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Василь Ґрещук

Ян Бодуен де Куртене в обороні прав української мови

Цього року минає 160 років від дня народження видатного польського 
лінгвіста, одного з найяскравіших представників слов’янського мо-

вознавства, з іменем якого пов’язане формування і розвиток мовознавства 
в Росії, Польщі та Прибалтиці, великого теоретика-лінгвіста, ідеї якого ви-
переджували час, прекрасного організатора науки, засновника Казанської 
лінгвістичної школи Яна Бодуена де Куртене. У лінгвістиці набуває по-
ширення й термін «бодуенізм» або «напрямок Бодуена», який позначає не 
тільки «казанців», а й учнів і послідовників ученого з його петербурзького 
й варшавського періодів наукової діяльності.
Ян Бодуен де Куртене народився 13 березня 1845 р. в Радзиміні біля Вар-

шави. У 1866 р. закінчив відділення слов’янської філології історико-філоло-
гічного факультету Варшавського університету. Наступного року отримав 
відрядження за кордон для удосконалення фахової підготовки, стажувався 
в Празі, Єні, Берліні. У 1868–1870 рр. відряджений до Петербурзького уні-
верситету, в якому під керівництвом І. Срезневського підготував магістер-
ську працю Про давньопольську мову до ХІV ст., опубліковану в Лейпцігу 
1870 р., після чого отримав право читати лекції із порівняльної граматики 
слов’янських мов як приват-доцент. У 1872–1875 рр. відряджений до Австро-
-Угорщини й Італії для вивчення південнослов’янських мов. У 1875 р. за до-
слідження з фонетики резьянських говорів отримав науковий ступінь докто-
ра порівняльного мовознавства. У 1875–1883 рр. він професор Казанського, 
в 1883–1893 рр. – Юр’ївського (Тартуського), в 1893–1899 рр. – Краківського, 
в 1900–1918 рр. – Петербурзького університетів, читав курси порівняльного 
мовознавства і санскриту. У 1918 р. на запрошення Варшавського універси-
тету переїхав до столиці новоствореної Польської держави, де працював до 
останніх днів свого життя (помер 3 листопада 1929)1.
Бодуен де Куртене був одним з найвидатніших спеціалістів у галузі 

загального й індоєвропейського, зокрема слов’янського й порівняльного 
мовознавства. У 1887 р. був обраний членом Краківської Академії наук, 
в 1897 р. – членом-кореспондентом Петербурзької Академії наук, 
а в 1914 р. – дійсним членом Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Льво-
ві, був почесним доктором Казанського, Юр’ївського, Варшавського уні-
верситетів, членом Варшавського, Познанського, Вільнюського, Гельсінг-
форського, Паризького наукових товариств2.

1 Т. Ша р а д з е н и д з е, Лингвистическая теория И. А. Бодуена де Куртене и его место 
в языкознании ХІХ–ХХ веков, Москва 1980, с. 3–4.
2 Ibidem, с. 4.
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Будучи прогресивним мислителем, демократом і палким польським 
патріотом, учений послідовно обстоював права національних меншин на 
вільний розвиток своїх духовних сил, активно боровся за свободу вільного 
розвитку всіх мов і незалежності народів, в т. ч. й українського. За свої пе-
реконання й захист інтересів національних меншин неодноразово зазнавав 
репресій з боку влади, однаково як російської, так і австро-угорської. Так, 
за свою публіцистичну діяльність щодо захисту прав польського народу 
в Німеччині та Австро-Угорщині змушений був залишити працю в Кра-
ківському університеті і повернутися до Росії, в Петербурзький універси-
тет3. У 1914 р. за публікацію брошури Национальный и территориальный 
признак в автономии, спрямованої на захист національних прав малих на-
родів царської Росії, Бодуен де Куртене відсидів три місяці в петербурзькій 
тюрмі. Водночас за свою діяльність на захист національних прав націо-
нальних меншин учений заслужив велику прихильність і повагу: у 1922 р. 
у Польщі при перших виборах президента представники національних 
меншин, серед яких і українські посли до сейму й сенату, демонстративно 
висунули кандидатуру Бодуена де Куртене4.

«Українське питання» в науковій, публіцистичній і громадській діяль-
ності Бодеуна де Куртене постало не відразу. Принаймні в ХІХ ст. від-
критих виступів на захист української мови, культури та проти утисків 
українства в національному розвитку з боку шовіністично налаштованих 
росіян і поляків ще немає. Показовою з цього погляду є брошура Цензур-
ные мелочи, опублікована вченим у Кракові 1898 р., як реакція на відмову 
російської цензури на друк його статті Из новейшей польской поэзии. У цій 
брошурі та обширній передмові до неї Я. Бодуен де Куртене

засуджує політику Бісмарка і правлячої німецької верхівки щодо онімечення поляків, 
наводить ряд фактів національної дискримінації чехів в Австро-Угорщині, словенців 
в Італії, особливо нагадуючи про пригнічення поляків у Німеччині та Росії, але жод-
ного разу й словом не згадує про підневільне життя українців і про виступи проти них 
з боку польських шовіністів, хоч авторові про це було добре відомо (хоча б із листів 
до нього І. Франка)»5.

З початку ХХ ст. Я. Бодуен де Куртене активно включається в бороть-
бу за національні права українського народу, за вільний розвиток україн-
ської мови й культури. Змагання українців за вільний розвій рідної мови 
на початку ХХ ст. підтримувала й прогресивна російська наукова громад-
ськість. Так, з’їзд російських славістів у квітні 1903 р. прийняв ухвалу про 
виголошення доповідей на майбутньому міжнародному з’їзді славістів 

3 П. Т и м о ш е н к о, Ян Бодуен де Куртене і українська мова [в:] «Українська мова 
в школі» 1960, № 1, с. 30.
4 Бодуен де Куртене [в:] Енциклопедія українознавства, т. 1, Львів 1993, с. 148.
5 П. Т и м о ш е н к о, Я. Бодуен де Куртене [в:] Хрестоматія матеріалів з історії українсь-
кої літературної мови, ч. ІІ, Київ 1961, с. 240.
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усіма європейськими мовами, в т. ч. й українською. Проте реакційні вчені 
всіляко перешкоджали цьому, звинуватили Відділення мови й словесності 
Російської академії, очолюване О. Шахматовим, в політичному злочині –
підтримці «українських сепаратистів». Бодуен де Куртене в замітці З при-
воду з’їзду російських славістів рішуче виступив проти спроб реакції не 
допустити виголошення доповідей українською мовою на першому між-
народному науковому славістичному форумі. У тому ж 1903 р. учений 
публікує брошуру O zjeździe slawistów i o panslawizmie „platonicznym”, 
в яку увійшли дві доповіді Бодуена де Куртене про з’їзд славістів та пла-
тонічний панславізм, виголошені в Кракові 16 і 18 червня 1903 р.6 У ній 
учений категорично засуджує панславізм, як і будь-який інший панізм, 
вважаючи їх брехнею, облудою і отрутою, виступає проти національної 
дискримінації і національного поневолення одних народів іншими. Пан-
славізм, або слов’янофільство, передбачає всеслов’янську, міжслов’янську 
любов, взаємну повагу прав кожного народу на вільний національний роз-
виток, однак реальне життя демонструє щось цілком протилежне.

В одній слов’янській державі – (тепер є кілька таких держав), – у якій саме державі, не 
скажу, – nomina suunt odiosa, – зауважує Бодуен де Куртене, – забороняють у деяких 
місцях і в деяких випадках говорити іншою, місцевою слов’янською мовою, за її ужи-
ваннє виганяють зі шкіл, відбирають посади. В іншій знов слов’янській двоязичній 
землі професори місцевого університету не признають зовсім прав другої мови, за-
тикають рот товаришам, що пробують промовляти тою мовою, а ректор і декани не 
приймають від слухачів леґітимаційних книжок, виповнених їх матірньою мовою7.

Ці слова, незалежно від того, кого саме мав на увазі учений у даному ви-
падку, цілком стосувалися й українців, як підросійських, так і підавстрій-
ських. Є в брошурі й слова, спрямовані на захист безпосередньо україн-
ської мови:

На археологічному з’їзді в Києві один із професорів місцевого університету і великий 
«любитель слов’ян», або «слов’янофіл», лютився і урядив цілу авантуру з тої причи-
ни, що деякі з членів з’їзду пробували відзиватися по-українськи, або по-малоруськи. 
Очевидно, сей пан любить сильно всіх слов’ян і розкошується їх мовами8.

Так іронічно Бодуен де Куртене затаврував запеклого російського шо-
вініста й українофоба Флоринського, який на ХІ Археологічному з’їзді 
виступив проти виголошення українською мовою 23 доповідей і повідо-
млень західноукраїнських учених9.

6 В. Г н а т ю к, Платонічний панславізм. Відчит Бодуена де Куртене [в:] «Літературно-на-
уковий вісник», Р. VІІ, т. ХХV, Львів 1904, с. 32.
7 Я. Б о д у е н  д е  Ку р т е н е, Платонічний панславізм [в:] «Літературно-науковий віс-
ник», Р. VІІ, т. ХХV, Львів 1904, с. 41.
8 Ibidem, с. 42.
9 П. Т и м о ш е н к о, Ян Бодуен де Куртене і українська мова, op. cit., с. 32.
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Для Бодуена де Куртене однаковою мірою неприйнятний будь-який па-
нізм, бо наслідком його є завжди винародовлення, асиміляція одного наро-
ду іншим, до того ж він виступає ширмою, за якою приховують поділ людей 
за політичними й економічними ознаками, наприклад на переслідувачів 
і переслідуваних чи гнобителів і пригноблених10. Він з гіркою іронією ви-
сміює панполоністів за їх прагнення полонізувати українців і литовців, які 
проживають серед поляків чи на так званих «польських землях»:

«панполонізм або всепольство» поставив собі за задачу примусити всіх не поляків, що 
живуть між поляками або на «польських землях», щоби або признали себе поляками, 
або уступили. Русини, приміром, і литовці, то лиш «етнографічний матеріял», то лише 
mutum et turpe pecus, що має доступити чести з’асимільовання в користь поляків. І тому-
-то згори, на взір задатку, приймається нині 30 кілька міліонів поляків! Чому ж би й 
ні?11

Важливу роль у захисті прав української мови на вільний розвиток ві-
діграла відповідь Бодуена де Куртене на анкету редакції щомісячного на-
уково-літературного і суспільно-політичного журналу «Украинская жизнь», 
який виходив у Москві у 1912–1917 рр. Вона опублікована у № 7–8 за 1913 р. 
під назвою «Украинский вопрос» с вненациональной точки зрения12. Тут уче-
ний відзначив, що українське питання постало для нього не спеціально, а як 
частина загальної проблеми співжиття різних народів, людської гідності, 
особистого, індивідуального самовизначення. На відміну від багатьох того-
часних науковців, громадських і політичних діячів, які поділяли й підтри-
мували офіційний погляд царської самодержавної Росії на українську мову 
як наріччя російської, учений не тільки визнає українську мову самобутньою 
мовою серед інших слов’янських мов, а й вважає її головною підставою для 
виділення українців із середовища інших народів: «Єдиною ознакою, що 
відрізняє одні народи від інших, і в тому числі українців від інших слов’ян, 
є мова [...] „Відмінності” українців від „державної народності” з боку мови 
беззаперечні»13. Поряд із голосами Ф. Корша, О. Шахматова, П. Фортунато-
ва та ін. на захист української мови слово такого авторитетного лінгвіста, 
як Бодуен де Куртене щодо самобутності і рівноправності української мови 
в сім’ї слов’янських мов відіграла надзвичайно важливу роль в утвердженні 
її як такої у суспільній свідомості.
Учений обстоює право українців мати свою єдину загальнонаціональну 

літературну мову, оскільки вона виконує важливу об’єднувальну функцію 
і «ніхто, ні польське шляхетство, ні російське чиновництво не має права 
вмішуватися в цю їх домашню справу»14.

10 И. Б о д у е н  д е  Ку р т е н е, op. cit., с. 45.
11 Ibidem, с. 38.
12 Див: «Украинская жизнь» 1913, с. 35–51.
13 Ibidem, с. 39.
14 Ibidem, с. 40.
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Для Бодуена де Куртене питання розвитку українського національного 
руху – це передовсім користування своєю мовою як знаряддям усіх про-
явів суспільного життя15. Учений рішуче засуджує насильницьку денаці-
оналізацію українського народу, яка призводить до здичавіння і гальму-
вання культурного розвитку, та палко підтримує розвиток українського 
національного руху через активне впровадження української мови у всі 
сфери суспільного буття. Українська мова повинна запанувати в україн-
ській школі, в т. ч. й у вищій. У Галичині найкращим варіантом, на думку 
вченого, був би такий, коли б Львівський університет став принципово 
утраквістичним, польсько-українським або ж українсько-польським на 
зразок Гельсінфорського університету, в якому місцеві шведська і фінська 
мови цілком рівноправні16. До питання про важливість отримання укра-
їнцями університетської освіти рідною мовою учений повернеться через 
кілька років у статті Uniwersytety ukraińskie w Państwie Polskim17. На той 
час у Галичині, яка стала частиною новоствореної Польської держави, 
українська інтелектуальна еліта домагалася відкриття українського уні-
верситету. Однак правляча верхівка та шовіністично налаштована про-
фесура вдаються до зволікань, контрзаходів, спрямованих на унеможлив-
лення створення українського університету. Знову піднімається питання 
про відкриття такого університету в якомусь провінційному містечку, а не 
в найбільшому науково-культурному центрі галицьких українців – Льво-
ві. Бодуен де Куртене рішуче заперечує таку ідею, вважаючи її нерозум-
ною й образливою для українців. Саме у Львові – столиці краю – із його 
книгозбірнями, архівами, музеями, відповідним науковим середовищем 
варто заснувати український університет, він не зашкодить уже наявному 
з польською мовою навчання і за доброї волі сприяли б розвитку один 
одного. Знову нагадує ідею про єдиний університет із польською і укра-
їнською мовами навчання18. На жаль, ці ідеї ученого залишилися тільки 
добрими побажаннями, до їх здійснення в довоєнній Польщі не було по-
літичної і державної волі.
Бодуен де Куртене як лінгвіст добре усвідомлював, що для успішного 

розвитку будь-якої мови необхідною передумовою є її вживання в най-
різноманітніших сферах суспільного, громадського й державного життя – 
в школі, в судочинстві, в державних та громадських установах, в церкві 
тощо. Тому українська мова не повинна бути обмеженою в своїх суспільних 
функціях, а якнайповніше використовуватися в усіх державних і громад-
ських установах. На закиди з приводу того, що школи, суди, інші державні 

15 Ibidem, с. 41.
16 Ibidem, с. 42.
17 „Trybuna”, 29 IV 1922.
18 Ibidem.
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установи Росії утримуються на російські гроші, отже вони мають бути «ро-
сійськими духом і мовою», учений відповідає:

Жорстока помилка і прикре змішування понять. Немає «російської скарбниці» в сен-
сі національному, а є лише загальнодержавна скарбниця, що складається із внесків 
у неї від усіх національностей, які населяють Російську державу. Отже, ці начебто 
«російські гроші» є відповідною мірою, за правилом товариства, не тільки російськи-
ми, але також і польськими, литовськими, німецькими, латиськими, естонськими, єв-
рейськими, вірменськими, грузинськими... і, нарешті, українськими. А якщо це так, 
то всі платники мають право вимагати, щоб їх культурні запити задовольнялися їх 
рідною мовою19.

Наукове Товариство ім. Шевченка до п’ятидесятиріччя свого заснування 
вирішило видати ювілейний науковий збірник, і Бодуен де Куртене відгук-
нувся на прохання підготувати для нього статтю. Темою своєї праці учений 
обрав надзвичайно актуальну і важливу проблему окремішності України 
з різних поглядів, передовсім мовного20. Він наголошує, що над цією про-
блемою багато розмірковував і не раз привертав до неї увагу, ще викла-
даючи в Петербурзькому університеті, а також у ряді своїх праць. Однак 
і зараз трапляються психопатичні твердження, що українська мова не 
є окремою самобутньою мовою, а лише різновидом чи то російської, чи 
то польської мови, а українці – то лише етнографічний матеріал для кіль-
кісного збільшення росіян або поляків. Деякі польські публіцисти назива-
ють українську мову хлопсько-руською мовою або польською мовою лише 
з руськими закінченнями. Тому учений ще раз ґрунтовно розглядає укра-
їнську мову як одну зі слов’янських, окрему, самобутню мову, яка при 
спільності певних ознак з іншими слов’янськими мовами має низку спе-
цифічних рис, характерних тільки для неї, або для неї і різної конфігурації 
груп слов’янських мов. До непорозумінь і помилок із національною іден-
тифікацією української мови й українського народу призводить викорис-
тання назв рус, руський не тільки щодо росіян з білорусами, а й українців 
та логічна й класифікаційна неточність, зумовлена протиставленням ра-
зом узятих усіх цих народів як цілості різноманітним іншим слов’янським 
народам. Звичайно, є спільні мовні ознаки, властиві українській та росій-
ській з білоруською мовам – їх учений детально аналізує, – однак це не 
є підставою для виділення такої єдиної мови, бо тоді з огляду на наявність 
спільних ознак, наприклад, у польській та словацькій або у польській та 
лужицькій мовах треба виділяти польсько-словацьку чи польсько-лу-
жицьку мовні спільноти, але ж це перечить і фактам, і логіці, через те, 
якщо й уживати назву руський, руські, то тільки на позначення об’єднання 

19 И. Б о д у э н  д е  Ку р т е н э, Украинский вопрос..., op. cit., с. 42–43.
20 Див: J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, Kilka ogólników o objektywnej i subjektywnej 
odrębności „Ukrainy” pod względem językowym, plemiennym, narodowym i państwowym [в:] 
ЗНТШ 1925, т. СХLI–CXLIII, с. 1–19.



125

східних слов’ян на відміну від західних слов’ян – північно-західних і пів-
денно-західних.
Глибокий лінгвістичний аналіз спільних ознак української мови з росій-

ською (включно з білоруською) та тих, якими українська мова відрізняється 
від усіх інших слов’янських мов, а також спільних із іншими слов’янськи-
ми, за винятком російської з білоруською, дав підстави Бодуену де Куртене 
в черговий раз підкреслити самостійність української мови і її рівноправ-
ність у слов’янській сім’ї мов.

Дуже важко встановити пропорції між мовними подібностями й різницями подібнос-
тей, – підсумовує вчений. – Однак можемо без вагань стверджувати, що різниця між 
українською мовою, і великоруською (з білоруською) мовою є незрівнянно більша, ніж 
різниця кашубської чи надморсько-польської мови і суходільно-польської, а також 
ніж різниця словацької мови і чеської. [...] Як би там не було, то є дуже значна різниця, 
яка дає нам право визнати особливе українське плем’я, особливий український люд, 
а, оскільки в людських істотах, належних до тієї мови, хоч би лише дозріває народне 
усвідомлення, також і український народ з усіма наслідками, що випливають з цього 
визнання21.

На це вказує і наявність загальнонародної літературної мови, яка сфор-
мувалася на ґрунті українських діалектів.

Та мова стала для всіх українців нормальною батьківською і материнською мовою, 
«а любов материнської мови» відноситься в українців власне до тієї мови, яку не мо-
жуть їм замінити жодні інші державні мови, урядом зобов’язані до використання22.

Бодуен де Куртене підкреслює виняткову роль загальнонародної мови 
як засобу об’єднання народу в умовах його бездержавного існування 
і поділу між іншими народами в боротьбі за відокремлення, незалежність 
і самостійність. Саме існування єдиного мовного простору, існування пи-
семних пам’яток є енергією, яка випромінює з об’єкта дослідження і фор-
мує в свідомості дослідників визнання відокремлення, існування єдиного 
народу, об’єднаного спільністю мови. Цього не хочуть усвідомити лише ті 
дослідники, які затуманені шовінізмом і фанатизмом. Вони перекручують 
об’єктивну дійсність, фальшують її, проститують науку, а тому повинні 
бути відповідно потрактовані23.
Тогочасний стан України ученому нагадує становище Польщі і поляків 

до утворення їхньої держави. Польща була поділена між трьома держава-
ми, а Україна – аж між чотирма, що не могло позначитися на рівні націо-
нальної ідентичності обох народів на різних теренах і витворення різних 
поляків і українців з погляду їх національної самоідентифікації. Свідомих 
українців, які прагнуть до створення самостійної України, є відносно мен-

21 Ibidem, с. 5–6.
22 Ibidem, с. 11.
23 Ibidem, с. 15.
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ше, ніж було свідомих поляків, «але є їх аж надто, аби на них будувати 
майбутнє України»24. Молода Польська держава повинна з особливою ува-
гою ставитися до повного задоволення національних культурних потреб 
українців та інших національних меншин, тільки за таких умов можна 
очікувати від них загальнодержавної лояльності і солідарності. Свої по-
передження про химерність, неприпустимість і згубність державної по-
літики, спрямованої на вивищення прав поляків і неувагу до культурних 
потреб інших народів у Польщі, свої міркування про необхідність послі-
довного задоволення всіх громадянських і національних потреб українців 
Бодуен де Куртене завершує сподіваннями, що в майбутньому українці 
безкровно, без нищення культурних надбань здобудуться на відокремлене 
державне життя.
Ще раз свої аргументи на захист української мови й права українського 

народу на самовизначення й вільний розвиток і проти антиукраїнських 
випадів у польській публіцистиці та заходів уряду, спрямованих на при-
ниження національних почуттів українців, Бодуен де Куртене повторив 
у брошурі W kwestiji narodowościowej25. Звертаючи увагу на вживання 
різних назв на позначення українців, їх краю, уперте небажання деяких 
«тупих і обмежених» голів називати українців українцями, а не русина-
ми, як вони того бажають, учений вдається до паралелей із польської іс-
торії – свого часу поляки, піддані Росії, теж справедливо обурювалися, 
коли польські землі називалися Привіслянським краєм або Привіслям, 
а поляків іменовано привіслянськими або варшавськими уродженцями. 
Гострі висловлювання Бодуена де Куртене викликали різку реакцію ві-
домого лінгвіста К. Нітша26, на що учений відповів своєю заміткою Do 
artykułu prof. K. Nitscha „Rusini czy Ukraińcy?”27. У ній учений, осуджу-
ючи свої необачні, несправедливі і образливі вирази на кшталт «тупі 
і обмежені голови», пояснює причини таких, загалом невластивих йому, 
висловлювань, які до того ж ще раз засвідчили і підкреслили його при-
хильність до справедливого розв’язання «українського питання» у Польщі 
міжвоєнного періоду. До таких гострих виразів Бодуен де Куртене вдав-
ся під враженням відомостей про те, що деякі чиновники з Міністерства 
освіти під час призначень учителів-українців в українські школи у схід-
ній Галичині застерігали їх від участі в будь-яких, не тільки політичних, 
а й економічних, культурних, освітніх товариствах, загрожуючи звільнен-
ням з роботи, забороняли їм вживання етнографічного терміна україн-
ський замість запровадженого урядом руський.

24 Ibidem, с. 16.
25 J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, W kwestiji narodowościowej, Warszawa 1926.
26 Див.: K. N i t s c h, Rusini czy Ukraińcy? [в:] „Język Polski” 1927, № 3, с. 65–72.
27 Див.: „Język Polski” 1927, № 4, с. 116–118.



127

Оскільки такі зловживання своїм становищем шовіністичних сановників для при-
ниження підвладних їм і залежних від їх ласки і неласки учителів мусило ображати 
патріотичні почуття тих останніх, провокаційно впливати на них і вороже налашто-
вувати до стану справ, який існує, – писав Бодуен де Куртене, – то я мав право зробити 
висновок, що такі деспотичні пани діють не тільки всупереч елементарним міжнарод-
ним наказам справедливості, але також на шкоду польській державності28.

Значення такої палкої підтримки прав українського народу на самостій-
ність, незалежність і державність, на вільний, всебічний розвиток рідної 
мови, культури було тим більш важливим, що пролунало з уст такого ав-
торитетного вченого і в часи, коли польський уряд посилив заходи, щоб 
припинити український національний розвиток, полонізуючи школи, об-
межуючи вступ українців у вищі навчальні заклади, їх право на працю 
в державних установах, насаджуючи колоністів із корінних польських зе-
мель, створюючи перешкоди в діяльності українських громадських орга-
нізацій і товариств29.
Це був голос не лише мудрої, чесної, порядної, далекоглядної, а й від-

важної, сміливої людини. Бо треба було мати багато громадянської муж-
ності, щоб у таких несприятливих умовах для українського національно-
го руху в Галичині міжвоєнного періоду відверто обстоювати і захищати 
права українського народу на вільний духовний, культурний, політичний, 
нарешті, державницький розвиток. Згадаймо прикінцеві слова вченого 
з його статті Kilka ogólników...:

Можна також допускати, що прийде такий історичний момент, коли справу відокрем-
леного державного життя [українців – В. Ґ.] вдасться полюбовно залагодити, без кро-
вопролиття, без нищення надбань культури. Для того досить доброї волі і взаємної 
згоди зацікавлених сторін. Сьогодні на те не заноситься. Сьогоднішнє людське бидло, 
звиродніле і роз’юшене, не надається для таких розв’язань спірних питань. Але хто 
зна, що буде в майбутньому. Маймо надію30.

Цільність натури, громадянську відвагу і мужність, глибоку поряд-
ність, незалежність у поглядах і вчинках Бодуена де Куртене свого часу 
відзначив ще видатний український письменник І. Франко. У один із най-
складніших періодів свого життя, після публікації статті Поет зради у ві-
денському тижневику „Die Zeit”, коли йому влаштували обструкцію, саме 
Бодуен де Куртене мав мужність не відвернутися від поета, продовжував 
творчу співпрацю з ним, спокійно, безсторонньо обговорюючи найсклад-
ніші питання, в т. ч. й досить дражливі, наприклад, про творчість Міцке-

28 Ibidem, с. 118.
29 Галичина [в:] Енциклопедія українознавства, перевидання в Україні, Львів 1993, т. 1, 
с. 347. 
30 J. B a u d o u i n  d e  C o u r t e n a y, Kilka ogólnіków..., op. cit., с. 18–19.
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вича у контексті згаданої статті. У листі до Бодуена де Куртене від 27 січня 
1898 р. І. Франко писав:

Щиро дякую за надіслані мені дві брошурки31. Вони були мені подвійно приємні; по-
-перше, тому що виявили в авторові виразніше, ніж попередні праці, людину живу 
і цілісну, тобто таку, що має відвагу і вміє реагувати на ту отруйну атмосферу, в якій 
ми живемо, і яка, по відношенню до мене, людини особливої, не втратила своїх люд-
ських відчуттів, незалежної думки і вільного слова, а по-друге, тому що ця люди-
на, цей поляк не забув про існування того, кого галицькі поляки закидали камінням 
і вважають вже неіснуючим32.

Отже, Бодуен де Куртене впродовж петербурзького й варшавського пе-
ріодів своєї науково-педагогічної діяльності активно підтримував укра-
їнський національний і державницький рух. Вважаючи його серцевиною 
рідну мову, учений своїми численними науковими й публіцистичними 
працями захищав і всупереч офіціальним поглядам утверджував статус 
української мови як окремої, самобутньої, рівноправної з іншими слов’ян-
ськими мовами, послідовно обстоював її права на всебічний вільний роз-
виток, запровадження в усі сфери суспільного життя.

31 До речі, це згадувана вже брошура Цензурные мелочи (Краків 1898).
32 І. Ф р а н к о, Зібрання творів у п’ятдесяти томах, т. 50, Київ 1986, с. 99.


