кyльтypи'' (B. фoн Гyмбoльдт).
3. Korпl мoв3 щeзae' тo, У кpaщoмy Bипaдкy' мoxyтъ зaЛIIEI|ITIкэя xi6a щo ..тpyпи кpaси''.
4. Мix мoвolo i кyльryporo iснye взaeмoз:Uleжний зв'язoK. БaгaтстBo нaцioнaльнoi Kyльтypи, Гi
цiлiспiсть зa6e3пeчye стpyKтypнy пoBlroтy i 6aгaтqтвo мoBI[. i нaвпaкI{: висoкopoзвиIlelra мoBa дae
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мo)(JlиBlсть тBopити цUIrснy' всеoxolIлIoloЧy Kyльтypy. Toмy BсяKe зaзixaння IIa кyльтypy стaBить
пiд зaщoзу lvloвy i всякi o6ьrexeння мoBи e зaгpo-

гo. Щo мiцнiшi пoзицii зaймae мoвa в сyспiльствi,
тo нaдiйнiшi пеpспеKтиBI{ кyльтypи"
Haш oбoв,язoK
змiцнloвaти цi пoзицii, a пepедyсiм_ IIе toпyстити, щo6 нa нaпIoмy пoкoлiннi
oбipвaвся цeй пpeдкoвiчний мotsI{o-кyльтypний
3в'я3бк пoкoлiнь yкpaiнськoгo IlapoдУ, IIIo iтдe У
ьraйбyття з гли6ин тиcячoлiть.
8. Cвiт IIe мoxе Мaти oднiеi кyльтypи' бo це 6улo
6 ii зarи6eлJIIo: кo)<rla кyльтypa iснye y пpoTистoяннi i взaeмoдii з iнцlими.
..Kaxyть' бaгaтo lvfoB IIa oстpoBaх Пoлiнeзii i
Мiкpoнeзii зoвсiм не схoxi otнa нa otнУ, Taк сaмo
й нa Kaвкaзi. Якщo Bи гaДaeтe, щo всi Boни KoлисЬ
пoстyIUIяться yнiвepсaльнiй мoвi
IIe зatля IIoтpеб нayки, пoлiтики чи 6iзнесy, a щo6 пеpедaBaти
eмoцiйнi нIoaIIси' Bиpaxaти внyтpiшнe xиTTя
тoдi я, 3дaeтьсяi знalo' Iцo мoxе 3 тoгo вийти: це
6yд" IIе eдиIIa Kyльтypa' a сМepть кyльтypи''
(i.Беpлiн).
9. Haвjть y висoKopoзBиIIеtIиx кpaiнax ,цеpхaBa
зaхищae сBoIо мoBy в цapинi кyлЬтypи. Haпpиклaд,
y ФpaнцiТ дoзвoляeтЬся деМolrстpyвaти МaксимyМ
40 % вiдеo- i кiнoпpoдyкцii iнoземними МoBaМи
(для пopiвнянt{я: в Укpaiнi 99"/" тaкoi пpoдyкцii
деI\4oнстpyeться нe yкpaiнсЬKolo МoBoto). B ipлaндii
кoxeн apтист зoбoв'язaний щoмiсяця Bистyпaти ipлaIIдсЬKoIo МoBolo (знaчнa кiлькiсть нaселення цiеi
кpaiни пoки щo Kopистyeться здe6iльrшoгo aнглiйсЬKoIo' a I{е tep)КaBl{olo _ ipлaндсьKolo). У IШвецii
пoдaToK вiд гoнopapy зa BиKoнaння eсTpaдIIих тBopiв нe IIIBeдсЬKoIo Мoвolo вуIЩиit нa 25 "/o, a oтpvтмaнi кoшrти йдyть Irа poзBиToк IIIBеtсЬкoi культypи.
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зoIо для Kyльтypи. ПpиpoдIlo' щo твopui дiяui
кyльтypи зaBIIIе i всroди нarv{aгaк)ться Bивести свiй
нappt з-пiд ..кyльтypнoi пiдпopядкoBaнoстi'', пoз6aвитп йoгo ..ментtUIьIIoгo кoлoнiaлiзшty'' тoпдo. Hе
мeIIцI пpиpotllим e i те, щo сarvfe Boни здeбiльшoгo
стaloть ..мoBниМи бyнтiвникaми'', зaявляючи вгo_
лoс пpo ьrовнi пpaвa сBoгo llapoty.
5. Фyнкцioнyвaння нaцioнaльнoi кyльтypи, Ii
poзBитoк' х(ивoтBoprri зв'язки з iнrцими кyлЬтypaми зaбезпеЧylоться тiльки вiльнoro i xивoto, динaмiчнoто i пoвнo- пpaвIloю нaцioнальI{oк) Мoвolo.
..Я xouy, щo6 кyльтypa всix кpaiн пpoникaJla
дo
lvloгo дoМy. Aле я нe 6a>кaтo, щoб Мeнe з6pтлуl з нiг''
(М. Гaндi).
6. CтвopeнI{я tyxoBl{oгo свiтy i свiтy нaцioнaльнoТ кyдЬтypll I{еIvIo)gIиBе без твopvoi дiяльнoстi NfoBI{oгo спiвтoвapисTвa. У цiй твopuoстi
спiвдiroть: лIqдстBo
МoвIIa спiльнoтa _ rvIoBIIa
oсoбистiсть (Л. Baйсгеpбеp).
oснoвним кoМIToI{eнтoм тyт е дpyгий, бo мoвa
л[oдстBa _ це a6стpaкцiя' a lvloвa o,цнieТ ЛIotvtьут
(iдioлект)
ЧaсTинa МoBи спiльнoти.
- цe iз
oпкe, кoх(еII
нaс пoвинeн tda,' пpo ..шroвy
спiльнoти''
мoвy як зaсiб твo- цдц1y нaцioнальI{y
pеI{ня нaцioнaльнoi
дyxoвнoстi i нaцioнaльнoi
кyлЬтyp}r.

7. Мoвa зa6езпеuye вiчнiсть KyЛЬTypи. Boнa
пoв'язye кyлЬтypy eTIIoсy B oдиtl бeзпеpepвний
Iipoцес вiд минyлoгo Чеpез сyЧaснe дo мaй6yтньo-
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Cвoepiднiсть кyльтyPи,

ii

Еeпoвтopнiсть, нaцioнaльнtтit xapaKтеp зadeзпeuyтeься пepедyсiм спeцифiкolo нaцiorraльнoi мoви.
Toмy, вiдстololouи самo6yшri* pщ"oi мoви, lли
тиМ сaмиD{ oбepiгaeмo сaмo6yшriс:гь влaснoi нaцioнaльнoi KyлЬтypи i дyxoвнoстi.
l0. Липre yнiкaльнiсть Kyльтyplr мae спpaBxIIю
вapтiсть. Щe y xvIII стoлiттi eвpoпeйськa нayкa
(Й.Г.геpдep) дiйшлa висIloBKy щoдo piвнoзнauнoстi piзних кyльтyp' зaпepeчylouи вищiсть oдllиx IIapoдiв нaД iнrпими. oднaк нe лиIIIe для лo6утoвoгo
IvlислeIIIIя, a ft Nlя poзyмyвaнь бaгaтьox пoлiтичниx
тa Цpoмaдськиx дiяuiв ця дyмкa нe стаJta нeзaпepечI{oю iстинoro. Baxкo пoгoдитI[сь iз БiсмapKoМ'
кoтpий яKoсь BислoBився: ..Пoльськa кyльтypa?
Пapy мoлитoвникiв _ цe щe IIe Kyльтypa'', Чи з
B.CoлoвйoBиМ' якпйl писaв: ..УтвepдrкyloчисЬ y
сBoeМy нaцioнaльI{oМy егoiзмi, вiдoкpernrпк)IoЧись
вiд pешти xpистияI{ськoпo свiry, Poсiя зaвxди BиЯв,ЛялacЪ бeзсlиorо стBopит![ щo-нeбyдь ве.пикe aбo
xoчa б пpoстo знaчнe''. Aлe нe мo)Iсla пoгoдитись
i з тим, щo рке пpoтягoм декiлькoх стoлiть явнo i
тaйнo стrpеoтипiзyеться дyмкa пpo вищiсть кyльтyp циx нapoдiв нaд yкpaТнсьKolо.
1 l. У нaIII час вiдбyвaeться бyp:сrrутвпir пpoцеc сaМoyтBepДкення нaцioнiUIЬIIиx кyльTyp як пpoтидiя
yнiфiкaцii, сTaндapтизaцii )киTTя' щo ix сIIpичиIIяe
BсeпpoникaloЧa цивИiзaцiя XX стoлiття.
..
Cплeски KyльTypнo-мoBIIoпo нaцioналiзмy з'яв ляIoться y всiх кyTкax IvIaтIeT'I... Чим бiльrп пoдiбними стaloтЬ нaшi стилi xиття, тим бiльrп yпepтo ми дoTpимyемoсь глибиIIниx вapтoстeй, кoтpi
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виpaxaються в pелiгiТ, мoвi, мистeцтвi тa лiтеpaтypi'' (..KoммyнItrcт'', 1990, Ns 1l' с. 11l).
12. Мoвa yтpиМye B oдtloмy дyхoвIroмy пoлi нaцioнaльнoi кyльтypи yсix пpедстaвIlикiв пeвнoгo
Ilapoдy i нa йoгo тepитopii, i зa ii мeжaМи. Boнa
цемellтye всi явищa Kyльтypи' e ix кoнцeнтpoвaним
..нeмoвнi'' явищa Kyльтypи ..МoBB}IяBoм. Haвiть
чaть'' дJIя тoгo' xтo нe зIIae мoви piднoгo llapoдy.
13. Kyльтypa e мaтеpia.rriзoвaним виявolvf. дyхy
нapoдy' oдниМ iз зaсo6iв йoгo сaмoпiзнaння. oписaт}I дyx lrapoдy' йoгo кyльтypy aдeKвaтнo' в yсiй
ixнiй пoвнoтi тa всeoсяжнoстi мo>кнa тiльки piднoro
для нoсiiв цiei кyльтypи мoвolo.
Пoз6yвшись piднoi мoBи' втpaчaeМo мo:rсrrивiсть
пo-спpaвxllьoМy poзyмiти piдtly кyльтypy' IIe KaxyчI{ вxe пpo yчaсть y iТ твopeннi.

-
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1. Мoвoro лIoдиIJa пoчaлa цiкaвитись iз тoгo чaсy' кoли yсвiдoми.пa ce6e лIoдиIIoк). Heмae мiфoлoгii' peлiгiТ, y якiй нe 6ули б зaтopкнyтi питaння
МoB}I.

У пантеoнax багaтьox peлiгiй зI{axoдиМo oбoxнeння мoBи. Taк, y дaвньoiндiйськoмy пaнтeoнi бyлa 6orуня Bau, тo6тo 6orиня Мoвa. Усякi ,'opy-""НЯ тIpaBЦльнoстi мoBи BBa>KaлуIcЯ o6paзoro дlтя 6oгинi, гpiхoм. I нaвпaки: ..Koгo Baч (Мoвa) лю6ить,
тoгo Boнa poбить мoryтнiм'' (..Piтвeдa'').
Bpaxae сBoelo фyндaментaльнiстrо тpaКтyвalrl{я
мoви У хpуIcT'|Янствi. ..У святoмy Письмi Бoг пpoслaвляeться i як Cлoвo, tтe тiлькlл тoмy Щo вiн пoдaвeцЬ poзyМy' мyдpoстi i пpиvинa всьoгo сyщoгo'
яKa нeпoдiльнo мiстить y сoбi Bсe сyщe paнirпe йoгo
Bтiлення в бyття, aлe Й тoМy' щo (слoвo Йoгo) пoIIIиpIoeтЬся BсК)дI{' дoсягaroчI{' як скaзaнo y Письмi, мex yсесвiтy, a' гoлoвнe' ToМy' rцo бoжeственtlе
Cлoвo свoelo дoстyпнiсTю пepeBеpIIJyе бyдь-якy
мo)кJIиBy дoстyпrliсть, i в тoй жe Чaс вotIo пoзaМе)кllе всьoмy сyщнoМy _ чеpeз llaДпpиpoднy заМе)K-
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нiсть. oсь цe Cлoвo i e пpoстoтa' rдиIIo iснyюua
iстиrra, нa яKy ЯK Нa сyкyпнiсть чистoпo i пpaвдивoгo зIIaння спиpaeться tlепoxитнa oснoвa вipyloчиx _ бoxeственнa вipa, щo ствepдхye як iх y нeзмiннo сaмoтoтo)Kнiй Iстинi, тaк i Iстинy _ B ниx'
тим сaмим дapyючI{ всiм вipytoчI{м дoстyпнe знaIIня iстини'' (.Цioнiсiй Apeoпaгiт).
Якщo нe oбoxнеIltlя' тo пieтет дo piднoi мoви
зIlaxoдимo в yсiх нapoдiв нa piзниx стaдiяx ix poзBитKy.

У кapi6iв

дoтpимaIIIIя святoстi cпoвa зaйшлo тaк
.цaлeKo' щo пo-Kaрiбськoмy мo)кyть гoBopити тiльки чoлoвiки, xiнки мaloть кop}rстyBaтись iнцroro
мoвoto _ apaBaKсьKolo.
2. IПaнoблиBe стaвленtlя дo piднoi Мoви дoсить
чacтo сyпpoвoдxyе.Tься пoвнolo зневaгolo дo iнrциx
мoв. Taк, нaвiть нa 6aтькiвщинi дeмoкpaтii _ y
стapoдaвнiй ГpeuiТ _ вBaxilлoсяr IIIo всi rre гpеKивapBapи' ..бypмoтiння'' яKих нe вiдpiзняeться вiд
..Bapвap'' _
мyKalrня бикiв (otне 3 пoяснeнь слoвa
..тoй, ruo бypмoчe'').
У цьoмy виpaзнo пpoявляeтЬся poль мoBи як iдeoлoгiчнoгo чинlIиKa.
3. З дaвнix дaвeн, oсoбливo з BиниKнeнням eтнiчнoi дифepeнцiaцii тa сyспiльнoгo poзIuapyвaння!
мoвa 6yлa знapяддям i o6'eктoм iдеoлoгiчнoi 6opoтьби.
4. Мoвний фaктop BиKopистoвyeться пaнlBними
BepствaМи бaгaтьox нapoдiв для тoгo' щoб пoстa,.вiдpiзнитися вiд бeсвутти ce6e нaд пpoсToлIoдoм'
тiй'', як гoвopиJlи нiмецькi дBopяни двa стoлiття тoмy. ,Ц,ля дoсяГнelrня цiei мeти чaстo зaстoсoByeTься
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чyх(a мoBa' яK свoгo чaсy B }oдei ЦpецЬкa' в Япoнii
китaЙcъкa. в Чexii нiмeцькa, в Hiмeччинi тa в Poсii
фpaнцyзькa.
5. He станoBитЬ BI,IIIяTкy й Укpaiнa. Зa пaнyвaння Пoльщi yкpaiнськe пaнстBo тa 6iльlшiсть сlIyг,
лaкeiв, пoкoТвoк тoщo гoвopI{JIи пo-пoльсьKI4, зa
Aвстpii _ пo-нiмeцьк}I' y Poсiйськiй iмпepii
пopoсiйськи. Ця тенденцiя не вiдмеpлa i в IIaIII чaс.
6. 3poзyмiлo, щo пoдiбнi явищa зaBxди зIlaxoд'уl^Лvt

iдеoлoгi.lне o6гpyнтyвaнI{я: ..пpoгpе-

сивнiсть'',..кyльтypнiсть'', ..нayкoвiсть'', ..Мi)кнapoднiсть'' uyxoi мoBи' тpaKтyBaння ii яK IIeoбхiднoгo кoнсoлiдyloчoгo фaктopa, зaсoбy пpoгpе-

сy' пpилyчeння дo BисoKopoзвиненoi кyльтypи

ToIцo. ..Apryмeнт сильнirшoгo _ зaB)кди кpalЦий''
(Лaфoнтeн)...
Biдoмo, щo' нaпpиКлaд' пiд чaс Bеликoi фpaнцyзькoi pевoлloцii з iI гaслaми ..Cвoбoдa, piвнiсть,
бpaтepствo!'' yсi Мoви (кpiм фpaнцyзoкoi, яснa piu)
6yли oгoлolшенi KollтppеBoлroцiйними i як тaкi зaбopoнeнi в oсвiтнiй i тpoмaдськiй дiяльнoстi. Hе нaбaгaтo ни)KчиМи iдeями кOpyвaлись пpoвiднi дiячi
тoдitшньoi Пoльцi, скaxiмo, T.Koстюrпкo, кoли IтocTaBИЛ|4 зa метy зa6opoнити лиToBськy й yкpaiнськy мoЦи i тaким Чинoм пpискopити пoлiтиЧнy тa
кyльтypнy iнтeгpaцiro пoльськoi нaцii. Пoлякaм,
пpaвдa' I{e пoщaстилo: сyсiди-хи)Kaки Poсiя, Пpyсiя, Aвстpiя впявпЛvIcЬ cуIльнirцими i вчинvlли з
пoльсЬкoto Мoвolo пpи6лизнo тaк сaМo' яK Boни xoтiли зpoбИTуl з yкpaiнськoro.
У 20-тi poки' КoЛvlB paдяIlсЬкiй кpaiнi ше 6yлo
tyxe пoпyляplrим гaслo ..свiтoвoi peвoлlouii'', ЛУ-
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гoлoси пpo нeodxiднiсть пepexoдy lra aнглiйсьKy Мoвy в CPCP, щo6 ствopу|TуI rIepetyМoBи для
oб'еднaння Ta пеpeмoги пpoлeтapiв yсix кpaiн.
.I. iдeoлoгiчнe oбгpyнтyвaння мaлo не тiльки
нaв'язyвaIrIIя yкpaiнськoмy нapoдoвi вyxoi }vloBи'
aлe i1 цiлeспpямoBallе пepeслiдyBaIIIIя бyдь-якиx
спpoб дoмoггися ii пpиpoднoгo i пoBIIoпpaBIIoгo
фyнкuioнyBaння нa piднiй зeмлi, a тI{I\.t бiльшe y мiсшяx KoМIIaктнoгo пpoxивallня yкpaiнuiв зa
мe)кaМи pеспyблiки. oсь кiлькa свiдчeнь.
..Гpyзин, якутir зaбyв
ЦpyзиIIсЬкУ, _ IIe гpyзI,tн.
_
МaIIKypт. Tiльки тoй eсKиpгиз бeз киpгизькoi
тoнецьi xтo cпiлкyeться eстoI{сьKoIo. A yкpaiнeЦь,
якvlir нe зaбyв piднoi мoви? Укpaiнський бypxyaзний нaцioнaлiст'' (A.Kpиxaнiвський).
..бypxyaз..Де
щe в свiтi iснyвaлo тaкe д[rBo, як
ний нaцioнaлiзм''? У CIIIA, в Aнглi!, в iтaлii? Бypxyaзiя 6yлa тaм, a ..бypxyaзний нaцioнaлiзм'' _ y
нaс. Bсe, rцo стoсyвalIocЯ yкpaiнськoi мoви, KyльтУPи, звичaiв нapoдy' мiтилoся цим тaBpoМ'' (Iо.
Myшкeтик).
У пepioд пiсля бiльIцoвицьKoгo пepeвopoTy в Poсii yкpaiнсЬкy мoBy НaзИв,allИ' Koнтppевoлloцiйнoю
II:UIи

(.Ц.Coлoвей).

..Бyдь-якe неpoсiйськe МoBлення в Poсii _ пiдpивIIe. Укpaiнськe i diлopyськe _ пoдвiйнo''

(A.Cтpе"ltяний).
Biдзнaчимo й тaкy дивoBи}кy: в CPCP нixтo, нiде
й нiкoли не 6aчив poсiйськoгo dypxyaзIloгo нaцioнaлiстa i не нyв пpo тaкий фeнoмeн. Пpo пoдiбнi
яBищa гoBopилoсЯ F\IIЯ oкoзaМилIoвallня' тa й тo
лишIe в пеpIпi дeсятилiття paдянськoi влa,ци. Пpи-
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клaдoм Мoxyть слyryвaтI{ с-IIoBa Cтaлiнa нa XVI
з'iздi BKп(б) y 1930 poцi: ,,ухvIл дo BeлиKopoсiйсьKoгo rпoвiнiзмy' пpиxoвaний мaскoro iнтepнauioналiзмy, e нaйвитoнчeнiший i тoмy нaйнeбезпечнirций вI[д вeликopoсiйськoгo нaцioнaлiзмy''. Чи

oчeвидIlo' цiлкoм вiдпoвiдalra ..iдeя poсiйськoмoBнoгo мeсiaнiзмy'' (B.фигop'eв).
r0. Ця ..Мeсiaнськa'' iдeя BI4paж'aЛacЯ пopiзнoмy. Haйчaстiшe _ y твepдxellнi пpo IIeпoвнoцiннiсть тa iстopичlly пpIIpечeIIiсть ..дpyгoсopтЕиx'' мoв. У XX стoлirтi вoнa нaбyлa B:IтГIIя1У
тeopii ..eлиття Мoв''. Щo x, ..Meтa rre o6oв'я3к0в0
мae бyти людoтдсЬKolo. JIIодoiдствo здiйснлoeться
IIa IIIляxy дo мeти'' (Г. Пoмepaнц).
11. Бeзглyздiсть тa пoвIIa нayKoвa llеспpoмoxнiсть цiei ..теopii'' oueвиднa. Бyдь-яKa мoвa фoнетиЧIIo i гpaцaтичIlo e цiлкoм сaмoдoстaтIlьoк).
Cпpoбyйте дoдaти дo yкpaiнськoi чи якoi-небyдь
iнпroi мoвI[ щe oдиIr вiдмiнoк, чaстиtly lvloви'
якийсь звyK...
12. I{e мaIoTь пiд сoбorо гpyнтy i твepдxeнIlя пpo
мoдepнi тa apxaiuнi, poзвинyтi тa вiдстaлi мoвII'
чим мoтиByeтЬся пpиpeчеIriсть oстarrнiх. Бyдь-якa
Мoвa цiлкoм зaдoвoльняe пoтpе6и сyспiльствa' щo
нeto кopистyeться' яKщo iT не витiсIIяк)тЬ з тoi чи
iншoi сфepи вxивaIIня. Kpiм тoгo' кoхсЕa )киBa МoBa здaтнa дo стpиdкoпoдiбнoгo poзBитKy' якщo в
цьoмy виIIиKae сyспiльнa пoтpебa (цей poзвитoк
пepeBaxнo пoв'язaний iз збiльшенrrям кiлькoстi
eпiв). !'ля лpvlклaдy lraBeдeмo тoй фaкт, щo пepший y свiтi слoвник кiбepнeтиKи вийшoв yкpaiнсьKoк) мoвolo.
Toмy диKyI{сЬкo-кaнiбaльськ}tми виглядaloть
тBеpдх(eнIIя пpo lreпepспeKтивпiсть мoв.
13. iстopiя IIe зIrae випaдкiв, щ06 пpoгpес IIeBIIoгo сyспiльствa нe вiдбyвся лиIIIe тoМy' щo йoгo
мoBa IIе встигzUIa ЧvI He зМoглa зa6eзпечиTи poзBи.
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бaгaтo poсiян тa iнoнaцioIIaJIьIII{х ..paдянськиx пaт-

pioтiв'' IIoIIеслI{ кapy 3a ..yxил дo BrликopoсiйсьKoпo llloвiнiзмy''?

Зaтe yкpaiнсьK!П\Ди,.бypxyaзIlиMи нaцioнaлiстaми'' (зa цapя ix rraзпв,aIlИ..хoxлoмaнaми'', ..мaзeпинцями'', ..сeпapaтистaми'') y всi яacvт 6улvт зaпoвнeнi тюpми' мiсця зaслaIIIIя' a пiзнitпе _ i кoнцтaбopи...
Haгaдaeмo тaкo)к' щo кapa зa ..yкpaiнськiй бypxyaзний нaцioнaлiзм'' бyлa IIeминyчoIo' xoч i piзнoIо
вiд звiльнeнIIя з poбoти дo сMepтнoгo BиpoKy...
8. Пepexiд IIa мoвy дoмiнyrоuoгo нapoдy зaв)Кди
e ..сиПIaлoМ'' пpo лoя.пьнiсть to спiвпpar1i нa кopисть цьoгo нapoдy. Taк ствoptoвiulися цiлi iмпеpiТ

i

нaвiть цивiлiзaцii. .Цaвньoiндiйськa цивiлiзaцiя
пoв'язyeться iз сaнскpитoМ' зaxiднoeвpoпeйськa
з лaтиIIoк)' сеpеtllЬoвiчнa цивiлiзaцiя Cxoдy _ - з
apaбськoro, цивiлiзaцiя ..pеaльIIoгo сoцiaлiзму'' _
з poсiйськoro.
9. iдея ..oдин пaстиp _ oднe стaдo''' щсl пpolrизye бiльпliсть peлiгiй тa iдeoлoгiй, цiлкoм пpиpoДнo' мyсить мaти i мoвнe втiлення. Звiдси дoтъlи aбo
нaвiть ..вчeнtlя'' пpo мeсiaнськi фyнкцii oкpeмиx
Ivroв y свiтi' Iцo llепoгaнo IIpиKpиBaIoть цiлкoм
земнi нaмipи тa iнтеpеси iдeoлoгiв i тих, кoмy BoIIи
слy)кaTь. Taк, iмпepсЬKoМy мислеIIнIo Cтaлiнa,
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тoк цьoгo сyспiльствa. Чп cTaЛa мoBa нa зaвati, нaпplrклaд' y Япoнii _ oднiй iз нaй6lлъIII poзвиIIеIIиx
кpaТн свiтy? Biдкpийтe пеpспект}rвy пеpед llapoдoм - i ви пo6aчитe' щo мoвa нiкoли IIe зpaдить
свiй нapoд.
Бiльшe тoгo' y тaкиx випaдKax вoсKpeсaють дo
пoвнoцiннoгo xиття нaвiть мepтвi мoBи' як цe тpaпI{Jloсь iз стapoeвpейськoro мoвolo в нoвiй дepxaвi
-+ Iзpairli,
eвpeiв
дe вoIIa сTaIIa вaжJIиBим фaктopoм
тBopeння нoвoi спiльнoти лloдей.
14. He випaдкoвo IIa зIIaмeIIax нapoдiв' щo пpoбyдxyються' чaстo нaписaнi лiнгвiстиsнi гaслa.

xYI. MOBA

i пoлiTикA

1. Мoвнa пoлiтикa _ пollяття' щo виниклo IIe
сьoгoднi. Boнa веДeться i в oднoмoBниx' i oсoбливo
в 6aгaтoмoвниx кpaTнax, де Taк чи iнaкrпe стикaIоться iнтеpеси piзниx нapoдiв, y тoмy чисrri мoвнi.
2. KoлIц йдeться пpo 6aгaтoмoвнi кpaТни, тo тyт
пpoстexyloтЬся двi тeндeнцii. Пepшa _ ..фeнoмell
Мiтpiдaтa'', пotlтiйсЬкoгo ЦsPя, щo вoлoдiв двaдцятьмa дBoмa мoвaмI,I i спiлкyвaBся IIиМи зi свoiми
пiддaними, ypiвнявши ix тaкиМ чиtloм y пpaвax.
..pимCЬкa''. У Pимськiй iмпepii
Дpyгa тeндeнцiя _
пaIIyB€uIa eдиIIa il{oBa _ tepxaBнa. Усi iнпri вваxaJIIIэЯ BapBapсьK}Iми. Bинятoк бyлo зpoблеIlo з чaсoм тiлькv| NIЯ гpeuькoi MoвI{.
Пpи Bеспaсiaнi (1 ст. н.е.) вчителi-слoвeсниKl{
6улu звiльненi вiд шryнiuипaльIlиx i вiйськoвиx пoвиннoстей, a Iштaтнi ЦpaМaтики i pитopи стЕUIи yтpиМyвaтися деp,(aBoro. Poзyмiлw пpaвптeлi Pимy,
як зaбeзпeчити y гiгaнтськiй дepxaвi пaнyвaн:нЯ
лaтинсьKoi мoви, oтxе' i свoe пaIIyвaIIЕя. A xiбa
piзниця B yмoвaх пpaцi тa B oIUIaтi вчитeлiв yкpaiнськoi i poсiйськoi мoв МaЛa iншy мeтy?
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..Aлe чoмyсь тaK зaвIIIe BиxoдI{ть'
щo сaмi xителi
yнiвepсaпьнoi дepxaви IIeмиIIyтe спpиймaloтЬ свoIо
кpaiнy нe як пeчepy в пoнypiй пyстинi, a яK зеlYl,llo
oбiцянy, яK мeтy iстopиuнoпo пpoЦpесy'',
писaв
знaнцf,t фiлoсoф iстopii A.Toйнбi. Пoxивши в ..yнiвepсaльнiй дepxaвi'', зaxiднvтЙ лi6epaл' IIaпeвIIe'
..Чoмyсь'' poзшифpoвyeть.
дiзнaвся 6, Щo oтe йoгo
ся як пoлiтикa ..бaтoпa i мeдяникa''.
3. Укpaiнa Bпpoдoвx стoлiть пepeбyвaлa y склaдi

_

дepxaB' чlтя мoвIIa пoлiтикa |vIaIIa зa зpaзoK' IIa
xaJIь' зoвсiм нe ..фeнoмeн MiтpiдaTa,'...
..3aбopoнa нaцioнaльнoi iстopii,
зaбopoнa нaцioнaльнoi мoBи' зaбopoнa нaцioнaльнoi цepкви _

oсь тpiзнa тpiaдa, яKoк) стoлiттями зafleзпeЧyвUla
себe iмпеPiя'' (o.Пaх.пьoвськa).
4. У чaс ..пepeбyдoви'' мoви сoloзIlих peспyблiк
oдep)кzшI{ дep)кaBlrий стaryс, щo мiulo пoqпyxити
зaxl{стoм пpoти цiлкoвитoгo витiснеI{IIя циx мoв IIa
пepифepiю сyспiльнoгo бyття. Зaвдaння пoлягae в
тoМy' щoб дeклapoвally дepxaвнiсTь мoви втiлити
в xитTя.
5. Heмae ..нiМиx'' деp)Кaв. Iхнi зoвнiшнi тa BIryтpiшнi фyнкцii зaBxди peaлiзyloться IIевIIoк) мoвoк)
чI{ мoBaми. У lПвeйцapii, нaпpиклaд, oфiцiйнi дoкyмeнти пyблiкyloтЬся oдI{oчaсIIo чoтиpМa Iv{oвaми'
y кoлиIIIнiй loгoслaвii зaстocoвyBaBся пpиIIцип poтaцiТ: мoви сoIoзIIих peспyблiк Bl,rкopистoByB:lлись
IIa tеpxaвнoМy piвнi зa чepгoto.
6. B сPсP poль дep)кaвнoi мoBи викolryв.uIa poсiйськa мoвa' xoll юpидиtlнo тaкoгo стaтyсy BoIIa
нe мzuta. ..ЗaкoнoМ пpo МoвI.t в CPCP'' poсiйськa
I\{oвa бyлa oгoлollleнa oфiцiйнoю, Щo € фaктиuнo
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синoнiмoм дepxaвнoi. Taким чItЕolu' yсi iншi мoви
cTaBaII:инеoфiцiйними, Тх декпapoвalla дep)кaвнiсть _ пpимapнolo' a pеaпiзaшiя цiei дepxaвнoстi
пpo6лeмaтIIчIIoIо' пoзilяк
мoв y пoвIloмy oбсязi
i нaдaлi oфiцiйнa мoвa мiUIa мo)UIивiсть витiсняти
мoBи нeoфiцiйнi з нaйвaхспивiших сфep дepxaBlloгo фyпкцioнyвaння.
He бyлo зaбyтo poсiйськy мoBy i в ropбauoвсьKoмy пpoeктi ..'(oгoвopy пpo Corоз Cyвepeнниx
,[epxaв'': зa IIeю вiИзrraв;alIaсь poль мoвII мixнaцioIIaJIЬнoгo спiлкyвaння, т06т0, ii пoзицii зaIIvffIIIlIIикcъ
тaKими >к' як i в CPCP.
7. ..Лiнтвoкpaтiя'' (мoвoвлaддя) мae пoвIIy пapa.
лeль y виглядi ..етнoKpaтii'', т06тo Bnatfi llapoдy'
якoмy ця мoBa I{tUIexитЬ. Taк, iмпepськa мoвнa etнiсть в CPCP зaбезпeuyпaЛacЯ мoBolo ..центpaльIIoгo llapoдy'' (Л.Kiпнiс).
8. Пoлiтикa yзaкoнеI{oi oднoмoвнoстi в сoюзi Деp.
xaB _ aнаxpoнiзм: пpимyсoBe зaпpoBaдxelllrя oднiei мoви зaвaxae зблиxeннro тa спiвпpaцi деpxaв i
нapoдiв. I{e зpoзyмiлlа, нaпpvткJlaд' y CIЦA' дe IIe
..IUIaви,Iьним
лиIIIe пеpeстiulи вBaxaт}I свoк) кpaiнy
кoтлolvl''' aлe ir cTaIIw пiклyвaтися пpo poзквiт eт..сaлaтy' B яKoнiчниx мoB тa кyльтyp зa пpиIIцигIoм
Мy кox(eн cwIaДr^vl.K збepiгae свiй смaк i зaпax''.
B I{aс дyxe лю6wлут пopiвнroвТTИ pe'ЦoнеДавнa
спyблiки сPCP зi штaтaми CIIIA, irнopyюви пpи
цьoмy тy сyттевy piзницro, Щo B peспydлiкax PaдянсьKoгo Coюзy пpoxивaJlo кopiнне IIaсeлeI'IIя з
вiкoвiчними тpaдицiями i влaсними мoвaми тa
eмiтpaнKyлЬтypaмk1 aB aмepикaЕсьKиx Iцтaтax
тI{ 3 yсЬoгo свiтy. Дyже вx<e xoтiлoся iнтepнaцio-
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кoтeл'' i

..несyсвiтньoгo
oсь як згaдye пpo oдIloпo з IIиx'
пroвiнiстa'' Cyслoвa кoлI{шIIifl Пepший сeкpетap
KoмпapтiiУкpaiни П.IIIeлест: ..Цeй iдеoлoгнaмaгaвcя фiлoсфсьKи в}lпPaв.taTII сBoIo пoлiтикy зЛlItrЯ'
мoв i нapoдiв. Haвiть зaпpoBaдив ..iстopиuний
тepмiн'' щoдo виIIищeIIня oKpeМиx IIaцiй _ eдYItтиtrт
paдянCький нapoд... Teпep ми пo)киIlaeМo IUIoдI{ тoгo
:кa;спивoгo пеpioдy, щo стaB сиМBoлoм сyспiльнoгo
зaстolo бpexнeвщt||ll4,, a я 6 cкaзaв, i сyслoвЩvI|IИ.
Цe_ дo6pe пpoдyмaнa ft зaмacKoвaнa пpoпaгal{дa'
спpямoвalla пpoти пiднесeння нaцioнaльнoi свiдo-

мoстi чисJIeнниx нapoдiв CP CP ; вoIIa зaKJIиKae ли цIe
дo eднaння нa oснoвi eдинoi KyлЬтyp}r' дo спoвiдyBaIIня пapтiйних пoстyлaтiвt дo ви3нaння звepхнoстi
..стaplпoгo бpaтa''. A
свoe, piднe, пpaДaвнe' щo склaлoся iстopиqнo' впpoдoBx тисячoлiть, тoпueться й
IIIельмyeться' зневaxaeться й pyйнyeтЬcЯ', .
9. 3aсoбoм yнiфiкaцii пepегlлaвдeнoi мacп 6улa
poсiйськa м.oBa. ..Bлaснe Ka)KyЧи' У Цьoмy й пoлягae сeкpеT ..нoвoi iстopиuнoi спiльнoти'', iнтepнaцioнaльнoгo 6paтсTвa paдянсЬкиx людeй' зa я:куIМ
ми нинi тaк ДиKo тy)I(имo i якe ЗBi.цси здaeться
IIaМ зoлoтим вiкoм мopzulЬ}Ioстi i дpyxби, спpaвxнiм (хoч яK диB}ro) здoбyткoм смepдяuoi paдя}Iськoi влaди' пpеKpaсним вiдблисKoм xpyщoBсьKoбpexнeвськoгo дeбiлiзМy.
y мoвi...'' (Б.Mинaев. Pyсский язьIк.Cекpет
..oгoнёK'',- 1993, Nэ 12, с. l3).
i.
lнтеpнaцloнulл-IцoвltllстaМ пlдспlвyвzulи l дoпoмaпlли Яt|I4чapуI ..нa Мiсцяx''.
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...(oтeпepiurнi пpaвитeлi peспy 6 лiкlц
Д6aл:и лиIIIe
пpo тe' щo6 yкpaiнцi, в uiлoмy свiтi й нa Укpaiнi,
яKoмoгa IIrвидIIIe зa6улп пpo свoe пoxoдxеIlllя' пpo
cвiй piд... Cтaвлeння дo yкpaiнсьKoi мoви B IIaцIoмy
сyспiльствi дoсi бyлo знeвaxJIlIве' зBеPxнe' як i дo
yкpaТнськoгo нapoдy взaгaлi. MapксистCьKo:вeЛикoдep)кaBнi aдепти пpopoкyвalштfi' зникIIеIIня, i цro
пoлiтикy пpoBoдI{ли нa дiдi'' (I. Ioщyк). Факти
свiдuaть, щo гoBopити пpo це B МинyлoМy чaсi_
пepeдчaснo...
l0. Paдянськa iдeoлoгiqнa мaпIиIIa нaстиpлиBo
пiдкpeслювaлa фaкт бaгaтoнaцioнaльнoстi як Укpaiни в цiлoмy, тaк i oKpeмиx ii чaстин. Зoкpeмa
стBepдxyвilлoсЬ' щo B .Ц,oн6aсi пpoxиBaютЬ гpoмaдян!l l 16 нaцioнiulьIloстeft. rтя ..нaцioнaльнoгo''
спiлкyвaння вotlи I{aIoтЬ свoi мoвI1' a oT F,ЛЯ
..мi>кнaцioнaльнoгo'' спiлкyвallня e poсiйськa' Ук0..
palнсЬкa мoBa y свlTлl тaKol пoлrтиKи cTaBaЛa ok
нiero з бaгaтьoх ..нaцioнальниx'' мoB' xoчa вoнa 6yлa piднolo дlтя ilльllloстi нaсeленtlя. Щo x сToсyeтЬся iнrциx нaцioнaльнoстeй, тo ixнi Мoви МiUIи Iце
злидeннitпi пepспeктиBи' пpo щo свiдчитЬ' нaпpиKлa!,' TaKa стaтистиKa. У Лyгaнськiй o6лaстi зa 30
poкiв (l959 - l989) кiлькiсть бiлopyсiв, якi ввaxaли бiлopyсЬкy мoвy piднolo, зМeнIIIилacь iз 43'2"/"
дo 30.7%; у eвpеiв цi пoкaзники стaнoвлять вiдпoвiднo 7,9Y" i S,|Yo, y тaTap _ 7o,2"А i 50'5%.
У poсiян xe кiлькiсTь тиx' щo вBaxaли poсiйськy
мoвy piднoю, зa цей хe Чaс зpoслa з 98,9% дo
99'2%. Taк фopмyвaлoсь ..pyссKoязьIЧI{oе IIaселеt|уIe,|, якe y свoiй знaчнiй чaстинi дo yкpaiнськoi
мoBи стaBитЬся Bopoxe: МoBляяв' яKщo ми вiдмo-
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BwIIIcЬ вrд сBoel мoBи' тo яK ви смreтe пoвopити
пo-свoeмy? ..Haд кo;книМ poдori{ i rrлeмeнehЛ звoд'wIacь сipa тишa'' (Ч.Мiлoш).
11. У бaгaтьoх peгioнax Укpaiни, дe yкpaiнськe
IIaсeлeIIIIя стaIIoвитЬ бiльlцiсть, i дoсi Ileмae мoxдrтвoстi вiддaти дlтгI{нy дo yкpaiнсьKoмoвI{oгo садoчкa' IIIKoли; пpaцIoloть y II}Ix poсiйськoмoвнi виxoвaтелi тa Bчитeлi; uaстo зaмiсть в[txoBaIIня y дiтeй пovyття пoвaгI{ й лю6oвi дo yкpaiнськoi МoB}I
цi педaгoти пpищelшюroть iм кoмIUIeкс меIIIшoвapтoстi, зIIeBary дo всьoпo yкpaТнськoro, piднoгo.
12. Tpивo)сIo' щo й y сyвеpeннiй Укpaiнi пpo.цoвxyeться pyсифiкaцiя мaйбyтньoi нaцioнaльнoi
iнтeлiгeнцii uepeз виЩУ IIIкoлy.
Kaтaстpoфiчнo нe вистaчae yкpaiнськиx пiдpyuниKiв, qrroвникiв, дoвiдкoвoi лiтepaтypи тoщo' зIIикaк)Tь yкpaТнськi гaзети й xypнали, мaйxе IIе видaeться yкpaТнськa xyдo)<ня лiтеpaтypa' яK i paнiIIIе' IIe дeМollстpyloться фiльми yкpaiнськolo мoвoro. He пеpевoдиться нa yкpaiнськy Мoвy дiлoвoдстBo' сфepa виpoбництвa, тopгiвлi, пoсltyг i т.д.
Укpaiнy зaхльoсTye пoвiнь poсiйськoмoBниx xyдoxнix, pеклaмниx' iнфopмaцiйниx тa пepioдичниx
BидaIIь. Ix мeтa _ нe задoвoлeння пoтpeб poсiян в
УкpaТнi, a pyсифiкaцiя yкpаiнцiв нa piднiй зешr.пi тa
iнrпиx нapoдiв Укpaiни.
13. Зaxoду1УpЯtу peспy6лiки I{е Мoxнa BBa)Кaти
дoстaтнiми IIe лиIIIe щoдo BпpoBaдxе}Iня ДepxaBнoстi yкpaТнськoi мoви, aлe il щoдo зyпиIIeння пoдaльпroi pyсифiкauii Укpaiни.
Tим не мeнIIIе' пoстiйнo чyloться KqуIKl.I пpo нaсиJIьницьKy yкpaТнiзaцiro, пpo нaстyп нa poсiйськy

мoBy' нaмipи зpoбитп ii в Укpaiнi iнoзeмнorо i т.п.
Мaлo xтo мae мyxнiсть BисJIoвитI{сь oб'eKтивнo,
с.пiдoм зa Г.HoвoдBopськolo: .. Мeнi нe цIкoдa тих
..pyсскoязыЧньIх'', якi скиглять xaлirоться
i
IIa Te,
rцo нeщaснi xepтви Тxньoi aгpeсii смiroть мpiяти
пpo сBoIo свoбoдy i rrcвopити сBoelo мoBoк)''.
14. Hepiшyua пoлiтикa ypядy щoдo впpoBaд)кeння yкpaTнськoi мoви яK деpxaвнoi спpияe aктивiзaцii aнтиyкpaТнських eлeментiв, якi вetyть Iraстyп
пpoти yкpaТнськoi кyльтypи, oсвiти, дepxaвнoстi,
сiroть мixнaцioнiulьIly вopo)сIeчy. Фaкти _ y числeнниx пy6лiкaшiяx oфiцiйнoi тa нeoфiцiйнoi пpeси' y пepecшIaшНЯх yкpaiнськoгo paдio i тeлeбaчeння. oднaк xoдell з tlиx нe знaйцroв aдеквaтнoi peaкцii з бoкy пpaBooxopoЕIll{x opгaнiв.

158

159

xvII. МoBA i .цвpxдвд

хYII. lvIoBA i .Цшpэlсдвд
Кor*y 6paкye нeзarreх<нoстl, тoмy бpaкye всьo-

m.

Biд дepжaвнoстl

дo дepжaвнoстi

A. дe К.юстlн.
мoви _

нaцil.

l. Мoвa виpaxae еднiсть дepxaвI{. B нaцioнaльнiй дepxaвi oтoтoxнIoloTЬся деpxaвa' нaцiя i мoвa
(М.Ciryaн, У.Ф. Мaккi).
2. Мoвa мae величeзI{e зIIaчeнIIя y xиттi бeздepxaвIIих нapoдiв. .(epxaвa Cлoвa (М.opест) пpoтятюм дeкiльKox cтoлiть deздepxaвнoстi зaбeзпeвyвa-

лa eднiсть yкpaiнськoгo Ilapoдy' йoгo iстopичIly
пaм'ять i твеpдy вipy y вiдrroвлeння йoгo пoлiтич-

нoi дepх<aви.
3. Koxнa Деpxaвa пoстiйнo тPимae в пoлi зopy
мoвнi пpoблeми cyспiльствa. HaпpиклaД, У Klrгai
вiд вiкiв мiнiстepствo цepeмoнiaлy, якe Krepyвiulo
спpaвaми oсвiти i eкзaменaм![ нa дepxaвнi пoсaди'
oпiKyвaлoсь дoтpиМa}IIIяI\'f пpaBильнoi вимoви
знaкiв китaйськoгo писЬмa.
4. oдним iз нaйвищиx виявiв сaмoyтBepджeнIlя
нaцii e tepхaвI{ий стaтyс iT мoви, якvтit зaKoнoдaвчo
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зaбeзпesye ii фyнкцioнyвaння в yсiх бeз виняткy
сфepax сyспiльнoгo xиття. I.{eй стaтyс мae 6утп зaкpiгureний в oснoвнoмy 3aкoнi дepxaви _ Koнститyфi.
5. .(epxaвIlolo мoвoro 6yвae пepeвaxнo мoвa Kopiнrroгo IIaселeIIня кpaiнп. B oднoнaцioнaльниx
дepxaвIlих yтвopeнIlяx пpo ueй cтaтyс мoви чaсTo
нaвiть IIe згaдyeться' пoзaяк цe ЕopмzulьIle явище.
Boнo нaстiльки x пpиpoдIle' як певний лaндшaфт
чп кlriмaт кpaТни. B пiдневiлЬIII{х тa в бaгaтoнaцioЕaJlьtlиx кpaiнax пI{тaIIIтя дepxaвIloстi мoви e oднierо з нaйсклaднiшиx сyспiльнo.пoлiтичних пpo6лeм. Koди' IIaIIpиKJIat, У 1883 poui бyлa дoкoнaнa
спpoбa пoнoвити в Хopвaтii в poлi дepxaвIloi yгopсьKy мoвУ, Цe виKликaлo збpoйне пoвстaння, it
yгopсЬKoмy ypядoвi дoведoся вiдмoвитись вiд свoix
кaмipiв. Kpивaвими кoнфлiKтaМи сyпpoвoдxyвaлoсь зaпpoвaдxення гiндi яK дep)кaвнoi мoви iндii
пiсля звiльнення цiei кpaiни з-пiд aнгдiйськoгo Koлoнiaльнoгo пaIIyвaIIня. Koли лicля лplтfrtняття
..6pexнeвськoi'' KoIIститyцii пoчaли ..пpиймaти''
кoнститyцii сoroзних peспублiк' тo дo ниx нe 6yлo
вклIoчeIIo стaттIo пpo дep)кaвнiсть мoв. I{е в,I:;KЛl,4кilJlo o6ypeння i мaсoвi пpoтeсти y Гpyзii i Bipмeнii.
Bнaс.пiдoк цЬoгo в oстaннi дoпepе6yдoвнi poки в
сPсP сepeд ..стa тpидцяти piвнoпpaвIlиx'' мoв двi
IvIaIШI стaтyс дepxaвIll{х.
У бaгaтoнaцioнaлъниx дepxaвax poль дep>кaвнoi
мoв}I викolrye мoвa пaнiвнoгo llapoдy. Hiuoгo дивIIoгo: тyт дie пpинцип. ..сuius rеgio, еius lingua''
.,ЧvIя
BЛaдa' тoгo й мoBa''. Пpoтe цей пpиtlцип мae
i звopoтнe пpoчитaння: ..сuius lingu, eiusa regio''

-
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..чия мoвa' тoгo it влaдa''. У Typешькiй iмпepii
единiй! _ не 6yлo o6oв'я3кoв0г0 IIaBчaI{ня Typeцькiй мoвi пiдлеглих нapoдiв. Чи не тoмy ця iмпepiя
y нoвi чaси пеpIIIoro i пoчaлa poзвaJlювaтись? ..Moлoдoтypки'', пpийшoBIIIи дo BIIatуI' I{aмaгiUIись виKopистaти мoвний фaктop NTЯ BpЯTУBaIIIIя pеIIIткiв iмпеpii. Boни laЯв.ЛЯllуI| щo B ixнiй кpaiнi lleмae
piзнишi мix тypкoм' цpeKoм aбo вipмeIIпIIoм _ всi
oTToмaни' oднa нaцiя з oднierо nДoBolo. ..Хiбa e,
TypецьKa?',. ..Hемa тypeцькoi
eфeндi, тaKa Мoвa
Мoви' пaIIе' e oтToмaIIськa мoвa!'' (B.)KaбoтиIIський).
Ax дивнo' щo зa пpиклaдoм ..мo.пoдorypкiв'' y
..нoвoi iстopиннoi спiльнoти лloДeir _ ..paдеpxaвi
дяIIськoгo нapoдy'' poсiйськy I\,(oBy нe IIaзиBaли
..paдяltсЬкolo''.
6. Biд 1 ciчня 1990 poкy фopмaльнo нaбyв uиннoстi ..3aкoн пpo мoBI1 в Укpaiнськiй PCP',, ЯKIttrI
yTBepдxye tepxaBнiсть yкpaiнськoi I\,{oBи. Це oзнaЧae' щo дepжaвa бepe нa себe кoнкpeтнi oбoв'язки
стoсoвIlo зaбeзпeчeння всeбiчнoгo poзBиткy тa
фyнкшioнyBaIIIIя укpaiнськoi мoви. Ha xaль, дoсягIIeнIIя нarпoi дepxaBи нa цiй дiлянцi бiльш нix
скpoмнi. Tox не злoBxиBaймo цlIтyBaI{няI\,l pядкiв:
Hавiк npoЙtultа nopа бeзcлавнa..
I!вimu i cяй,
Оepхавнa..

'toя

(o.oлeсь).

7. Цей зaKoI{ пpийнятo чеpeз неoбхiднiсть зaxистy yкpaiнськoi мoBи' яKa BuяBIIЛaся вiдтисrryтoю
нa пepифepiю сyспiльнoгo фyнкцioнyвaнIrя в нaй6iльпr вaxлиBиx сфеpaх )киття. Зayвaxимo, Щo
впepшe вiдuyв пoтpе6y B цьoМy МитpoпOлит УГKЦ
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М. Лeвицький' якуtit. щe в 1817 poцi видaB Мeмopiaл ..B oбopoнi дepх(aBнoгo yпpaBIIення i сaМo-

стiйнoстi'' yкpaiнськoi мoви.
8. He BипaдкoBo нинi бopoтьбa пpoти yкpaiнськoТ мoви cTaJIa oдIrим iз гoлoвних l{aпpямкiв бopoтьби пpoти yкpaiнськoi дepxaвнoстi, a мoвний
фaктop вIrKoPистoByeться як зaсiб дeстaбiлiзaцii
yкpaТнськoгo сyспiльствa.
9. Cвoгo чaсy l\oвopуIлocЯi..Бyдe tepxaBa _ 6yдe й мoвa' (B. Явopiвський). Boнo тaк' aJIe' як 6aчимo' щe в чaси М. ЛевицЬкoгo poзyмiли, щo якби
,.6улa мoвa'', тo 6улa б i
дepxaвa. Tox якщo xoчeмo мaти спpaBxIIю дepxaвy' пoдбaймo пpo yкpaТнськy мoBy. Без yкpaiнськoi мoBI{ не бyде yкpaiнськoi дepx(aBи.
10. ,(epxaвнicть yкpaТrrськoi мoви мae 6yти pеaлiзoвaнa в гaлyзi нapoднoi oсвiти, дiяльнoстi
деpxaвIrиx тa aдмiнiстpaтивtlиx opгalliв, y сфepi
виpoбництвa' IIayK}I i тexнiки, кyлЬтypи i мистeцтвa' тpaнспopтy i зaсoбiв мaсoвoi iнфopмauii тoIцo.

ll.

flepxaвa пoвиtlнa Д6aтп пpo Te' щoб нe виIIиклa нeвiдпoвiднiсть мi:к дeклapyвalllrяrv{ деpxaBнoстi мoBи i peaлiзaцierо цьoгo стaтyсy. У зв'язкy
з тoTzlльtlим iпropyвaнняМ тa сadoтyвallняМ Зaкoнy
пpo мoвy з 6oкy дep)кaвниx чиtloвникiв, пpoкoмyнiстичниx тa вeликoдеpxaв}IицЬKиx eлeментiв i
стpyKтyp пoтpiбeн eфективний гpoмaдський кoнтpoль (пepeдyсiм з 6oкy ..Пpoсвiти'') зa здiйснeнIIям кoIIKpетниx зaxoдiв щoдo pеaлiзauii Зaкoнy
пpo МoBиt a тaкo)к yдoсKoI{aJIeнIIя сaМoгo дoKyмeII-

тa, oскiльки ..ЗaкoII пpo дepxaвнiсть yкpaТнськoi
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Мoви в peспydлiцi нe виKoIIyeться' г.ulьмyeться всi-

мa спoсoбaми'' (Io.Myшкeтик).
..3aкoII пpo lvloви
.(o тoгo x тpeбa вpaxyвaти, щo
в Укpaiнi зaxищae виклIoчI{o poсiйськy менlпiсть,
a нe кopiннy 6iльшiсть i нe iншi мeншoстi'' (A.МoкpenKo)

"

12. Бopoть6a зa деpxaвнiсть yкpaiнськoi мoви
IraTKIIyлaся Й tтa oпip aпapa7у Ta peвaнIllистсьKllx
сил, якi paптoм виpiшшпи poзirpaти Kapтy пopyIIeнIIя пpaB люД vlнvт. \eякi пpeдстaв IIу|KиI .. pyсскoязьIчIIoгo I{aселeI{ия'' вбaqatoть пopyпIeння свoix
пpaB IIe лиIIIе в тoмy' щo iм 6yuiмтo тpe6a 6Удe
poзМoBляти yкpaiнсЬкolo мoвoк)' a ft У тoмy' щo iм
дoBедeться чyти' як iнlпi poзМoвляloть цieю мoBoIо.

13. ПpoтистaвлеIIIIя нaцioнaльIlиx пpaв i пpaв
ЛIotvтъ|v| _ фapисeйськe в свoТй oснoвi, 6o кoxнa
нaцiя мae пpaвo 6yти нauieк)' як i кoxнa ЛIot|4кaчaсти}Iкolo свoгo lrapoдy. HaцioнaпьIrе пpaвo oсoбистoстi _ oднe з IIepIIIиx y uислi пpaв лIoдиIII{.
Якi мoxyть 6yти пpaвa ЛIoДv.t||л бeз нaцioнzlлЬIlиx
пpaв? Чи мoxe МaтI{ пpaвa IIюtИНa' якa нtutexить
дo 6eзпpaвнoi нaцii?
Bдyмaймoся y слoBa iтaлiйськoгo пpoфeсopa
P.Пiккio, якvтtт нa питaння ..Чи ви)кивyтЬ yкpaiнui
як нaцiя, чи зIlикtlyтЬ 3 кoнy iстopii?'' вiдпoвiв:
..Питaння в ToМy' чи вaцri
дiти знaтиМyть' вивчaтиМyтЬ piднy Мoвy' KyльTypy' iстopilo... IIIиpшe_
це питaння пpaB людини взaгa.rri, це те' чoгo y вaс
нeмae' пpaвo кo)KIIoгo Irapoдy нa МaтеpиtlсЬKy l\,roвy, лiтepaтУPУ, кyльтypy'' (..ПaМ'ятниKи Укpaiни'',
1990' Ns 2. с.54).
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14. .(epxaBa пoвиtll{a дoклaсти мaкс}IМyм зyсиllЬ

для пiдтpимallня тa змiцнeння дyхoBниx зв'язкiв
yкpaiнцiв' щo пpoxивaloть зa меxaми УкpaТни, з
piдним IlapoдoМ. Гoдoвним зIrapяддяМ пiдтpимaння
циx зв'язкiв e нaцioнiulьIla мoвa' ii кyльтивyBaIIIIя
в дiaспopi шляxoм стBopeнIIя yкpaiнськoмoBниx
Iпкiл i к.rraсiв, бiблioтeк, пpecи' paдio- i тeлeпepeдaч' тeaтpiв, rypткiв сaмoдiя.rrьнoстi тoщo. Пpeдмeтoм oс.oбливoi тypбoти дepxaви мae cTaTуI пiдгoтoBKa в peспydлiцi yкpaТнсЬKoмoвIlиx кaдpiв вищoi
квaлiфiкaцii дrrя poбoти в дiaспopi.
15. .(еpxaвa i сyспiльстBo мycять пaм'ятaти i
вpaxoByBaти IIe тiльки нaцioнaльIloтвopчy' aлe iт
лtoдиtloтBopчy poль piднoi мoви: вiд мoвнoгo нiгiлiзмy дo МopaльIloгo виpoдxeнHя
oдиII KpoK.
Плeкaroчи МoBy' дepжaвa тиМ сaмиIv{- змiцнroe мo-

piulЬнe здopoв'я lrapoдy.
Heoбxiднo дoклaсти мaксиМyМ зУ;уIIIь' щoб пotoЛaтЦ вiдстaвaння в гaлyзi yкpaiнiстики' зoкpeмa
пepеBидaти пpaшi Bизнaqниx yкpaiнoзнaвцiв I\{инyлoгo тa вЧениx yкpaiнськoi дiaспopи.
l6. .(еpxaвa пoвиIIнa зaбезпeч}IтId мoxливiсть
BиBченrIя piднoi Мoви нa всix piвняx oсвiти
- вiд
дитяЧиx дorпкiльних зaклaдiв дo oстанньoГo кypсy
вyзy й aспipaнтypи.
17. oсoблиBa yвaгa деpxaв}I мae 6утп пpидiлeнa
BиBченIIIo yкpaiнськoi мoви мeIIIкaIrцями УкpaТни,
NIЯ Яr.vтх yкpaiЪськa мoвa нe e piднoю. Aдxe лIoд}1'
кoтpi нe вoлoдiroтЬ Мoвoк) дepxaBи' IIe Мoxyть бyTи пoBIIoцiнними ЦpoМaдянaми. .ЦoцiлЬIlo вивЧити
дoсвiд iнIпих кpaiн y цiй дiлянцi дepхaBlroгo бyдiвництвa. B Естoнii, нaпpиклaд, yсi неeстoнцi, щoб
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cцлacTц eKзaмеII з МoBи' мaloть зIIaтП як мrlrrмyм
1 500 eстoнськI{x qrliв. Пogl a6лegня вимoг poбиться
длrя iнвaлiдiв i пeнсioнepiв. Хтo BиBчaB eстoIIсЬKy
мoBy B пoчaткoвiй, сеpeднiй a6o вищiй rшкoлi, вiд
iспитy звiльняeться.

18. Haйбiльшe yвaли' стaтyс МaксимaльIloгo

yкpaiнськa деpxaвa пoBllннa IIадaтI{ мoBaм тиx нapoдiв, щo rle мaIоть свoiх rreщoпoлiй,
дepxaBIII{x yгвopень зa мexaми Укpаiни. Зa ниx
нiкoмy пoдбaти, кpiм yкpaТнськoi дepxaви.
19. Пiсля пpoгoлollleння lleзiulexнoстi УкpaТни
дeстpyKтивнi, aнтиyкpaiнськi сиJIи пoчiUIИ IaJIЯKУвaти poсiйськoмoвнe тa iнше нeyкpaТнсЬкoмoвI{e
нaсeлеIlня pеспy бл iк |4 НacwIыницьKoк) yк paiнi зauielo. Укpаiнiзaцiя, бeзпepeuнo' вiдбyвaтиметься' aJIе
BoI{а мae зa Nfетy poзIпиpeння фyнкшiй yкpaiнськoi
МoBи дo сTaIIy' якuЙ yвaх(ar,TЬся нopмaЛьниInl y
нopмiulьнiй, цивiлiзoвaнiй деpxaвi, a IIe пepетBopеtIIIя нa yкpaiнцiв yсix тиx' хтo yкpaiнцем не e
a6o зa тaкoгo се6e нe BBa)I(ae.
Haвчeниiт бaгaтoвiкoвим дoсвiдoМ дellaцioнaлiзaцii з нaс\yпIlolo pyсифiкaцiеro, пoлoнiзацieю, мayкpaТнський llapot tIе
дяpизauiero, pyмyнiзaцiero
нiякoi
нiякoгo зIryщaння з
сoбi
3невaги,
дoзBoлитЬ
iнrшиx нapoдiв тa iхнix мoв'
Гapaнтoм нaцioнaль}lo-МoBl{иx пpaB нapoдiв, як
i пpaв oKpеМих ГpoМaдяHt 6удe нeзaле)кнa' .цeмoKpaтичнa нaцioнaльнa Укpaiнськa .(еpxaвa.
спpI{яIIIIя

XYIII. MOBA TA iсTopiя
1. Xтo вoлoдie минyлиМ' тoй вoлoдie мaйбyтнiшr.

Ця чaстo пoвтopювaк? B нaшi днi мyдpiсть iнтy-

iтивнo uи свiдoмo виKopистoByв:UIaсЬ здaвнa
як
д,Iя кoнсoлiдaцii сBoгo нapoдy' тaк i д.пя yTpимaI{I{я
в пoкopi i aсимiлюBaнIIя iншиx нapoдiв.
2. Мoвa _ цe хopoнителькa iстopичнoi пaм'ятi
Irapoдy. ПoзбaвитИ МaBуI _ oзнaчae пoзбaвити
нapot минyлoгo' a тиМ сaМим i мaйбyтньoгo. Hapoд 6eз пaм'ятi МalrкypтизyeтЬся' пеpетвopюeться
в нaсeлеIIIIя _ 6езетнiчнy, безнaцioнaльнy 6io}daсy' якoк) лeгкo мaнiпyлtoBaTt|. i нaвпaки: ..тa
чи iнrшa спiльнoтa лloДeiт мoxe BиIIикttyти тiльки
B peзyльтaтi свiдoмoгo викopистaНHЯ lvloBи''
(Ф.HiцIпе).
3. Мoвa
нe пpoстo сyпyтниця нapoдy нa йoгo
iстopиvниx IIIляxax. Boнa
дiяльнacИлa|
- актиBtla,
вiд якoi знaЧнoю мipolo 3uUIеxитЬ
ви6ip циx rпляxiв
тa yспitшнe пpoсyвaння ниМи. Boнa зaбeзпеuye ЧaсoBy тяглiсть i deзпepеpвнiсть )KуITГЯ, збepexення
opгaнiuнoстi i opигiнaльнoстi свiтoспpиймaння етIIoсy пpи змiнi йoгo iстopиЧI{иx фopм.
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llapoдxення poзpoстaвся в плем'я, генетичний зв'язoк яKoгo виpDкaBся в eднoстi мoBи'
в спiльниx зBичaяx i пepeкaзax' a з плeменi aбo
IIJIеМеII IIUIяxo}l poздiленirя' пoeдIlaння i aсимiляцii
cwIataBcЯ. tlаpoд' кoли дo зв'язкiв eтнoгpaфiuниx
дoлyчaвся МopiulЬний, вiдuyття дyxoBlloi е,цнoстi,
виxoвal{e спiльним )I(I,ITTяI\.I i спiльнoro дiяльнiстro,
спiльнiстro iстopиuнoi дoлi тa iнтepесiв. Hapештi
I{apoд стae дep)кaвoк)' кoли IIoчyття нaцioнaльнoi
eднoстi oтpиМye виpaxeння B зB,я3кax пoлiтиuниx,
в eднoстi вepхoвнoi BIIaДkт i зaкoнy. B деpxaвi нapoд стae нe лиIIIе пoлiтичнolo, a й iстopиннolo oсoбoro з бiльпr aбo менцr ясrro Bиpaxеним нaцioнaльним xapaктepoМ i yсвiдoмлeнням свoгo свiтoвoгo
зIтaЧенHя'' (B. Kлroчевcький).
4" Фopмyвaння нацiй i нaцioнaльниx дepжaB зaB)Kди гIoв'язaнe з poзв'язaнняМ мoвIIиx пpoблeм.
.[ля пеpевaxнoТ 6iльrшoстi нapoдiв ЗaxiднoТ i CеpeдньoТ eвpoпи
цe.цaBIIo пpoйдений етaп. Тм пoщaстI{JIo: ixнi мoви МaIIуI сyпеplrикa в oсoбi меpтвoi
IIaTvItIИ' якa вxe I{e мoглa бyти знapЯДДЯ|vIпaIIyBaIIIIя oднoгo нapoty нaд iнlшим. Лaтинськa МoBa нa..нiuиelo'' i нe зaгpoxyвaлa нiкoмy
цioнaльнo бyлa
aсимiляцiеIo' Чepез тe в пepioд фopмyвallня I{oвих
нaцioнальниx МoB eвpoпи бopoтись iз неIо бyлo
лeпIIe. Tим нe МеншIe в XVI стoдiтгi нa зaxист piднoi мoви в iтaлii бyлo oпydлiкoвaнo 6лизькo 60
твopiв, a Угopшинa oстaтoчнo звiльItуIЛacь вiд лaтини a)к y сеpe.цинi xlx стoлiття.
5. У фopмyвaннi нaцiй з пoнeвoлeниx нapoдiв
..фiвелиЧезнy, пo сyтi BизнaЧaлЬнy poль вiдiгpaли
..лiнгвiстиннi
pевoлtoцioнеpи'',
лoлoгiчнi пaлii'',

..Мoвнo-кyльтypнi бyдитeлi''. Boни тopyвaJlи IIIляx
..вiд нapoдy
нflц|ill. У недеpxaBIIиx нaцiях нi-

1б8
..Pi.ц чеpез

lб9

дo

KIIIИ нaцioнaльнo свiдoмa 6уp>куaзiя нe iснyвaлa
paнiшe iснyвaння нaцioнaльIlиx гaзeт, тeaтpiв i
шкiл. ..... Ми Мoxемo oцiнювaти всix циx paннix
нaцioнaльнпх 6удптeлiв тaкимИ, Щo, бyдyuи po)KeBими тa poМalrTиЧними мpiйникaми, вiдoкpeМJlеними вiд peiulьIroгo свiтy, тoбтo свiтy пoдiтики тa екotloмiки, зBepнyвII]и yBary сIloЧaткy нa мoBy тa шIкo.
ли (пiдкpeслeння IIaшe. _ B.i., я.P..B.) ,6улvт, lo
сyтi, бiльш пpaKтичними тa peaлiстиullими' rrix ix

сyчaсникп, зailнятi пoлiтикoю тa eкoнoмiкolo''.
(P.IПпopлюк). CпiлЬIIoти' yтвopeнi нa oснoвi et-

нoстi МoBи' BvIЯв.vIЛvIcЬ iстopиuнo бiльцl виTpиBtUIими, нix дepxaвнi yTBopeння. з ixньoro пoлiтичнoro
тa eкo}IoМiчнoro eднiстlo. Poзвaл Aвстpo-Угopськoi
i Poсiйськoi iмпepiй e цьoмy яскpaвим свiдяенням.
Koли, I{aпpиKлaд' мaси пoлякiв пirцли дo цrкoли i
..ix нaНaBчvI]wrcЯ Читaти й писaти пo-IIoлЬсьKoМy'
цioнaлiзувaв пoльсЬкий нaцioнaлiзм, зaмiсть тoгo'
шoб бypxyaзнe сyспiльствo зpoбилo ix нiмцямуI' чvI'
Дepxaвa _ poсiянaми' чи мapксизМ _ свiдoмими
пpoлетapями. (...). Дyxe пoдiбнy iстopiro Мoх(нa
poзпoвiсти пpo uexiв, слoвeнцiв, xopвaтiв, yкpaiнцiв тa iн. ''(P.ШIпopлтoк).
Як 6aчимo' МoBa' piднoмoвнa цIкoлa i кyльтypa
вiдiгpaли в iстopii вaxливirrry poдь' нix< 6opoтьбa
клaсiв. Haзивaти бopuiв 3a пpaвa yкpаiнськoi мoви,
oтxе, i зa пpaвa yкpaiнськoi нaцii бypxyaзнИ|vlи4Нaцioнaлiстaми e i бyлo стiльKи )к пiдстaв, як poсiйсЬKиx Iuoвiнiстiв-BeлиKotepxaвникiв iмeнyвaти iнтepнaцioнaлiстaми.
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6. Poль МoB пoнeвoлеIlих нapoдiв в iстopii пpoвiдники пaнiвниx нaцiй poзyмiли зaв)I(ди. Poзyr'rйи
i вiдпoвiдHим чиIIoм дiялvl. Гeнepaл-aд'Ioтaнт гpaф
opлoв y дoпoвiдi Микoлi I з пpивoдy дi*пьнoстi
слoв'янoфiлiв писaв пpo нeoбхiднiсть oгoлoсити
.nпoлoxитe,IЬIloе вьrсoчaйшee пoвелeниe'',
щoб
письмeнники i нaстaвниKи ..гoBopили якoмoгa o6epexнiшe Taм' te йдетья пpo нapoднiсть a6o мoвy
Мaлopoсii тa iнпrиx пiдвлaдних Poсii rrлeмeн''. Aд.
xe e yKpaТнoфiли, щo виI{oпIyIoть iдeю пpo вiднoвлeння мoви' лiтeparypи i нpaвiв Мaлopoсii' ,цoxoдячи нaвiть дo мpiй пpo IIoBеpIIeння чaсiв KoлиIпньoi вoльницi i гетьмaнщvIFIvL a це пoBeде ix, a зa
IIиМll iнuri пiдвлaднi нapotи ..дo 6axaння iснyвaти
сaмoбyтньo''. TaK вol{o e наспpaвдi: пoчинarTься
Bсe з вiднoвлeнIIя мoви' a зaкiнuyeться сaмo6yтнiстro, тoбтo сaмoстiйнiстto.
7. iстopiя yкpaiнськoi мoви зaвIIIe 6улa*re тiльки
oб'eктoм нayкoвoгo дoслi,цxeнtIвI' a й пpeдмeтoм
piзrroшraнiтHиx спекyляцiй тa пoлiтиuнoi 6opoть6п.
З oглядy I{a це в нiй чиМ.lлo ,,6iлIцх пляМ'', нез'ясoвaниx IIитaIIЬ' нaBкoлo яKиx тoчaтЬся нayкoвi i,
звичaйнo ж, ..пo6yтoBi'' дискyсii. Bсе цe, oдIIaк'
мae неaбияKe зна.reнIIя для стaнoвлеIIня i poзвиткy
нaцioнaльнoi свiдoмoстi.
У нaстyпниx poздiлax Ми тopкнeМoсь oкpeмиx iз
циx питaнЬ.

xlx. IIAзBA
...

IIAIIIOI МoBи
Heмar

в

свiтl aнi oднom нaцloнальнoro iмe-

нaрднiх пpaв i iктeрсiв. Цe gloвo вжe бaгaтo

r#g#T^Hil:rЁ}:Tffi

il;,f, ffi 5o"iоi*"ui"
C.IIIeлyxин.

1. Упpoдoвхс вiкiв МoBa' якy нинi IIaзивaIоTь yKpaТнськoro I NIaJIa IIaзви 3 кopеIleм pyс-: pyсьKa' pyсинськa' I'daJlopyськa. oскiльки цей Kopiнь e i в
нaзвi мoBи IIaцIoгo пiвнiчнo-сxiднoгo сyсiдa (pyсский язык), кoтpиft зaЙмaв пaнiвнe стalloвищe в
..стapшoгo 6paтa'' в
цapськiй Poсii i пoсiдaв мiсце
сPсP (нaзвa мoви щe oдIloгo схiднoglaв'янськoгo
6paтa
бiлopyськa _ Мilлo Koли 6paлacь дo yBaги;
вoIIa тeж ввax:ulaсЬ oдIIим iз нapiu ..pyсскoгo'', a
зпoдoм ..щиeдинpгo pyссKoгo'' нapoдa), тo висyвa.

дoсь твePдxeнIIя пpo iснyвaIIIIя ..o6щePУссKoгo

язьIKa''' нapiччяМ якoгo нiби-тo e ..мaлopyськa мoBa".
Bчитaймoся B сJIoвa paдяIIсьKoгo aкaдeмiкa
Б.Pибaкoвa: ..Tiльки пiсrrя мoIIгoльсьKoгo зaBoIо-
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i нaстyпнoгo пoлiтичнoгo poз'eдIIaIIIIя oKpeмиx чaстин Pyсi rд}Iнa pyсьKa нapoднiсть виtiляe
зi свoгo сIиaty yкpaТнськy i бiлopyськy нaPoдIIoстi''.
Meтaфopичнo змiст цьoпo llaсaxy мo)сIa зoбpa-

3. Згoдoм (y писeмниx пaм'яп(aх вiд 1187 poкy
стoсoвIlo нaдднiпpянськoi чaстиIIII Pyсi i вiд 1189
poкy стoсoвнсi Гaлпglltltt) з'являeться слoвo ..Укpaiнa''. Пpoтягoм стoлiть сJIoвa Pyсь i Укpaiнa BxиBaIIacъ як синoнiми. Taк, i Хмeльницький, i письмeIIIIики йoгo eпoxи викopистoBУBaIIИ пapaJIeльIIo
слoвa Укpaiнa-Pyсь-Poсiя; yкpaТнський-pyськийpoсiйський.
A щe paнiure в ..Гpaмaтицi дoбpoглaгoливoгo eллинortoвellскaгo Я3уIKa,' (ii тpaдицiйцнo нaзиBaк)ть
..Aдeльфoтeс'')' видpyKoвaнifitу Львoвi в 159l poцi,
нaвiть нa тпТУIIЬtIoмy листi llaписaнo: ,,Ko нaкaзaнiю мнoгoимellитoмy Poссiйскoмy poдy''. Bиqrroви
..poссiйскiй poд'', ..poсскiй poд'' нeoднoPaзoвo B)KивaютЬся i в тeкстi ..Гpaмaтики''. Пpoтe йдeться тyт
Ire пpo ..poсiйськvItrт piд', y сyчaснoмy знauеннi, a
пpo piд yкpaiнський, свiдчeнIIям чoгo мo)Kyть qIIyгyвaтI{ xoчa 6 пpиклaди слiв iз ..ГpaмaТуIKу|,,:
.цiвчинкa, кolцичoк' xлoп'яткo, хлoп'ятoнкo.
Aлe звiдки нa Pyсi взяJIись слoвa ..Poсiя'', ..poсiйський''?
..Pyсь'' y сepеДIьo4. Cлoвo ..Poсiя''
цe cпoвo
Ipeцькolvry (вiзaнтiйськoмy) мoвIloмy oфopмпeннi.
Koх<eн нapoд пpистoсoвye uyxi flaзв,vlдo свoei мo..ПoльсKa,,, a NlvI
..fl6д6щ3'',
вI{: пoлякI{ кaxyть
..Хpвaтскa'',
xopвaти нaзiтвaють свolo кpaiнy
8 УKpaiнцi iменyють ii ..Xopвaтiя''. oтox i сepедньoвiвнi гpeки fiaзI4BaЛп кpaТнy нalциx пpeдкiв нe ..Pyсь'',
a ..Poсiя''.
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зити тaK: poеIlo pyськe дepeBo' йoгo стoв6yp нaдгpи3 мoIIгoльський скaKyII' i внaслiдoK цЬoгo IIa
yкpaiнськa i бiстoвбypi в}Ipoеllи двi нoвi гiлки
poсiйсьrкe,
IaJIуIIIIиIBся
звiснo,,
лopyсьKa. Cтoв6yp
кий.
A кoли Taк' тo .....yкpaiнцi пoвиннi тpимaтися
''oбщepyсскoгo'' язикa' сe6тo вeдикopyськoгo лiтepaTyplroгo язикa' тa тyт' oчeBидtlo' пiдмiнюroться
IIoI{яття' бo вeликopyський язик' xивий i лiтepaтypний, зoвсiм нe ..oбщеpyсский'' я3ик' a тaке сaМe
тiльки, як i yкpaiнський, ..EapiЧЧя'' тoгo iдeaлЬIloгo
..pyсскoгo'' я3иKa, чи сxiднoслoв'янськoгo' щo B
дiйснoстi Kotlкpeтнo нe iснye i нe iснyвaв нiкoли''
(М. фyшевський).
2. ..Pyсь'' _ цe сaмollaзвa кopiннoгo llapoдy сеpeдньoвiuнoi Kиiвськoi дepxaв}I' a тaкox нaзBa сaмoi цiei деp)кaви. I{e слoвo i йoгo пoxiднi: ..pyсь.
кий'', ..pyсин'', ..pyсинський'', ..pyсIraK'' тa iн. _
нa зaxiдних oкpaiнax poзсeлelrня yкpaТнськoгo eтнoсy збepeглись дo нaшиx днiв.
Гaличинa мaсoBo пepeйIпrra нa тepмiни з KopeIIa пoчaтKy xx стoлiття
нем yкpaТн- y кiнцi xlx
- стaJIo
(виpiшaльIlиМ пoIIIтoBxoм
святкyвaнIlя стo..ЕЕеiди''
piвтя
i. Koтляpeвськoгo). Po6Iа.lloсь це
свiдoмo _ зatЛЯ eднoстi yкpaiнськoгo llapoдy'
IцтyчIIo poзтUIенoBaIIoгo мix< двoмa iмпepiями: Poсiйськoro тa Aвстpo.Угopськolo.

5. ..Мaлoю Pyссro'' в XIV стoлiттi
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пpoтистaвлeннi Bеликiй Pyсi, тoбтo Kиiвськiй Pyсi, Гaлицькo.BoлиIIськe князiвствo' яKe зaймaлo
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нинirцнrо Зaxiднy УкpaTнy 3 пpIUIeглими тepитopiями (дo flнiпpa нa сxoдi i Чopнoгo мopя нa пiвдtti;
зIIaчЕa чacтиЕa зaxiдниx тepитopiй Гaлицькo-BoлиIIськoгo князiвствa згotoм вiдiйшrra дo iншиx нapoдiв
Пoльщi, Pyмyнii, УгopЩини, Cлoвauuи..цд1ц
ни). .Цo сaмoгo кiнця XIY стoлi.rтя Kиiв _
гopoдiв pyськиx'' BкJIIoчaBся в теpитopirо Bе.пикoi
Pyсi.
Пiзнiшe кoнстaIIтиIIoпoльсьKий пaтpiapxaт пoчaB
HaзkтBaTII Beликoro Poсierо Мoскoвщ}Iнy' в зiстaвленнi з тiero )к тaки Мarroro Poсierо _ Гaпицькo..Мaлa Poсiя''
Boлинськolo деp)I(aвorо. Пoтiм нaзвa
бyлa пoшиpelra I{a всю тepитopiro Укpaiни _ Koлишньoi мeтpoпoлii Kиiвськoi Pyсi. Cпpauroвaв
пpинциII aнaлoгii: Мaлoro Гpeuieю IIaзивaлI{ кoлись Bлaснe Гpeuiю (мeтpoпoлirо), a Beликoю Гpeкoлoнiзoвaнi гpeкaми зeшrпi. Ta хс aнaлoгiя
цiero
пpoслiдкoвyeться в iстopиuниx IIaзBax Мaлoi i Beликoi Bipмeнii, Бpитaнii, Пoльщi.
..Ha3Bи .Мaлa Pyсь'' i ..Bеликa Pyсь'' yтвopeнi
ЦpецЬKoю псиxoлoгielo i пiпrпи 3 сиIIодy цapгopotсЬкoгo пaтpiяpxa в l303 p. 3 спpaви yтBopeння Гaлицькo-Boлинськoi митpoпoлii'' (C.IПeлyxин).
..Poсiя'' пpипiulo дo Bпo6. У xvII стoлiттi с,IoBo
дo6п дякaм (чинoвникaм) цapя oлeксiя Миxaйлoвичal a тoдi вxе всiй дepxaвнo-цеpкoвнiй веpствi
нa чoлi з сaмoдеp)I(цeм. Пpoте ця IIaзBa зaгzUIьIIoпpийнятolo i oфiцiйнolo стaJIa IIe зpaзy. Щe y 1713
poui пoсoл Мoскoвii в Koпенгaгeнi oтpимaв poзпopядxe""я: ..У всiх Kypaнтaх (гaзeтax. B.I.,

сiйськoro, пpo щo й iншим пo всix дBopax писaнo''.
Бo й спpaвдi нiхтo в eвpoпi IIe пIIyтaв Pyсь (УкpaТнy) з Мoскoвiero. Taк, 28 лltcтoпaдa |'649 poKy
aмбaсaдop Фpaнцii y Пoльщi ApпaxoII писaB
сBoeмy ypядoвi: ..BeсЬ pyський llapoд' щo пpoстягaeться дo Литви i Bicrrи, пiднявся пpoти кopotlи''.
7. Цap Пeтpo I зadopoниB нaзиBaти Укpaiнy Pyссю. B Poсii бyлo зadopoнeнo тaKo:к слoвo Укpaiнa.
8. Teopiro е.днoстi Pyсi-Poсii poзpo1tтлvт y XVIII
стoлiттi нiмцi, зoкpeмa Ф.Мiллep. Kaтеpинa II зaIpoзIUra вciм нe згiдним iз цiero тeopiero тюpl'v{oю.
A пеpшим пoчaB дoBoдити' Щo Мoсквa _ сIIaДKo.
eMниця Kиeвa, щe B сiмдесятиx poкax XVII стo.
лiття peктop KиТвськoТ кoлегii i apxимaндpит Kиeвo-Пеuepськoгo мollaстиpя l.Гiзeль' Biн тex бyв
3 пoxoдx(eння нiмeць, i e пiдстaBи ввaxaти' щo
cBolo кoнцепцito oбгpyнтyвaв IIe бeзкoштoвнo.
У 1920 poцi oкyпoвaнy Зaхiднy Укpaiнy в Пoль-
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IIaпIy Мoскoвськolo' a
цьoгo paди зBoльтe зaстeperти, Щo6 дpyKyвaJIи Рo-

я.P.-B.) дpyкyloть деpxaвy

r75

IIaзиBaти ..МaлoпoльсKa
..pyсiнaми'',
BсxoдItя'', yкpaТнцiв
a ixнIo мoBy _
..pyсiнськolo''. Taкe стaBлeIIIIя
дo yкpaiнцiв знaйпrлo i ..нayKoвe o6rpyнтyвaння''. Haпpиклaд' пoльський iстopик Paвiтa-Гaвpoнcький у |923 poцi писaв' щo IIaзви ..Укpaiна'' i ..yкpaiнський'' _ цe
..
пroвiнiст пuнi вvт6pу1Kуl ... M. Гpyшевськoгo'' .
Пoдiбнy пoлiтикy IraзB пpoвaдив i лi6epaльниir
ypяд мixвoeннoi Чeхoс.rroв aчЧkliII|JI' нa Зaкapпarтi.
.9. У чoмy
пpичинa тaкoгo непpийнятTя сJIoвa
Укpaiна?
..iМ'я ..УкpaiЪa'' зpoстaeться
з с}IМи зМaгaIII{яМи
i нaдiями' з сим бypливим вибyxoм yкpaiнськoгo
х(IltTтяl щo Jvrя пiзнiшиx пoкoлiнь стae пpoBiдним

щi oфiцiйнo пoчaли
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вoгIIeм' IIeвI{чepпIrим джepелoм IIaцioIIaпьIIoгo i
сyспiльIlo-пoлiтичIloгo yсBiдoмлeIII{я' нaдiй нa
мox.пивiсть вiдpoдкeння i poзвolo'' (М.ГpyшeвськlтIт).

..Укpaiнa'' i
Знaчerrнeвим![ скJIaдниKaмII сJIoвa
p1lя укpaiнцiв, i F;tя iх зaxepлив}lх сyсiдiв зaвIIIe
..нeзa,Ie)Kнiсть'', ..вiдpoдxeння'', ..сo6у лvt тpи iдеi:
бopнiсть'' yкpaiнськoгo нapoдy. Toмy й бyлo ue
сJIoBo для yкpaiнoxepiв тpiскoro в oцi, тoмy ft lлaмaгaJIись вoIIи знищити нaзвy' шo6 зpoбитп зavlaдy сaмiй Укpaiнi.
10. Пoeднallня y с;roвi ..pyсский'' знaчeнь с'пiв
..pyський'' i ..poсiйсьKий'' дaвaлo i дae 6aгaтьoм
..зaeдинщиKaм'' poбити висIIoвKи пoдiбнo дo Coлxeнiцинa: ..Этo всe _ пpидyМalrllaя нeBдaвIIе
фaльшь, tlтo чyть не с IX BeKa сyщeствoвaJl oсoбьrй
yKpaинсKий нapoд с oсoбьlм lle-pyсским язьIKoм''.
Cпpaвдi, нi нapoд, нi йoгo мoвa тoдi не нaзивzlлисЬ
yкpaiнськими" Aле це зoвсiм нe oзнaчa€, Щo вo}tи
6улw poсiйськиМи' яK тle 6улvl poсiянaми члеIIи
..Гoлoвнoi Pyськoi
ствopeнoi y Львoвi в 1848 poцi
PaдvI,', нa щo нaтяKae Coлxeнiцин.
З тaким xе yспixoм мo)GIa 6улo 6 зapaхyвaти дo
poсiян Б. XмeльIIицЬкoгo' кoтpий кaзaв дo пoль.
ськoгo IIoслa: ,,Я cTaB yxe пaIIoм yсiei Pyсi i нe
вiддaм ii нiкoли''. Aбo Iце oднoгo Гeтьмaнa, якvltrt
п1дписaв ..ГaдяЦЬкий тpaктaт'': ..iвaн Bигoвський,
гeтЬмaII вiйськ pyсьKих Bлaснolo pyкoto''. I Мapкiянa IITarпкeвичa з йoгo щемлиBиМI4 pЯtKaМИi
Pуcька Jцс.mu нac poduла,

Pуcькамаmu нас noвuлa,
Pуcькa лаmu наc лtoбuлa

XIX. }IAЗBA нAIIioI Motsи
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lvfoгЛи себe 5,свiдoМЛIoBaTи
poсiянaми спoкоtlвiчнi 5,кpaiнщi, якi oДвiчllо ЖуIJlvl
нa беpегax ,(нiпpa, бiльlш як зa сiм стодiтЬ дo rrapoДКeнIrя М0сквиn зaсI{oBaI{oТ киТвським кня3rм, i
якa пoтiм y)кr сшu[a стoлицeк) Рoсiйсько[ деpr<aви?'' (Б.0лiйник).
Kнязь }opiй .(олгoрyкий, нaмaгaтoЧI{сЬ oвoлoдiти киiвськи}r llpeстoлot{' Bиpушив iз Ростовo-Cyзn.B P3/сь''.
Apxиспискoш Hифoнт
дa.пьськoi землi
тex irшoв з Hoвгopoдa в n.Pусь''. K0p0тк0 кa)(yЧи'
o.лiтoписцi нiдe нe вiдoбpaзwlИ [raзBy ..РyсЬo'
ст0сoBtlo пiвнiчнo-сxiдногo (цoбтo нинilшньoгo рoсiйB.i., я.Р.-ts.) гIaсrлrння'' (o.Укpaf}IсьKa
сЬкoгo.
нapoднiстЬ: нapиси сoщiaльнo-eкoнoмiчнo'i i eтrroпoлiтичнol iстоpiin', K., 1990, с. б2). Te x i в xyдoxнix твоpax: .o0 Pускaя зlЬ{JIe' yЖe зa xIIeлoNIянем eси'', _ tlитaelи0 E ..Сл0вi о пoлкy [гopевiм''.
Tоx xiбa }Ir ясЕI0' якoi теpитopii i яKФгo l{apotу
пеpIII зa всe сТосyвалp{сЬ сЛr>вa з коре}nеI!I р3lс_? I
xiбa не зpoзyмiлоl тIоМy бiдкaлись ..Nfaл6p6си'' 5'
XvIi[ стoлiтгi: *.EiдФмo lк бо, що ранilше були пtи
тl' щ0 тr[Trp Мсrсковщi: УРя,Ц, пеpшliсть i сашta назвa Рyсi вi.ц нaс дФ FIt{x шерейшли'' (Истоpия РyсoBъ ил}1 Мaлой Росiи, 1E46, с. 204).
11. Дo ..мосKоtsцiв'' tsiд нaс шерейшлa i нaзtsа М0ви. .....Лeксикальний i гpaмaтиuний мaтеpI{ял pyсЬкol мoви в XV[nx i XIX вiщi шoглиЕiyв I{0скoвський
дiялект i т0 тaк, щФ нoвоyшpatsJfеЕIa BелI{KорyсЬKa
лlтерaтypx{a МоEa дraвiть aтpибyт ..р3lський'' сoбi
пpисвoТлla' о,цьIaК tsсяКr неIloрoзyМiшe yпaло би, колут 6 велvtксJpyсЬкa мовa свiй MOсKoBсЬКий почaток
i iм'я зa,цrРх(aлa'' (c.Oгоtlовський). Щоб читaчi не
g
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пoдyМaли' щo це вигa.цкa yкpalllських нaцloнaJltстiв, нaвeдeмo твеpдxенtlя кIIязя H.Tpyбeuькoпo
Bи.цaтнoгo мoвoзIraBця i великoгo poсiйськoгo пaт_
pioтa, яKoгo настiльки x мo)с{a зaпiдoзpити B пpoyкpaiнськиx сIIМпaтiяx, як .Ц..Цoнцoвa y пpopoсiйськиx: ..yсiм вiдoмo, скiльки бypi виклvIKaJIo Bt|ItpaвлеIrня мoсKoBсЬкиx бoгoслyxбoвиx KIII{г 3a
львiвськими i киiвсьKимll зpaзкaми i дiяльнiсть y
Мoсквi киiвськиx yчених. Як 6и тaМ нe бyлo, в
xvII ст. киiвсьKa тpaдицiя цеpкoвнoслoB'янськoТ
мoBи lloдoлaлa rv1oсKoвськy, витiснилa ii в стapooбpядIIицьKе пiдпiлля, i сaмa зaцapюBaлa в МoскBi...''. A ця цеpKoBI{oслoB'яtIсьKa мoBa' ..ле)Kить B
oснoвi i свiтськoi poсiйськoi лiтеpaтуpнol N{oBи''.
Taк гoвopиB нe лиIIIе H.Tpyбeuькoй, a й iнпri нaйaвтoритетнirпi фaxiвцi з iстopiТ poсiйськoi мoви.
Якщo y твopенI{i poсiйськoi лiтepaтypнoi мoви
BизIIaчzUIЬIry poль вiдiгpaли yкpaТнськi yненi i цеpKoBнo-пoлiтичнi Дiячi, пpищепиBtпи iй веЛиЧeз}ry
кiлькiсть oзнaK pyськoi, тoбтo yкpaiнськoi, Мoви.
тo цe ax нiяк нe пoвиIIнo 6и 6ути пiдстaвoхo для
тoгo' щo6 yвaxaти yкpaТнськy мoBy ..нapеЧиlМ''
poсiйськoi, iТ мoлoдIIIoю сeстpoю i т.п. I теpмiн
..pyссKий'' тyт нe пoвиЕtе}I BBoДиTи B oМal{y. Aдxе
poсiяни aж дo xvIII столiття HaзvIв.aлУIcь МoсKoBиTaМи' a ixня кpaiнa _ N{oскoвieю.
12. Пoлiтикy iмпepськol PoсiТ щoдo Укpaiни i iT
МoBи дo6pe зНaЛИ i poзyмiли oсвiченi лloди eвpoпи. Taк, 2 л}отoгo t8б9 poкy .[eлямap poзiслав
членaМ сенaтy i мiнiстpaм Фpaнцii пeтицiro пiд нaзBoю ..15-мiльйoнний евpoпейський нapoд, зaбyтий в iстopii'', де' зoKpемa' писaB: ..Pyтeни мzlли
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paнiшe iм'я Pyсинiв i Pyськиx i бyли пoневoленi
MoскoвитaМи в миtlyлoмy стoлiттi, пiclrя чoгo нapoд.пotlевoлюBaч пеpейняв сoбi iм'я пepемo)кенoгo нapoдy дJIя тoгo' Щoби IIaдaти сoбi видимi пpaвa
нa вoлoдiнIrя цим lrapoдoМ. Taким чиIIoм' iмeнa
Pyськиx i Мoскoвитiв нинi здaloтЬся нaм синoнiмами' тoдi як спpaвдi д.пя iстopикa BoIlи paдикaJlьнo piзнi. [tе змiшyвaнIlя ДoзBoл}tJIo Мoскoвитaм
пpисвolти сoбi тaкo>к iстopilo Pyтeнiв. (...). I зeNfля
тoгo lrapoдy, який ми нинi нaзивaelvro Pyтенaми,
звaлaсь Pyссro i Pyтeнiеlo, a тoit нapoдt якvтfт мvт
нинi звемo Pyським' звaBся Мoскoвитaми, a iхня
зеIvr,ля
Мoскoвiеro. B кiнцi МиHyлoгo стoлiття всi
y Фpaнцii i в eвpoпi дoбpe вмiли вiдpiзняти Pyсь
вiд Мoскoвii. Як xe стzulaся ця змiнa? Bиклтoчнo
чеpе3 тe' щo вx<е цiлe стoлiття МoсKoвськvliт уpяд
пpaцюe IIaд TиМ' щоб дoмoггI,Iсь IIoвIIoгo зЛиITIЯ
зIIaчeння oбox циx нaзB''.
Oкpемi aBтopи пpoIloнyютЬ з Метoк) виIrрaBле}Iня сTaнoBищa I{е вxl{tsaти щoto poсiян eтнoнiм, пepeбpaний ними вiд yкpaiнцiв. Taк, Л.Kiпнiс пиIIIе:
..Певeн, пro кopiннiй pyсi (тoбтo yкpaТнцям)
Для
BипpяМлeI{ня Bлaсноi iстopиuнoi свiдoмoстi слiд
вiднoвити сBoIo зBиЧКy ЕIaзиBaти BeлиKy 6paтнro
нaцiro B I(oлиIIIнiй спосiб, як IIaзиBilли Гi paнitше,
тiльки iI i нiкoгo, кpiм нei. й[дeться' BлaсIIe' пpo
етнoнiм ..МoсKaлi'' (a6o ж ..мoсKaлЬстBo''n ..мoсквa'', ..Мoскoвський'' i т. iн.) ''.
13. Cepед пoлякiв вiд L6'I2 poKy пoIIIиpюeтЬся
веpсiя Гpoндськoгo прo те' Iцo IIaзBa ..Укpaiнa'' e
oзIIaЧенIIям oкpaiни' Iloгpaниччя Пoльщi. Haвiть
яKпIo пpипyсTитI{' щo ця нaзBa BиниKлa y XII
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стoлiттi, тo яким чиtloм' IraпpиKJIaд, Пepeяс;raBсьKa
зeмJIя мoгдa тoдi ввaxaтись oкpaTнoю Пoльщi _
нeвeликoi, нeстiйкoТ дepxaви, вiддaленoi вiд ПepeяqIIaBщI{Ilи? Kиiвськa Pyсь бyлa пoтyxнolо дepхaвolo з BисoкopoзBиIIеIIoIo культypoю. Koли y Kиeвi, Чepнiгoвi вxe 6улw вeличнi xpaмI{' y Гtroльщi
тiльки пoчI{нzUIи бyдyвaтись мzUIеIIьKi мoлитoвнi. A
лiтoписaння в Пoльщi виниклo нa двiстi poкiв пiзнiтпe, нix нa Pyсi, тa й тo лaтинсьKoIo мoвolo. ..Ha
)КtlлЬ' нaм' пoлякaм, нivoгo чутTaTkI3 IIepIIIиx Iшeсти
стoлiть нaшoi iстopii'' (Я.Пapaндoвський).
oкpaTнoro IIaзиBaIoть якyсь зeMJIIo тi лroди, якi
xивyть у цeнтpi, a не сaмi мeпrкaнцi oкpaТни. З
..Укpaiнa'' пpицьoгo I\diUIo 6 виlлпвaти' щo Ha3By
д-УМaлvl для yкpaiнцiв пoляки! Caмe в цЬoмy 5 сiчня 1939 poкy мiнiстp зaKoptoнниx спpaв Пoльщi
IIoлKoB}II,Iк Бек пepeкollyBaв кaнIvlepa ЕIiмeцькoгo
paйxy eфpeйтopa lШiкльгpyбepa (Гiтлepa) заoднo
'
дoBo.цяч}I йoмy, шo KapпaTськa Укpaiнa не Irцaе нiчoгo спiльIloгo 3 влaснe Укpaiнorо' чepeз щo KapIIaтсьKy УкpaТнy нeoбхiднo лiквiдyвaти (B.Koсик).
Heзвах<aroчи нa пpимiтивнy deздoкaзoвiсть тaкoгo TлyмaчeIIIIя слoBa ..Укpaiнa'', вoЕo дoxилo IIe
лиIIIe в пoбyтoвiй свiдoмoстi бaгaтьox пoлякiв, a Й
y IIOльсьKiй нayui дo нaIIIиx днiв. 1992 poкy вийIIUIa пoлЬськolо мoвolo ,.Iстopiя Пoльщi'' 0.ГaлецьKoгo (пepeклaд з aIIглoмoBIIoгo BидaIIIIя 1956p.)'
y якiй чI!тaeМo' пIo IIaзBy ..кoзaки'' дaли ..вaxкiй
для oзнaчeнIlя сyспiльнiй ЩУпi, яKa виниклa IIa
..Укpaiнio' тoбтo нa oкpaiнax
,
дepxaBи Ягeллoнiв''.
У uaси, кoли BпepпIe писЬмoвo згaдyeться Укpaiнa, K;rзимиp Спpaвeдлvlвутtrт нe вoлoдiв нaвiть
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всiмa пoльськиIuи 3eIvfJIями' IIe тe щo yкpatнськиМи'
i дo oстaннix мiг BуI,ЯBIIЯTI1xi6a щo слa6кий aпетит.
I{e вxе пiзнirпе, чepез пiвтopa стoлiттяn iнший Kaзимиp' якoгo пoляKи нaзивaIоTь Beликим, зpoзy_
мiвши, щo дopoгa нa зaxiд йoмy зaкaзaнa нiмцями,
..знaйtrшoв зa
цe зpaзy x зI{aчIIy кoМпеIlсaцiro нa
сxoдi, дe вiдкpились Мiulo не 6езмexнi пepспeктиви
дrrя Пoльщi'' (o.гaJleцький).
Рoзпoчaвши peалiзaцiro циx пepспеKTив y 1340
рoцin пoлякII з чaсolv{ зyМiли зaвoлoдiти всiero Укpaiнoю. A щoб yтpиМaтI( iТ в пoкopi, щoб дoBeсти
сoбi i iншиlд лeгiтимнiсть свoгo пaIIyBaIIня нa вpкiй
зerсrri, виKOp}тстoByBtlли нaйpiзнoмaнiтнiпli зaсoби,
E тol\iy числi й слoвeснi. tr{ьoмy мaJIa слyryвaти i
веpсiя, щo пoляKи oxpeстиllи Укpaiнolо сBoIo oKpaiнy. Як смiroть yкpaiнцi гoвopити IIpo якyсЬ сaмoстiйнiсть' кoли сaМa нaзвa ixньoi зeмлi свiдчить
пpo Гi пpиI{aлexнiсть дo Пoльцri?
14. Hе сIlpoмoглцсь I{a щoсь opигiнaльнiIпe i poсiйськi ..зaeдiнщiкi''. Boни теx вiддaвнa пишyть i
гoвopяTЬ' щo Укpaiнa _ цe oкpaiнa. Poзyмieться,
нe Пoльщi, a, яK здoгaдуeться пpot{икливий qитaч' _ Рoсii. I{ro дyмкy HaсTиpливo пpoпaryвaв вi-

toмий poсiйський цroвiнicт B.IПyльгiн,

якvтtrl

зaкликaв opгaнiзyвaти IIpoти yкpaiнствa xpeстoвий
пoхiд. Пoлтaвський rydepнaтop y 1914 poцi в paпopтi мiнiстpoвi внyтpiшнix спpaB Poсii пpotlollyвaв
..спoBo ..Укpaiнa'' пoясttloBaT*I ЯK ..oкpaiнy'' Poсiйськoi деpxaви в давнi чaси''. B oкpaiннoстi Укpaiни
IIepекoIIaнi i тi нинirпui poсiйськi дiяui' щo пpoпoнytoть aJlьтepнaтивy: aбo Укpaiнa зIIoBy пPиeдIryeTься дo Bеликoi Poсii, a6o _ вiйна. i зoвсiм не
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сyттeвo' щo стoлиuя мaйбyтньoi Poсii _ Мoсквa
згatyeться впeрIIIе яK м:UIeнькa зaстaвa пiд ||47
poKoм' a Мoскoвськoi _ Poсiйськoi _ Paдянськoi
деpxaBи щe дoвгo нa свiтi нe бyлo, кoли' нaпpl{клaд, Гaличllнy лiтoписeць IIaзиBaB Укpaiнoю y
1189 poui.
Cтpaurнo цiкaвo, як 6п тлyмaчI{JIи IIaзBy ..Укpaiнa'' тypки' кoли б нaшa зervl.,Iя сBoгo uaсy paзoм iз
Мoлдaвiero oIlу|HlиlIacЬy склaдi oттoмaнськoi Пopти?
15. Бyлo б пoмилкoBo вBDкaти' щo aнтиyкpaiнськi iдei йдyть лиIIIe iз Зaxoдy нa Cxiд, тoбтo з
Пoльщi дo Poсii. Tyт спoстеpiгaeмo двoстopoннiй
pyx. щe нa Iloчaткy нaцIoгo стoлiття одиII пoлЬський пoлiтик писaв: ..Рyсь-Укpaiнa e тpeтiм
склaдIIиKoм тpoТстoi eднoстi мaйбyтньoi Pечi Пoспoлитoi''. iдeя бyлa зaпoзичeнa y чoplloсoтeнцiв,
якi гoвoplUlll пpo ..тpиeдиItьlй pyсский нapoд''. I{я
дyмкa пpoдoвxye тлiти y сepедoBиrцi пoльських i
poсiйськиx yкpaiнoxеpiв i в наlпi днi.
1б. .Ц,o нaзви ..Укpaiнa', МaЛуI нeaбиякi пpетeнзii
i гaлицькi мoсквoфiли, пiдтpимyвaнi poсiйським
ypядoм i uopнoсoTеtlниМи opгaнiзaцiями нa KIIIaлт
..Cotoзa pyсскaгo нapoдa''.
Щoб скoмпpoмeтyвaTи
цю IIaзвy в oqax зaxiдниx yкpaТнцiв' вoIIи стBeptх(yB:uIи' щo iT видyмaлI{ ,,ЛЯхvl.,', aби poзuлеIIyBaTи
..едiнyro pyсскyк) нapoднoсть''.
17. Boiстиtly' мaв pauiro пoeт:
i на злo вopozсu|l зaciяла aalrc,

Haмaгaння yкpaТнoxepiв минyлoгo вияBилися
мapними. Taкими ж бeзпдЦIIими бyдyть сTapaння
ixнix нинiцrнix пoслiдoвникiв.

r82

Як ал-ltаз Оopozuй, яK mа зopЯ
'|cl.сL
i ciяmuлe вiк, noкu coнцe cmoimь,
I лuхu.ьt вoPoeал буde oui cлinumь.
(B. Caмiйлerlкo).
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Ha дyмкy x М.ГpyшeвсЬKoгo: ..3a пopiг iстopичIIиx чaсiв tля yKpaiнськoгo нapoдy Iv{Oхнa
пpvIйнятvl IV стoлiття нaшoi еpи' кoли ми мaeмo

вxe вi дoмoстi, кoтpi мo)кнa пpиклaсти спeцiarrьнo
дo lrьoгo. .Цo цьoгo чaсy ми мoxeмo гoBopити пpo
IIьoгo' яK пpo чaстиIIy сдoв'янсЬкoi гpyпи плеМeli...''.

xx. Пoxo.цxшнIlя I{AIIIGI п4oBи
1. iз iндоeвpoпeйськoi пpaмoBvl, Якa poзпaлaсЬ
нe пiзнiтдe 2,5 -3 тисяs poкiв Дo II.e.' з iТ пiвнiчrтoсxiднoi дiaлектнoi тpyпи, дo якoТ Bxoдили тaкоxс дi:UIeктII мaйбyтнix бaлтiйськиx' геpмaIIсьKиx' iндiйськиx тa ipaнськиx I\,{oB' впдiлwлacь слoв'янськa
IIpaмoBa. Boна пpoiснyвaлa IIoIraД 2,5 тwсяui poкiв
i пoчaдa pOзIIaдaтись десь близькo тpeтьoгo стoлiття н.e. I]eй пpolleс зaвеpIIIився B oснoвIloмy в
IIIoсToмy стoлiттi.
2. Бiльlцiсть гiпoтeз п(o,цo пpaбaтькiBщиIlи с,пoB'яII лoK:Uliзye ii цiлкoм aбo чaсткoBo I{a тepитopii
сyvaснoi УкpaТни, a зa геoгpaфiuнi оpieнтиpи пepeEa)I(нo бepyться .(нiпpo, .(нiстеp i Kapпaти.
3. Зa вiдoмoстями, зaфiксoвaними B гIaМ'ятKax
IIисeмIIoстi, iстopiя сxiдних слoB'ян ..пouaлaсь y VI
стoлiттi нa сaмoмy кpalo' B сaмомy Kyткy нaцroi
piвнини, нa пiвнiчнo-схiдних сxl{Jlax i пеpeдгip'яx
Kapпaт'' (B.Ключeвський)' te yтвopився вiйськoвий сoюз слoE'яtI, oчoлювal{ий дyлiбськиI{ кt{язeМ.
Пoдi6нi фopми пoлiтичнoi opгaнiзaцii суспiльстBa
6улll влaстивi й iнIдим IIлеМeI{aм.

Зpoзyмiлo' щO lloчaтoк фopмyвaIIIIя мoви збiгaeTьсs з пoчaткoшt фopмyвaI{IIя нapoдy.
Унaс.пiдoк мiгpaцiйнoi взaeмoдfi люднoстi ду лi6 сЬKoгo тa iнIпиx племiнниx oб'eднaньr a мolкJlивo'
зa певнoi yнaстi й нeслoв'янськиx племeн' сфopМУвaвся eтнoс' кoтpий нa пoчaтKy IХ стoлiTтя сTBopиB д{epxaвy' вiдoмy пiд нaзBоIo Kиiвськa Рyсь.
4. Чп iснyвaлa eдинa дaвIlЬopyськa мoвa' чи нaсeлeння Pyсi кopисTyBilлoсь дiaлектaмуI' a 3a мoBy
писеIuнoстi пpaвилa зaпoзичеIra paзoм iз xpистиян-

ськиМи кIIигaI{и цepкoвIloслoв,янсЬкa (дaвньoбoлгapськa) мoвa? Е{a цi питaIIIIя IIемae eдинoI вiдпoвiдi, як i нa питaння' Koли IIoчaпи фopмyвaтись
yкpaiнськa, 6iлopyськa тa poсiйськa мoBI{.
5. ..Haйвa>кливirшi фoнeтиuнi, тpaмaтичнi тa лeксичнi oсoбливoстi yкpaiнськoi рroви пoчEUIи зapoдxyBaтися й poзвивaтися Iцe з ХII ст.; y xtv-xvl
ст. у свoiй фoнетиuнiй систeмi' ЦpaМaтичнiй бyдoвi
i слoвникoвoМy ск.цaдi Boнa Bхre сфopмyвaлacЯ ЯK
oKpеМa сxiднoслoв'янськa мoBa
мoвa yкpaiнсь- мoBa''.
кoТ нaцii, yкpaТнськa нaцioнaльнa
Haвeдeний пaсax iз aкaдемiuнoi ..Cyиaснoi yкpaiнськoi лiтepaтypнoТ мoBи'' (Bстyп. Фoнeтикa. K., 1969, с.
l0-1l) вiдoбpaxaе oфiцiйнo-нayкoвий пoгля,ц нa
пoxoдХеtlня yкpaiнськoi МoBи.

МoBA l HAцiя

l8б

..единoпpaви.rrьнiсть'' цьoгo тilep6. oфiuiйнiсть i
..ПoчaтoK yтвopeнIlя poсiйдxeIIIIя IIe виIlaдкoвa.
ськoi мoви вi.цнoситься дo кiншя ХII ст.' кoли нa
пiвнiчнoмy сxoдi ствoploeтЬся сиJlьнe BoлoдимиpoCyздaльське князiвствo. (...). Пoчaтoк yкpaiнськoi
мoви тaKox пoв'язyeться з кiнцeм ХII ст., кoли вiд6yвaeться вiдoкper"шeння пiвнiчнo-сxiднoi Pyсi вiд
пiвденнoi'' (Ф.П. Фи.пин. Пpoисxoxteglle pyсскoгo' yKpaиIlскoгo и бeлopyссKoгo языKoB. Л. |972'
с.' б1). Bиxoдить, як6w нe вiдoкpемI,UIaсЬ пiвнiчнoсxiднa чaстинa Pyсi' тo IIe пoчaлa б фopмyвaтисЬ
yкpaiнськa МoBa' a тoчнiurе' мoвa' яKoIo poзмoвляЛvт Нa теpитopii Kиiвськoi Pyсi, не тpaнсфopМyвaлacь 6и в llaпpяМкy мaйбyтньoi yкpaiЪськoi мoBи.
I{е piвнoзI{aчIlo aбсypднoмy тBepд)Kеннк)' щo кoлп6 нe yтBopиJIaся pyмyнсЬкa мoвa' To IIa теpитopii
кoлI,IцIIIЬoi мeтpoпoлii Pимськoi iмпepii IIе виниKлa
6 iтaлiйськa MoBa' aбo, щo кoли б y Пiвдeннiй Aфpиui не сфopмyвaлaсь мoBa aфpикaaнс (буpськa
мoвa), тo нiдеpЛaндсьKa МoBa' кoтpa дaлa пoчaтoк
мoвi aфpиKaaнс y ХVII стoлiттi, тaк i зacтиrлa 6и
нa мiсцi...
7. Зpoзyмiлo тaкox' ЧoМy oфiцiйнa paдянсьKa
нayкa Bвa)Kaлa 3a пoчaтoк iснyвaння yкpaiнськoТ
,тpiyммoви XtrY столiття: сaмe тoдi пo.Iинar,TЬся
фaльнa iстopiя МoскoвськoТ дepxави.
Пpoте чиМulлo aвтopиTeтних yчениx (Ф. МiклoIIIич' A. lllляйxеp, o. БoДянський, П. )Kитeцький.
o. Пoте6HЯ Ta iн.) ввaxaлИ, Щo yкpaiнськa Мoвa
BI1ъi'ИwIa знaЧнo paнiruе ХIV стoлiтгя i бepe свiй пo.

зi

спiльнoслoв'янсьKoi мoви. AкaДeмiк
A.Kpимськvlit тlиcaв' щo yкpaiнськa MoBa yxе в ХI

ЧaтoK
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ltt7

стoлiтгi iснyвaлa ..як цiлкoм pельефнa' пеBtto o:]_
Ilaчeнa' яскpaвo.iндивiдyaлЬнa oдиниЦя''.
Tвеpд>кення пpo пpapyсЬкy lv{oBy _ непoтpiбlla
i пrкiдливa гiпoтезa' кoтpa тiльки зaIUIyTy€, iстopilо
yкpaiнськoi мoви, _ гoBopив e.Tимчeнкo. ..Tpи
сxiднoслoв,янськi мoви: yкpаiнськa, бiлopyськa Й
poсiйськa _ зpoст:ши незaJlexнo oднa вiд oднoi,
як I\{oBи сaмoстiйнi, i т. зв. ..пpapyськoi'' спiльнoi
мoBи нiкoли нe бyлo'' (i.oгieнкo).
Пoдiбнo вислoBл}oloтЬся й сyuaснi видaтнi yненi"
B ..iстopиuнiй нayui нe iснye достaтнiх дoкaзiв iснyBarrня eдинoi pyськoi.нapoд}roстi'', _ пиrше iстopиK-пoлiглoт O.Пpiцaк.
3веpтae нa себe yвaгу тe' щo нixтo }Iе гoвopитЬ
нi пpo спйьнoзaхiднoслoв'яtlськy, нi пpo спiльнoпiвдeннoслoв,янсЬкy нapoднoстi i мoви. Чoмy

x тaк настиpлиBO гoвopять пpo спiльнoсxiднoслoв'янськy нapoднiсть i мoву? Чи нe для
тoгo' a6ут зa дoПoМoгolо псeвдoiстopинниx мaнi..мoлoдrпий
пyляuiй Дoвести, rшo yкpaТнцi

6paт''?
B iстopioгpaфii rшиpoкo вiДoмa дyмKa М.МаpкeBv|Чa' зa яКolo BелиКopoс14
Нapoд, пoxiдний вiд
- сфоpмyваBся
yкpaiнuiв: yкpaТнський нapoд
B не3aпaм,ятнi ЧacИ,,, a вeликopyський Bу.I|иIК нadaraтo
пiзнitце 3 пеpеселенцiв iз теpитopii Pyсi-Укpaiни,
змiшaниx з yгpo-фiнськиМи i тropкськиМи плеМенaми. Taкoi дyМKи дoтpиМyeться чиМiUIo poсiйсьKиx вчeниx. A слaветний МoBoзнaBeцЬ KнязЬ
H.Tpyбeшькoй y 20-30 poкaх наllloгo стoлiття нaзивaB poсiян TypaнцяМи (тropкaми), якуlх Пor,днye
iз слoв'янaми тiльки мoвa.
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8. Tвеpдxeн}тя чи хoчa б пpипyщeння пpo дaBнiсть yкpaiнськoi мoви зpaзy oтpиМyвzuIи нe тiльки
нayкoвий, aлe il пoлiтичний пpисyд. Щe цap oлeксalrдp I звеpнyв yBary lra цитoвalle IIoльсьKим лeксикoгpaфoм Лiндe вислoBлIoBaнIIя Л.Гypськoгo
щoto пepшoстi yкpaiнськoi мoви сepед qпoв'янськиx.
Tезa C. Cмaль-Cтоцькoгo пpo близкiсть yкpaiнськoi IvloBи дo сepбськoi тa Гi пoxoдxення вiд пpacцoв'янськoi oдepxaлa з 6oку пoльських, poсiйсьKиx' a згoдoМ i yкpaТнсьKиx paДянських лiнгвiстiв
епiтeт ..нaцioнaл iстиvнo-фaнтaстичнoi''.
Biдомo, щo i лейтeнаIlт дepхбeзпeки CPCP Ko-

кoстикoE 3Bиt{увaЧyBaв aкaдeмiкa-пoлiглoтa
A.Kpимськoгo' нi6и тofl ..нaМaгaBся дoвeсти iстopичнy звepxнiсть yкpаiнцiв нaд poсiянaми i вiдсyтнiсть спopiдненoстi мix цими нapoдaМи i Moвaми''.
I{iкaвo, rцo цей cлiДчиtrl iнкpимiнyвaв 6vt знalloмy
poсiйськoМy aKaДеМiкoвi H.Пoгoдiнy, якиiт ..вiдвеpтo зiзнaвaвся, щo МzulopyсьKe i великopyсЬKe
нapiuuя piзняться мiх сoбoю бiльrше, нix мiх< iнIIIиМи слoB'яltськиМи нapiuuями, i нaвiть вiдмoвЛЯв,cЯвipитп, щo6 вoни НaЛe>Kа-rlll..дo oднoгO poдy''

(A.Kpимський).
..iнopoдцяМи'' спiлЬнo
3 eвpеЯМ|4 Ta iнrцими нepoсiйськиМи нapoдaми тpaктyBaB yкpaТнцiв Bеликo,цep)КaBний пoлiтик П. Cтoлипiн.
У шиpкyляpi l9l0 poкy П.Cтoлипiн нaкaзyвaB
I{е дoзBoляTи сTвopенtlя тoBapиств ..iнopoдницЬKиx' y тoМy числi yкpaТнськиx i евpейськиx,
незiUIехнo вi,ц uiлей, якi вoни стaвЛятЬ пepе,ц сo6o10".

xx. Пoxo.IIxЕнЕIя tIAIIIot

мoви

Xoчa yкpaiншi зapaxoByвaлИcЬ дo ..lдинoгo''

l89
Чи

..тpиeдинoгo'' poсiйсьKoгo нapoдy' нaспpaвдi iх нi..HиHi, бiльlце
кOл}l lle вBaxaли piвними poсiянaм.
poui гeнеpaл-aд'roнix< бyдь-кoли'
- писaв у |847
тaнт гpaф opлoв, _ хoЧyтЬ бyти фpaнцyзи фpанцy3aмI,l' rcpмaнцi _ геpмaIIцями' poсiяни _ poсiянaми i т.д. Це спpямyвaння' 3 oдIloгo бoкy, вельN{и вa)с.rlивe, бo I\,{oxe змiцнити сaмoстiйнiсть i силy
nrapoдy' з iнruoгo _ пopoд)Kyr, дxepeлo внyтpirпнix
зaвopyIIIеIIь' тoМy щo' яK пaнyюui IUIeмeIIa пiклyIoться пpo вiднoBлeнIIя свoei нapoдтroстi, тaк piвнo
x пiклyroться пpo цe i плeмeнa пiдвладнi: пoляки
мaлopoсixoЧyтЬ бyти пoлякaми' мaлopoсiяни
янaМи''. Пpoстo i вiдвеpтo: цe слoвa з IIpoeKTy дoпoвiдi цapeвi F{икoлaro I, oтх<е, Ira IIIиpoKy пyблiкy
I{е poзpaхoвaнi. Haгaдaемo' щo зa зaкoнaми Poсiйськoi iмпеpii eвpеi мoГли пpo)киBaти в Укpaiнi,, aлe
}Iе мaлI{ пpaBa пoсeлятися нa poсiйсьKиx eтнiчниx
теpитopiяx.
9. Ha питaЕIня: ..Як гoвopvlЛI4 B Kиiвськiй Pyсi?''
aкадемiк B. Kлroчевський вiдпoвiдaв: ..Taк, яK гoBopятЬ Мaлopoси''. 3а М. MaксиМoBичeМ' гoвip
pyськиx князiв тoтoхний гoвopoвi сyqaснoгo м'lлopyсьKoгo cеЛЯниг.a KиТвщини. ..У Kиeвi XII-XIY
стoлiть гoвopиЛи пo-l{i}лopyськи' aлe з вiдoмими
вiдмiннoстяМи вiд мaлоpyсьKoгo нapi.ruя Boлинi i
Гaличини; ця вiдмiннiсть нapiuuя збеpeглaсь i дo
нaшIoгo Чaсy'',
IIисaB B. Ягич.
3aувa>кимo, Щo мiх< дaвнiМи pyсичaми i сyЧaсtIиМи yкpaТншями iснye нe тiльки мoBIIa' a it лcуtxo-хapaктepoлoгi'rнa iдeнтиuнiсть, oднaкoвiсть
МeнтaлЬ}Ioстi. ..Укpaiнцi 6ули peaльнiстю щe зa
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KиiвськoТ Pyсi, iншa piт, щo вoI{и щe нe НaзуIBaлпcя укpaitlцями (як i стapoдaвнi aнглiйцi _ aIIг-

лiйцями, iндiйцi

ми).''_ цiлкoм

- iндiйцями, нiмцi - нiмцяcпylпнo пиIIIe П.KoнoнеIIKo'

ЦpyII-

тyloчись IIa нapoдoзнaBчoмy aнaпiзi: xiбa в ..Пoвчaннi дiтям'' Boлoдимиpa Мoнoмaxa нe вiдтyвaeтЬся y всiй пoвнoтi тaK влaстивa yкpaiнцям ..флoсoфiя C€pЦЯ'', щo iТ згoдoм llayкoвo oсNIИcII:rrлIkI
Cкoвopoдa i lopкевиu?
Iз визнaнIIя етIloмoвнoi бeзпepepвнoстi rra тepитopiТ KиТвщини вiд uaсy пoляtl дo нaших днiв
(Л.Бyлaxoвський) лoгiчнo BиIUIиtsaс тBept)кeння'
щo y мaйбyтнiй Укpaiнi гoвopилI{ мaйбyтньolo yкpaТнськoro МoBoIо. Щo x стoсyr,ться писeмнoстi, тo
всi ii пaМ'ятки стBopeнo ..yкpаТнiзoBalloю стapoслoв'янщинolo'' (A.Kpимський) .
I{я yкpaiнiзoвaнiсть мiсцями нaстiльки пoмiтнa,
шo M..(paгoмaIIoB мaв yсi пiдстaви сKaзaти: ..Cд096''
пepшIa yкpaТнськa tУМц a IUIaч Яpocлaвнп_
пiсня yкpaIнки''. A.Пaвлoвський з пpивoдy iншoi
с"rraветнoi пaМ'ятки писeмнoстi зayBaxиB: ..Читarони iстopilo лiтoписця PoсiйсьKoгo пpепoдo6нoгo
Heстopa, я в бaгaтьox мiсцяx вiдuyвaв, щo пoтpi6нo
6 знaттц мoBy мaлopoсiян''.
l0. Мoвнa ситyaцiя в KиТвськiй Pyсi, як i y всiй
тoгoчaснiй eвpoпi, хapaKтepизУBaJIacЯ poздвoeнiстro. oсвiuенi веpстBи насeлеIrlrя Kopистyвarrись лiтrpaTypнoю МoBoк) дaвньoбoлгapсЬKoгo пoxoдx(eнr^яI' a peшIтa члeнiв сyспiльствa _ piдноIo pyськolo
мoBolo. тoчнirше iT теpитopiaльними дiaлектaми.
Piзниця мix Pyсстo i Зaxiднoro €вpoпorо пoлягaлa в тoМy' Iцo.цaBньoбoлгapськa i pyськa мoBи 6улп

нAIIIOТ

мoви

19l

..CлoвeIIськъ языKъ и pyсЬ_
близькoспopiднeними:
Kыи едиIIъ eсTъ'' (лiтoпиcеrlь Heстop). I.le спpиялo

пolllиpeннro oсвiти, мaсштa6и як9i 6улп нa Pyсi
бiльшими, нi:к y лaтиIloмoвнiй 3axiднiй eвpoпi, i
пpoIIиKIIеIIнIo дo книхнoi мoви grriв тa iншиx еле..yкpaiнiзaцii стapoмerrгiв poзIvloвIloi мoви, тoбтo
qпoв'янщишtr{''.

11. ..Укpaiнiзoвaнa стapoсJloB'янщиIra''

_

дaBIIьopyсьKa пIIсeмI{:l мoBa пoIIIиpIoвuUIaсь пo всiй тe-

pитopii Kиiвськoi деpxaвll. ..A тe, щo B yсix шroIlaстиpяx кoлиIIII{ьoi Poсii IlkтcaJIIД цiero стapoyкpaiнськoro МoBqlo' тo в цьoмy IIемae нiчoгo диBIIoгo'
бo вся гpaмoтa y вoлoдiннi Pюpикoвичiв y сepедньoвiчнi чaси йшлa з киiвсьKиx мollaстиpiв. Цe x
бo бyлa мoBa тoгoчaсниx KyльтypIIиx лIotей, як y
19 стoлiттi poсiйськi двopяни в)кивuUIи фpaнцyзькy
мoBy зaмiсть piднoi...'' (Е.IльTнa).
I{я стapoслoв'яЕськa мoBa IIЯtЛa B oсIroвy poсiйськoi лiтepaтypнoi мoви, щo бyлo apryМellтoBallo
дoв едeIIo ътaiIвvtдaтнiшим и дo сл iд

н и к

aм и

р

oсi йськ o.i

мoви тa ii iстopii. ..Бaтькiвщинa нaшoi вeликopyсЬ-

кoI лiтepaтypнoi Ntoви _ Бoлгapiя. Aлe yтвopиJlaсЬ
вoнa y Kиeвi, дe вiдuyвaJla BIIepшe блaгoтвopний

yплиB IrapoдIloгo сepeдoвищa. Oстaтoчнo poзBIDIaсь BoIIa y Moсквi'' (A.IПaxмaтoв). Пpиpoднo,
щo ..yкpaiнiзoвaнa стapocпoв'яtlщиЦa'' нa poсiйсьKolvry гpyкгi п!.Ц,пaвaлaсь yпливoвi дiлoвoгo' poз-

МoвIloгo тa дiaлeктIloгo мoвлeння' тoбтo pyсифiкyвaлaсь.
Укpaiнськy виМoBy. цepKoBI{иx тeкстiв y Рoсii
збеpeгли лиIIIe сTapooбpядцi-бeзпoпiвцi (Б.Успeн-

ський).
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l2. Пoдiбнo poзBиBEuIaсь KIIиxIla мoвa i нa PyсiУкpaiнi, дe ..стapoслoв'янщинa'' зa3нaBaJIa IIoДaJIЬшoi yкpaiнiзaцii. I{e тpивaлo a)K дo xvIII стoлiття,
в кiнцi яKollo нa нapoдIlo-poзмoвнiй oснoвi пoчaJla
фopмyвaтись tloвa yкpaiнськa лiтepaтypнa мoвa.
(Ha зaxiднoyкpaiнськиx земJIяx стapa кIIDкIIa мoвa

зaTpИNIaЛaсь дoвIIIe' пoдeKyдI{ нaвiть дo XХ стoлiття). oснoви сyчaснoi зaгaльнoнapoднoi yкpaiнськoi
лiтepaтypнoi мoви oстaтoчtlo бyлo зaKлaдеIIo B
твopuoстi T.IIIeвчeнкa.
A ..сyuaснa poсiйськa лiтepaтyplra мoвa пpoдoBxye нiкoли IIе пepepивally тpaдицiro лiтеpaтypнoi
IuoBи KиТвськoi, y,цiльнoi i Мoскoвськoi Pyсi, тoбтo
мoBI{ цеpKoBнoслoв'янськoТ'' (Б.Унбeгayн) .
0сь uoмy МoBa твopiв дaвнЬopyськoi писeмнoстi
здaeться 6iльrшe пoдiбнoro дo poсiйськoi, нi>к дo yKpaiнськoi: ix зблиxyloть стapoслoв'янськi (дaвньoбoлгapськi) елементи. Biдчyтт я,, 6ЛvтзЪ;Koстi'' пoси,Iк)eться й uеpeз те' щo дaBllьopyськi тексти здe6tлъIIIoгo читaIoTЬ' oзByчyючи бyкви пo-poсiйсьKoмy'
тoбтo тaк' яK y сyuaснiй poсiйськiй мoвi, xoнa iснye
бiльшe шiдстaв oзвyчyвaти iх пo-yкpаТнськoмy.
13. .(eшo спpoщyюtlи пpo6лемy' }.loxнa KoIIстaтyвaти' щo сyчaснa лiтepaтyplla мoвa yкpaiЪшiв гeIIеTичIIo пoв'язанa з poзмoвIroю (xивolo' нapoднoтo) Мoвolo KиТвськoi Pyсi, a лiтepaтypнa мoBa poписeМнок) мoBoк) Kиiвськoi Pyсi, тoбтo
сiян
- з
пepel{есeнolо
3 БoлгapiI i ..дaвньopyсифiкoвaнolo''
(yкpaiнiзoвaнoro) в Kиeвi цepкoBнoс.ltoв'янськolо
N,roBolo.

хх. Пoхo]IxЕння нAIIIOI
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..3a пiдpaxyнкaмI{ aкaдeмiкiв A.A.IIIaхмaтoвa i
Л.B.Щеpби, близьк0 IIoлoBини rлeмеIlтiв сyuaснoi

мoви
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poсiйськoi лiтеpaтypнoi мoви
зa пoxoд)кeнняМ
KIIиxIIoсJIoв'яItсьKi, I€IIeTичI{o пoв'язaнi з пiвденEoqпoв'янсьKoк) дaвньoбoлгapськolo мoвoro. ЕлеМеI{ти сxiднoспoв'янськi скJIaдaIоть ii дpyry IIoлoBиIIy. Baxкo сKaзaти' чoгo бiльIIIе в цiй схЦнocrloв'янсьKiй пoлoвинi сyuaснoТ poсiйськoi лiтepaтypнoi мoви _ yкpaiнськo-бiдopyськoгo чи Bлaсне
poсiйськoгo' B yсякoмy BипatKy дy>кe бaгaтo спiльнoгo сxiднoсJloв'янськoгo'' (B. )Kypaвльoв).
Як бaчимo, poсiйськa лiтepaтypнa мoвa дae
бiльше пiдcтaв yBaxaти ii зa ..гiбptцнy'', ..штyЧtly'',
oднaк тaKими епiтeтaми чoмyсЬ (зpeшrтoro, вiдoмo
uoмy) нaдiляeться yкpaiнськa lv{oBa. Koли б вiдoмий poсiйський шoвiнiст B.IIIyльгiн бyв кpaщe пoiнфopмoвaнпtrl y циx п}tтaнIlяx' тo сaмe poсiйськy,
a нe yкpaiнськy мoвy вiн нaзвaв би ..oкpoшкoй с

-

бoтвиньйoif'. Ь взaraлi, НaзrтBaTII мoви ..гiбplцними'', ..IrепpиpoдIIиМи'', ..гoлoцними", ..дpyгoсopтниIvlи'' i т.п. МoxyтЬ хiбa щo вЧенi, ..кo1pi пpимiпIyIoтЬ дo нayки пoлiтикy i кoтpi в xpaмi IIayKи e
IIe хrеpцями' a тopxlrиKaми' щo пpoдax i кyпiвлro
тBopяTь'' (A. Kpимський).
14. oстaннiми poкaми в Укpaiнi з'являloться
пyблiкaцiT, aвтopи яких Kopeнiв yкpaiнськoi мoви
дoIIIyкyють в iндoeвpoпейськiй пpaмoвi. ПoнoвлroIoтЬeя в o6iry дoслiдxeння yчellиx миtlyлoгo сToлiття (Е.Kлaссeн, A.Чepткoв, М. Kpaсyськttit тa
iн.), зa яKуI.NIут yкpaiнськa _ oдIIa з нaйпеplпиx iндoeвpoпeйськиx мoB' a нaш нapoд
- oдиH iз нaйстapiIших tepxaBlrиx етнoсiв. Пoгдиблюeться
BиBченIIя спopiднeнoстi yкpaТнськoi мoBи з сaнскpитoм _ лiтepaтypнoю мoBoIo iндiйських apiiв, кoтpi
9 2!t

4,
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teкiлькa тисяч poкiв тoмy пpoxивzulи в пiвнiuнoмy
Пpиuopнoмop'i.
.ЦoслiдниKaми дoвeдello' щo нaйдaвнiший шap
..Piтвeди'' (бл. 4500 . 2500 p.p. дo н.е.)
книгI(
дaвньoirЦiйськиx сBящeIIIIиx гiмнiв, пoв'язarтпй з
теpитopiеrо нa пiвнiч вiд Чopнoпo мopя.
Гiпoтeзи тaKoпo тI[пy зaoxoчyloть дo пolпyкiв iстopиIrниx витoкiв нapoдy' дo вiднoвлeЕня iстopиvнoi пaм'ятi, стIrмyлюIoть нayKoBi дoспiдxerтня'
IIе кaxyчи в)Ke пpo пoзбaBлеIIIIя Ilapoдy вiд кoмплeKсy мeIIIIIoBapтoстi i змiщrення нaцioнaпьнoi гiд.
нoстi. Цiлкoм пplrpoдIlo' щo BoIIи виKJIикaк)ть гrriв
i oбypeннЯ Tуtх| хтo вiдмoвляe yкpaiнськiй мoвi тa
ii нoсieвi нe л}IЕIe в пpaвi IIa Bлaснy iстopiro, aлe Iт
y пpaвi нa iснyвaння.
3 oглядy нa цe тyт кpaщe пepeбiльшellня чи IIaвiть пoмилкa, нi>к yкpaiнoфodський IIIтaМп типy
..не бyлo, IIeМa i бyти нe мoxe''. Tим бiльшe, щo,
як кaзaB oдиII спaвний фiлoсoф, e pеui, в якi нeмoxJlивo пoвipити, .шe IIемa peвeй, яKиx IIe мoглo

6

6утvт.

ххI. УкPAiIriздЦlя
... IЦe B-arryeв cк с,rlд нe пoмep,

як

yxe Кaraнoвl{t| xивe.

Fiля них' як мoш.lвa, xo.lryl,

l вкpaiнeць дo тoпo вжe 3вик'
щo йoмy l куxl, l свol

виpивaюпъвiкaмиcзик.

П.Cxyнць.

1. Уxe дpyпrй paз y нaпIoмy стoлiттi в Укpaiнi
йдe мoвa пpo yкpaiнiзaцiю. З цим пoIIяттям пoв'язaIIo чt'lluftulo piзниx спeкyляцiй, фaльшиBI{х тлyмaчeIIь i нaвiть Ireдoлyгиx aнекдoтiв. Усe ц", ot"u*,
вiддзеpкaлюe стaBлеIIIIя дo yкpaiнськoгo нapoдy i
йoгo мoви iхнix нeдo6poзиv.пивцiв тa вiдкprтrиx вopoгiв. Boднoчaс yкpaiнiзaцiя пoтpeбye oб'eктrrвнo-

ro висвiтлeIIIIя.

цiю, дepyмyнiзaцiю тoщo) xI[ття IIa тepеIrax пpoxивaIIня yкpaTнцiв.
Укpaiнiзaцiя нa пiдpoсiйськiй Укpaiнi poзпouaлaсь щe в цapськi чaси' ..яK тiльKи пoвiя.пo тpoxи
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легIIIиМ дyхoМ пiсля пoЦpoмy PoсiТ дiтoм 1915 poкy'' ('Ц.,Цoporпeнкo). Boнa iнтеrrсифiкyBaJlaсь пiс.пя

Чoмy кypкyлi i oфiцеpи вvtpilllvтлл бopотися з PltдяIIсьKoIo Bдa,цoto 3a дoпoмoгoro yкpaiнськoТ МoBи
сaмe I{a Kyбaнi, y пoстaнoвi нe сKaзaIIo. Зaте вoltit
зoбoв'язyBaлa|
..Heгaйнo пepelrесTи нa ПiвнiчЕIoмy Kaвкaзi ДiлoBoдстBo pa,цяllськиx i кooпepaтиBниx opгaнiв
..yкpaiнiзoвaниx'' paйoнiв, a тaKox yсi гaзети i
)KypIIaли' якi видaroться' з yкpaiнськoi мoви нa
нaйзpoзyмiлirпy для кyбaнцiв, a тaKoж пiдгoтyвaти
i дo oсeнi пepевeстуI вrIKIIataIIHЯ B IIIKoЛaх нa
poсiйськy Мoвy. цK i PЕIK зo6oв'язytoть кpaйкoм
i кpaйвикoIIKoМ теpмiнoвo пepeвipити i пoлiпrшити
склaд пpauiвникiв в ..yкpaiнiзoвaних'' paйoнax.
15 гpyдня 1932 poкy цro пoстaнoвy пpoдy6лювaлIа I)I.Cтaлiн i B.МoлoтoB y телeгpaмi ЦK pеспyблiкaнськиx кoМпapтiй, кpaйкoМаМ i oбкoмaм, гoлoвaМ Paднapкoмiв, кpaй- i oблвикoнкoмiв. Bимa_
гaлoсь пpипиtlити yкpaiнiзaцiro в Укpaiнi i в yсix
paйoнax CPCP' дe KoМпaктнo пpoх(ивaли yкpaТнцi:
нa Kyбaнi (2 мiльйoни), y Kypськiй (1,3 мiльйoни), Bopoнезькiй (1 мiльйoн) o6лaстяx, нa Д.aлeKoМy Cxoдi, y Cибipy, y Typкестaнi (пo б00 тисяч).
4. УкpaТнцi тa кpaшi пpeдстaвHvIKИ iнtuиx нaцioнaлЬнoстeЙ cлpиitняли укpaТнiзaцiю яK вияB iсTopиuнoi спpaBедливoстi, кoтpий Мaв нa метi pеztлiзaцiю нaцioнaльrlo-МoB}lих пpaв yкpaiнськoгo I]apoдy. Haспpaвдi )I( зa yкpaiнiзaцiero сKpиBaЛoсЬ HzlМaгaння бiльшroвицькoгo CPCP з6уpити кoлoнiaльнi кpaiни i тим laBДaTvI yдapy iмпеpiaлiзмoвi,
якIцo Bже не B,цaлoся cпaлЙти йoгo в пoжежi свiтoвoi pевoлrouiТ.
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Лrотнeвoi peвoлroцii |9|7 poкy i oсo6ливo пiд вaс
iснyвaння УнP, кoлI{ yкpaiнськa Мoвa cTaлa tep)KaвI{oIo.

У

стaвлeннi дo неi бiльшoвицький pexи}r Bияпpям}rм сIIaдKoeМцем poсiйсьKoгo сaмotepхaBстBa. Уxe 16 ЦpyдIIя l9l7 poкy вepxoвний гoлoвкoмal{дyBaч збpoйниx cI|Л paц,Янськoi Poсii
М.Kpи.rreнкo виtaв IIaKaз пp}IпиIIити yкpaiнiзaцiю
y вiйськoBиx чaстиI{aх.
3. У вyжuoмy, iстopioгpaфiuнoМy' знaтIeннi yкpaТнiзaцiя
це пepioд y xиттi paдянськoi УкpaТни
вiд пoстaнoви Pa,ци Hapoдниx Koмiсapiв l923 poкy,
в якiй бyлo пpoгoлollleнo кypс нa yкpaiнiзauilо, дo
телегpaми з Мoскви з BиМoгolo пpиIIиниTI{ yкpaiнiзaцiю.
Укpaiнiзaцiя бyлa пpипинeнa Пoстaнoвoro ЦK
BKП(б) i PнK CPCP вiд 14 Цpyдllя 1932 poкy, в
якiй, зoкpемa' гoвopилoсь:
,,7. Оco6ливo
ЦK i PHK Bказye Пiвнiчнo-Kaвкaзькoмy кpaйкoмy i кpaйвиКollкoмy' щo лeгкoвa)кнa' такa' щo нe Bипливae з KyлЬтypниx iнтеpeсiв нaсeлeння' не бiльrцoвицькa ..укpaв.vIBcЯ

iнiзaцiя'' мaйxе пoлoBини paйoнiв Пiвнiчнoгo

Kaвкaзy пpи пoвнiй вiдсyтнoстi кoнтpoлIo зa yкpaТнiзauieк) trlкoли i пpеси з бoкy кpaйoвиx opгaнiв, ДaЛa Лe|aЛьнy фopмy вopoгaМ Paдянськoi
в.ЛatИ,цля opгaнiзaцii oпopy зaхoДaМ i зaвдaнням
PaДянськoi влaди з бoкy куpкyлiв, oфiцеpствa,
peемiгpaнтiв-кoзaкiв' учaсникiв Kyбaнськoi Paдут i
т.Д.''.
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Укpaiнa пoвllннa 6у лa слaтп пp}rклaдoм виpiшeння нaцioнaJlьI{oгo
(Л.Kaгaнoвиv), a
NIaЛa бyти викop
тaлiстичнoi Пoльщi, Pyмyнii i ЧeхogloвaчЧиIll{' дe
пpoxllв.lлo бaгaтo yкpaTнцiв. Уxe в |923 poцi C.
Пeтлropa пI{сaв: ,.Bзaгaлi спpaвa yкpaiнiзaцii спpaвляr BpaxеIltlя пeBIIoгo тaKтичIIoгo хoдy з бoкy
бoльшeвикiв...''.
5. Укpaiнiзaцiя в;уlKlII4KaЛa нeсalvfoвитy лють i
злoбy yкpaТнoxepiв yсix кaтeгopiй: вiд 6iлoeмiгpaнтiв дo ..кepiвникiв пapтii i ypядy'' , вiд ..Ивaнoв,
Ire пoмIIящиx poдствa'' дo ..видaтниx письМеIIIIикiB''.
He 6у лut виняткoМ i кoмyнiсти-..iнтepнaцioнaлiсти''. HaBeдeМo слoвa видaтнoгo дiянa BKП(б),
..yлroблeнця
пapтii'' H.Бyхapiнa: ..TpaтrляIoтЬся тa..гoспoдa''
кi rпaнoвнi
(y BKП(б) _ B.i., я.P.-B.),
якi зaпeвIIяIoть' щo нaшa нaцioнaльнa пoлiтикa,
кoли йдeться, скaxiмo, пpo poзвитoк yкpaТнськoТ
МoBи в Укpaiнi' тIopксЬKoi мoви в Aзepбaйдxaнi i
т.,ц.' o3нaЧae пplrни)кeнIlя ..poсiйськoi кyльтypи''.
Cтapa вeлиKoдepxaBницьк a rIуIхa' iгнopyван'"
"с'кoi iнrпoi нaцii як нaцii дpyгoгo сopтy' ..iнopoдI{aдyтa' чBaIIлI{Ba iдeoлoгiя poсiйськoгo
Цi"'',_
..6apkl,Ha''. (...).
Ha Укpaiнi ми бaчимo iнoдi, як
poсiйськi eлeМellти нiзaщo нe xoчyTь виBчaти yкpaiнськoi мoBи. Boни 6aчaть y систеМaтичIloмy
пpoBeдeннi yкpaiнiзaцii вияв чoгoсь тaKoгo' шo пiдpиBae чeсть i слaвy ..Poсii''. Boни toсi в дylпi
дивляться нa Укpaiнy як IIa ..Малopoсiro'', кoтpa пoвиI{нa пoстaчати вapeники Ta ..Мaлopoсiйськe сa-

r99

лo'',.тaнцк)Baти гoпaKa й т.п. NI'I'Kop'|cтi спpaвжtliх
..poсiян'', ..Poсii'' т.п. oця ..бapсьKa'' BелиKoдсp-

i

)КaBницькa iдeoлoгiя пpoсoчyeться вниз''.
Biд.пyння цЬoгo KopoтKoгo пеpioдy (пapтiя пpистyпилa дo здiйснeння yкpaТнiзaцii y квiтнi |925
М сеKp

p
y

i нинi

УPCP

тa пpoгoлoIIIeнIIям IIeзUIexнoстi УкpaТни.
6. Peклaмyloчи ..Poсiйський Coroз'', A. Coлжe..Hiякoi нaсильIlицькoi (a
нiцин o6iцяв i зaстepiгaв:
нe llaсильницькoi? _ питae П. KoнoнeIIKo) pyсияк
фiкaшii (aлe ir нiякoi нaсилЬIlицькoi yкpaтнiзaцii,
з кiнця 20-x poкiB)...''
Як xe гiИГIIЯДaЛa,,:яacv|лЬ:нltlцьKa yKpaiнiзaцiя''
rraспpaвдi?

L927 poку

цK KII(б)У в

зaявi дo Koмiнтepнy

кoнстaтувaв ..пеBний тиск IIa гpyпI{ poбiтникiв i нa
члeнiв пapтii poсiйськoi нaцioнaтriстичнoi BeлиKoдep)кaвнoi стихii, щo пpaгIle нa Paдянськiй УкpaТнi
з6epeгти зa poсiйсьKoю кyльтypoю тe пpивйейoBaI{e стaнoвиtце, щo BoIIa мzUIa йoгo зa цapизмy...
Цe виявляeться:
1) y змeнrпeннi знaчeння Укpaiни яK чaсTини
CPCP, y пpaгI{eннi тлyмauити yтBopeння CPCP як
фaктиuнy лiквiдaцiro нaцioнaльIlих pеспy6лiк; 2) у
спpo6i зa Bсякy цiнy збepeгти пepeвary poсiйськoi
мoBи y внyтpitшньoМy дepжaBlloМy' гpoМaдсьKoМy
i кyльтyp}IoМy xиттi Укpaiни; 3) y фopмaJlьI{oмy
стaвленнi дo пpoBeдеIrня yKpaiнiзaцii, щo ri BизIIa€,ться лиIцe.нa слoвaxi 4) У IIeкpиTичнoмy пoвтo-

peннi цroвiнiстичtlиx BeликoдepxaBlrиx пoглядiв
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пpo тaK 3вalry пIтyчIIlсть yкpalпr3aцrr' цpo lle3poзУInlЛuIft NIЯ Нapoty ..гaлицькпit язttк'' тoщo...; y
IIaдтo тeндeнцiйнoмy poзyмiннi oKpeмиx llepeKpyveнь пiд чaс пpoведeIIIIя yкpaiнiзaцii i в спpoбax
пoдaтI{ ix як uiлy пoлiтичIry систeмy _ пopyIIIенIIя
пpaв нaцioнiulьtlиx мeншoстeй (poсiйськoi, eвpeй-

paтoм' пoз6aвленa щ}rpoстуl iт 6eзпoсеpеднoсти'
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ськoi...) ''.

7. 3axисниKи ..пpaв нaцioнa;rьнIrx мelццoстeй'' i
..пpaв ЛIoдl4tlv|,' нe згaдylоЪ,
Щo пapalleльIlo з yкpaТнiзaцierо йшпo lleчyвaнe IIищеIIIIя yкpaТнськoгo
Ilapoдy: poзгpoМ УкpaТнськoi Aвтoкефarlьнoi Пpaвoслaвнoi I.{epкви, poзгpoм Укpaiнськoi Aкaдeмii
IIayK з пpипиIIeнням ii видaвниuoi дiяпьнoстi, poзЦpoм yкpaiнськoi кooпepaцii, пеpeс.rriдyвarrня i фiзичнe зIIищeнЕя yкpaiнськиx письмeнникiв, pе)кисepiв, aктopiв i т.д. oднaк гeнoцидy сepeд iнтeлirrнцiТ BияBиJloсь зaмaJlo. У L9з2-|933 poкax 6yв
yлalllтoвarrий штyuний гoлoд' зa дoпoмoпolo яKoгo
бyлo вимopенo мiльйoни селяIt _ стиxiйниx нoсiiв
yкpaiнськoi мoви. Cтaлiн Bинищyвaв yкpaiнсьKиx
сeляII пepeдyсiм тoМy' щo вoIIш yкpaiнцi, a вxe тoдi
тoмy' щo вolrи ceЛЯI|II' (P.Koнквeст).
УкpаiнськoмoBllиx гpoМatян BиМopдyBaIПI нeзpiвняннo бiльшre, нix yдaлoся ..yкpaiнiзyвaти'' poсiйськoмoBIIиx. Ta й щo тaм тi ..пepеттr6ьr'' yкpaiнiзaцii, нaвiть якщo BoнI{ спpaвдi 6ули' в пopiвняннi з aгoнieю зaтеpopизoвaнoi' пoчeтвepтoвalloi нaцii!
8. У циx yмoвax дyмaти' IIe те щo po3мoBJIЯTtl
пo-yкpaiнсьKoМy 6улo pvtзtlKoBallo. ..Biдipвaнa вiд
cвoei eдинoi пoтeнцiйнoi сyспiльнoi oснoвЦ' flaсАtxyBaIIa нeyкpaiнсьKoto пapтielo й дepxaвниI{ aпa-

20r

пoстiйнo вpiвнoвaxyBalla aнтиукpаitlсЬкими зaxotaМИ _ yкpaiнiзaцiя в oчax пеpeсiннoгo poсiйсьKoгo чIl пpopoсiйськoгo мiщyxa виглядiUIa нa кoмeдiro, Bpяди-пoдI{ 3 tpaмaтичtlими IIoTкaми' .lле
всe-тaки кoмeдilo'' ([o.IЦевeльoв).
,,Я 6ув IIеBдoвoлeний тим, яK пpoBoдиJIaсь yкpaТнiзaшiя; я стpaxдaв, 6aчaчи самi тiльки yкpaiнськi зaтюлoвKи в гaзeTax (тeкст poсiйський); я чeкaB' кoли здiйсниться пpopoцтвo Cкpипникa, i в
yкpaiнськиx мiстax зaгoвopять пo-yкpaiнськoМy'',_ писaв М..Цpaй-Xмapa 1936 poкy в тropмi,
зa декiлькa днiв дo засJIaння IIa Koлимy, звiдки вiн
yxe нiкoлI{ IIe пoBepIIyBся. Taк i BkItЛЯДaJIa yкpairriзaцiя: зaгoлoвoк yкpaiнськvlih' a тeKст poсiйсьтoПo B тюpкий. A xтo цим бyв нeзaдoвoлeний
мy aбo в кoнцтaбip.
9. !'ля poсiйськиx i пpopoсiйськиx llapтдep)кaпapaтникiв тa мiщaн-oбивaтeлiв yкpaiнiзaцiя бyлa
кoмeдiero. A для yкpaiнцiв вoнa зaкiIlчI4IIaсь aпoкaлiптичнoro тpaгедiero.
Xoчeться paзoм iз iстopикoм Я..ЦaшKeвиЧeМ зaпI{тaти: чI{ нe бyлa yкpaiнiзaцiя стpaтeгiuним oIIIyкaIIстBoм' po3paxoBaнI{ltt IIa внyтpiшнiй i зoвнiшнiй
pиIroк i чи не 6yлa вoнa lllиpoкoмaсшrтadrroro пpoвoкaцiero' сKеpoвal{oк) нa вияBлеIlня, a пoтiм нa
виIIищeння нaфoнaльнo свiдoмиx eлeмeнтiв?
10. Укpaiнiзaцiя Укpaiни ri{oxe сJIyryвaтI{ iлюстpaцielo дo вiдoмoгo B}IслOвлк)BaIIня' щo iстopiя
пepший paз висTyIIae y виглядi тpaгeдii, a дpyпlй
paз пoвтopюeться y виглядi фapсy. Cтaпiнськa yKpaTнiзaшiя зaBеpIIII4пaсь тlеtloцидoм' мaсштaби якo-
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гo llepeвeplпyloть бyдь-якi мaсoвi IIищeIIня нapoдiв, вiдoмi в iстopii. Hинi 6ataтo xтo xoтiв 6ll зpo6vттуt з yкpaiнiзaцii фapс. Пpoтe вoнa нaбyвae дeдaлi дpaмaтичнiпroгo xapaKтepy. Пiд пpикpиттяl"r

вистyпiв пpoти нaсиJIьIII{цькoi yкpaiнiзацii йдe щe
iнтeнсивнiший, нix paнilпe' нaстyп нa yкpaiнcькy
мoвy. Coцiaпiстичний кaмyфляx вiдкинyтo _ пpиIlуIHwItтcь зaнyдливi poзМoви пpo тyp6oтy piднoi
пapтii i uepгoвoгo тoвapиIIIa Boxдя' пpo ленiнськy
oсдpyxбy нapoдiв, пpo poзквiт Тxнix мoв i T.д.t
...(pyxкiльки Bсe цe IIе дzUIo бaxaних peзyльтaтiв.
бoro здpy)сeнi'', лeдь зaчyвruи вiтepeць свoбoди,
poзбiглися пo свoix нaцioнaльIrих кBapтиpax i нe
дyМaють пoBеpтaтись дoбpoвiльнo в paдянський
rypтoxитoк. oтox iх бepyть зa гopлo iнrпими мeтoдaМи.

1l. Xтo

IIe зI{ae сBoгo миtlyлoгo, тoй нe вapтий
Пpистyпaloчи uеpгoвий paз дo
мaйбyтньoгo.
сBoгo
yкpaiнiзauii, мyсимo BpaxyвaтI{ гipкий дoсвiд нaIIIиx пoпеpeдникiв i зpo6ити те' чoгo iм дoсягти не
сyдилoся. Aдxе yкpaiнiзauiя _ це звiльнeння вiд
aтpи6yтiв кoлoнiaльнoi зaлexнoстi, це пoвepнeння
..Я''.
нapoдoвi йoгo нaцioнaльнoгo

xxII. MOBA i lшкoлд
Хтo в мaйбутнiм хoне >кить,
Toй всiм сepцeм зaкpичитЬ:

..B piлltiЁl
tшкo.lti piднa мoвa!''

тoro в нeдoлi
[Iaura мpiя зoЛoтa,
I спасе

Ь'.xffn."x"Jffill;.*",,.

o.oлeсь.

l. IШкoлi нaЛехить пpoвiднa poлЬ y МoBlroМу вихoвaннi нapo,цy. Пеprшi в iстopii лк)дствa IIIкoли виНИKЛуl з МетoIо BиклaдaнHя МoBи. Haвiть кoли lце
не бyлo ПисеМ}Ioстi y дaвнix кeльтiв i apiiв, y ниx
icнувaли шIKoли, де BиBчaлись сBяIIIеннi гiмни й
oпoвiдi Ta TлyМaЧИлacЬ МoBa циx твopiв.
2, Koлп фyнкцii шкoЛи poзlIIиpюBaлИcЯ' Bсе oднo BиBчення МoBи зaймалo oснoвнy ЧaстиIry нaBЧzlльI{oгo Чaсy. У сyнaсних poзBиtlениx кpaiнax нa
вивчeЁня piднoi тa iнoземних МoB y сеpеднiй шкoлi
вiдвoдиться бiльrпe пoлoBиI{I{ IIaBчaлЬHoгo Чaсy.
П.Лaн>кевен' Лaypеaт Hoбелiвськoi пpeмii в гaлyзi
фiзики, зaпpoПolryвaв y Фpaнцii вiдвести I{a МoBFIе
нaBЧaнHя 55}., навvaльлуIx гoдиH.
3. lIIкoла пoтpеб-ve нopмaлiзaцii мoви, iТ eднoстi
i стaбiльнoстi, вoнa e глибoким KaнaлoМ IroIIIиpеtl-
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ня i зaкpiIUIенIIя мoBIlих l{opМ. trIIкoлa беpе aктивI{y yчaсть y збеpe>кeннi цiлiснoстi мoвнoi спiльнoти. Мiхс мoBolo i шкoлoro iснyе взaeмoдiя i звopoтний зв'язoк. Coцiaлiзaцiя людини, ii стaнoвЛенIIя як luleнa сyспiльствa зIIaчнoю мiporo вiдбyвaeться y пrкoлi.
4. Усi шкiльнi пpeдмети' кpiм iнrших Мoв' B yкpaiнськiй цrкoлi пoвиннi BИwIataтvIся yкpaiнсЬкolo
Мoвolo' ..бo нayкa чy)Kolo мoвoк) IIe пyскae в лIoдtlнi гли60к0г0 кopiння'' (i.oгieнкo) .
Ученi B)кe дaвIIo пoмiтили, щo' кoли дiти вuaться
в шкoлi iншroro МoBoю' нix poзмoBляIoть BдoМa' тo

кpиття: мiсцевi lпoвiнiсти виIIIyKyIоть щopaз нoвi
tJIя цьoгo тIpv|BotИ. Ha II кoнrpeсi дoнeцькoi iнтeлiгенцii rre пpoзByчaлo xoдIloгo yкpaiнськoгo
qIIoBa' зaте бyлo чиМ.UIo лaментaцiй з пpивoty тo.
гo' щo ..poсiйськa мoBa _ iнoземHa нa Укpaiнi''.
Якa x тoдi piднa для opaтopiв з ..Интepдвtт>кeнvтя''?
Hинiцrня пpaKтикa ствopeння ..yкpaiнсЬKиx''
клaсiв 1r poсiйськиx IIIKoлaх УкpaiЪи зaмiсть вiдKpиття yкpaТнськиx шкiл
цe зaмI{JIIoBaння oчей
гpoМaдськoстi, нaмaгaI{IIя зaKollсepвyвaти iснyючий стaн (змiнroвaтИ _ IIe змiнroroчи), з6еperти
сI,IсTeМy pyсифiкaцii yкpaiнцiв uepeз I{apoдIIy oсвi-
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це yпoвiльнюe ixнiй poзумoвий

poзвитoк
(Л.Блyмфiльд). Kpiм тoгo' дiти uaстo сTaIoTь нeкoмyнiкa6eльниМи' МzlлoМoвI{ иINIYI,.
У L929 poцi 97 вiдсoткiв yкpaiнськиx дiтей вчи_
II|пcЪ УKpaiнськoro мoвolo. У 1991 Poцi _ 47,9 вiдсoтKa. У 2000 poцi в Kиeвi плaнyють oxoпити yKpaiнськoю lпKoлoto 34 вiдсoтки yuнiв... B oблaсниx
цe}rтpax Укpaiни нa 264 yкpaiнськi rцкoли пpипaдaлo |4L4 poсiйськиx (rre paxyючи змirпaних, тoбтo фaктиuнo poсiйськиx) (..lgесBiт'', 1989, Nз 2, с.
139).

Cпpoби зaпpoвaдити yкpaiнсьKy мoBy дo IIIKoли
викликaloть бpyтaльнltit, iстepиuний спpoтив poсiйськиx цloвiнiстiв i ixнiх нaцioнaль}lиx' y тoМy
числi й yкpaiнсьKиx' Мaнкypтизoвarrиx пpиxвoснiв.
Cпаленo пoкaзoBy yкpaiнськy IшKoлy нa .(нiпpoпeтpoBщинi. Poзгpoмлello недiльнy IIIKoлy в Ceвaстoпoлi. eдинa нa цiлиit.Цoнецьк yкpaiнськa IIIKoЛa| ЯКa нe Мoxe пpийняти й десятoi Дoлi 6a>кalЮчиx
y нiй yчитись' пoстiйнo з}IaxoдитьcЯ Ha гpaнi зa-
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тy.
II{e гipшe сTaнoBищe y вищiй шкoлi. Haпpиклaд,
y 1990 poцi yкpaiнськoro мoвolo I{aвч'UIися лутпe 7
вiдсoткiв стyдeнтiв peспyблiки.
oбoв'язкoвлir для
5. e,диниЙ мoвний pe)ким
всix yuитeлiв тa yннiв.
б. Koxeн yчителЬ мae зpaзкoвo Boлoдiти yкpaiнськoto лiтеpaтypнolo МoBoк).
oбoв'язoк
7. Бopoть6a зa KyлЬтypy мoвлeння
кoxtloгo пeдaгoгa. a нe тiлькvl BчИTSJIЯ-сJIoBесIIикa.
8. Бopoть6a зa кyльтypy мoвлеIII{я yuнiв мae стaти oдIIиМ iз гoлoвниx IIaпpямKiв дiяльнoсti uIKoли.
9. Уся дoкyМeнтaцiя lцкo.ltи lloвиннa Beстися yкpaТнськoro лiтеpaтypнolo мoвolo.
10. IШкoлa Мar' crIpуIЯTpI всeбiчнoмy poзвиткoвi
чеpез
МoвлeннeBo-тBopчиx здiбнoстей ,цiтeй
rypTKи teклaМaцii, opaтopсЬкoгo МисTeцтBa' тeaтpaльнi стyдii, видaння pyKoписIIиx (мaшиIIoпис-

-

_

ниx) лiтepaтypниx гaзет' )кypнaлiв, збipникiв,

206

МoBA i ндцiя

aльмalIaхiв, пiДгoтoBкy eкскypсoвoдiв y гypтKax
лiтеpaтyplloгo кpaeзнaBстBa тoщo.
11. He тiльки внитeлi, aлe il шкoляpi пoвиннi
стaTи нoсiями мoвнoi Kyльтypи i мистецтвa' пpoпaгallдиcтaМи ix сepeд IIaсeJIeнIIя.
12. BивчeнIIя Мoви в пrкoлi IIe Ivfoxe 3Bo.цитись
лиIIIe дo зaсвoeння пpaвиJI opфoгpaфii i пyнктyauiТ
тa eлемеIIтiв гpaмaтики.
У ruкoлi, oco6ливo в стapIIIиx клaсax' BуIwIaДaI{I{я Мoви мae бyти poзIIIиpеI{e FJTЯ oдepжaння yЧtlяМи сI{стеМниx з}Iaнь пpo yкpaТнську МoBy' if пoxoД)кеIlIIя' poзBитoк, мiсцe сepeд iнIпиx мoв свiтy,
Гi знaчeннЯ Д\ЛЯ життeдiяльнoстi нapo.цy' пpo yкpaiнський мoвний eтикeт' пpo daгaтoвiкoвy 6opoть6y
yкpaiнцiв зa piднy мoBy' пpo BиДaтI{иx МoвoзнaBuiв-yкpaiнiстiв тoщo.
Bивчення МoBи_цe тa плoщинa, з якoi пoЧинaeтЬся пiзнaння свiтy, свoгo нapoдy' йoгo дyxoBнoстi. Звiдси бepe пouaтoк нaцioнaлЬ}Io-пaтpioтиuне,
МopiulЬнe тa й взaгaлi всякe iнцre виxoвaння.
l3. У кoxнiй tпкoлi, ПTУ, I{е KaжyЧи в)I(e пpo
тeхнiкyми i вyзи, мaе бyти ствopений oсepeдoк ToBapистBa ..Пpoсвiти''.
14. IПкiльний oсepeдoк ..ПpoсBiти'' пpoBoдитЬ
свяTa piднoi мoви' мoвнi oлiмпiaди. нayкoвi кoнфepeнuiТ, мoвнo-лiтеpaтyplli BеЧopи' фoльклopнi
cBя.fa тolцo.
l5. II]кiльний oсеpедoк ..Пpoсвiти'' зaймa€,ться
з6иpaнням i вивченням мiсцeвиx тa сoцiaлЬHиx Гoвipoк, yснoi нapoднoi твopuoстi' еTFIoгpaфiннoro
poбoтoro, oписoМ мiсцeвих нapoДHих пpoмислiв i
peМесeл i т. iн.
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l6. ..Пpoсвiтa'' KoнтpoлIoe
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KoмпЛеKтyl]itlIIl'I
urкiльниx бi6лioтeк стoсoBIIo зa6езпeченllя Тх llllтpi6нoю кiлькiстto yкpaiнськoмoвних BИДatft, Til llсpioдики, зoкpемa фiлoлoгiuниx.
17. oсepедoк ..ПpoсBiти'' IIIKoл[l tlzulaгoД)куe Ta
пiдтpимye зB'язкI4 зi шкoлaмуI, KЛacaМи, пoo.циHo_
киМи oсoбaми yкpaiнськoi дiaспopи.
..Пpoсвiти'' пoBиIJrlt Bи18. IIIкiльний oсеpедoк
KopистoByвaти всi фopми зв'язкiв Iпкoли з бaтькa.
ми (6aтькiвськi з6opи, кoнфepeнцii, yнiвеpсиTeTи
I,ля 6aтькiв, сiмейнi веvopи тoщo) для poзв'язaнIlя
пpo6лем Мoвнoгo xapal.(теpy.
l9. lllкiльний oсеpедoк ..ПpoсвiTи'' пpoпary€. сеpeд yuнiв тa iхнiх бaтькiв ствopeння сiмейних бiблioтек, пepеДплaTy yкpaiнськoМoBl{oi пepioлики.
20. lПкiльний oсеpедoк ..ПpoсBiTи'' I{aДae дoПoМory в МoBlroМy вихoвaннi дiтей y дoIшкiльI{иx зaKлaдax.

xxlll. KУЛЬTУPA

МoBЛЕHtIЯ
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py Мoвлеrrlrя BiДбyвaеться KyльтиByвzlнЕIя с.tMoi мrr.Bи, гi BДoскoнiшеIIlIя.
5. ПpoблeМa Kyльтyp}I мoвлення пpoяBляl'тЬся l]
тaкиx oсtIoBI{их aспeктaх: нopмaтиBнiсть, a,цекваr.нiсть, есTeтиЧнiсть, пoлiфyrrKцiollaльнiсTь МoвЛеlIHЯ.

б. HopмaтиBнiсTь
цe дoтpиМaння пpaвил yснoгo i писeМнoгo мoBлeIIIIя: пpaвильне нaгoлoшIy_
BaII}Iя' iнтoнyванIlя, слoBoB)кивaння, бyдoвa pечeнЬ' дiaлoгa. теKстy тolцo. Hopмaтивнiсть
- Ц€,

xxIII. кУЛЬTУPA MoBЛЕнtIя
Якщo мoвa I|с с rIpiR}tлЬl|a' тo Dolla Ilr oзllatlilс
тoг0' шlo Maс oзIIaчaти; кoли ж I]olIa IIе oзlIltlaс
тotюl uto мас oз|laчaт}i, тo 1lе бyде 3poбJIсlto тс,
lllo мaсбут!t зрoб.rlснс; a тoдi мoрajtl,lliсть iшс'lкс
мr|стс|lтllo ПoЧlIyтЬ зlilIlctlадaт}!| с!lрaвеJUlrlll|с l |l

'J'ili;:i

:^,'. ",цi

_

i

всi U tiaдyтЬ у ста

l

l бсз.,rtаllt

lо.

Kollфt'lцiй.

l.

Kyльтypa МoBлe}lня
це сисTеМa виМoГ' pегЛaМенTaцiй стoсoвнo BxивaнIIя МoBи в МoBЛеIlIlевiй Дiяльнoстi (уснiй i писемнiй).
2. I.Iaлежнa KvлЬтypa МoBлення
Cttiдt1gцno
- це
poзBI.Il{утoгo iнTеЛеKTy i висoKoТ зaгaльнoТ кyльтypи oсoбисТoсTi' oДним iз зaвдaнь KyлЬтypи МoBи €'
пo,цoЛaнI{я МoBI{иx стеpеoТиПiв: стеpеoTипt{ МoBстepеoТиПи Мl{сЛеHI{я.
-пе}Itlя
- це ttсpеЗ B}iсoKv KyЛЬтypy МoвЛеlt}lя Пpo3. Tiльки
BЛяtoтЬся неBtltlеpпtti пoтеtlцiТ мoви' I.'lptt,tolIiя il
'1

ф5lнкl1iй.

4. Ky.пьтypa МoвЛеtlI{я

Мa€' BeлиKe нaцioнzlльне i
сolJiil,ЦЬЕtе 3I{Zl(lеI.tt{'t: BoHa зaбезПе(lyе висoкиii 1li-

веtlЬ МoBнoГo сtIiЛK!'в[lнIIя' eфективне з.цiйснегlttяt
шloв|4 1 IIIJляхeTнIor' стoсvFtКlt ьli>I<
лIо.цЬМl{' сПpl{яс, пiдвltЩеtlнlo заГilЛЬIloi кy,rьт5,pи
oсoбИсToстi тa сr,спiЛtrCTBil B цiЛoМу. Чеpез K\/,.IЬT!'-

всix ф-vrlкцiй

d
n

,F

r}
I
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..теxнiчнa'' стopoнa Мoвлен}rя.
TaK 6И МoBити.
,цoтpиМaнIIя 3aгaлЬHoпpийнятиx стaндapTiB. Мoвa нaIДa бaгaтa, Тй властиBa poзBинeнa синoнiмiкa тa Bapiaнтнiсть Ha фoнетиЧt{oМy' леKсичнoМy i гpaМapoзBинyти в сoTиЧнoMy piвнях. Haше зaBДalrня
- МoBниx зaсoбiB
бi здaтнiстЬ oптиМaлЬнoгo ви6opу
вiдпoвiднo дo пpеДMетa poзМoBи' сгtiвpoзМoBникa'

мoвлel{нeвoi ситyauii.
Умiй слyхaти ce6e Ta iнrшиx з пoглядy llopМaтиB.
нoстi. Бyд" вдячний тoМy' хтo Bипpaвляr тBoi МoBленнeвi пoмиЛки. Cвoi ж зayBa)I(eння! пopa.ци тa
peкoМендaцii iнrпим poби тaктoвнo' делiкaтнo.
Укpaiнський нapoл зaBIIIe вiдзнaЧaBся Bисoкoю
Kyльтypoю МoBtIих стoсyнкiв. Taк, тypецьKий Мaндpiвник Ельвiя Челебi' який y 1657 poui пoбyвaв
нa Укpaiнi. згoдoм писaв, Щo yKpaТнцi _ цe стapoдaвнiй нapoД, a iхня Мoвa всеoсяxнiшa' нiж пepсьKa, китaйськa, МoнгoльсЬкa.
.Ц.o pеui, йoгo цiкaBИЛуI ЛailЛивi слoвa y piзHиx
МoBax. Taк oт, y цiй ..Bсеoся)Кнiй'' yкpaТнськiй мoвi
йoмy B,цaлoся знaйти a)к ЧoTиpи ЛatIлLt,BИх Bиpaзи:
..щезни. сoбaкo''" ..сBиHя'', ..ЧopT''" ..дiдЬкo''.
l0
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ХxIIt. KУЛЬTУPA МOBЛЕHHЯ

нAцIЯ

A в пeprшiй дpyкoвaнiй тpaмaтицi yкpaiнськoi мo..Bсe бpaви (l818) i.[ aвтop A. Пaвлoвський писaв:
ItньIя Мaлopoссiйскiя выpaxенiя oзI{aчaloтъ тBep.
дьlй xapaктеpъ сeгo lrapoдa; и oIIe стoлЬкo сиJIьIIьI'
чтo не тoлькo есTeсTвy' IIo Дaxе сIlyxy нeтepпимьI.

Taкoвьrя слoBa I{ peчI{ щaстливъ 6ьl чeлoвeкъ бьlлъ,
ecлvl6ы Пpoвиденie сo всемъ утзtЛatnЛo въ Cлoвape дyIIIеBtIьIxЬ пoнятий. (...) Kтo не знaeтЬ тoгo'
скoлЬ мtIoгiя, и сKoлЬ сиJIьIIьIя BЬIpa)кeния yпoTpeбляетъ Maлopoссiяниrrъ пpoтиBy кoгo.либo paз..Hixъ твoемy бaтькoвi Bъ сepцe; стoдpaxeнI{ьIй?
IIaдцятЬ ЧopтЬIBЬ твoiй мaтepi'' и eщe гoprшiя 6paнvт,
y)Kaснoе пoнятие пpедстaBляIотЬ o eгo xapaктepe''.

Tyт вapтo звеptlyти yвaгy нa кiлькa Дeтaлeiт.
iдеться пpo xapaKтep ..твeptИft'', aлe IIe злoбнoxaмський. i ..сильtlьIя BьIpaxeнiя'', пo-пepIIIе' BиМoBляtoTЬся тaKи B KBYIЛиIIIИ спpoBoкoBa[Ioгo KиМoсЬ poздpaтyвaння. a нe для ByлЬгapнoi oplraМeн.
тaлiстики мoвленtlя тa зaпoBl{errня пayз' a пo-дpyгe' Teпеp вo}lи, }Ia xaлЬ, I{e BидaIoтЬся тaKими Bxe
..сильниМц''_113
фoнi uисленtlиx i Iшиpoкo BxиBapoсiйських
лaйoк.
ниx B Укpaiнi

Hинirпнiй низький piвeнь Мoвлellнeвoi кyльтypи
в УкpaТнi _ пopoдХeння iT кoлoнiaльнoгo стaнoвищa. У xvII стoлiттi мaндpiвники, яKi 6увaлIа в
Укpaiнi' диByвaлись' щo тyт yсi, нaвiть x<iнки тa
сиpoти. вмiroть читaти Й пllcaти. У тoгoчaснiй Poсii
ж 6iльrпе пoлoBини члeнiв бoяpськoi Дyми 6ули
IIeписьМeнними; нe IиеIIIIIий вiдсoтoк неписьМeнних бyв сepед князiв i гpaфiв y XVIII стoлiттi пpи
двopi Kaтеpини II. Koли y 1768 poшi в Чepнiгiвськiй rydepнii oднa шкoлa пpипaдaJla Iтa 746 жlа-
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тeлiв, тo y 1875 poцi
вa 6750. Ha пoчaткy XХ
piвeнь
пI,IсЬМeIIнoстi сepед yкpaТнцiв Poстoлiття
сiйськoi iмпepii Еe дoсягaв i 2О вiдсoткiв, пpиЧoМy
нaвчaIIIIя пpoBaдиJIoсь нepiднo|o NIЯ urкoляpiв мoBoю.

Hopмaтивнiсть _ гoлoBIIe зaбopoлo пpoти aсимiляцii пpи спopiдненoстi мoв.
7. Адeквaтнiсть МoBлeIIIlя _ цe тoчнiсть BиpaxeнIIя дyМoк' пouyттiв, вoлeBияBлeнь зaсo6aми
МoBиl яснiсть, зpoзyмiлiсть висJIoBу NIЯ a.цpесaтa.
oтжe, адеквaтнiстЬ мoBлeIIIrя cтoсyетЬся яK пoBtloти сaмoBиpaxeнIrя' тaк i зaбeзпeчeння пoBtloти
спpиймaння.
Пaм'ятaймo, Щo для тoгo' xтo гoBopl{ть' скa3aнe
IIиМ зaвxди зpoзyмiЛe| aJIe нe зaвxдll вotlo e тaким
для тoгo' xтo спpиймae.
8. Естeтичнiсть МoвлeнIlя-цe pe:шiзaцiя eстeтичtlиx yпoдoбaнь мoвця IIUIяxoм викopистaння eстeтичIII{х пoтенцiй мoви. oптимaльнo дiбpaний тeмп
i звyuнicтЬ мoBлeнI{я' yникнeнIIя нaгpoмaдxення
пpигoлoсниx чI{ гoлoсниx' piзнoмaнiтнiсть синтhксичtlиx кoнстpyкцiй, дopeннiсть цитaти uи фpaзeoлoгiзмy, пpисrriв'я.чи пpикaзKи' тpoпiв чи фiryp,
взaгaлi нeстalrдapтнiсть мoвлeнIIя _ yсl цi тa iнцri
peзepви I'loви i зaсoби нeстpyKтypнoi eстeтики po6лятЬ мoBлeнIIя eстeтичtlo лpпвa6лпвим. i EaBпaки.
Kyльтypa I\4oBлеIlIlя сyспiльствa _ цe.чи нe нaйяскpaвiulий пoкaзниK стaнy йoгo мopaльнoстi, дyxoвнoстi, KyJIЬтypи взaгaлi. Cлoвесний бpyд, щo
зaпoлoнив Мoвлeння. нaIIIиx спiвгpoмaдян' мoвлеltнeвий пpимiтивiзм' ByльгapщЙrra _ тpиBoxнi симптoМи дyxoBlloгo нeздopoв'я llapoдy.
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XXIII. KУЛЬTУPA

ЕкспepимeнтilльIlo ,цoвe,цеIlo' luo гpy6e сдoвo яK
IIегaтивний пoдpaзник дie кiлькa сeкyн,ц, aJIe pеaкцiя IIa l{ьoгo тpиBae teкiлькa гo.цин i нaвiть днiв.
Як нacлiдOк
пopyIIIенIIя IIеpBoBoi тa сеpцеBo_сy,циннoi дiяльнoстi лrодини, fi хвopo6a, a iнoдi й
сМepть.

Toмy Bисoкa кyльтypa мoвлeння
- це нe iнтeлiгентськa зaбaгaнкa, a xитTeвa неoбxiднiсть для
ЕIapoдy"

9. Пoлiфyнкцioнaльнiсть

IIечeнI{я зaстoсyваI{tlя мoBи в yсix

пeктaх

цe зa6eзпepелiueниx aс-

МoBлеI{I{я

y кoжнiй сфepi спiлкyвaння. Koли

)к лto-

динa пoстaBЛeНa пepet нeoбxiднiстIo BxиBaTуI cЛoBa
iнlпoi tvloви' тo e пiдстaBи гoвopити xiбa щo пpo
KyлЬтypy пoтBopl{oгo сyp)t(иKa. A сaме в тaкiй ситyашii oпи}IяroTЬcЯ зapaз мoвцi в теxнiчнiй, виpo6ниuiй, дiлoвiй тa дeяKиx iнtпиx сфеpax.

l0. Kyльтypa Мoвлeння нeсyмiснa з бaгaтoслiB'яМ, cлoвo6луДДяМ, фaльrпивoк) пaтетикoto,

слaвoслiв'ям, oдepxaниМи в спatoK вiд paдянсьKoгo сyспiльствa. .,.(,e бaгaтo слiв, тaшr пaнye бiднiсть''
(Ф.Бекoн).
11.. Kyльтypa мoBлeнIIя _ I{е МeTa' a зaci6 B y.гBepд)(еIIнi пpaвди )китTя. ..,Гoспotь дoМaгaeться вiд
кoх<нoi Лtotvl,t|И тpьox peueй: вiд дylпi
щиpoТ вipи, вiд Мoви
- пpaBди, вiд тLпa - сTpиМaнocтi''
(o. Гpигopiй-пyстельник) .
|2. Плeкaння кyлЬтypи мoBлeння
?- oбoв'язoк
Ko)Kнoгo. ,дltля oaгaTЬox кaтeгoplи мoBцlB BoI{o BxoдитЬ y пpoфесiйнi oбoв'язки. Цe oсвiтяни, пpauiвъIуIKуI Kyльтypи, дepxaвI{oпo aпapaтy, зaсo6iв Мaсoвoi iнфopмaцiТ, дyxoвelrствo. oсoбЛИBa вiдпoвi-

Дaльнiсть
rv{oBлеIIIIя

МoBЛЕнHЯ
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пpaцiвникaх paдio i тeлебaчення,
-яKиxI{aЧaсTo
нe вiдпoвiдae сTal{дapтaМ yК-

paiнськoi МoBи! зoKpeМa_I{opМaМ opфoeпii. Bимa_
гaти вiд цих лroДей висoкoi Kyльтypи мoBЛеII}Iя
пpaBo ЦpoмaдсьKoстi i 060в'язoк ..Пpoсвiти''.
13. IПляxи пiдвищення oсo6истoi кyльтyp}I I{oBpiзнoмaнiтнi. !,ля пouaткy слiд:
лeIIня
виpo6ити стiйкi I{aBиЧки МoBлеIIIIeBoгo сaМoКoнтpoлю i сaмoaнaлiзy,
не гoвopити квaIIлиBo
без пayз' ..KoBтaIoЧи'' слoBа,
частirше ..3aглядaTИ У слoBник'' (М. PильськуIЙ), пpaвoпис, пoсiбники зi стилiстиKи тolцo'
МoBлeння мaйстpiB слoBa'
- BиBЧaти
чИTaTИ вГoлoс (oсoбливo пpoзoвi тeксти), iз
Дoтpимalrням yсix aспeктiв }IopМaTиBнoстi,
зayЧyBaти I{aпaМ'ять xyдo>кнi твopи, пpичoivly
нe тiльки вipIпoвaнi,
oBoЛo,цiвaти жaнpaМи' вИДaNIИ писeМнoгo Iv{oBлеIIIIя' зoKpеМa дiлoвoгo МoBЛенtIя'
пpивЧити ce6e .цo систеМaTиЧtloгo зaписy
BлaсIIиx дyМoк тa спoсTеpехеI{Ь' щoдeIIIIиKoBиx зaписiв, сiмeйнoi xpoнiки тoщo,
виpo6vтти зBиЧкy читaння з ..oлiвцeм y pyкax''
-)кoдеII
цiкавий i вapтiсниit виpaз }Ie пoBинeн бy-ти BTpaчеIJутI4
N|Я Bac.
14. IIIляхiв дo мoвнoi дoскoнuuloстi бeзлiч. Aле
всi вoни пoчинaк)тЬся з лroбoвi to piднoi мoBи' з
баxaння мaйстеpнo вoлoдiти нeIо' 3 вiдuyття BЛacнoi вi.цпoвiдaльнoстi зa piднy мoBy.

Хxlv. МoBнi oБoB'яЗKи ГPoMAIlЯlI

ххш. МoBtII oБoB'язки
гPoМAДяtI

Hapoд гиlle, кoли вiн свiй oбoв'язoк зaмiнюе

нa пollяття oбoв'язкy

l.

Мoвa

_

взaгaлi.

Ф. Hiцrше.

зaпopyKa iснyвaнIrя lrapoдy. Зaxищaючи pitнy МoBy' ти зaxищarПI сBiй llapoд' йoгo гiднiсть, йoгo пpaвo нa iснyвal{Ея' пpaBo Ira Мaйбyтнe.
He yхиляйся вiд цiei бopoтьби!
2. Зaxпcт piднoi мoBи
i нaй- HatrпpvIpoднiruий
пpoстiIший, нaйлeгrпий i вoднoчaс
нaйнеoбxiднirпий
спoсiб нaцioнaльI{oгo сaмoyтBepдх(еIrня i дiяльнoстi
в iм'я lrapoдy. МaeIц l{aгoty бyти бopцeм зa свiй
нapo,ц _ бyдь ним!
3. Boлoдiння piднoю МoBoю
зacЛуfa' a
- нeпoвиннi
oбoв'язoк пaTpioтiв. ..Boни (yкpaТнцi)
yсвiдoмити, щo Ko}<нa лtoдинa' якa виi.xркae з Укpaiни, кoxнa кoпiйкa, щo Bитpaчaеться нe нa дoсягI{еI{IIя yкpaiнських цiлей, кoxнe слoвo, скaзaнe
не yкpaТнськolо мoBoк)' e МapнyBaнIIяМ кaпiтaлy
yкpaiнськoгo нapoду'. a зa taниx oбстaвин Koxнa
втpaTa e бeзпoвopoтнolo'' (М..(paгoмaнoв).
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сBoelo i свoгtl ll:t.
4. Poзмoвляй piднoю Nloвoк)
poty: скpiзь, дe iT poзyмilоть, з yсiмa, хтo if pозyшriе. He пoстyпaйся свoiми мoBIIими пpaвaМи зilpaдiLlBИroди, пpивiлeiв, лyкaвoi пoхвaли
це зpzlllapoдy.
сBoгo
дa
5. CтaвдeI{Irя дo piднoi Мoви мae бyти тaкиМ' як
дo piднoi мaтеpi: ii лю6лять Нe 3a якiсь пpинa,ци чи
Bигoди' a зa тe' цIo Boнa _ Мaти.
пеpBиtlнa клiтинa нaцii. Ш{o6 вoнa не
б. Ciм'я
oмеpтвiлa i не вiдпaлa вit нaцioнzulьI{oгo opганiзмy,
iТ мae Жu|в;vlТуt KyлЬт piднoi МoBи. Toмy poзмoвляй
y сiшr'i мoBolo свoei нaцii. He вмiеrш _ yчись. Пpищеплtoй дiтяшr стaвлeнI{я дo мoBи яK дo святинi,
нaйдopoх<.roгo скapбy.
7. .I[,oпoшraгaй кoxнoМy' xтo xoче Bивчити yKpaiнськy МoBy.
8. Hiкoли }Iе зyпиtlяtrcя у вивченнi piднoi МoBи.
..Усi гoлoвнi eвpoпeйськi мoви Мoх(нa виBЧити зa
lпiсть poкiB' сBoк) x piднy тpeбa Bчити цiлe x<иття''
(Boльтep).
9. У твoiй xaтi зaB)K.ци МatoтЬ 6yти yкpaiнськi
кIlи)I(Ки' xypllaли' гaзeTи. Hе зa6yдь i пpo дитя.Ii
Bи.цaння. Xaй звyuить y твoiй xaтi yкpaiнське слoBo
3 телe- i paдioпpиймaчiв.
10. Пiдтpимyй yсi пoчиIIaння oкpeМиx oсiб i гpo-

мaдськoстi, спpямoвaнi нa yтBepджеIrIIя yK-

paiнськoi мoBи.
11. He 6Удь 6aйдyxиМ дo нaйМенIIIиx BияBiв oб-.
МеxeнЬ чи зIIеBaги yкpaiнсьKoi МoBи. Cтaвся дo iнIIrиx МoB тaк' яK 6итл xoтiв, щoб стaBилисЬ дo тBoеi piднoi МoBи.
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12. Пoд6aй, щoб

y мiсцi твoеi пpaцi (нaв.laння)

oбoв'язкoвo бyв ствopeний oсеpeдoк Toвapиствa
..Пpoсвiтa''.

13. Беpe>ки сBor iм'я тa iменa свoiх близьких вiд
лaкeiiськиx дефopмaцiй зa чyжoМoBниМ зpaзкoМ.
Пeсrиивa фopмa Bлaсних iмен, oсoбливo диTяЧиx'
}Iе пoBиt{нa в.ИхoДИTи зa мeжi yкpaiнськoi мoви, нaцioнaльнoi тpaдицii'
i4. Пaм'ятaй: найкPzlщi вчитeлi мoви для дiтeй
цe мaти i бaтькo.
- l5.
У нaIII чaс ,цoвoлi пorпиpeнi змiшaнi шлro6и,
Цiлкoм пpиpoДнo, Цo B таKиx сiм'яx Bиникae пpo6лeмa вибopy Мoвll. B iдеaлi тyт пoвиннi звyuaти
oбидвi МoBl,f' o.цHulK не B яKoМvсь змiшaнoМy Bиглядi, a Ko)KIJa
- y сBoeму лiтеpaтyptloМy вapiaнтi.
1б. Бaтьки B TtlKих сiм'ях пoвиннi BиKopисToByвaти o6идвi мoви нe rrpoсTo Для спiлкуBaнHя' a яK
зaсiб зaлytlення свoТx дiтей до бaгaтств дyхoвнoi
KyЛЬтypи oбox нapoдiв.
17. Hезнaння piднoi мoви не звiльняe тебе вiд
oбoв'язкy i нe пoзбаBляe пpаBa бopoтися зa неi, 3a
те, щoб твoi дiти i вн5lки Мtlли мo>кливiсть знaти i
кopисTyBzlтися МoBoto свoгo нapoдy.
18. Bив.IaЙ iнuli МoBи. Це Дaсть мo>I<ливiсть не
тiльки oвoлo.цiти KЛ}otltlМи дo скapбницЬ ДyxoBнoстi
iншrиx нapoдiв, aЛеЙ oб'€,ктlrвнo oцiнити сBo}o МoBy'
ii сильнi тa слaбкi стopoни. ..Хтo не знae Чvжих МoB'
тoй нi.toгo не вiдaе Пpo свolo BлaсI]5r'' (Й.B.Гете) '
Знaння Чy)I(их мoв пpoбyджye бaжaння пpilцЮBaTИ t\ЛЯ yTBеpд)Кeння i poзвl{ткy piднoi МoBи'
сПpияTи ToМy' щoб вoнa зaЙнялa гiдне мiсце сеpед
aBTopитетниx МoB свiтy.

Хxlv. МOBIII oБoB'я3Kи ГPOМI.ДЯII
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Heмae кpaщoгo i лeгшoгo спoсoбy сПpaBиTи ПpИeмнiсть uyxiй лrодинi, яK poзМoвЛЯTуt 3 неrо ir мoвoro, oсoбIIу1B} кoли це мoвa ..нeдepxaвнa'', .,IIепpистиxlla'',,,|{aЛa,, .
19. Якщo ти yкpaiнець i )I(иBeItr пoзa Укpairrorо,
нe дaй викopдсTaтп ce6e д,Iя дellaцioнaлiзaцii нaPotУ, сepeд яKoгo пepебувaeш ' a TуINI бiльrпe - tЛЯ
бopoтьби з йoгo нaмaгaнIlяМ yтBepдитIIсь IIa IIIляxy
сaмoстiйнoгo poзвиткy.
20. Haшoмy пoKoлiннro Bипilлo склaднe i вiдпoyкpaiнськoi мoвiдaльне зaвдaIrIIя
- вiдpoдженHя
Bи' дep)кaвнoстi, нaцii.
Зa нaс цьoгo нixтo IIe зpo6pтть. I{e нaш iстopиuниiт o6oв'яз0к' BипpaBtaIIня
нaIIIoгo пepeбyвaнIlя }Ia цьoМy свiтi. Hе пеpеклaдaймo цЬoгo тягapя нa плeчi сBoix нащaдкiв, бo мoxе 6yти зaпiзнo. [iймo. B iм'я IIaIxoгo llapoдy' B
iм'я нaйвищиx iteaлiв людстBa
свoбoди i спpaвeдливoстi.

мoBA

IIAЦiя

Tези. пpo Мiсцe i poЛь мoви
в ]rацiorrалЬtfoму вiдPoдxенlli
Укpа.dlrи

Bидaння чeтвеPтe' дoпoвl|eнe

Зtt Зсtttt-'tьlrлr) реdutсцir:ltl 5l

l'цt,)свtt'ttt-llIllttttttt,t't(rl,,',

Пpeзидeнт фipми IIempo Бoбuк
Гoлoвний Peдактop B аcuль i oаtluш uн
Texнiчний pe,цaктop €вzett Гнаmuк
Кoмеpцiйний диpeктoP ЛeвKo Kлenак
BiдпoвiдaлъНIIйI зa випyск irop Бaбuк
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