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Pедaктop
Haдiя Тимoшик

,цo чиTAчA

Bидaтний дiяv yкpaiнськoгo вiдpoдкення, вiдo-
мий в yсьoМy свiтi yuений, пеpеклaдaч' PедaктoP'
ви.цaBецЬ' pелiгiйний пpoвiдник Iвaн Oгiенкo (мит.
PoпoЛит Iлapioн) ствopив y неЛегкиx eмiгpaцiйних
yМoBax знaчций нaуoвий дopoбoк. Бiльura чacTvl|Ia
цьoгo дoPoбKy свoгo чaсy 6улaьидaнa нa кaнадськiй
землi, aЛе Pяд пiдгoтoвлениx aBтopoМ .цo дPyкy
твopiв Bсе ще пеpебyвae в pyкoписIroмy вapiaнтi
сеPе.ц числeI{них кopo6oк вiннiпeзькoгo apxiвy.

Hещoдaвнo стBoРеIIa в Киевi 6лaгoдiйнa opгaнi.
зaцiя ..Фyн,Цaцiя iменi Митpolloлитa Iлapiонa (oгiсн-
кa)'' стaвить 3a метy пoвеpненtlЯ нa БaтькiBщиtly tIе
Лиluе чесtloгo й чистoгo iменi цьoгo IIoдви)I(Ilикa
yкpaiнськoi спpaви, a й кoлoсaльнoгo зa o6сягoм
apxiвy, який дoсi збеpiгaеться в Кaнa.цi й чекaе ви-
I(oEIaIlнЯ вoлi йoгo тBoPця: пoвеpнyти все це в Ук-

P..ui"y' кoли BoIIa 6yДе вiльнoro i кoли бyДе вiльнorо
II цеPквa.

Пeprпий кPoк дo цьoгo вхсe зpo6ленo. 3axoдaми
Ф}ндaцii 2003 poкy пеpе.цarro чaстиI{y apщy (чoчlе-
aлЬсьI(a кoлекцiя дoI{Ьки lvrитPoпoлитa Лесi oгiен.
кo.Бiди) дo Haцioнaльнoi бiблioтеки iм. B. Bepнaд-
с ькo гo HAH Укpaiни, зaпo uaткoвal{ o ъидaвни'хий
пpoеI(т..3aпiзнiлe вopoття'', щo мa € двi сеpii _..Py-
кoписIIa спaдщинa'' тa *Кaнaдськi пеprшoдpyки''.

Cьoгoднi не пiзнaний i не пoцiнoвaний ще.цo-
стoйнo нa Бaтькiвщинi rли6vlнllий зa змiстoм i силь.
ний зa свoiм пiзнaвaльниМ тa BихoвIlим ЗapядoМ
ltyхoBtlий спaдoк oгiснкa-Iлapioнa oсo6дивo пo.
тpiбний Укpaiнi. Aдл<е, BисЛoBЛIoIоЧись нaзBaМи
двoх циклiв /цpaмaтиЧllиx пoем yчеIloгo' ..Biкoвi

tlarui paни'' ще не зaгoiлися, a "FIarш 6iй зa деp.
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Iвaн oгiснкo (Митpoпoлит Iлapioв)
Iстopiя щpaiнськoi лiтеparypнoi1Io3и / Улo-

Pя.Ц., aвт. пеPедмoBи i кoментapiв М. C. TимoIпик.
_ 2-te Bи,ц.' випP. _ К.: Harцa кyльтyРa i нayкa,
2004. - 436 c.. ut.

rsBN 966-782r-r8-8

Це oднa з eтaпЕих пPaць yченoгo' якa 3a рaдянсЬI(иx
чaсiв ввaлсaлaся oсoбливo кpaмoльнolо. B iстoриvнoмy
poзpiзi, дoстyпIro i пеpекoнливo aвтoP пoкaзaB тoй вoiсти-
нy тepнистий IIIляx' яким пpoйшлa yкpaiнська мoBa в yмoBax
стoлiть зa6opoн, yтискiв, i  oбмежень, дoслiдив фенoмеrr
незнищeннoсЪi ii як.,дylпi нaцii", ..нaйцiннirшoгo скap6y" нa.
poдy. Boднoяaс пеPeкoнливo з'ясoвyсться, яких нeгaтивних
iaслiдкiв зaвДaЛИ пpoцeсoвi твoPення лiтеpaтypнoi мoви
pепpесii цензyPlrиx вiдoмств цapськoi Poсii тa пoлiтикa пap-
iiйrro-6iльшoвицькoгo теPopy пPoTи yкpaiнськoгo вiдpoд:кен.
ня в 20_30.x poкaх ХХ стoлiття.

.{ля сryдентiв Bищих нaвчaльниx зaшaдiв, виuaдauiв,
yvитeлiв, стaplпoклaсIlикiв, yсix, кoмy нe6aйдyxий пpoцес
ствеPд)r(eння yкPaIIlськoI мoви як деP'{сaBнoI.

@ TимoIцик М.C.,
yпoPядкyвaння,
пеpедмoвa'
кoментapi, 2004
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)кaBнiстЬ'' 3 числеIlIlиМи oпol{еIlтaМи пoбyДoBи сaМе
yкpailrсЬкoi Укpaiни Bсе ще TpиBa€.

kl.af l6tльlлий нaстyп яBниx i tтpихoвaних вo-
poгiв Укpaiнськoi де.P)кaBнoстi чиниться нинi нa

'цyшIy сaMoI нaцrl _ II мoвy' yкpalнське ,цpyкoвal{е
слoBo. Ученi 3 тpиBoгolo кoнстaтyloтЬ пoсиЛення
тен.ценцii pyсифiкaцi i Укpaiни: нa pиIrкy зaсo6iв
мaсoвoi iнфopмaцii дoМiЕIyIoTь i зa нaзвaми, i зa нa-
I<ЛaДa||I|л poсiйськoмoвнi. гaзети й >куpнaли; нoвo-
yтBoplовa}ri paдio- i тeлевiзiйнi кaнaли, влaсникaМи
якиx стaloть гpoIIIoвитi oлiгapхи з rrлеменi ..нoвих

yкpaiнцiв'', здебiльIшoгo iгнopylотЬ деP)кaBнy МoBy;
I{a кI{и)I(кoвoМy PиI{кy нa o/цIrе yкPal}roDroBнe Bи-
ДarН'r пpипa.цa€ мaйrке пiвсoтнi видaнЬ poсiйськo-
МoBI{иx...

.У видaвничoмy пPoектi ..Зaпiзнiле вopoття' '
o.цнiсrо з гoЛoBниx кIIиг зЕIaчиться oгiснкoвa ..Iстo-

piя yкpaiнськoi лiтеparypнoi ьroви'' _ твip, якиft зa
paдянськi чaси BBa)I(aвся oсoблиBo кpaMoлЬtlиМ.
Чoмy? Бo неpез пpaвдивий, дoсryrrний i пеpeкoнли-
вий oпис МитapсTB yкPaiнсЬкoгo сЛoBa. взaгaлi й
,цpyкoвaI{oгo зoкPемa пoBеРтaB l сьoгo.цн1 ПoBеPTa€
yкpaiнцям нaйгoлoвнilпе _ пaм'ять, глибинне yсвi.
дoМленЕIя мoви свoiх пpaшrypiв як.Цyrпi нaцii, стpиlк-
ня y стBеP.цхсeннi свoсi дepхсaви.

Бaэкaсмo цiй дивoви>кнiй книзi, висTpaж.цaнiй,
ви6oленiй aBтopoМ Зa десятиPiччя нелегких 1\{и-
тaPстB близькими tт дaлeкими чyхинaМи i нaпи-
сaнiй вoiстиIry кpoB'Io сеpця дaЛекo вiд piднoгo
кpalo ще 1949 poкy, в.цячI{oгo' нe6aЙду>кoгo i вдyм-
лиBoгo читaчa.

Cпiвгoлoви Фyпдaцii
iменi rrrитpoпoлитa lлapioнa (oгiенкa)

Arrнa ФIfУC.PAлЬкo
(вiд Кaнaди),

Микoлa тиlloIIIик
(вiд Укpaiни)
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|вAl{ oгleнKo (i4итPoп9лит lлAPloн)
в oБoPoнl yкPAlнсЬкoI lvloви

...Цoля сyдила менi нeмaлo пpaцювaти в тaKиx
yмoвax i нa такиx пoсaдax' кoли мoя дiяльнiсть нe
налe)кaлa тiльки мeнi, - я пpaцЮвaв для цiлoгo
yкpaiнськoгo нapoдy. Як я працювaв' _ сУдити нe
Meнi. . . ' '

I{i слoвa Iвaн oгiенкo IIaписaB y сеpединi 30-x
poкiв.y Baprпaвi, .це вiн oпиIIиBся y вимyIпeнiй eмiг-
paцii i де пiсля звiдьнення пoЛЬсЬкиМи влaстями вiд
Bиклa.цaння B тaМтешIl{ьollly yн iвеpситетi видaвaв
двa yкpaiнoмoвнi чaсoписи _ ..Harпa Кyльтypa'' i
..Piднa Мoвa''. Бyлyuи IIе лиtIIе свiдкoм, a й 6езпo-
сеpеднiм yчaсIlикolvr пoдiй, пoв'язaних iз тpiyмфoм
i тpaгедiеIo Укpaiнськoi pевoлloцii, вiн ввa:кaв ..зa

свiй кoнечний oбoв'язoк'' детaлЬIIo oписaтИ Tу
пoPy, дaти мaй6щнiм дoслiдникaм нaцroi iстopii мa-
теpiaл, тaк 6и мoBити' 3 пеPIIIих Pyк.

o.цнaк тяхскi й непевнi yMoBи емiгpaцiйнoi дiйс-
нoстi не .цaли зМoги yчеIloМy спoвнa pеaлiзyвaти
цей нaмip. Ha oснoвi з6еpехсениx денникiв тa чис-
леIIIlиx дoкyмeнтiв, якi зaвясди BOзив iз сoбoro тpyл-
ними й нeбeзпечниМи .цoPoгaМи €вpoпи, BДrUIoся

йoмy ствop vITvI ЛvllлIe "aвтo6ioгpaфiвнy xРoнoЛo.
гi.rнy кaнву", якУ нaзвaв пPoстo й пpoмoвистo _
..Мoе rкиття". Цей кopoткий xpoнoлoгiнний нauеpк
сIIpесoBaIrиx y uaсi, цaпpy}I(ениx i, зде6iльIIIoгo' Bи.
зIIaчaльних для мiльйoнiв yкpaiнцiв пoдiй ще дoBе.
/цеться p oзIшиф po BуBaTИ' дoпoBIlIoBaт и, з' яc oьуъa-
ти' IIеPеoсмисЛIoBaти I{e oдIloмy дoслiдникy, aби
стеpти фaльlливиtl гЛЯIIець, здaвaлoся б, нaзaвxди
IIoкЛa,цений нa 6ioгpaфiннi стopiнки цiei лroдини
тoтaлiтapнolo систеM oto, a6tl pетедьIro вiдi6paти
зеPнa пPaBди' iстopиvнoi спPaBедлиBoстi й iстин-
нoI нayкoBoстr вr/ц PяснoI пoлoви всlЛякиx Bигaдoк'
пеPeкPyчеI{ь' oryльI{иx зBиIIyBaчеIIь, зaмirпaниx нa
iдеoлoгi.rнiй зaaнгaltoвaнoстi, пoдiтичниx спекyля-
цiяx тa aI{тиI{ayкoBих теopiяx.

Пoстaть lвaнa oгiснкa B)Kе pеadiлiтoвaнa iстo-
piеrо, a;rе вoIIa ще не пiзнaнa, гли6иннo не пoцiнo.
вal{a в Укpaiнi.

**{с

Hapoдився Iвaн Iвaнoвич oгiенкo 2 (15) сiння
l882 poкy в мiстенкy Бpyсилiв PaдoмиrшльсЬкoгo
пoвiry нa Киiвщинi (нинi _ paйoнний центp )Ки-
тolvrиpсЬкoi o6лaстi).

oсвiтy здoбyвaв y Киiвськiй фельдlшеpськiй
rпкoдi (r896_1900), нa iстopикo-фiлoлoгiннoмy фa-
кyльтетi Киiвськoгo yнiвеpситеTy сB. Boлoдимиpa
(1903_l909). ПpaцIoвaB yчитеJIем сеPе/цньoi кo-
меpЦiйнoi пIкoди тa деp)I(aBI{oi гiмнaзii в Киевi.
r91 1 p. зaРaxoвal{ий пpoфесopсЬIсиlvl стипендiaтoм
пo кaфедpi poсiйськot лiтеpaтypи yнiвepcИTeTу
Cв. BoлoдиIvrиpa. r915_1917 _ пpивaт./цoцeнт цьoгo
yнiвеpситеry r9l7_l9l8 _ пpoфесop УкpaiнсьI(oгo
нapo.цI{oгo yнiвеpситeтУ, Щo iснyвaв IlaPuUIеЛЬIlo 3
yнiвеpситетoм Cв. Boлoдимиpa (згoдoм - Киiв-
ськиf,l деpxaвний yкpaiнський yнiвеpситет).
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У сryДентськi poки PoЗпoчaв aKTVIв.Lу дiяльнiсть
нa щpaiнiзaцiйнoшry пoлi. Cпiвpodiтниuaв, як кoPес-
пoIl.цеI{т' з pедaкцiяIlrи гaзет ..фoмaдськa ДyМКa,''
*Paдa'', з Киiвськoro ..Пpoсвiтolo'', HayкoвиМ тoBa-
pистBoМ iмeнi Tapaсa TITевченкa y Кисвi. У цей lке
пepioд пoчaB,цPyкyBaтися як пoет' пpoзaiк, yvений.
(ПЪезiя ,.II'e тlитaЙ,' (1907) стaне згo.цoМ нaPoДtloю
пiснеro). ,{ля вивнення yкparнськoi мoви всiмa кa-
тeгopiями нaсеЛeнI{я-aктиBI{o беpeться зa стBopеI{.
ня пiдpyнникiв, пoсiбникiв' тa6лиць. У Киевi вели-
киМи нaкЛaдavlИ BИxoД||JI|4 кI1vItL7 NroЛo.цoгo BчеIIoгo:
.,Кpaткий кyPс yкPaинскoгo яЗьIкa'', ..Piдне писaI{-
ня'', ..Укpai[Iськa..гPaмaTv\Кa,' . ЕIa oснoвi лекцiй, пpo-
читaниx в Укpaiнськoмy }IaPo.цнoмy yнiвеPситеTl'
1918 poкy в Киевi oпy6лiкoвaнa йoгo вiдoмa ПРaця
..Укpaiнськa кyльтyPa''.

У сеpпнi 1918 poкy ypядoм гетьMaнa П. Cкopo-
Пядськoгo I. oгiенкo пpизI{aчa€ться PеIстoPoм щoй-
I{o yтвopенoгo Кaм'янець-Пoдiльськoгo Дgp}Iсaв.
нoгo yкpaiнськoгo yнiвеpситетy. 4 сivня 19l9 poкy'
пpи ypядi .(иpектopii' ПPистyпa€ .цo викoнaння o6o.
в'язкiв мiнiстpa oсвiти УHP з o.цнoчaсниlll зaJIиIIIеI{.
няМ [Ia пoсaдi PеIrтoPa' l'5 веpесня Ilpизнaчa€ться
rvriнiстpoм iспoвiдaнь (вipoвизнaнь), l5 листoпa/цa
тoгo й Poкy _ ГoлoвнoyпoBнoBa)кеIlим ypядy УHP
в Кaьr'янeць-Пoдiльськoмy пiсля евaкyaцii ypяДy дo
Tapнoвa (Пoльщa).

21 листoпaдa |921^ poкy Iвaн oгiенкo З дPРки.
нorо i тPьoмa мaлoлiтнiми дiтьми IIaзaвХди IIoЛи.
Iпaс Укpaiнy' BиМyIIIеIIо киtIyBIпи нaпРизBoляще B

Кaьr'янець-Пoдiльськoмy влaсI{y Bеличе3нy книгo.
з6ipнro, apхiв i .цесятKи зaвеpпIel{иx тa poзIloчaтиx
pyкoписiв нayкoBих пPaцЬ.

Пiс.ltя кiлькox мiсяцiв пpaцi в ypядi УHP в Tap.
llt l lt i (l l<l l.сpссень 1922 poкy)' вiн пеpебиpa €ться,цo
l l l rIt l I l r lс ,  i t  : tr .() . l (oм * дo Львoвa. Зa pевне BИкЛaДa|a-

tttt  yк1l i t i t r t . l ,к() i  N'<rBи i  пpoпoвiдyвaння нaцioнaльнoi

iдеi пoльсьKa BЛaI\a звiльняе йoгo вiд викЛа.цaння y
Львiвськiй yчителЬсЬкiй гiмнaзii.

. 8 сiчня 1926 poкy, мpilоvи IIPo ПoBеplIеIlIlя B
Укpaiнy, oгiенкo вiдвaхсyеться IlaписaтИ IIvlсTa Дo
тoд1IIIIlЬoгo секPетaPя Aкaдемii нayк paдянськoi
У:сpaiни A. Кpимськoгo з пPoхaнняM пoPятyBaти
йoгo apхiв i 6i6лioтекy y Кaм'янець-ПoдiльськoМy
i нaдaння йoмy мoхсливoстi пoBеPI{},тися дo Киевa.
Flaписaвrпи Tyди ще двiчi й I{e oдеP)кaBIпи вiдпoвiдi,
yнений пPистa€ нa пPoпoзиuiIo B-аp-Цзвськoгo щiвеp-
ситeTy пepеixaти ryли (тpaвень 1926) Ira ПoсaДy пpo-
фесopa цеPкoBI{oслoв'янськoi МoBи теoлoгiннoгo фa-
кyЛьтетy. 1932 poкy пoльсЬкa BЛaДa звiльняс йoЪo
вtд виклaдaння B yнiвеpситетi без пoпеPед,кення'..зa спpoтив пoлoнiзaцii пpaвoслaBI{их сryДентiв''.

Пiд нaс.пеpе6yвarrня y Bapшaвi poзгopтaе aк.
тиBнy пpoсвiтницькy i видaвнич Дiяльнiсть: зaснo-
By€ нayкoBo-пoпyляpнi щoмiсянники 

..Pi.цнa Moвa''
( 1 933- 1 939 ), 

..Harпa Кyльrypa'' ( i 935-1 937), пPистy-
Пa€ .цo BидaЕIЕIя 30.тoмнoi ..Бiблioтеки yкpaiнoзнaв-
стBa'', тPиToМIIoгo збipникa ..Bизвoлeння Укpaiни'',
IIиIIIе fl видaе цiлиft pяд свoix нayкoBиx пpaць. Taм
пPoдoв)кy€ свoro daгaтopiuнy пPaцю I{aД пеPекЛадa-
ми Cвятoгo Письмa щpatнськolo MoBoIo. Cepед нaй.
пoмiтнiIших дoслiдxенЪ цЬoгo пеpioдy _ .цесятитoм-
нa ..lстopiя 

цepкoBtIoслoв'янськoi Мoви''.
П i сля см еpтi Дpуъ|<kltlИ loмiнiки laнилiвни ( квi-

тень l937) пpoфесop oгiенкo пpиймaс pirшення
IIPo чеPIreчий пoстpиг (здiйснIоеться цей o6pяду
Я6 лoчинcькo мy Cвятo.o нyфpiiвс ькoМy мo н aётиpi
9 rкoвтця 1940 poкy) й o6ифе iшr,я Iлapioнa _ нa
зI{aк спa.цкoемнoстi дyxoBнoгo пoДBигy пеpIIIoгo
МитPoпoлитa Киiвськoгo чaсiв Яpoслaвa Мyлpогo _
Iлapioнa. 19 хсoвтня тoгo }l( poкy стa€ apхiепискo-
гIoм' a l6 6еpезня 1944-гo _ МитPoпoлитoм Xoлмсь.
ким.i ПiдлясЬItиМ пpaвoслaBнoi BapIпaвськor митpo-
tIoлlI . 11to



Ф
o

o

o

Ф
Е

У липнi 1944 poкy y склaдi кеpiвнoгo Дyxoвeн-
ствa Укpaiнськoi пpaвoслaвнoi цеpкви, що .цiялa нa
теPеIrax Пoльщi, MитPoцoЛит Iлapioн пoкидa€ цЮ
кpaiнy. Пiсля кiдькox мiсяцiв МитaPств Bo€нними
дopoгaми 3aхiднoi €вpoпи вiн oпиняеTься y IIIвей-
цapii (30 квiтня..]945). У Лoзaннi пеpехсивaе двi
склaднi oпepaцii, toPи.цичI{o oфopмляс 3aпoвiт
свoiм .цiтям, зaкiннyс aвтodioгpaфivнy поемy ..Ha

Гoдгoтi''. Ta cили пoBеPтaIoтЬся дo нЬoгo. Пеpе6y-
BaIочи B лoзaннсЬKoмy пPитyлкy ..Бeтaнь'', вiднoв-
лroе дiяльнiсть свoгo Bидaвництвa ..Flarпa Кyльrypa''
i paзoм зi свoiм спiльникoм iз Пapихa Пaвлoм Coм.
чиItським нaлaгo.ц}Ky€ лpyк i пorшиpеIItIя пo €вpoпi
й Alrеpицi yкpaiнoмoвt{иx кни)к'oк. З мapкoro ..Ha-

Iпoi Кyльтypи'' rшвeйцapськoгo пеpioдy дiяльнoстi
вийrплo дPyкoМ }Iaклaдaми вiд oднiсi дo ДBox тисяч
пpимrPник1B вlсlM кI{иг.

Ha зaпporшеI{ня пPaBoслaвнoi гPoМa,ци сoбopy
Cв. Пoкpoви y Biннiпeзi пеpеiз,цить .цo Кaнaди
(16 веpесня |947),,це пoчитIa €  пPaцю сBященикa
пpи цiй пapaфii. Пi.ц чaс po6oти Codopy Укpaiн-
ськoi пpaвoслaвнoi цеPкви КaнaДи (8-9 сеpпня
1951 poкy) Iлapioнa odиparoть пPе.цстoятедeм цiеi
цеPкви _ ..митpoпoлитoм Biннiпеry i всiеi Кaнaди'',
де вiн зaлиIIIaвся I{a цьo}ry пoстy дo свoеi смepтi.

3 пеpеiздorur дo Кarraди вiднoвлroеться й пеpep-
BaIIa Bo€нtlими дiями в €вpoпi aктиBнa нayкoвa i
ви.цaBIIичa дiяльнiсть митPoпoЛитa Iлapioнa' У лиc-
тoпa.цi 1947 poку вiн зaснoвy€ ..нapoдний xpистиян-
ський мiсячник..Cлoвo Iстини'' (виxoдив пo )I(oвтеIlЬ
1951 poкy). laлi зaпoчaткoвy €тЬся вихiд ..Haшoi

Ity.пl ' ' гypи' '  (з листoпaдa 1951 пo х(oвтel lь l953
1lrlкy). I)с:фopмовagиЙ зa теМaтикolo, цей хсypнaл
llt. l l i l6it1ltlм /(Рyl(yс:тЬся пiд нaзвoIо ..Bipa й Кyльrypa''
( t l ; l t l i r . l lyrr;r l r  / l ()  l . [)y/( l rя l967 poкy). 3a пеpIшi десять
1lr i t t in trс1lс6yII i l l r l l , l  r l  l ( i t l rа/( i  3 мaРкoIo вiднoвленoгo

nl i l lnrr l i  i i r l , l . l r ; t  
. .  

l  l  ; t t l t i t  l (y l l  r; l .yJ l i r ' '  вийrшлo 29 нaлисa-

I-{иx тrг пPaцЬ митPoIIoлитa Iлapioнa. Cеpед ниx _..lстopiя yкpalнськoi лiтеparypнoi мoви'', ..Укpaiн.
сьIсa цеPкBa 3a Чaс Бoгдaнa Хмельницькoгo'', ..Iкo-

нoбopствo'', ..Книгa l{aцIoгo 6утя нa vyxинi''. I{i тa
iншri твopи yчеIroгo мiстять y сo6i пpинципoвi для
нaIпoi g.aуl.<v| кoнцепцii, зadopoненi paнirше тoтa.
лrтaPI{иM Pе)киМoМ' щo/{o тиx пpoблем сyчaснoгo
yкPaiнoзнaBстBa' 3 якиx i сьoгoднi тpивalоть нa1кoвi
дискyсii. Идeться, зoкpеМa' пpo кoнцепцiIo виникнен-
ня i poзвиткy щpaiнськoгo Дpyl(oBaнoгo слoBa B кoЕI-
текстi пoIIIиPенI{я,цp}кapстBa y слoв'янськиx нapoдiв,
пpo рpaiнськy цpиIraЛеxснiсть ствopеЕIих цa ЕIaIIIих
99glяx pyкollисIrиx кI{и)IсI(oBих Iшедевpiв пеpioдy Х_
ХrV стoлiть тa кollцепцiro виникнення i poзвиткy
yкpa.iнськoi мoви, лiтeparypи 1 КУЛьryPИ в цiлorvry.

У Ч.0-* Poкax спPaBy 
-BидaIIIIя 

кoЛoсaльЕIoi oгi
енкoвoi спaдщиI{и пеpебиpae нa себе Тbвapиствo..Boлинь'' тa Iнститyт .цoсдiдiв Boлинi.

12 неpвня 1962 poкy здiйснилaся мpiя )I(иття
lvlитpoпoлитa Iлapioнa _ з Лoндoнськoi дpyкapнi нa
йoгo вiннiпезЬкy a.цPесу 6улo пPислaIIo poзiiIшнo
ъидaний тoм _ пoвний кaнoнiчций пеpеклaД yкPa.
iнськoro Moвoro Бi6лii. I{е 6yв pезyльтaт 4O-piuнoi
пpaцi yкpaiнськoгo вчеI{oгo, якy дoвoдLlЛocЯ BvI||o-
IIyвaти y IIaдзBичaйнo неспpиятливиx rr<итейськиx
yмoвaх.

Пoмep Митpoпoлит Iлapioн пiсля тяхскoi i тpи-
вaлoi xвopoби 29 беpезняL972 poкy. Biдпoвiднoдo
toPидичI{o oфopмленoгo зaпoвiтy, здiйсненoгo
l5 квiтня 1967 poкy, весь свiй кoлoсaльI{ий apxiв i
книз6ipню вiн пеpeдaв нa зdepiгaЕI l lя Кoлегir
Cв. Aндpiя 3 тим' щЪ6 iз пoстaнням вiльнoi i незa.
.ltеxнoi Укpaiни, ,,кoJlи 

фaкyльтет теoлoгii Укpaiн.
ськoi пpaвoслaвнoi цеPKBи бyлe iснyвaти в КиЪвi'',
всlo цiльнy кoлекцiro пеPесЛaти нa Бaтькiвщинy.
l loxoвaний IIa пPaBoслaвнiй чaстинi цвинтapя Глен
Il(ен пoбiля Biннiпегa.

t l r
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Ha сьoгoднi задиIпaroтЬся IlевидaI{ими Pя.ц lray-
кoBих IIPaць r{еIroгo, якi в pyкoписax збеpiгaroться
y вiннiпезькoмy apxiвi. Cеpед I{их _ мoнoгpaфii
..Укpaiнське мoнaIIIествo'', .,Укpaiнськa IIеpкBa 3a
чaсiв гетьмaнa Мaзепи'', ..Укpaiнськa хсiнкa в пo.
встaннi БoгДaнa Хмельницькoгo'', ..I{еpкoвнa хpo.
нoJtoгiя'', ..Tapaс ТTТевченкo''. HaймeнIrr BивчeI{a нa
сьoгoднi xy,цo)l(llя' пy6лiцистичнa й епiстoляpнa
спa/цщинa. Це тисячi IIе систeМaтиЗoBallиx' нe пРo-
читaниx стopiнoк: цoезiй, ЛегеI lд '  oпoвiдaнь,
ДPaМaтичIrих п,€с,,цoкyМеIlтzlльнo.пy6лiцистичЕIиx
)I(итт €IIисlB.

B oстaннi poки iм'я Iвaнa oг iенкa (шrитpo-
пoлитa Iлapioнa), йoгo бaгaтIoщa нayкoвa спa/цщи.
нa Bсe aктйвнirше пoвePтaloться в Укpaiнy. У Киевi
i Львoвi знaчниMи нaкдaдaми пеPеBи,цaнi нaйгo-
лoвнiIшi фyндaментaльнi пpaцi y.rенoгo _ ..Укpaiн.

ськa кyлфpa'', .,Iстopiя yкpaiнськoгo /цPyкapстBa'',
..lстоpiя yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви'', ..Дoxpисти.

янсьii вipрaння щpaiнськoгo нapoдy'',,,}Кvlтт rп.иcи
великих фpaiнцiв'', 

*}Jaукa пpo piднoмoвнi oбoв'яз-
ки''. 3axищЪI{o pяд кaн.ци.цaтськиx i двi дoктopськi
дисеpтaцii' пpисBячеIti вивченнrо тиx чи iнrпих aс.
пектiв твopяoстi BчеIIoгo. Bсе aктивнiшrе зaявляе
пpo се6e BЪеyкpaiнське тoBapиствo Iвaнa oгiснкa
(foлoвa _ декaй фiлoлoгiннoгo фaкyльтеry Кaм,я-
нець.Пo.цiльськoгo педaгoгiuнoгo yнiвеpистеry €в-
генiя Coхaцькa). Ha кapтaх мiст Бpyсилoвa, }(итo-
уIИPa' Львoвa, Кaм'янець-Пoдiльськoro з'явиЛися
нaзвaнi iменем yчеIroгo вy.1yui. 1998 poкy' згiднo з

Po3пoPя.ц]{сенняМ стoличI{oI l{еPlI' Bстaнoвлel{o Ме-
йopiaльнy дolпкy нa пpиrvriщеннi гyмa-нiтapнoгo
кoPпyсy Киiвськoгo нaцioнaльнoгo yнiвepситетy
iменi Tapaсa TТТевченкa' .це вчився i пpaцroвaB IIpo.

фесop oгiснкo.
II{е oдним свiдненням дoвгooнiкyвaнoгo пoBеР.

I{еЕIня Iвaнa oгiенкa в Укpaiнy € зaсIIyBaння пpемii

йoгo iменi. Це дpyгa в Укpaiнi 6aгaтoгaлy3еBa пPе-
мiя пiсля IПевченкiвськoi, якa вiдпoвiдiе 6aгaтo-
стopoннiй дiяльнoстi цiсi лroдини ga ниьi yкpaiн-
ськoгo вiдpoдxення. 3aснoвники ii _ Haцioнальнa
Cпiлкa письмеI{I{икiв Укpaiни, )Китoмиpськa o6лaс-
нa Paдa l{apo/цI{иx депyтaтiв, Фoнд poЬвиткy мис-
1ечтB Укpaiни тa Bсеyкpa.iнське тoвapиствo Iвaнa
oгiенкa; Il{opi.rнe yPoчисте BPyчеIrIrя пpемiй нo-
BиM Лaypеaтaм y гaлyзi лiтepaтypи i мистецтвa, в
гanryзi rrayки i oсвiти, в галyзi гPoмaдськoi, пoлiтиv.
нoi тa цеpкoвнoi дiяльнoстi вiд6yвaеться в деI{ь
пaм'ятi Iвaнa oгiенкa _ 29 6еpезня _ нa йoгo 6aть-
кiвщинi в Бpyсилoвi.

{<**

У бaгaтoмy й piзнoмaнiтнoмy дopo6кy вченoгo
цaйвaгoмiпrе мiсце пoсiдaroть дoслiд:кення й poз-
вiдки 3 пr.Iтaнь Poзвиткy yкpairrськoi ltлови, кyль-
тyPи в цiлoмy. Чoмy тaк глибoкo i все6iчно'вiн
зoсеPед:кyвaBся нa тaких стyДiяx? Певцим чиIlo1ll
B1дIIoвr.цЬ цa це зaпитaння дaloть oсь цi мipкyвaн.
tIя BчеI{oгo: ..Мoвa _ ДyIIIa кoхснoi нaцioнaльнoстi.
i i святoщi, ri нaйцiннitлиЙ cкap6... Звиuaйнo, не
сaМa пo сo6i мoвa, a мoBa як пeвний oPгaI{ кyлЬтy.
pи' тPaдицii. B мoвi I{aПIa стaPa й нoвa Kу]IЫryPa,
oзIlaкa нaЦIoгo нaцioнaльнoгo ви3нaння... [ пoки
}I(иве lиoвa _ )Iситиме й нapoд, як нaцioнaльнiсть.
Hе стaне мoBи _ I{е стaне й нaцioнaльнoстi: вoнa
геть PoзпopoIIIитЬся пoмiлс дy)кчиI\{ нapoдoм... oт
чoМy Droвa }rar Taкy Beликy вaгy в нaцioнaльнoмy
pyxoвi. Тbмy й Bopoги нarпi зaвхсдИ Talк стapaннo
IrиЛьнyBaЛи, a6и зa6opoнити IIaсaМпеPeд I{aшIy
мoву, a6и зBести тa 3IIищити ii дoщенry. Бo нiмo.
гo' lvtoBляв' пoпxa€шI' кУДи зa6anкaеrц...'' 1.
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| Оaieнкo 1. УкpaiЪськa кyльтypa. К., 1918. С,.2з9_240.
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Caме з yсвiдoмленtlя зI{aчеIlt{я мoBи як ..дyIпi

нaцii'', ..сеpЦя нapoдy'', ..гoЛoBнoгo 
дBигyнa yкpaiн-

ськoi кyльтy pvI'',,, нaймiцнilшoi пiдьaлини сoб op-
нoстi йoгo IIЛеМеI{ i poзвorо сил нaцii',; неo6xi.цнoстi
пoBеpIIеЕIEIя цiй мoвi I{aJIеtкtIoгo iй мiсця нe ЛиПIе
y сфеpi пo6yry, a й y всiх деP}кaBниx' гPoМa.цсьItих
urстит).Iдlях' 3вr.цки BoIIa пpoтягoМ стoлlть метo.цич.
нo й цiлеспPяМoBaIIo витiснялaся; ствoPення спPи.
ЯTЛvIв.klx'yмoB для oвoлoдiння неrо' I{а'I(тo хс y пеpioд
стal loвЛeння свoеi деP)I(aBи' _ i сфopмyBaЛaсЯ B
I. oгiенкa пoтpе6a 6iльury чaстинy своix твopvиx i
нayкoвих 3У сvIЛЬ сIIPям oByBaT vI l.la .цo слrдx(еIIIIя п o-
в'язaниx з цiсrо пpoблемaтикolo питaнь. Taкi зусИЛ-
ЛЯ BvIЛИJ|уIcя y Дoвrий списoк видaних y piзнi poки
Pr3ниx зa xaPaктеpoM r пPизI{aчeIII{ям IIPaць _ Br/ц
пrдPyчниIсrB' IIaBчaльних IIOс-rOниI(1B' МетoдичIlих

пopaдникiв дo фyндaментaJlьниx мoнoгpaфiЙ, якi
нa6уДуть згo.цoм мiхснapoднoгo знaчеIIня i. пpине.
сyть aBToРoBr сЛaвy веЛикoгo вчеI{oгo сBlтoBoгo
мaclлтa6у.

Знaчний Мaсив oгiенкoвoi нaвчaльнoi лiтеpa-
тУPи, Щo тIPизЕIaчaBся яK Д,ЛЯ yкpaiнськoгo rшкiль-
ництвa тa стyдеIrтстBa' тaк r для сaMooсBlти сеpе.ц
дopoслoгo IIaсeленI{я' пo6aчив свiт y пеpioд iснy.
Baння УHP. A oт 6iльIшiсть MoBoзнaвuих дoслiдrкень
дPyIсyBaлaся Blr(е дaлекo вiд Бaтькiвщиtlи. З цьoгo
p яду ви дiл яетЬся' зoкPеМa' d вaнadцяmшrnoм'Ia u rcmo-
piя цeprcoвнocлoв'ян,cьlсoi лloвuu, пеpIшi rпiсть тoмiв
якoi цoбaчили свiт y BapIшaвi пpoтягoМ 1926_1929
poкiв. Пpo oбсяг i склa.цнiсть цiеi п.paui мo)кнa сy-
ДvITИ ga пpиклa/цl oдIroгo 3 тoMlB _ п ятoгo' IIPисвя.
чeнoгo пaм'яткaм стapoслoв'янськoi мoви Х_ХI
стoлiть. B ньoмy гPyI{ToBнo пoдallo iстopинний,
лiнгвiстичниЙ, пaлeoгpaфiuний oгля.ц стapoслo-
в'янськиx писеМниx пaМ'ятoк doлгapськoi, сеp6.
ськoi, uеськoi, yкpaiнськoi, пiвнiчнo-pyськoi Pедaк.
цiй з пoвнoro iх бiблioгpaфiеro, BелиI(иМ aльбoмoм

з iлroстpaцiями дoслiд)кyBal{иХ твopiв, зPaЗкaми
Iпpифтiв.

Пpедметoм .цетaJIьIroгo poзглядy BчеIlиМ пaм'я.
тoк yкpaiнськoi pедaкцii стали, зoкpемa' тaкi Iше.
девPи кyльтypнoi спalцщиЕIи yкpaiнськoгo llapo/цy'
як "oстpoМиPoBе €вaнгелiе ' ' ,  . . I36opник Cвятo.
слaвa,', .. ЧyДн iвськ иЙ Псaлтиp'', .. Кaзaння фигop iя
Бoгoсловa'', a тaкo)tt НaПИcvl нa неpнiгiвсЬI{их гpив.
ЕIяx' Мoнeтaх ХI стoлiття. .{ля зpyuнoстi кopистy-
вaЕIня кI{игoIo aвтop склaB стaPoслoв'янськo-рpaiн.
ський слoBI{ик. Taким чиIloМ' B o.цнoмy тoмi y
кopoткiй, дoстyпнiй фopмi гlI4КJIaДУ зi6paнo.все нaй.
гoлoBI{1rтIе 3 цapиEIи BиBчеttня писеl ltниx твo.piв
prзнo м aнiтниx вiдгaлy)кеЕIь дaBl{ьoi стapoслoв'я н-
ськoi МoBи. I{e, 6ез пеpе6iльrшеIlня' пoдBих(Ilи-
цький тPyд BчеIroгo' викoнar.ий з нaдзвиuaйнoro
pетельнiстro i лro6oв'ro, дo Toгo )fiс' y дЕUIекo не спpи.
ятЛиBиx yмoвaх. Чoгo вapryе, скarrсiмo, po6отa нaд
BеpсткoЮ ItI{иги' oсoбливo нaд aль6oмoМ тa хpес.
тoмaтiйнoIo чaстиIloto сЛoв'янськиx текстiв, якi
нa6иpallися, зa свiдveнням сaМoгo aвтoPa' в тeхнiч.
нo сдa6кiй лpyкapнi.

1938 poкy з дpyкapнi oтцiв вaсилiaн y )Кoвквi
вихoдитЬ Дpyкoм oдIIе З етaIIIlих дослiдlкень пpo.
фесopa oгiенкa y гaлyзi 1vloBoзI{aвствa _ nlloвcmан.
ня aфml й лimеpаnrypнoi llloвtl в anoв,ян, (oбсягoм 300
стopiнoк 3.цo.цaBaI{}Iям 75 iлroстpaцiй, взятих iз стa-
poдaвнix пaм'ятoк pyl(oписIloi i дpyкoвaнoi слo-
в'янськoi книги). Bлaсне, це бyлo ДPyге BvlДa.нНЯ
Itltиги. Пеpпrе вийrшдo |927 poку лiтoгpaфським
сttoсo6oм y кiлькoстi стo пpиьripникiв i 6yлo свoе-
pi71ним BикладoМ лекцiйнoгo кypсy, який vитaв пpo.
фесop y BaprпaвсьI(oМy yнiвеpситетi. }toвкiвсiке
l}иl(aнIIя' пoвнirше i системaтизoвaнitше, вiдкpивaлo
il lt/(yМaнy oгiснкoм 30-тoмнy ..Бi6лioтекy yкpaiно-
:lllilвствa'' B зaсI{oBaIIoMy IrиNr y Bapшaвi yкpaiнoмoв-
l l()My ltиДaвництвi ..Harшa Кyльтypa''.
.l l..1()]з
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BiДкpиття дoвгoo-нiкyв.aнoi i вaхсливoi бiблio-
тeчнoI yкpalнo3llaвчol сеPrI сaMе тaкolo книгolo tIе
6улo ъипaдкoвiстro. Caм aвтop тaк oбгpyнryвaв свiй
ви6ip: .Кoхсний, хтo хoче дoкJlaднo пiзнaти iстopilo
свoеi мoви тa свoеi aз6уки, Ilе Мo)l(е o6iЙтиcя 6eз
oзнaйoмлеIIтIя з сyчaсЕIим стal{oм цих питaнь y 3a-
гaльнiй слaвiстицi. ГлибIце BиBченIIя iстopii yкpaiн.
ськoi мoви тiснo пoв'язaнe влaсне 3 циDrи oснoBI{и-
Ми питaнняNIvI, a тoмy неxaй ця Мoя пpaця бyлe
всryпo}r дo.мoei iстopii yкpaiнськoi мoви' щo пo.
яBиTься в цiм сaмiм видaннi"l.

Heвдовзi пiсля виxoдУ цiеi пpaцi Ря.ц вчениx.
мoвoзнaвцiв (пpoфесopи I. €сix iз 3aгpе6a, I. Кopo-
вицький iз Baprшaви) вiднесли ii дo нaйвaгoмiIших
i нaйгли6rциx дoслiдхсенЬ aBтoPa - в числi ..Iстopii

yкpaiнськoгo /цPyкaPствa", 
..Киpилa i Мефoдiя",

"Укpaiнськoi лiтeparypнoi мoви ХVI стoлiття i Кpе-
xiвськoгo aпoстoлa l560 p.'. I, пеpедyсiм, зa ii нaд-
звинaйrтy aкryaльнiсть для мoвoзнaвчoi нayки. Aдxе
сеPeд 6aгaтьox пpo6лем сЛoв'янськoi фiлoлoгii пи.
тaнHя пpo пoхo.цх(ення aзбyки тa лiтеpaт.ypнoi мoви
тoгo чи iнrшoгo lrapo.цy € чи не нaйвaxливiIпi. Hими
зaймaлися y piзний чaс чи не всi пpoвiднi слaвiсти
сBlTy'

Hayкoве з 'ясyвaння пеPtIIoBитoкiв слoв'яt l .
ськиx aз6ук i лiтеparypниx мoB циx нapoдiв Poзпo-
чaлoся ще з дpyгoi пoлoвиЕIи xvIII i oсoбливo aкти.
вiзyвaлoся нaпpикiнцi xlx стoлiть. oднaк цiлиil
Pяд нayкoBцiв poзв'язуBaJIу цro пpo6леIvfy lra вyзь-
кoмy IIaцroEzUIьIto}ty гРyнтr' пoзa aнaл13oм Bзa€мo.
зв'язкy i взaемoвпливy з iнrпими дaвнiми aзбyкaми.
Tiльки зa oстaцнiй uaс, I{aгoлolшy € aвтoP' пiсля
епoхaльниx пРaць y uiй лiлянцi цiдoi IIи3ки BчеtIиx
нa чoдi з незa6yтнiм Ягинем, нaУКa знaйпrлa вiдпo-

I oeieнкo 1. Пoвстaння aзбyки й лiтeparyрнoТ мoви в слoв'ян.
Жoвквa, 1938. с.  7.

вiднy мeтoдy Nlя дocлiрI(ен}Iя пoхo/ц'(еI{ня сдoв'яlt.
ськиx aзбyк з yBaгolo нa дoслiди пoстaння iнrциx
.цaвнix aлфaвiтiв.

У цьoмy кoнтекстi oгiенкoве дoслiдxення, не
пoцiнoвaне дoсi дoстoйнo вiтчизняI{olo нayкolo' tIе
мo'Есe не стoяти B oкPеlvtoli[y pяду.3acлyгoBy€ BoI{o
цьoгo пеpедyсiм сBo€ro фyндaментa;rьнiстrо й мaс-
rптaбнiстro, лoгiчним взa €мoзв'я3кoм з iнrцими
фiлoлoгiяни}rи lrayкaMи. Baгoмим apгylvlеIlтoм такo-
}ty тBеPд)I(енHIо мo)ке сTaTvr 6otaЙ cтуlслий oгJIяд
стPyктyPи як сaмoi aнaлiзoвaнoi пpaцi, тaк i ii мiсця
B yсьoмy дBaнaдцятитolvrlloмy ви.цaннi oгiснкoвoi.Iстopii 

цеPкoBtIoслoв'яHськoi мOBи'', пoдi6нoгo
якoмy дoсi не 6улo йl немa€ в yсiй свiтoвiй слaвiс-
тицi. .(oстaтньo пiдкpeсJIvITvI' щo кo)I(ен тoм цьoгo
.цoслiдlкення мa€ o6сяг вiд 300 дo 600 стopiнoк. I
мaйясе B кorlсlloмy 3 IIиx _ десятки знiмкiв, PепPo-
дyкцiй стapoдaвнix пaм'ятoк, зpaзкiв текстiв.*Пoвстaння aз6уки й лiтeparypнoi мoви B слo-
в'ян'' 3a )I(иття oгiенкa пo6aчилo сЪiт двoмa BидaIr-
няМи: 7927 poку 3 дoдaткoм стислoгo Bиклa.цy пoль-
сьItolo мoBolo i в пеpеpo6Ле}Ioмy Ta зHaчIIo дoцoB-
IIеIroмy виглядi l938 poкy. Пеpшrе BvItaIaНЯ вийrплo
як rV тoм ..Iстopii 

цepкoBнoсЛoв'янськoi МoBи'', щo,
яK y)I(е зaзI{aчaлoсg.' c(<Лap,a €ться 3 двaЕIa.ццяти
тoмЬ. Bapтo звеPI{yти yв;ary нa ix пpo6лемaTуIKy:.

Тbми 1-2. Кoстянтин i Meфoдiй, ix лсиття

Toм 3.
Toм 4.

Тbм 5.

Тbм 6.

Тbм 7.

r .цrяльIlrсть.
Кoстянтин i Мефoдiй. .{жеpeлa.
Пoвстaння aз6уи й лiтеpaтypнoi
l\4oви v слoв'ян.
Пaм'ятки стapoслoв'янськoi мoви
Х-ХI вiкiв.
Фoнетикa цepкoBl{oслoв'янськor
}roBи'
Мopфoлoгiя цеPкoвнoслoв'янськoi
мoBи.18
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Toм8. CклaдняцеPкoвнoслoв'янськoi
МoBи.

Тbм 9. Iстopiя цеPкoBIIoслoв'янськoi
вимoBи r нaгoлoсy.

Toм l0. Cлoв'янськa пaлеогpaфiя.
Toшr ll. lстopiя пеpеклaдiв (i iх випpaвлень)

Cв. Письмa тa Бoгoслyx6oвих книг
нa цеPкoвEIoсЛoв'янськy мoBy.

Toм 12. Iстоpiя пеpеклaдiв Cв. Письмa
тa Бoгoслvrкбoвих книг нa хсивi
слoв'янськi мoви.

Caмa ж сryлiя пPo BиникEIення aз6yки й лiтеpa-
rypнoi мoBи y слoв'яtl .цiлиться нa кiлькa чaстин:
iстopiя aлфaвiry дaвнix нapoдiв, iстopiя глaгoлицi,
iстopiя киptlлицi, oпoвiдaння ЧеtIця Хopoбpoгo
пPo писЬМенa слoв'янськi, BиникIIення слoв'ян-
ськoi лiтеparypнoi мoBи. .Цoклa.цнo з'ясyвaвruи iс-
тopiю aлфaвiтiв y .Цaвнiх нapoдiв (китaйськoгo,
€гипeтсЬкoгo, фiнiкiйськoгo' гpецькoгo)' aBтoP 3y-
пиlIя €ться нa PoзвиткoBl сЛoB янськoгo IIисьмa'

пoясtllo €  стapoслoв'янськy теpмiнoлoгiIo, знaйo.
Ivrить читaчa з ..pyськими'' пеpек.llaДavIvr пеpед Кoс-
тяI{тиIIoм' йoгo пpaцеIo Цaд сдoв'янськoro aзбyкoro.

CкpyпyльoзниIvl нayкoBим aнaлiзoм вiдpiзняетъ-
ся' 3oкpемa' poЗдrл' y якoмy Po3гЛядa€ться rстoPrя
глaгoлицi. Пеpекoнливo й apгyмеElтoBaнo aнaлiзу.-
toться тrт Plзнl теoprl тIPo пoxoд)Iсення гЛaгoлицr'
aBтopaМи якиx € B1дoМr в yсьoмy сBlтl lvtoBoзнaBцl
Гейтлеp, Tейлop, Яtиrl', Беляев, Лескин, Boндpaк,
Haxтiгaль, Miнс, ФopryнaтoB, ПaстеРнaк, Пo:*си-
дaсв, Кyль6aкiн, Baйс. Aвтopськa дyмкa нa 6oцi тиx
IIayкoBцrв' Якr пr.цтPимyloть TеoPrю стapIIIиlIстBa
глaгoлицi пеpед киpилицеIo як i гiпoтез/, Щo Cв. Ки.
pилo (Кoстянтин) дипIе.yпoPя.цкyBaв' системaтизy-
вaв письМoвl знaки' якl B)t(е rснyBzrЛи IrеPед IIим.
HaйвaясливiIпим apryvrентoм y цьoмy питaннi aBтoP
вBarrсa€ oпoвiдaння чеI{ця Xopo6poгo. Caмa ЛегеI{-

дaP}ra пoстaть Хopodpoгo не Paз 6yлa пpедмeтoм
IIиЛьHoгo нayкoвoгo дoслiдxення пpoфесopa oгiен-
кa (цiй oсoбi вiн пpисBятиB oкpемy iсiopи.rнo-лiте.
PaтyPнy сryлiIo. ..Oпoвi.цaння ченця Хopoбpoгo пpo
пись}rенa сЛoB'янсЬкin, Я|<a якимoсЬ дйвoй виillцlлa

4pyк9чy Киевi |927 poку' кoли oгiснкa Taм y)rсе lre
9l""). Ha лyмкy aвтopa, цiеro лroдинolo бyв епискoп
Климент з Maкедoнii, щo )I(ив y Ix-x сioлiттях.

Cвiдчення ченця Хopodpoгo пpo слoв'янськi
IIлеменa зaбapвленi pелiгiйнoro пoлемiкoro, a тaкo)к
мiстять цiкaвi пoдpo6ицi пpo те' як чеplrецЬ 6opo-
IIив письмo сBoгo Bчителя Кoстянтинa _ ГЛatoЛуI-
цIo _ пPoти спpoб лaтиIlсЬкoгo lraстyrry нa слoв'ян-
сЬKy IIисьменнiсть. Caме в циx свiд.rеннях oгiенкo
BrДнaхoдить дoкaзи' щo Письмo y слoв'ян, зoкPемa
й тlцx, xтo нaседяв нинirпнro теpитopiro Укpaiни,
iснyвaлo ще дo Кoстянтицa'

CинтетичниЙ orляд сJtoв'янсЬкoi писемнoстi,
з-aцiкaвлене i неyпеpед2rсенr з'ясyвaння нa oснoвi
бaгaтIoщoгo Д)IсеPелЬIIoгo мaтepialry йoгo витo кiв,
opигiнa.пьнiсть aвтopськиx дyмoк, смiливiсть гiпo.
те3' IloпyЛяpний i ненaв'язливий тoн BикЛaдy ви.
гr.цHo Bиprзня€ цIo пPaцю' стaBить ii в пеpIпий pяд
свiтoвиx нaд6aнь нayкoвoi як слaвiстичнoi. тiк i
yкpaiнoзнaв.roi нayкй.

. У нayкoвoмy свiтi, нe кa)кyчи B)I(е пpo tlеpе-
сrЧнoгo читaчa' y нaс нa Бaтькiвщинi тa й зa py6е-
)сеМ II4еIIIц вiдoмий Iвarr oгiенкo як aBтoP i yклa.
дaч бaгaтьoх сдoвЕикiв, пePеBa)I(нa 6iльйiсть
якиx пPисвяченa yнop}ryBalrню yкpaiнськoi мoви.
Tе, щo.зpo6ив унёниЙ y.uiй шapi,r'.i, 

"u.,ry.oвy€ 
Irе

лиrшe гiднoгo пoIIIaIIyвatl:,:^Я, a й неo6xiднoстi.зaгy-
чeння цьoгo N{aсиBy йoгo твopvoстi для пpaктин-
Iroгo BикoPvIсTat|IlЯ, B нayкoвиx цiлях, a тaкoxс y
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нaBчaльнoМy пPoцесi. o.цнaк дoBo.циTься з пpикpi-
сTIo кoнсTaтуBaTI4, щo )кo.цен iз бaгaтьoх слoвникiв
oгiснкa ще й дo сьoгoднi B нaс I{е пеpевидaний.

Пеprпi пriсть слoвникiв, щo пo6aнили свiт y
Киевi в пеpioд 1910_l9l4 poкiв, BлaсIIе' якpaз I{a
}roмент йoгo нaйiнтенсивнirпoi дiяльнoстi як aспi-
paнтa fl пpивaт-дoцеЕIтa Киiвськoгo yнiвеpситеry
Cв. BoлoдиМиPa' нинi мoхсyтЬ слyгyвaти цiнними
iстopиuними пaм'яткaМи B кoIIтекстi сдaвiстичнoi
теprviiнoлoгii i слoвoвхсиBaIIня. I{е, зoкpемa, uCtlo.

в apъ неnp авшлъ11ъL'с' rnpу О н'ьt,х u сoлcнш|nельньt trc слo в ",
"Cлoва,pь уОapеншй в pусскoлt я,3ъI1се 1I npавtlла pусскoro

у О apeнu'я',, . Cлoв а,pъ шenpавuлънъt,х, mpу dны,'c ш сoIЙ1Iш-
fnaLъ1tъuc слoв' с,ll,,t!,o1tr|1,J|4oв ш вьфauсеншй в pусcкoй pвlu",
.Cлoвaф oбщqnonpебшmiJlънъL'c шнoсmpaнныx anoв в pус-
ск oll, язъt,к е'', " Оp ф o ep а фшче скшй alo в а,pъ ", * Слo в apь в o ен-
нo.шсrnopuuе скu x mеpлt,шнo в "'

FIa пoчaткoвoмy етaпi емiгpaцii, щo пpoxoдиB
нa етнiчниx рpaiнськиx 3е1vlЛях, пеpеBarкнo в Гaли-
uинi, Iвaн oгiснкo l{aписaв i встиг в.v|I\aTvI' y Львoвi,
ще тpи слoBЕIики' цьoгo paзy пoвнiстlo пpисвяненi
пpaBoписI{иМ l стиЛlстичниIvl питaEIIIям yкPaIнськoI
мoBи: .Уrcp aiнсъкшй np ав onuсншй слoв нu,lс " (видaння
1923 poкy i в пеpеpo6л.е^н^о-мy тa знaчнo дoпoBIIе-
нollly Bиглядi видaння 1925 poкy) тa "Укpaiнсъrcшй
c rnuлi,сrnuчншй сл o в ншк',.

I{е, тaк 6vl мoвити' зaBеpIIIенi й сaьroстiйнi
слoBIIики, щo вийпrли дPyкoM ol(peМиМи кЕIигaми.
3нaчнy x кiлькiсть слoвникiв, меIIIIIиx зa o6сягoм,
oгiснкo, IIе Мaloчи кoIптiв BvIДaTvI ix oкpемo, дpy-
кyBaB пpoтягoм 6aгaтьox poкiв y pедaгoBal{их ЕIиМ
вЛaсI{их чaсoписaх _ ..Pi.цнa МoBa'', *Halпa Кyльry.
pa'', ..Bipa й Кyльтypa'' (пPo сЛoBtIики, вмiщенi в
..Piднiй Мoвi'', йтиметься oкpемo), a тaкo)к як.цoдaT-
ки в ol(Pеilrих МolroгPaфivниx BидaIIняx. !,ля пpи-
кЛaдy, в мoнoгpaфii ..Пaм'ятки стaPoслoв'янськoi
мoви Х_ХI ст. ' ' ,  щo пoбaчилa свiт y Baprшaвi

l929. poкy' вмiщенo KoPoTкoгo слoBникa стapo-
слoв'яцськoi мoви, a B Мoнoгpaфii ..Укpalнський

лiтеparypний нaгoлoс,' (Biннiпeц- 1952) _ сЛoBIIи,к
лlтеPaтypних I{aгoЛoсiв. flo pеvi, [вaн oгiенкo 6yв
oдЕIиМ 3 пеPIIIих yкpaiнськиx г{еllиx' xтo нaстiйнo
пiдкpеслrоBaB IIa неoбхiднoстi вивчення yкpaiн-
ськиx нaгoлoсiв i дoтpимaння ix y лiтеparypнoму tl
ЕIapoдIloМy мoвленнi. Кopоткий слoBIIик нaйгoдoв.
нirпих слiв, якi неo6xiднi длЯ зaсBoсItIIя нa пoчaт-
кoBoМy етaпi вивчення yкpaiнськoi мoви, вiн вклro-
ЧиB дo сBoгo пiдpyнникa ..Укpaiнський пpaвoпис iз
сдoвничкoм'' (Львiв, 1925).

У кoнтекстi oгiенкoвих 3yсиЛЬ щoдo зaxисry й
yтBеРд}сeння нayкoвoi, пoлiтичнo незaaнгanкoвaнoi
кoнцепцii цoxoд)Kення yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi
lvloBи' щo 6еpе Iloчaтoк з IХ стoлiття, знauiий iнте.
pес дЛя нaпroi мoBoзIlaвчoi нayки склaдaе йoгo
paннс дoслiдхсенн я nlcmopuннuй uювшulс укpatнcъ;кoi
еpамamшuнй mеpлaiнoлoe''' (1908). |\e 6улa пoчaткo-
вa pеaлiзaцiя зaдyIlry oгiенкa _ зiбpaти дoкyпи всi
мoвoзнaвчi теpмiни й пpoстелсити як змiнrов;aJIvIсЯ
BotIи пpoTягoм yсix iстopинних пеpioдiв BиBчеI{ня
цaIIIиlvlи нayкoвцями iстopиvнoi гPaМaтиI{и yкpaiн-
ськoi мoви (вiд гpaмaтик Зизaнiя, Cмoтpицькoгo,
Пaвлoвськoгo' a тaкo)к гPaMaтик Baгидёвичa, Ле-
вицьI(oгo' Лoзинськoгo, Лyuкaя дo lraшIoгo нaсy).
I{iннiсть слoBI{икa B тoмy' щo дo EIьoгo 6улo зalry.
чeнo. немaJIo слiв.теpмiнi.в вiл пoчaткiв заPoд)IсеIlIlя
yrсPaiцсьIсoi гpaмaтиннoi лiтеparypи, a6и читaчевi
бyлo виднiIIIе, яким IIIдяxoМ PoзBиBaлaся теpмiнo-
лoгiя yкpaiнськoi мoви.

У Львoвi з дpyкapнi Hayкoвoгo тoвapиствa iм.
fПевченкa Т924 poкy вийrпoв oгiснкiв "Уtсpaiшсъкuй
onlutiсtnuчнuй cлoвнutс, (o6сяг _ 496 стopiнoк), дo
якoгo aBтoP дoдaB пiдзaгoлoвoк ..Пiдpyuнa книгa
ддя BивчеI{ня yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви''. I це
не випaдкoвo, бo пpaгнyB' a6ИTaKa кItигa нaBчajla
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спPaBдr чистoI ЛlтePaTypнol мoBи' a 3aoдтIo r спoЕIy-
|<aЛa 6 l(oх(нoгo 6iльшrе лlo6vtти i rшaнyвaти мoвy
свoix 6aтькiв _ цlo 

..нaйвип1y пiдвaлинy )I(иття нapo-
дy як oкPеМoi нaцii''. Пpo пpиuини' щo спoElyкzrли
йoгo дo стBоPеI{ня тaкoгo слoBникa, oгiеrrкo писaB
тaк: ..... 3a oстaннifl чac скpiзь пoмiчaеться в нaс
нaдзвинaйнo Bедикe бaлсaння |$aTv| Д,JIЯ BсЬoгo I{aPo-
ДY oДIaу спiльнy лiтеpaтypнy мoвy. Bнaслi.
дoк пеBIIиX rстoPичIIo.пoЛlтичIIиx пPичин лrтеPa-
тyPнa мoвa Га.rrичvIHИ cTaJIa' гoлoBIlиM чинo]\l чеpез
пoлoЕIl31!{и' тaкolo' щo II 3oBсrм нe po3yмr€ 3aгaл
нa Ha.цднiпpянськiй Укpaiнi. Te xс пorvriчa€мo нa
Укpaiнi Bеликiй: тyт BIIoситься чимaЛo виpaзiв тa
фop'poсiйськиx, a це тaкo)к кaЛaмyтить чистoтy
нarшoi лiтеparypнoi мoви. oтoх, уI<ЛaДa|oЧИ цЬoгo
слoBtlикa, я Maв нa oцi.цoпolvloгти oбoм кop.Цoнoм
пoдiленим стopoнaМ _ Bеликiй Укpaiнi i Гaдичи.
нi _ 6ли:кче пiзнaти мoвy oднa oднoi i тим пoлег-
rшити тaкий пoмiтний y'(е пPoцес yгBoPеЕIIIя спiль.
нoi yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoBи' oднoi для сxo.
.Ц} i зaхoдy"t.

3 oсoбливиМ l{aгoлoсoм aкцeЕIтyвaB aBтoP сЛoв-
IIикa yBaгy нa тe' щo, 6еpyvи B oсHoвy мeтo.цoлoгii
iстopиvний пi.цхi.ц, щo дa€ дoслiдникoвi нaйбiльIпе
oб'сктивнoстi, вiн нiдe в свoiх пpaцяx tIе вистyпaB
..зaкoнoдaвцeм мoди'', a скpiзь стaPaвся 6yти oб'ек-
тиBItим iстopикoм тoгo' щo 6yлo i щo е B хситтi нa-
цroi мoви. B сдинoтr'ry мiсцi дoзвoлив сoбi емoцiйний
вiдсryп, кoнстaryIoчи тенденцirо дo з6iльпIення iнo.
земtlиx зaпoзиЧеtlь в yкpaiнськiй мoвi: ..... HaIцa
влaснa yкpaiнськa Мoвa в ii piзниx ЧисЛенI{иx гoвip.
кaх тaкa 6ataтa, тaкa кoЛopитЕIa' щo пpoстo гpix
пеpе.ц свoiм нaPoдoм пoпoвнroвaти лiтеpaтypнy
MoBy нaпIy непoтpiбниDlи пoзичкaми з мoB чy)I(иx,

I oziснкo 1. Укpaiнcький стилiстичний слoвник.
С.2.

скa}Iсемo. 3 пoльсЬкoi чи мoскoвськoi ' '1. Cлoвник
виTpимaв y Кaнaдi дBa пеPеBидaIIIIя.

3aхo.цaми BидaвItицтBa oтцiв вaсилiaн y )Кoвквi
1934 poкy пo6aчив свiт oгiенкiь uCлoвнutс cлiв, у
лimepаtlуpнiй мoвi I|е вc'cuвaflut". I\е 6улa ще oдЕIa
спpoбa кoнкPeтизУв.aтИ oгoЛoшIеtlе свoiм чaсoпи.
сoм .Piднa МoBa'' гaсдo ...(ля oднoгo IIaPoдy _ oдIra
лiтеparypнa Мoвa, o.циIr пPaвoпис''. Aвтop внiс дo
цЬoгo слoвIIиI(a мiсцевi сJIoBa й фopми, якi в сy-
чaснiй лiтеparypнiй мoвi не B)l(иBaIoться, a6o вrrси.
BaIoться piдкo (нyrrсoмoвний дексичний pяд, пеpе-
дyсiм 3 poсiйськoi тa пoльськoi мoв, apхaiзми тa
гaлици3ми, якi не poзyмiе схiднoyкpaiнський чи-
тaцький зaгaл). B пеpедмoвi дo цiсi пpaцi aBтoP
зaзI{aчиB: ..Cкдaв я сBoгo Cдoвникa для лloдeй дo6-
poi вoлi _ I\ЛЯ Bсiх тих, щo щиPo й вiдкpитo ви-
знaloтЬ кoнечнy пoтpебy oднiсi сodopнoi yкpaiн-
ськoi лiтеpaтypнoi мoви .цля цiлoгo yкpaiнськoгo
нapo.цy. Toмy й IIPисBячyIo йoгo нaйпеpIIIе кaмeня.
paм сoбopнoi yкpaiнськoi лiтeparypнoi rvroви _ yсiм
пpaцiвникaм.yкpaiнськoгo сЛoвa, мiцнo спoдiвaro-
vись вiд ниx i щиpoгo пpийнят1я цiсi пpaцi, i спo.
кiйнoгo вияснеHЕIя ii нeдoстaн''z.

Пoкaзoвo, щo циМ слoBникoM Iвaнa oгiенкa
чеPе3 бaгaтo лiт пiсля пеPrцoгo Bи.цa}IIIя y )Кoвквi
зaцi кaвиться H ayкo-вo-дo сл iдне т-o BaP-JLIств o y1Pa-
iнськoi теpIvriнoлoгii, щo- дiялo-y Hьlo-Иopкy в 70-х
Poкaх пiд кеpiвництBoм Кoстя !еpкевинa. Caме зa-
xo.цaми цьoгo тoвaPистBa Й 6улo пеPeвидaнo цto
Baxсли.By пpaцю yчеIloгo в сеpiI ..Бiб-лioтекa теpмi-
нoлoгiчних слoвникiв i мoнoгpaфiй''.

Пoявa нayкoвoi p oзвiдки " Укpaiнcьrcoфociйвtсuй
cлoв|lu'с,noч,amrcу WII cmoлilnmя, Bикликaнa Bипaд-

I oziснкo /. УкDaiнський стилiстичний слoвник. C. 9.
2 Оziснкo /. Cлilвник слiв, y лiтepaтуpнiй мoвi Ilе B)кивaниx.

Пеpедмовa aBтopa. Жoвквa, 19з4'  С.6,24
Львiв. |924.
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кoвиM зЕraйдеIrням Iвaнoм oгiенкoм ще l937 poкy
B lloЛьськoмy Бiлoстoкy o.цIroгo piдкiснoгo pyкo-
IrисIIoгo вид;ЦIIIя з .цoBгoIо EIaзBoIo _ ..Книгa, 

глaгoде-

мая Aлфaвит, сoдеp)rсaщaя в себе тoлкoвaние инoсt

PaI{IIьIx pеней, и)ке odPетaloтся Bo сBятьIх Книгaх не
пеPелorкеЕIьI нa Pyсский язьrк''. I{ей pщoпиcниfl pa-
pитет кoЛись наЛе}I(aB сиI.ry П. Coлoвцoвa _ стyдеIr.

ry Moскoвськoi aкaдемii Петpy Baкyлoвy, згoдoм вiн
IIoтpaпиB .цo лro6итеЛя стapoBинu CyлaкaдзеBa, a
звiдiи _ дoньцi lвЛaсllvIКa 6i6лioтeки в Бiлoстoкy ф.
тaвa Bекслеpa Ipинi MapЦинкoвськoi. Ця мoлo.цa пa-
I{яЕIкa й пoдapyвa;r a КнvIry пpoфесopy oгiенкy.

Мaлoвi.цoмий pyкoпис пoсiдaс в iстopii yкpaiн-
ськoi кyльrypи пoмiтнe мiсце. Aдrке це пеpшrий, як
зaзIlaчa€ oгiенкo, вi.цoмий лoсi yкpaiнськo-poсiй-
ський сЛoBItик' склa.цений IIa пoчaткy ХVII стoлiття
poсiйським aBтopoм для пoтpеб poсiйськoгo читa.
va. Пoтpебa B тaкoМy сЛoBниI{y ДvlКтуBaЛacя тим'
щo пpoiягoм ХVI_ХVII стoлiть yкpaiнськi кIIиги,
видpyкyвaнi в Киевi й Чеpнiгoвi, все бiдьrше пo-
rпиpIовaлися в Мoсквi тa iнrпиx мiстax Poсii, aле
vepез мoвнi oсобливoстi не в yсьoМy 6yли зpoзyмi
лими тaмтеrпнiм читaчaм. Aдхсe сaме B цей пеpioд
в Укpaiнi нaPoДI(yB:lлaся нoвa лiтеpaтypнa мoвa' B
якiй-все 6iльrпе дoмiнyвали лексичнi нapoднi елe-
меIlти. oсь зpaзки yкpaiнськo.poсiйськиx вiдпoвiд-
никiв, взятих 3 цьoгo сЛoBIlиIсa: "вanню - JЙ,ел; вече-
pя, _ noзОншй o6e0; еaнъбa - xс)ла,; ееfnъЛIaн _ rnъLсяalншIс
н,ad вoшньt. вoeвoОa; dяОшна _ m,етn1сa; lвш|||,я,'rссfnвo - nФ
беda; кolcopa - xpанtut,ънuцa; кел1I'с - uаuld, i т. д.

Pетельнo BивчиBrци цей piдкiсний pyкoпис, щo
Boлеro r'vlПaДКу з6aгaтив йoгo oсo6истy кoлекцiю,
пpoфесop oгiенкo чеPез певний нaс виpirшив пo.
BеPнyтися дo IIьогo' пеpедPyкyBaBIIIи oкРеуrиМ Bи
дaIIIIям r дoдaBIIIи сIoди сBoIo нayкoBy po3Blдкy' щo
скЛaдa€ться з дBox чaстиI{ _ ..Укpaiнськo-poсiйськi

дaвнi взaем ини', тa..Aлфaвит iнoстapaнниx piяей''.

Tpетьolо чaстинoIo 6yв влaсне yкpaiнськo-poсiй-
ський слoBIIик' склaдeний нeвiдoмим aвтoPoшr IIa
пoчaтI(y ХVII стoлiття. I{е,цoсдiдxення oгiенкa пo-
6aчилo свiт l95l PoKy нaклaдoм Укpaiнськoi вiльнoi
aкaдемii нaуК У сеpii ..Cлaвiстикa'.

B apxiвi митporloлитa Iлapioнa збеpiгaсться
цiкaвий вiдгyк I{a цю книгy yкpaiнськo.i письмен-
ницi floкii Гyrvrеннoi, якa пiсля Ba)Iскиx МитaPстB y
нiмецькиx тaбopax liПi пеpеdpaлacя нaпpйкiнцi
сoPoкoвих poкiв дo CIIIA:..Bисoкoдoстoilниtrl oтнe Iлapioне!

Bинroся пеpед Baми _ тaки Дaвнo дiстaлa BaIп
дaРylroк' .Укpaiнськo.poсiйськoгo сЛoвI{икa IIoчaт-
кy ХVII стoлiття', a й дoсi }Iе пoдяI(yBaлa. Aле я хo-
тiлa iз сIvraкo}r пPoчитaти цlo кнйхскy, a дoсi нe
мzUIa 3мoги.

I читaIoчи oце' пPигaДaЛocЯ' менi, щo IIеPIIIa
IrayкoBa кни)I(кa пpo yкpaiнськy кyЛЬтypy тa лiтеpa-

\PY 6улa Batпa. Чи мoглa я тoдi, тpинaдцятилiтня
дiвuинa, tуNIaTЙ, щo кoдись дiстaнy вiд вaс oсo6истo
кЕIиry ще й з тaким тепЛи1vl нaписoм? Як6и менi xтo
скaзaB тoдi тaкe! I ще дивнo] читaIочи пpo тиx 3a-
скoPyзлиx мoскoвськиx невiглaсiв-мoнaxiв' .цесь
зoвсiм близькo чy€ться пo.циx нarцoi IvrиЕyBцIиЕIи 3
yсiм пrиpoки}r пoтoкoм ii piзнoмaнiтнoгo )I(иття
всix стaнiв, всix тиx, хтo Bи.цaвaЛи з се6e i вoiнiв.
i вчениx. Читarочи tIPo стpax Мoскви пеPeд еBpo.
цейськими BtIJIvIЬavIvI' tУМaJla пpo незrvriннiсть Мoск-
ви, ii сyчaснy "зaлiзнy зaсЛo-нy''. Haгляднo 6aчиrп,
щo нiякi нoвi стpyктypи' pефopми' PеBoлIoцii не в
силr пеРеМoгти дР( I{aPo.цy' Bсе oдIro вiн веpтaсть-
ся дo свoix тpaдицiй, щo Bиxo/цять.цесЬ пoзa меxсi
сoцioлoгii. !y>кe й дРrсе-дякy_lo Baм зa дoстaBлeнy
менi втixy пpи читaннi Barпoi цiннoi пpaцi"l.

26
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3aхoцдення пPaцелIoбнiстlo, нarroлегливlстIo'
I{ayкoвoro скpyпyЛЬoзнiстlo i эIсеpтoвнiстIo BчеIIoгo

"",*,'*u. 
t iЪioliя IIaIIисaння iнIшoi пpaцi : "ГРo:.

мamu|a'r(уc,nluicйuчtlo аo cJ|oв'|u'са Illeвчeнкoвoi'|oв|tr,
(Biннiпец 196l, 256 с.). Ця кHигa, як i бaгaтo iнцrиx
IIPaць yчеIloгo' М;UIa дPaмaтичIIy ,цoлro.

- 
Зaлум Дocлitvlтуl 6araту, гли6oкo нaPoдIIy мoBy

Кo6зapя, щo ляглa в oсIloвy yкPaIIrськoI лlтеPaтyP-
нoi мoви. i нa бaзi цьoгo дoслiДrкення зaпPoпoнy.
Baти читaчевi свoеpiднoгo слoBllИкa ДДя. пoBсякчaс.
Iroгo кoPистyBaIIIlя' BиItик в oгiснкa ще в 1918,P.oцi
в Кaм'яЬецj.Пoдiльськoмy. Bзявrши B oсlloBy ..Кoб-

зapя'' видaння B.,{oмaницькoгo 1910 poкy, oтiен.
кo зaдyмaв ствoPити пoвний слoвIIик ц69ц IITgg-

ч eтIкa' IпиPoкo зaстoсyвaвшI v! СTurvIcТ vlvний метoд :
6iля кoхнЬгo сдoвa (як i йoгo гPaмaтичтroi фоpми
в кoI{кPет}Iих Pечеrrняx), взятoгo з..Кo6зapя'', циФ
Doro oзнaчaти кrдькiсть йoгo вrrсивaння. Caме цe ви.

дu'"' 6улo ви6paнo нe BипaдкoBo. Адxе всi пiзнiIпi

дpy*'..Кобзapя'' все 6iльrше й 6iльrцe вi,цxoдили вiд
aвiopськoгo opигiнa;ry. I пpo це BaPтo 6yлo кoмyсь
пoчиHaти вiдвеpтo гoвoPити' зBеPтatoчи уBan'у.'Bv|-
дaвцiв нa небезпекy вiльЪoго пoBoдI(eЕIня з нaйгo.
лoвнirцoro для yкpaiнцiв книгoro. Зpештorо, тaкo}ry
пРaктичнo некoнTPoдьoBaнoМy пPoцесy 13Ртo .6yJt9
,,Ь*,u.'' кpaй. B i1ьo.y 6aчив сенс свoеi кoпiткoi
й вис:нan.rulйвoi пpaцi Iвaн oгiснкo. Ha хсaль' тa кo-
лoсaльнa пPaця _ 200000 кaPтoк _ laJIuI|I|ИJIacЯ B

Кaм'янцi, й aвтo.poвi нiчoгo tIе зaJlиrшaлoсЯ як 3a.
нoBo po3пoчaти ii _ в)I(е в Пoльщi.

Cлoвник пoвнiстro бyв зaкiнuений 1936 poкy й
oкpеМими чaсти}Iaми дpyкyвaBся нa стopiнкax нaсo-
пиЪy ..Piднa Мoвa'' пpoiяг6м l933_1939.poкiв. Гory-

'о.'й 
дo дPyкy йoгo oкpеме видaltня' oгiснкo дoдaв

дo Pyкoписy знaнний зa o6сягoм м-oнoгpaфiнний
poздiл ..IIIggчgц1tg як твoPець yкPalнськol лrтеPa-
iypнoi мoви'',.це aBтoР гPyнтoвнo PoзгJIядa€ еЛемеII.

ти Мoви Кoбзapя, ii милoзвyuнiсть, синoнiмiкy, нa-
poднiсть i peлiгiйнiстЬ' a тaкo)к I{oBoтBoPи тa oсo6.
лиBoстr aBтoPсдкoгo IIPaBoписy.

У пepедмoвi aвтop зaзI{aчиB: ..I{Я мoя пPaця Bи-
хo.цитЬ дo BцIaIIyBaння стoдiтньoi (1861-1961) пa.
М'ятr 3 дня смеpтi нaIIIoгo Bеликoгo нaцioнaльнoгo
IIoетa й 6opuя 3a BoЛIo Укpaiни i yкpaiнськoгo цa.
poдy. I я щиPo пPaгЕIy' щo6 ця пPaця IпиPцIе пirплa
сеpед yкpaiнськoгo нapoдy i дoпoмoглa poзpoстoвi
yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви, 6o цьoгo пpaгнyв i
вe ликиfr нaru Кoбзap''.

Гiднo пoцiнoByloчи це BисoкoBapтiсне BидaI{I{я'
якe oбoв'язкoBo Bapтo пеPеBи.цaти в Укpaiнi, пpo-
фeсop Aль6еpтськoгo yнiвеPситетy в Едмoнтoнi
(Кaнaдa), aBтoP пеPIIIoгo в свiтi МaPтиPoлoryyкPa.
iнськoi лiтеparypи .. P oзстpiлян a |уIу 3a,' Яp Cлaвyтин
IIaзвaв йoгo ..зoлoтoЮ кopoнolo tIIеBчеIIкoзнaB-
стBa' ' ] .

Ще дo oдIloгo мa:roвiдoмoгo' zUIе цiннoгo слoв-
никa I. oгiенкa, Bи.цal{oгo зa кoPдoIIoм, слiд пpи.
веPIryти yвaгy нalпoгo читaчa. B пеpioд aктивнoi
IIaстиPськoi дiяльнoстi митpoп orlИTa Iлapioнa,
спPямoBaHoi нa вiднoBлеIlI{я i o6'еднaння yкpaiн-
ськoгo пpaвoслaв'я 3a меx(aми Укpaiни, зaпРoBад-
)кеHня yкpaiнськoi мoви в yсi цеpкoвнi с;ryrrс6и, ви-
xoдитЬ дpyкoм "Itеpкoвнuй cnoв,!uчo'с, (Хoлм, |942)'
де зi6paнo i вит.lryмaненo (з пoдaнням лiтеparypних
нaгoлoсiв) нaйгoлoвнirшi теpмiни цеpкoвнoi Лe:t<cv|.
I(и B пеPеклaдi yкpaiнськolo мoвolo.

I{eй слoвник, як i ,.Cдoвник мoви TTIggченкa''.
як i ..Укpaiнський стилiстичниЙ cлoвllик'', нa сЬo.
гoдI{r' нa )кaлЬ' €  lrедoстyпниМи для IIIиPoкoгo
yкpaiнськoгo читaчa' oскiльки в Укpaiнi tIе пеРеBи-
IIaBaJIvIсЯ.
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BepIшинoro слoвIIикoтBopuoi дiяльнoстi Iвaнa

oгiенкi мo)I(нa 6ез пеpе6iльIIIенItя нaзBaти чoтиpи-

тoмний o Еmu.мoлo eiчнo.ceмaнmuчнurt cлo вншк укp a.

iнсъкй мoвuo, я:кvlil нaлivye IIе o,цrтy Tуl,cЯЧу стopiнoк
i якиit 3a стPyктyPoIo' tIIиPoтoIo зaJryчеIrня лексич-

нoгo мaтеPiйy, 
.jнaненIlяIvI 

дJIя мoBoзI{aвчoi нayки

цiлкoм зaслyгoвy€ 6yти пoстaBЛеIIим B oди-ЕI Pяд 3

aкa.цемiчниi,r видaнiтям пoдi6нoгO типy. Мaв цей
слoвник 6aгaтopiнну ДpaМaTvIЧIIy pyкoписъlу Й вvт-

дaвIrичy .цoЛIo, ЕIa чoмy вaPтo }ytlvПav|TvIcя детaЛь.
нiцre.

ЦIo бaгaтopiвнy МI{oгoтPyднy пPaцIo aBтoP 3a-

кiнчиЬ д..' 
'u.'p'кiнцi 

50.х poкЬ, i пiсдя кiлькapiu.
I{oгo 6е3yспiIшнoгo пoIшyIry кorштiв lra BидaIIIrя oкPе-

MиМи тol\,raми пoчaB дpyкyBaти pyкollис чaстиIIaми

в Pедaгoвalro}fy tIиМ l*сypна,'1 lPlbз *^Ty" ьrypa,,' . fIу6.
дiiсaцii 'p-'ai' 

пpoтiioм 1964-1965 poкiв (з лис-
тoпaдa чaсoпис пPиIIиниB свoe iснyвaнIrЯ чеPез

тя)I(кy tlедyгy йo.гo видaвця). Tyт ще вaPтo эaуBa-
7KvITv|' щo oкpeмi yPивки Pyкoписy дPyкyBaЛися Pa-
нirше, пpo""io* i0зз_tgЗ+ poкiв, y oгiенкoвoмy
чaсoпиii ..Piднa МoBa''. I{ей фaкт, oчевидtlo' дaвaB
пiдстaви aвтopoвi вBa}I(aти kypнaльнi пydлiкaцii
сЛoвI{икa y..Bipi й Кyльrypi' ,Д-Pyгим видaнняI\{.

Iвarr oгiенкo tIе встиг пoбaчити сBoгo слoBIIи-
кa }raдPylсoвaниМ. Пiсля йoгo смеpтi, згiднo iз зaпo.
вiтoм,}Ъя pyкoписЕIa спa,цщинa' y тoмy .rислi й теки

з .. ЕтимoлЬii..' o-с е' aIIти чтI им сJI oBниI(olvt yкpaiн-

ськoi мoви. пеpедaвaлися Iнстиryтy .Цoслi,Цiв Bo-

линi у Biннiцеii. Чеpез piзнi oбстaвиIrи pyкoпис
сЛoвItикa в,vIяP'I?.IвсЯДaЛeкo EIе гoТoвим для дP}тсyвaII.
ня. Як зaзItaчa€ yIIoPя.цtIик пеptlloгo йoгo тoIrлy upo-

фесop to. Мyлик-Лyцик, 
*кapтки 3 aBтoPoBиIvrи пo-

яснеiнями скoPoчeнь нaзв yсix тиx дхсеPед, ЯкzlМvI

кoPистyBaBся aвтoP y пpoцесi писaнHя слoвникa'

зgЙкли. Кapтки 3 IIoясIIенIIяМ скoPочеIIь IIoмeн.

кдaтypи тaкo)t( пpoп;UIи. Бaгaтo стopiнoк oпинилo.

ся в хaoсi пepемirпaння. Пpoпaл a ЧИМarla кiлькiсть
кapToк цЬoгo pyкoписy. ЦPo ц. свiдuить тoй фaкт,тllo в бaгaтьoх Bипa,цкaх 6paкуе a6o пoчaткoвиx^, a6o
кiнцевиx кapтoк 3 пoяс}IеIII{яI\,I пoxoдження й знa.
чeння дeякиx слiв''l.

I тpебa вiддaти нaле}I(не yпopядникoвi цьoгo
слoBI{икa' IIевтoмrrolvfy пoгryЛяpизaтopoвi твopvoстi
I. oгiенкa в Кaнaдi rci. муiику-лyцикy, який дoклaв
tlемалo зycvIJIЬ, a6иycyнути всi теxrriчнi нeyв'язки,
зpoбити лoгiчнi мiстки.мiпс зaryблеIIиМи чaстиIIa-
ми й пoдaтИ t9.ДPуКy y uiльнoйy виглядi пеpший
Toм.слoBIlикa (лiтеpи A_д). Bийшoв вiн дpyкoм, дo
Pечr'.y пРекp.aснoмy oфopмленнi _ твеp.пiй ткa-
ниннiй oпpaвi з тIoзoлoчel{им тисIIеI{IIям _ зaхoдa.
ми Toвapиствa .Boлинь'' 1979 Poкy' якPaз у 70'ту
plч:и.цIo Bиxoдy дPyкoМ пеpшIoi нayкoвoi пpaцi Iвa-
нa (Jгr€нкa 3 пpoблем yкpaiнськoi лeксикoгpaфii. Як
BЦoмo' цe oyлa гPyнтoBнa' BеЛикa зa oбсягoм PецеI{.зlя стyдентa yнiвеpситеry C.в. BoлoдимиPa нa .?Укpa.i.
нсько-poсiйський слoвник'' B. 

'Дyбpoвсiкoгo пiд зa-
гoлoвкoм ,.Як склaдaти слoBtIиIсИn, яI<у вмiстилa v
.'9.Y. нетвеpтiй книзi зa l909 piк peдiкцiя o.yp'u.
лy,. Лiтepaтуpllo.нayкoвий вiстник'i.

Дpy:сyвaння IlaсTy.пIrиx тoмiв слoBIIикa Poзтяг.ЕyЛoся бiльпr нiхс нa 15 poкiв. oстaннiй, uетвЪpтий,
тoм (лiтеpи П_Я) пoбaчив свiт' тaкoлс 3 BидaBI{и-
чoro eмблеMolo тoвaРИсTыa..Boлинь., yясе в 1994
poцi. Пpoфес.op Io. Мулик-Луuик y.,op"дкy"aв, кpiм
пеPIIIoгo' ще й дpyгий тa тpетiй тoми. Haд oстaнiriм
пoIIpaцIoBaти B)I(е I{е BсTиг чеPе3 пеpe/цчaсI{y сМеPть.
}мУ нa"лялoвa видaBничa Paдa' звa)rсaloчи ЕIa IкJII/r.
нiсть i мaсrптaбнiсть po6oiи, зI\,ryIIIеIIa 6yлa шукaти
фaxiвця-yкpaiнoзнaвцЪ з цiеi пpodлеIvraтики зa кoP-

|. Mулuк-Луцuк .fio. Пepедмoвa // Митpoпoлит Iлapioн. Етимo-
Iloгlчt{o-семaнтуцчниЙ слoBник yкpaТнcькoТ мoви. У 4.x т. T. I.
Biннiпeг, l970. с. 8.30
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.цoнoМ. 3вичaйнo )к, зBеpтaтися 3 тaкolo IIDoпo3и.

цiuIо 
" Paдянськy Укpaiнy 6yлo немoпсливo (нa-тoй

чaс iм^'я oгieriкa Ъ Paдянськoмy Сoroзi 6улo
пoзI{aчеIIе тaBPoIи ..зaпpoдaнця i зpa.Цникa iнтеpeсiв
yкpaiнськoгo нapoлy''). Toмy Bчеtloгo. для yпoP.я.цIry-
вaння четBеPтoгo тoмy 6yлo вiднaйденo в Бyхa-

PестськoМy y"i'.pс''етi (Pyмyнiя) в oсo6i }.Poфе-
сoDa. vIсDaII{ки 3a пoхoд)I(енням, Мaгдaлини КyЦroк.

. 
Ц,я лroдинa, як i Io. Мyлик.Лyцик, чесI{o i сaмo-

вiддaнo викoнaлa спpaвдi титaнiннy poбory, a6и зa-

BеpIIIити пoвIlе Bидaння сдoBникa.
- 

Cлoвник, пpo який iде мoвa, Ivta €  Pяд Bизнa.

чaлЬIIиx oсo6ливoстей.
Пеpшa. Iвaн oгiенкo, мaIочи знaчrrий дoсвiд

vкЛaдaнI{я тJIyмaчIIих слoвникiв, IIaBoдить Bеличе3.

i:ий iлroстpaiивниЙ мaтеpiaл, a6и дaти мoэкливiсть

читaчевi фoсте>кити PoзвиTo-к тoгo чи iнrrroгo слo-

вa ..в rкивiй ткaнинi lvtoви''. I{iнними 3 цьoгo пpи.

Bo.цy € пoсидal{Itя IIa Лексикy твopiв Пaмвa Беpин-

ди ia Лaвpiнa3изaнiя, якi piдкo BикoPистoByIoться

t|aшIvIrfrИ DtoвoзнaBця NIиI' aJ|e якi пеpекoнЛItвo зaсBLц-

чyloть yкpaiнськi нapoднi кopенi бaгaтьox цеPI(oв-

нoслoв'янських слiв.

,Цpуaа. I в цiй свoiй великoo6сягoвiй пpaцi aв.

тop зЬlrиrшa€ться вipним свo€Мy лoзyнгoвi, aдpе.
со"aнoмy дo Bсix yкpaiнцiв свiтy: ..fля-"111:jr
poдy _ oднa лiтеpaтyРнa N{oвa, o.циII пpaBoIIис .

iнш'rами сЛoвaМи _ непеpебoРнoмy 6-aхсaннro бopo-
тися всiмa сvlЛaNlvl i мo:кливими зacoбaми 3a €дIl1стЬ

yкpaiнськoi мoви _ 
I1_tla теPеIraх Hадднiпpяy.9"".oi

i Ёaдднiстpянськoi Укpaiни, тaк i в дaлекiй дia-
спopi, де 

'ё 
paз po6илicя спpo6и yнopмyвaти вiл-

мiнний вiд Кисвa yкparнський пpaвoпис.
Tp еrnя. .О riенкo Ъдним 3 -IIе 

p.rтrиx yкpai нс ьких

мoBoЗIIaвцiв, нa пPoтиBaгy oфiцiйним пPе.цстaBI{и.
кaМ Paдянськoi мoвoзнaвчoi l{ay.ки' глибoкo ЕIayкo.
Bo Bидrля € знaчний лексичний PяД в yкpaiнськiй

мoвi дaвньoсвpейськoгo i тropкськoгo IIoxoд)I(енtIя'
щo стадo мo)клиBиМ пiсля 6aгaтopiннo.i пpaцi нaд
yкpaiнoмoвI{им- пеPекдaдoМ Бi6лii iз стapoсвpей-
ськoI l гPецькoI мoB.

Maгдaлинa Кyцюк o6paзнo t|aзв,aЛa видaнIIя
цьoгo yнiкaлЬнoгo слoBIIикa пaм'ятникoм oгiенкoвi
Ha слoBrlиIfoтвopviй yкpaiнoзнaвчiй rrивi. Aлe вe.
личнiцtим i дoвеprшенirшим цей свoеpiдний пaм'ят-
ник 6yДе тoдi, кoли цoбaчaть свiт ще цiлий pяд
oгiенкoвиx слoвникiв, якi й сьoгoднi ще ЗaлvIII7a-
Ioться B pyкollисzrх. I пo6aчaть свiт не нa дaлекiй кa-
нaдськiй землi, як 6yлo дoсi, a B нaс' в Укpaiнi. Бo
yсi цi книги вкpaй пoтpi6нi сьoгoднi yкpaiнськoмy
читaчевi. 3-пoмix IIиx _ "CтидiстичIlo-гPaмaтич-
llий слoьник yкpaiнськoi мoBи'', ..Фpaзеoлoгiчний

слoBIIик yкpaiнськoi мoви", ..Геoгpaфiннi нaзви в
yкpaiнськiй мовi'', ..)Киття слiв. Cемaсioлoгiчнi нa-
pиctт.".

{с {< {<

Boлеro iстopиvниx o6стaвин рpa.iнський нapoд
i в мaтеpикoвiй, i в близькiй тa да.llекiй дiaспopaх
все в бiльrшiй кiдькoстi, нaдтo tк в пеpIшiй пoлoвинi
ХХ стoлiття' oпиI{явся в piзних деp)кaвниx yтвo-
pенЕIях. Пеpебyвaючи пoзa зaлiзнorо зaвiсoю, щo
PoзМе}IсoвyBaЛa paдяIlськy Укpairry вiд вiдьнoгo
свiтy, мiльйoни yкpaiнцiв y дiaспoPi пoстyпoBo
вiддaлялиcя вiд мaтеpvIlьtИ tle ЛиIIIе B пoлiтичнorшy,
цсиxoлoгiчIroмy' a й мoвнoп,ry вiднorпенняx' пPивI{o-
сячи в спiлкyвaння мiэк сoбoro все бiдьIце 3aпo3и-
чеIlиx слiв, дiaлектiв, iнrпoмoBl{их кaдьol(.

Ha пopядoк денний, тaкиIlt чиtloм' ,киття Bи-
сyBaлo ЕaгaльIly пoтpe6y }loвEoгo o6'сднarrня
нaцii, iдero сoбopнoстi lДoBtl. Aдхсe нapoд' 3a сЛo-
вaми I. oгiснкa, який не мaе спiльнoi лiтeparypнoi
lvloBи' _ тo l{е.цoзpiлa нaцiя. Moвa хс зaвхсди 6yлa
I * 3-3033
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сBo€Piдним Пoкa)IсЧикoNI cp''IIУI тa Bисoти кyЛЬтypи
кo]lсIloгo l{aPoдy.

Poлъ свoеpiднoi.зaгaльнoyкpaiнс ькoi тpvl6уни,
цьoгo вiльнoгo yкpaiнoзнaBчoгo цеtIтPy щoдo 3бе-

Pе)tсення. €диIIOI лlтеPaTypнol }toви пеРе/цyсrп,I дЛя
тиx yкPaIнцlB' кoгo дoЛя Po3lсидurЛa PrЗ[Iими кoIIти-
IIеIIтaМи 3емнoI кyЛl' пPoтЯгoм сеМи poкrB Bикoнy-
вaь щo,llicяuнuй науlсoвo-nonуляpншй чaconшc,,РiОна
Moвau, незмiнним PедaктoPoМ i видaвцем якoгo 6yв
Iвaн oгiенкo. )I(ypнaл. Pе/цaryвaвсЯ y Baprшaвi, 1 дpy.
кoМ Bиxo.циB y вrдoмrи дРyl(apнl oтцrB BaсиЛlaн y
)Кoвквi непoдa:riк Львoвa, i пorшиproвaвся в yсьoМy
вiльнoмy свiтi, зa Bиняткoм paдянськoi Укpaiни.
Чеpез вiдсутнiсть пoвEIиx кoмплектiв y lraцIиx'
нaвiть нaй6iльтлvrx, 6i6лioтекax це BvIДaIrНя й дoсi
зaдиIIIa €тЬся IIе BиBченим i гiднo не пoцiнoвaним
IIе лиIпе чиTaчaМи' aй нaукoвцями'

ПеpIпе чисЛo ..Piднoi Мoви'' вийrшлo y сivнi
1933.poкy 3шIиткoМ y 16 стopiнoк .цРyкy. B зaлеrrс.
нoстi вiд ЧИcЛa пеpедплaтIrикiв плaнyвaJlocя з6iль.
IIIиITИ B Пo.цaльцIoМу o6cяr дo 24, a тo й 32 стopiнoк.
У pедaкцiйнiй стaттi, звеpненiй дo читaчa' кoPoт-
кo BикЛa.цaпaся пPoгpaМa чaсollисy _ кopoткi пyблi-
кaцii з..нaйpiзнoмaнiтнirших вiддiлiв yкpaiнськoi
Мoви: II rстoPlя' дaвнl пa}I ятки' )l(иття слlв (сeмaн-
тикatl етимoлoгiя), yкpaiнськa лiтеparypнa мoвa й
BимoBa' вi.цмiннiсть нaдднiпpянськoi вiд надднiст-
pянськoi мoв, щpaiнськrzй нaгoлoс' щpaiнськa дiалек.
тoЛoгrя' цеPкoBнoслoB яIlськa мoBa' apхalзMи I{aшIoI
мoви' yкpaiнськa пa.пеorpaфiя й пaлеoтипiя, пpaвo-
пис' чy)l(l слoвa B нaIIIlи мoBl' питaн|aЯ. cvlНTaКсИcу'
пoмилкoвi й невдaлi в.ИpalИ I{aIциx письменникiв,

рpaiнськa нayкoвa теpмiнoлoгiя, метoдикa нaBчaння

Pцнoi lvtoви' листyBaI{I{я з читaчaми, мoвнi зaB/цaнI{я'
гoлoвнi питaння зaгaJlьнoгo мoвoзНaBствa, yкpaiнiс-
тичнa 6i6лioгpaфiя, pецензii, oгляд I{oBиIIок yкpa-
iнськиx ви,цaвництв _ к}Iи)I(oк' чaсoписiв i т.п. 3a.

яBлeнa 6улa Й 6i6лioтекa ..Piднoi Moви'' _ системa.
Tичне Bи.цaння пiдp1^lникiв, пoсi6никiв, слoвникiв.

Як бaчимo, pедaкцiя cTaBуrЛa пеpeд сo6oro дo-
сить IIIиРoкy пPoгPaму ДiЙ' пPaгнyчи пPилyчити
чим бiльIше IIPиxильtIикiв, i не диIIIе 3 числa iнте-
лrгеIIц1I _ вчителlB' сBящеI{икIB' пpaцlвI{иI(lB гa3ет
i лсypнaлiв, a й pядoвoгo читaчa _ сеЛяIl' peмiс.
никiв, yннiв. Taкa пpoгpaмa бaгaтo B чoмy 6улa нe
лиrпе смiдивolo' a й pизикoвaнoro. Aдrrсе пoчинaти
pеaлiзyвaти ii oгiенкoвi дoвoдилoся IIPaктичIro з
I{y,Iя: Irе бyлo в йoгo poзпopядxеннi нi пoлiгpaфiн-
нoi бaзи, нi кorптiв, нi нaдiйниx меценaтiв. Cпpa-
Ba тBopилaся IIa еIlтyзiaзмi, глибolсoмy пеPекoнaннi
в ii пoтpiбнoстi й вarкливoстi, ..B пoвнiй нaдii, щo
всi, кoмy дopoгий дo6pиЙ poзвитolс yкpaiнськoi
МoBи' всiмa зaсo6aми пiдтpиМaloть IIaшIy lсyльтyPнy
iнiцiaтивy й числeннolo пepе.цплaтoro зa6eзпeчaть
iснyвaння *Piднoi Мoви''. I тoмy пPaцIоBaти тpебa
бyлo бaгaтo, aби зaвoroBaTvI y читaчa дoвip'я. {ля
цьoгo Ba)кливo 6yлo пiдi6paти дo6py кoмaн.цy oдI{o-
лyмцiв, фaxiвцiв свoеi спpaви.

Bхсе вiд пoчaтI(y oгiенкoвi в/цaлoся зryPтyвaти
дoвкoлa чaсoписy I(oлектив тaЛaнoвитиx aвтopi.в-
yкpaiнoзнaвцiв, сepед якиx _ Б. Кo6илянський,
Я. Pyлниuькиil, Я. Ьp,Цинський, A. Чaйкoвський,
I. Кopoвицькиtl, I. Кpип'якeвин.

З-пorriлс IIIиPoкoгo poзмaiття py6pик, 6езсис-
темнoстi пoдa.ri пyблiкaцiй' як здaBaлoся нa пеp-
IIIиX пoРax'. пoстyпoBo пoчaЛa BиМaлЬoвyBaтись
гoлoBнa лiнiя чaсoписy' сIIPямoBaнa нa pеaлiзaцiro
гoлoвнoгo гaсЛa' висylryтoгo I. oгiенкoм, _...{ля oд-
I{oгo lrapoдy _ oдЕIa лiтеparypнa мoвa, o.циtl пPaBo-
пис''. oсь iз якolo пyблiцистичIlolo нaснaгolo зBy-
чaть BистPaясдaнi, вибoленi в сеpui Bчelloгo дyмIси
нa oбгpyнryBaння тaкoгo гли6иннoгo зa змiстoм гaс-
дa iз стaттi ..Без спiльнoi лiтepaтypнoi rvroви IIeМa€
нaцii ' ':
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..Глибoкa вiдpy6нiсть i вiкoве. poз'еднaння дo-
IIPoвaдили нaBlтЬ дo IIoгoPди IIoмl)Iс чaсTиI{aми oд-
Iroгo lraPoдy. Пеpегляньте г:lлицЬкi цrкiльrri чиTaII-
ки: тaм ypvIBKv| з нaдднiпpяllсьIсиx письменникiв
сиЛЬtlo пepepodленi нa мoвy мiсцевy... Ha циx зiпсy.
тих читaнкaх ще й сьoгoднi Гaдичинa IIaBчa€ться
лiтеparypнoi мoви... КoIrлy uе пoтpi6не? Кoмy Це нa
кopисть? Кpиvимo пpo сo6opнiсть, a не Мo)кeмo
дiЙти нaвiть дo спiльнoгo пPaBoписy. ..Хaй )I(иBе сo-
бopнiсть! Aде... з ПLlIицЬким пpaвoписoм..."

3 вищeпo.цaнoгo 6aяимo, щo 3a Bсякy цiнy мy.
симo твoPtlтLг oД|iУ спiльнy сo6opнy лiтеpaтypнy
мoвy. Мyсимo тBoPити' кoли xoчеМo сTaти нaцiеro.
Мyсимo бyти нaцiеIo' кoЛи xoчеМo бyти нapoдoм
IIезaлe)I(tIиDr. це тpебa пaм'ятaти I(o}кIIoмy' i гaслo
...{ля oднoгo }Iapo.цy _ oдIIa лiтеparypнa МoBa'' My-
сить стaти 6oйoвим IIaIIIим зaвдaIlIIям для сyнaснoi
пpaцi кo)кIloгo' xтo BизIIa€ себe yкpaiнЦемJt.

Iвaн oгiеrrкo rt/taB пiдстaви гoBoPити тaK стyP-
6oвaнo, емoцiйнo i пpямo. Aдже знaчIIa чaстиIIa
yкpaiнськoi iнтелiгенцii, oсo6лиBo гzrлицькoi, вiд
пoчaтKy виxoдy чaсollисy спpийнялa йoгo piIпyнy
opiентaцiю нa eдинy лiтеpaтypнy мoBy не лиIIIе нa.
стopolr(еIlo, a й, пoдекyди' вoPoхсе. Тb:к нa нapaдi
педaгoгiнних пpaцiвникiв рpaiнськиx rшкiл y Пеpе-
миIплi влiткy 1933 poкy пpи oбгoвopеннi пiднятиx
" Piднoro Мoвoro'' пРaBoписIrиx пpoблеrrл 6у лo. пpиtrт-
tlятo .циBI{e PrпIення: кoл(tlии yчитель-yкpalнlст xaи
ЕIaBчa€ Дiтeй лиcaти пo-сBo€мy. Bиxoдилa спpaвдi
a6сyplнa ситyaцiя: yчеIlЬ, IIеPеxotячи 3 клaсy B
клaс' }lyсив пPивчaтися дo тoгo пpaвoписy, який
спoвiдyе BчителЬ. HезвaxaroчуI t|a |aaсTaнoви Hay-
кoBoгo.тoBaPиствa iменi Tapaсa [T[qgчgцкa пPo
eДИЕy лlтeРaтyPнy мoBy' пoBеPненEIя.цo стaPoгo' гa.

| Оzieнкo 1. Без спiльнoТ лiтeparyрнoТ мoви нeмa нaцii // Piднa
Moвa. 1935. ч. 9. с.  389.

JIицькoгo пpaBoписy спoстеpiгалoся i в iнrпих мiсцe-
Boстяx Гaличини.

Hе спoдiвaк)чись, щo пеpeмиrпдьськi педaгoги
IIpисщ4(aIoться дo apryп*lентiв "Piднoi Moви", oгiсн-
кo пиIIIе для yкpaiнoмoвнoi пPеси сBoIo стaттro ..Hе

тyди дopoгa: пеPемиIIIльське вчиTеЛьстBo пPoти
кyльrypнoI сднoстi нaцii''. Ha }кa.rrь, }IсoдеЕI з гaЛиць-
Iсиx чaсollисiв ii не IraдPyIryBaв i це тyдoве, гли6oкo
aPг}4vtellтoBaне i пеpекoIIливе зBеPItеIltlя дo г€lли ць-
кoгo рpaiнствa тaк i.зaлипltlлoся B чoPЕIoBoItДy вa-
PlaЕIтr B oдI{oмy з льBlвських apxlвrB,.

Hе rvriг 6aЙдyхe trtчvlтaти вiн рpaiнoмoвцi чaсo.
t|vlсvI, якi нехryвaли Bимoгaми 3aгaЛьIloyкpaiнськo-
гo пpaBoцисy. Toмy не тiльки зi стopiнoк сBoгo x{yP.
нaлу, a.tl 6eзпoсеpедI{ьo листoм ЕIa aдPeсy тaкoi
pедaкцii зBePтaвся пpoфесop oгiенкo з нaдiеro, щo
тaкa фopмa мoлсе бyти дiевiIпoro. oдин 3 тaкиx xa-
PaI(теPниx листiв _ гли6oкo емoцiйний i пеpекoн-
лпвиil _ вiднaйденo y вiннiпeзькoмy apхiвi _ дo
Peдaктopa чaсoписy ..}Ioвий Чaс'':

..Глибoкouoвaлсний peдaктopе !
3a десять лiт пpaцi ..Hoвий Чaс'' poзpiсся. I-{е

з6iльrшення BIIЛиBy з6iльIпyе й вiдпoвiдaльнiсть...
Дyмalo, щo..Hoвий Чaс'' мyсить пеpейти нa пoвний
aкaдeмivний пpaвoпис i нa всещpaiнськy лiтеparyp-
Еry мoBy. Biдвaлстесь вiдpaзy, без цrкiдливoгo Baгaн-

ry... lI. poбiть iз Гaличини 6oдaЙ мoвHo якoiсь пpo-
вiнцiяльнoi зaкyтини. Зpoзyмiйте )I(' нaperптi,
глибинне зI{aчeння piднoмoвнoгo гaслa _ тiльки
oднa лiтеpaтyPнa мoвa й BиMoвa' тiльки oдин IIPa.
Boпис. 3poзyтvriйте i зpeалiзyйте йoгo. 06'еднaймo.
ся' нaPеIIIтi, y мoвi, - i це мoBнe oб'еднaння, pеaлi.
зaцiя сoбopнoi yкpaiнськoi мoви зoлoтиIvtи 

-бyквaмизaJIиIIIитЬся I{e т1льки B lстoPu yкPaIЕIськoI кyлЬтy.

l лнь. Biддiл рyкoп. Ф.
Apк. l-9.з6
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pvl, aJIe й в пoлiтичнiй iстopii нaцIoгo нapoдy. I не-
xaй, влaсне, зa ..HoBиIvt Чaсoм'' yвiйде дo iстopii нa-
шroi кyльrypи цeй cмiлlцвиit пoчиII MoвI{oгo o6'ед-
нaнЕя цiлoЪo yкpaiнськoгo нapoдy''l.

Haтoмiсть, львiвськa гaзeтa .,.{iлo'' Byстalvrи
B. Ciмoвичa cTaJIa.цoBoдити сBoilvl читaчaм' щo'
МoBляв' нiякoгo пpaвoписнoгo xaoсy в Гaличинi не
iснyе., щo спPaBa €диtIoгo лiтеpaтypнoгo пPaBoписy
нaстlльки мaJlo3нaчнa' Щo pl3ницr пpaBoписIIr IIе
пoвиннi нaс непoкoiти2. Бyли й тaкi нaсoписи, якi
ByстaМи сBoiх pедaктopiв ни aвтopiв сaМoBпеBlIеIIo
зaяBляли: IIисaтиMемo, як i flvIcallИ' нaм 

..oгiенкiв-

щини'' не тpе6a.
I{i тa й iнIшi випaди пpoти "Piднoi Мoви'' своix

rке, yкpaiнськиx, "пaтpioтiв" taBaJIL7 пiдстaви oгiен-
кoBr 3 гrpкoтoю гoBoPити I{a стoPrriкaх чaсollисy y
згaдyвaнiй yхсе стaттi *Без спiдьнor лiтеpaтypнoi
мoBи tlеМa нaцii'': .Cеpед нarшoi iнтелiгенцii бaгaтo
ще тaких' щo сильнo пеРеIIIкoд)KaIoтЬ стBoPеI{IlIo

oднiеi  л iтеpaтypнoi мoви. Cкiльки вopoгiв мaс
..Pi.цнa Moвa'' _ вopoгiв yкPитиx' щo 3-3a плory зPaд-
ЛиBo кидaroть нa нei тя)t(киM кaмiнняrvr!''

Були iт iнrпi, не пPaвoписEIi, пpиниrrи спpoти-
By нaPoщyвaннIo aBтoP vIT eтУ oгiенкoвoгo чaсoписy.
Пpo ниx пiзнirпе, нa п'ятиpiчний roвiлей виxoдy
..Piднoi Мoви'' I{aпиIIIr сaМ Pедaктop: 

..Piднa Мoвa''
вiд пouaткy свoгo iснyвaння збaгaтiлa нa... вopoгiв
нaйpiзнiIшoi мaстi. Bopoги цi нaпoвзялиcя 6ули кotl-
vе пpибити ..Piдrтy Moвy" й 6ули opгaнiзyвaли пPo.
ти неi пpесoвий пoxi.ц. lrшлo, Мo)Iсе' 6iльrшe пpo pе-
.цaктopa 2{сypнaлy' як пp-o сaм )rсypнaл' тoМy щo
PедaктoP вiдмoвився po6ити пoлiтиuнy poбoтy в

l Лист Iвaнa oгiснкa вiд 16 тpaвня 1933 poкy дo pедaктoрa
жypнaлy ..Hoвий Чaс'' // Apхiв митPoпoлитa Iлapioнa y Biннiпезi.
Кopoбкa l9.

2 Ciмoвuч B. Пpавoписний xaoс? |/ Дiлo. 1935. ч. 5.

певIIoМy нaпpямi... Пеpеxив Peдaктop i втpаry кa-
фелpи в yнiвеpситетi з тих сaМиx пpиЧиtI''l.

Тaнa6увaлa..Piднa МoBa'' 3 кo)кI{иМ tloBиlvl чис-
лoM Ilе лиIIIе вopoгiв, a й щиpиx пpиxильникiв,
BдячItих читaчiв. Бaгaтьoм з ниx iмпoнyвaJ|aHacту-
пaЛьнiсть, пPиt{ципoвa пoзицiя чaсoписy в питaннi
збеPел(eння единo.i yкpaiнськoi мoви. I тaкy пoзи.
цiro немалo читaчiв I{aмaгаJIoся пiдтpимaти. oсь ви-
тяги лиlце 3 тPьoх хaPaктеPIrих дoписiв дo pедaкцii.

3 Кан,aDш:
.. € тyт y нaс тисячi yкpaiнцiв iз Bеликoi Укpai-

ни, щo звyть себе ..PyссItими'', 3 нaMи, гaЛичaнaми'
бoяться пPистaBaти, a гy6ляться B чy)l(иx poсiй.
ських тoBapиств;lx i тим нeсвiдoмo дoпbмaгalоть IIa-
IIIиМ Bopoгaм нeвoлити Укparнy. ЕIa xсaль, тaкиx..мa-пopoсiв'' мa€мo тyт чи не 75 вiдсoткiв... | кoли
тo нaпI ЦaPoД стaне вiльниiт? A'як стaне' тoдi..Piднa
Мoвa'' мaтиМе мiльйoн пеPедплaтникiв, a oсiдкa ii
6yлe в Киевi..."2.

Iз 3 aкapnаmсъtсot Уlсp atнш :..Зaгaл гoBopитЬ i пиIше, яIt xoче... I{iкaвo, щo
90 вiдсoткiв нaIпoi iнтелiгенцii ввaхсaс себе ..iнте-

лiгентнoro'', не знaloчи свoеi лiтеpaтypнoi мoви.
Moвний aнaлфa6ет _ не iнтелiгент!' '3.

3 Пoльщi;:
..Пpидyrпенi гipкими tlевдaчaМи' oсoбливo в не-

дaвньoмy МиЕryлoмy' Ми дoхo.цимo дo llepесвiднeн.
ня' щo гoлoBIIa цPичиEra невдaч _ нaцIa Po3' €д-
нaнiсть... Toмy iдея еднoстi ЕIaIIoBIIя€ сьoгoднi дyrшy
кo)lсIloгo yкpaiнця.iнтелiгентa vи й пpoстoлIoдиEIa.
A тoмy гaсJIo пpoфесopa oг iенкa знaйIпдo 6ез-

I oziенкo 1. Tернистим tIIляхoм: п'ятилiття ..Piднoi Мoвц'' lI
Piднa Moвa. 1938. Ч. l .  с. 5.

2 !авucкu6а il1. Bинapoдoвлeння yкpaТнцiв // Tам сaмo. l935.
ч. 8. C. 380-381.

З Cаdoвcькuй 6. ,{eякi пpичи}lи нeзнaн}Iя мoвп // Taм сaмo.
Ч' 2. С. 67-72.з8 з9
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зaстepe)rсIlий вiдryк y нaIпiй ментaJIьtIoстi... I сaмe
тoмy ми Paдo стa€мo в pяди пpoвiдникiв йoгo''l.

3a тaкoi гapяuoi пiдтpимки читaчiв pеДaктop-
Bидaвець oпyскaти pyки не:r,tiг. x9н3 й poзyмiв., якy
IIeпPoстy мiсiro в3яB нa свoi плечi. Bедaся кoпiткa,
цiлеспpямoBaнa oPгaнiзaцiйнa poбoтa чaсoписy зa-
для PoзIIIиPеIIIIя кoдa читaцькoгo laГaJ|У. oднa з ii

фoP* _ Гуprnкu fLnr,сс'нrt,я pi.Онot лr,oвu, Щo IIa зaKлик
чaсoписy пoчaJIи стBoploвaтися B Мlстax r селax' де
>I(vIлvI yкpaiнцi. 3a кopoткий vaс сфopltdyBaлaся Ме-

Pе)I(a тaких ryРткlB' з пpe.цстaBникaми яких Pедaк-
цiя пiдтpимуBЧa пoстiйний 3B'я3oк: iм нaдсилали.
ся piзнoмaнiтнi пoвiдoмленtlя' чеки.цля opгaнiзaцii
пePe.цплaти' Bи,цaння для пoцIиPеIIIIя нa мiсцяx. A
в oдинaдцятoIrдy числi зa 1934 piк бyлo нaдPyкoBa-
нo пPoeкт стaтrry .Гypткa плеIсaння piднoi мoви'',
який склaдaвся з тaкиx poздiлiв: opгaнiзaцiя poбo-
ти ryPткa' пepелiк yкpaiнoзнaвчиx теIvt дllя диcкуctй
i вистщiв, мoвнi зaпoвiдi, piднoмoвнi raсЛa, пaм'ят-
кa yкpaiнськoмy емiгpaнry. Пpo poбory тaких гyPт-
кiв системaтичIIo вмiщyвaлися кopoткi iнфopмa.
цiйнi пoвiдoIvtлеtIЕIя.

3 метoro poз6yдити шиpoкi iнтeлiгентськi кoлa
вiд мoвнoi daйдyxoстi it зaлуяити ii дo твopнoi
спiвпpaцi 3aдля yстiйнення yкpaiнськoi лiтеparyp.
tloi мoви, pедaкцiя виpirпилa BИДaBaтИ .IuIoвншй,

nфаОншк fuш peОакnфi,в, вшОaвцiв i po6irnн'шкiв nфa".
Aдpесaтa тaкoгo пoPaдниKa бyлo oбpaнo не BиIIaд.
кoвo. Aдlке сaме вiд тиx' хтo Pедary€ fl ъилускaе

рpaiнoмoвнi пepioди.rнi дpyкoвaнi opгaни, кllиги'
3нaчнolo мrPolo 3aле)IffL,Io тl' нa якr IIPaBoп._и-снr нoP-
ми opiентyBaтиIvryться читaчi. Bипyски ..Мoвнoгo

пoPaдIrикa''_ ц€ свoеpiдний )кyPIIaл y rrсypнaлi, в
якoМy Bсl мoBtll IIитaння ПoДaBaЛvlcЯ в лaкol{lчtlo-

мy виглядi, з кoнrсpeтними цPиклata|rltl'.(o pеui,
сaме .Мoвний пopa.Цник' зaпpoпorryBaB yсiм видaв-
цяM B)киBaти в свoix Bидaннях деP)I(aвoтBoPче слo-
вoспoлyчення .в Уrcpаiнi" зaмiсть кoлoнiaльнoгo,
пPиI{изЛиBoгo для всiх yкpaiнцiв .,нa Укpaiнi". Taкa
пoPa.цa пiдкpiплIoв aJlacЯ aPrуМеIlтoBaнolo стaттеIо
pедaктoРa.B Укpaiнi, a нe Еa Укpaiнi". Bapтo нa-
Bести фpaгмент з цiеi стaттi, дe. aвтop цеPекoHли.
вo дoслiдxy€ IIPичиIIy daгaтoлiтtlьoгo в)I(иBaння
теpтvriнa "нa Укpaiнi", як пpaгнеIrlrя вoPoгiв yкpaiн-
ськoi деP)I(aBIroстi ввarкaти Укpaiнy tIе як сaMo-
стiйнy деPxсaвy' a як якесь теpитopiaльне' не сaмo-
стiйне цiле, як скЛaдoвy чaстиЕIy чиеiсь деPx(aви:*3a oстaннi 50 лiт ми oстaтoчI{o зpекJIися свoiх
кoлиrцнix нaзв Pyсь тa Maлopoсiя, пpийнявIIIи
нaзвy Укpaiнa 3a нaзBy цiлoi нarшoi етнoгpaфiннoi
теpитopii; кoли )I( тaк' тo l{yсимo змiнити й стapy
гРaмaтичIly фoPмy' f,l уzкvтвaти тiльки в Уlсpаttt,i,
в Укpаiну, a Нe нa Укpа,iнi, lt,а Укpafuу. B l9l7_l920
Poкax iснyвaлa Укpa.iнa як незaле'(I{a /цеp)кaBa...
Мyсимo лpиtlняти тiльки виpaз ,.в Укpaiнi' ', як
к:DI(емo: в Pocit, в Imаniii т. iн., викиIIyBIIIи oстaтoч-
flo 3 llaцloгo B)I(иткy гPaмaтичI{y o3llaкy нaцIoгo
кoлиIIIIlьoгo пoIlеBoлеЕlHя _ pa6ськy фopму "н,a
Укpatнi"|,

Ця-стaття й сьoгoднi ЕIе втpaTиJIa свoеi aКTуaJIь-
нoстi. ii вapтo 6yлo пеpедPyЧIвaти y тих' зoкPе}ra'
видaЕIняx' якi все ще I{е мo)I(yгЬ вiдвикrryги вiд yстa-
ленoi зa тPистa oстaннiх poкiв фopми, спpaвдi пpи-
низливo.i 

'цЛя нaIIIoгo lraPoдy, пoслyгoByloчись все
щe пpиймеlllltlкoм .на".

,{o pеui, нaпpикiнцi випyскy "Мoвнoгo пopat-
никa'' вмiц{yвaлoся зBеPнeння вiд pедaкцii тaкoгo
змiсry: ..Cep.Це.rнo пPoсимo всix цeй ..Мoвний пo-

I Pollанченкo Л. !,ля oднoгo rrapoдy - oдиrr лpaвoпl,lc |l
P iднa Мoвa. 1938. ч. 7. C. 30з.

| Оzieнкo 1. B УкpaТнi, a нe нa Укpaiнi ll Piднa Мoвa. 1938.
Ч.7. с.  6. l - .12.40
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PаЦIlик'' tIеpедРyIryBaTи в сBoix Bи.цaнняx i вхсе тим

дoпo}roгти IIIиPити piднoмoвнi гaсЛa, a TиIN| чaсoм

дoпolvtoг-ти й пpouесy yстaленllя lraшoi DroBи. Пoклa.
дiмo, нapепrтi, кpaй хaoсy в нaIпiй лiтеpaтypнiй
мoвi' '.

I{iкaвoю й pезaльтaтиBIIoIo 6улa aкцiя "Духoвен-
crnвo ti piОна лt,oва", якy зiнiцiroBaлI4 Л\9TИ читaчiв.
B oднoмy 3llиx (..Piднa Мoвa''. 1935. Ч. 4), зfaли.
Чvlъttl' йIшлoся пPo тe' щo в oкpyзi пpaцroroть iз пa-
paфiянaми 25 священикiв, aЛе сеРе.ц tIих неМa€
lкoднoгo, хтo 6 знaв yкpaiнськy лiтеpaтypнy Мoвy.
Пopyrшенy читaчaми пpo6лeмy 6yлo пpoдoB)кенo B
десятolvty числi Poзлoгolo стaттеro Iвaнa oгiецкa
..Дyxoвенствo й piднa Мoвa''. Иrплoся в нiй пpo пo-
кликaнI{я й o6oв'язoк yкparнськoгo дyxoBеI{стBa B
нaцioнaльнoмy пpo6yлхсеннi нaPoдy. А6и з цими
пy6лiкaцiями 6yли oзнaйoмленi всi yкpaiнськi свя.
щеIIики Гaлинини, pедaкцiя пpиilнялa pirшення дo.
дpylсyвaти 3000 вiд6итoк цьoгo ЧИсЛa i poзiслaти ix
6езкorштoвнo нaйIпиpIшolvry кoJry yкpaiнськиx гPoМa-
дян. I{ю aкцiю 6yлo пpoведelro чеРeз гyPтки пле.
кaнIIя piдноi мoви.

Пpиклaд безкorцтoвIIoгo пoпIиPеЕIrrя дPyкoвa.
них видaнь бyв дaлекo Elе пooдиIloI(и1\I y пPaктицr
..Piднoi Мови''. B тoмy ж 1935 poцi пoдi6нa дo6po-
чиннa aкцiя пpoвol\vIЛacЯ Д;1Я ДИтЯЧvIx сaдкiв. Tylи
IIеPе.цaBaЛaся I(ни)I(кa ..Piднa Мoвa'', щo дPyкyBaлa-
ся oкPеМиМи пoдaчalии IIPoтягoм цiлoгo poкy нa
стopiнкax nrypнarry, a пoтiм виtrtltлa oкРеМиlvt Bи.цaн.
ням. У кiдькox числax чaсoписy вмiщyвaвся текст
oгoдoпIеЕIIlя: ..Пpoсимo .цитячi caДKvl, щo не мaloть
кorптiв нa кyпiвлro....Piдчoгo сДoBа'', д-истoBtlo 3гo-
IloсvlTvrcЯ. дo нaIшoi aдмiнiстpaцii зa безплaтними
пpимipникavIkl', ' У лpyкapнi oтцiв вacилiaн 6улo.
BидpyкoBaIIo ЕIa 3aмoвлеIIIIя чaсoпv|cУ я'cKPaBy, y ДB|
фapЪи, нaстiннy тa6лицro ,,IIIануйлlo pi,dшу лloву.! ,\e.
cfl,lnь Л|oв|uuх зanoвideй cвidoмoeo epoмadяншнa,. I\ тa-

кoэк бyлo poзiслaнo пePедпЛaтI{икaМ 3 пPoxaнIlяI\,r
BLIB|сИTLI нa лIoдIIиx мrсцЯx _ y ЦIl(oдax' читaлЬняx'
yстalroBaх.

Як 6paкуе сьoгoднi тalсoгo нaстiннoгo чи IIa-
стiльнoгo BидaI{I{я бaгaтьoм IIaIIIим нинiIшнiм деp.
x(aBoтBoPцям, piзнoгo piвня пoсaдoBцям i сrryxdoв-
цям, якi aбo неpез нvlзькvrit piвень свoеi кyльrypи,
aбo неpез незI{aЕII{я влaснoi iстopii, a скopirше чеpе3
сBo€ мaнкyРстBo нeхтyroть ще й дoсi ДеP)KaBIIoю
мoвoro! Як вaхливo сaме сьoгoднi пoBеPI{yтися дo
oгieнкoвиx,, !,e сятv| мoBЕIиx зaпoвiдей сBiдoМoгo
гPoмaдяIIинa'' B дитячoluy сa.цкy i rшкoлi, BищoМy
нaBrIaЛьIIoмy зaклaдi i в деprкaвнiй yстaнoвi, Y B|4.
poбнинoмy пiдpoздiлi i пapлaментi нarшoi деpхсaви!
l-[ей непoвтopний .цек:UIoг lвaнa oгiецкa _ десять
йoгo зaпoвiдей, десять пpинципiв' якиMи мa€ кеPy-
Baтися кoхсеIl yкpaiнець, пodytoвaний зa iнrцим не.
пoBтopt{иМ деIсаJIoгoМ _ десятьМa зaпoвiдями Бorки.
ми. Bчитaй}roся, вдyмaймoся в цi мoвнi зaпoвiдi:

l. Мoвa _ тo сеpце нaPoдy: гине мoвa _ гиI{е
ЕIapoд.

2. Xтo цyPa€ться piднoi мoBи' тoй y сaмe сеp-
це PaЕIить свiй нapoд.

3. ЛiтеparyPlra МoBa _ тo гoЛoBAIий двиг1тl poз-
вI.ткy,tyхoв н-oi кyЛьтyPи lrapoдy' тo нaймi ц-
нl lпa oснoBa II.

4. Уживagня в лiтеpaтypi тiльки гoвipкoвиx
Ivroв сильtlo цIкo.цить кyльTyPI{oмy o6'еднaн-
нro нaцii.

5. Hapoд, щo нe стBoPиB сoбi сo6opнo'i лiтеpa.
тypнoi МoBи' Hе lvto)I(е Звaтися свiдoмoю нa-
цl €Io.

6. !ля oдtloгo l{aPoдy Мyсить 6yти тiльки oднa
лiтеparypнa }roвa й вимoвa, тiльки oдиII пPa-
Boпис.

7. Ьдoвrrий piднoмoвllиЙ o6oь,я3oI( кorrсlloгo
сBrдoМoгo гPoмaдяI{иIra _ пpaцЮBaTИ t,ЛЯ42
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збiльпrення кyлЬтypи свoсi лiтеp4тypнoi
мoBи.

8. Cтaн лiтeparypнoi мoви _ тo сryпiнь кyЛь.
ryplroгo po3вolo нaPодy.

9. fl* пpo дy:roвнyзpiлiстьoхpемoi oсo6и, тaк
i пpo зpiлiсть цiлoгo нapoдy сyДятЬ нaйпеp.
IIIе 3l(yЛьTypи йoгo лiтеparypнoi мoви.

10. Кoлсний свiдoIvrий гPoмaдяIIиtI мyсить пPaI(-
тиЧIIo зЕIaти сBoIo сo6oPнy лiтеparyPl{y мoBy
Й вимoьу тa свiй сoбopний IIPaBoIIис, a тa-
кoлс знaiи й викorryвaтй piднoмoвнi oбoв'яз.
ки сBoгo нaPoдy.

A нaсryпнoгo poкy всi пеpедпЛaTI1vI:кvI "Piднoi
Moви'' oдеp)I(aЛи 6езкorштoвнo ще oднy кIIигy
I. oгiенкa, щo тaкorrс спoчaткy дPyкyвaлaся B }IсyP.
Iraльнolvry вapiaнтi, _ 'Hауку npo pifut,ol+t'oвнi oбoв,яз-
кш".,,BилускЪсмo цIo книгy' _ йтrтлoся y пoвiдoм.
леннi до нитauiв чaсoписy, _ з гди6oкoro нaдiеro, щo
вolra IIIиPoкo пiде в нaйдaльпri rralшi зaкyтки, кoэrс.
нoмy вiд.кpиBaloчи oчi нa йoгo piднoмoвцi o6o-
B'я3ки. Hехaй кo)I(еЕl' xтo o.цеP]E(иTь цIo кIIигy'
кoнче пеPe.цaсть ii свoiм знaйoмйм" ("Piднa Мoвa''.
1936. ч. 9. с.  33l) .

3aзнaченi вище 6лaгoдiйнi aкцii peдaктopa i ви-

дaвця 
'кypнa,ry..Piднa 

Мoвa'' }вaнa Q5!чкa щoдo бeз-
кoцrтoвнoi пеpедaнi нaIUI2 ЦrB yкPaIнoDtoBlIих кlIиг
y ,Цитяvi caДкvI' lЦIсoли, пpoсвiтнi тoBaPистBa, з oд-
iroгo 6oкy, tocЯraJlу| пoстaBлеHoi мети, a з iнпroгo _

пoгipIшyвaлц i 6eз тoгo тя}Iский мaтepiaльlcLltl cтaш
Чaсoписy. .Чеpез немorкливiстЬ .цoсягЕIeнIIя сalиo-
o кvп I{ oстr вЙДallН Я EI aя Bним н aкЛ a'цo м' э6ttткtl

',o*p'"u,"ся 
дo6poдiйними IIo}I(еPтвaI\,rи сaМих

читaчiв, списoк Яких Iloстiйнo дpyкyвaвся нa
стopiнкax чaсoписy. Фyнкцioкyвaв i *Фoнд пiдтpим.
ки .'Pi.цнoi Мoви''. I всe хс, кorцтiв бyлo явнo нeдo-
стaтньo. Мaтеpiaльнy скpyтy видaBI{ицтBo IIеBнoIo
мiporo пеpебoproвaлo тйм, щo oбoв'язки i pедaк.

тopa, i сеIсpеTaPя' i адмiнiстpaтopa, i пoсильIloгo ви-
кolryBaлa... oднa oсoбa. {е 6yв Iвaн oгiенкo.

Heзвaясaroчи нa тaкиЙ нецeвний мaтеpia.пьний
стaн, пepioдичнiсть виxoдy _ oдиIr paз нa мiсяць _
Bд;UIoся BитPиlшyBaти дoсить тpивaлиit чaс _ з сiчня
1933 дo чеPBнЯ 1937 poкy. ПеpIшi збoi пoчaлися нa
четBеPтoмy poцi виxoдy. Cьoме i вoсьме числa тoгo
poкy вийIпли спapеIlими, a дaлi читaчi пoвiдoмля.
лися пPo BимylIIеtIy двoмiсяннy ц€РеPBy.

- 
ПPo виняткoBo тяlккi мaтеpiiльнi o6стaьиgи..Piднoi МoBи'' зaсвiд.ryroть пoвiдЪмлення й з iнrдиx

yкpaiнoмoвIlиx .цpyкoBaниx oPгaнiв. Taк, IIa 3a'(ист
свoгo пoбpaтимa стaB пepемиrцльський дBoти)I(Ilе-
вик ..Пpopl,|B',, 

У lпoстoп,ly числi якoгo зa 1937 piк
бyлa вмiщеЕIa зBopyIIIливa зaмiткa..Б'емo ЕIa спo.
лoх!'. Bapтo пPoцитyBaти ii як пРиклaд еднoстi
yкpaiнських cуIЛ' 3a ЯКУ пoстiйнo paтyBzl'Jla нa свoix
стopiнкaх oгiенкoвa ..Piднa Moвa.'':

"У Yyxсинцiв тaкi видaBlrицтвa тirцaться oпiкorо
YPяД!'дiстarоть великi сy6вeнцit тa мaroть пoстiйнy
пoмlч гPoмaдянстBa' _ в I{aс цЮ IIPaцЮ викolry €
oднa oсoбa. Б'емo нa спoлoх! € сильнi нarпi екo-
нoмiчнi yст:ll{oBи. Хaй вorrи дoпoмo}Iсyть oдиЕIoкoмy
видaBIIицтьу, 6oдaЙ якийсь чaс, дoки зa.a, 

'ёпp.oзpiе. € читaдьцi' кooIIеpaTиви' ..Coкo ли,,,,, Лу-
ги'' й iн. oднa iмпpезa IIa кoPисть o.циtloкoгo в тiм
Poдl-Bи.цaвI{ицтBa _ Й лoдумaйте, щo lvtoхнa 6улo 6
зpoбити! Hевэке )I( дoзBoдимo, щo6 тaке кoPисне
BидaBEIицтвo впaлo?'' r.

Haйкpaщoro oцiнкoro зpo6ленoгo пpaцiвни-
кa}rи цьoгo пPaктичIlo нeдoслiдxеIlo гo НaIлuINlvI
ЕIayкoв.цями чaсollисy € сЛoвa пpoфeсopa Л. Бiлець-
кoгo: ..Кaпля 

дoъ6aе кaмiнь Ilе свo€Io сйлoro, aле пo-
стiйнiстro. oсь тaкorо кatlлelo' щo пpo6ивaе кaмiнь

l Б,емo.нa спoлoх! (peдaкцiйнa стaття) // Пpopив (Пеpе.
миruль). l9з7. ч. 6.
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нaПIoi 6aйдyхoстi дo piднoi м.oBи, i с..,Piднa Мo-

Bx'', _ вoнa пpo6ивae i 6aйдуrкi'сеpЦя, iт 6aЙдужиtl
мoЗoк укpaiнЪькoгo o6ивaтеля'' l.

Miв Ьaцiro пpoфeсop Бiлецький, нaгoJIoIцyIoчи
нa 6aЙду}кoстi ..o6ивaтеля''. Бo сaMе дo йoгo сеpЦя
тaк }ra;oлегJIиBo' aле Itе 3aB)к.ци pе3yлЬтaтиBцo'
пpaгнyB дoстyкaтися Iвaн oгiенкo. I, певне, лише
иЬмy Ьлнoмy.вiдoмo 6yлo, якиx сiзiфoвиx 3yсиЛь

'pe6u 
6улo дoклacти, a6и не зyпиErитvlсЯ Нa пiв дo.

pЬзi, нe poзчaPyвaтися' I{е oпyстv|TИ pуKvI. Як кpик

дvlпi сприймaroть сьoгoднi йoгo слoвa з ЛvlcTa'
i ip..o'Ъ'oгo дo Львoвa G. Пeленськoмy: 

..Piднa

Мoвa'' НaсvIЛу диIIIе _ пеPедплaтIIикlB мaлo' Ilе

знalo, щo й p66итимy... Cеpлечц9 пPgIlЦ/ Baс тaкorк
B3яти 6лиtкi'e iнтеpеси ..Piднoi Мoви''. B-и дo6pе po-
зyмiете, як пoтpi6ниil тaкиit )rсyplraл. 3a oдин piк
,i" 

"u*, 
немaлo зpo6ив. I Iшкoдa6yле, кoли,-зa 6pa.

кoм кorштiв, вiн Мyсить a6o зaвмеpти, aбo lсев.
prти -.. 

I 
'.*' 

здoЛaв oгieнкo тi пepпri тpyлнoшi. )Кyp-
нaл Bихo.циB IIевпинtIo, з мiсяця B мrсяць пpoтягoМ

семи poкiв. I виxoдив 6и Й дaлi, як6иу 1939 poui

". "*y*.''Й 
6ув видaьeць пiдкop-итися PoзпoPяд-

тсеннЬ нiмецькиx влaстей пpo зa6opoнy.
A в циx сJIoBax, aДpесoвal{их pедaктoPoвl читa-

чеM 3 Ухсгopoдa A. CтaнкaнинцеM'-. бyлo спpaвдt

щoсь пPopoЪе: ..Пo.мo€мy, вeсь yкpaiнський нapoд
МyсиB 6.^дякуъaти Baм ." P1T Tl1 gYi::::l*.i
ти' щo кoЛисЬ йoмy вiдкpиIoться oч1 Й в1н пoдякy€
Baм..Кorкне дoQPе. й святе дiлo з;ryчене'зlPyдIIoщa-
ми. Але витpивaлiстю IIеPемo)Iсемo Bсе

| Бiлeцькuй.I/. Кaпля й кaмiнь дoв6ae // Piднa Moвa' l935.
Ч. 7. C. 333.

2 ЛнБ. Biддiл pyкoп. Ф' 2з2. oп. 85. Од. з6. 2. Apк. l . .  ̂ ^.з дoписи . ,pиiйл""и*i" piднoi мoви // Piдga Мoва. l935.
Ч. l l .  с.524.

3ycилля lвaнa oгiенкa щoдo мoBнoгo oб'сднaн-
ня нaцii не 6у.ли мтpнvrми. Йoгo гoлoс пoчyЛи I{e
лиtIIе B €вpoпi, aлe й ga aМеpикalrсЬкoмy, aвсipaлiй.
ськ oмy. I. oIlтиII е }Iт aх' |су.ДИ п oIII и p Io в aв ся )I(yP н ;rл.
I кoди.l987 Poкy B Hью-Йopкy вийrдлo дPyге, дoпoв-
нене й випPaBЛеIlе, видaння "Укpaiнськoгo пPaBo-
писy", пРизIraчeнoгo для всix yкpaiнцiв нeйaте.
pикoвoi Укpaiни, в пepедмoвi дo vитava aBтoPи
К. !еpкевич i B. ПaвлoЪський, хoчa й свoiми слo.
вaМи' ЕtЛе пoвтopили дyМки пpo piднoмoвнi o6oв'яз-
ки сBoгo вчителя Iвaнa oгiенкa: ..Bидarouи 

цей пpa.
Boпис' ми piшryvе зaсyдxy€мo i вiдкидaеrvro невдЬi
й непoтpi6нi спpo6и деяItиx емiгpaнтських гPyп
змiнrовaти aкaдемiнний пpaвoпис iэzв-tэzэ pp. *
зaпPoвa.ц)rсУBaTуI rштyннi й нylкi yкpaiнськiй мoвi
слoвa... Toй, хтo пoPyпIy€ тIopМи yкpaiнськoi мoви
i нopми yкpaiнськoгЪ пpaвoйipнo.o .,pu'oписy' o.ц.
I{oчaсHo пopyпry€ нaцioнaльнy,Цисциплiнy й тaким
пoPyIIIенIrям пpиBo.цить дo aнaРxii, хaoсy i poз'ед-
ЕIaI{IIя yкpaiнськoi нaцii. Пarvr'ятaймo гaслo 

_(Iвaнa

oгiенкa. _ tuI. T'): |,Ддя oднoгo Irapoдy _ oд"i мo.u
fl oдин пpaвoпис''l.

Чи не нaй6iльrшoro llaгopo/цoю oгiснкoвi зlaTИ-
тaнiчнi IyсИJIJl^Я щo4o з6еpёлсeння й poзвoIo еди-
IIoгo B yкpaiнськiй дiaспopi мoBIIoгo чaсoписy стa-
лo Poзцopя.ЩкеIrI{я ypЯДY Кapпaтськoi Укpaiни вiд
25-листoпaдa 1938 Poкy' якиIvl Bстal{oвлIoвaЛaся I{a
всiй теpитoPii шroйнo.yтвopенoi дep)кaви yкpaiн-
сЬкa мoBa як .цеP)I(aвI{a. Пpoведel{ня цЬoгo Poзпo.pЯд)I(еЕII{я' зaзI{aчa €ться B yPядoвiй пoстaнoвi,
виМaгa€' щoб yсi ypядrrики Ira .цеР)I(aBнiй тa гpo-
мaдськiй слyхсбi в ypядoвirи лисryвaннi' a тaкo)l( y
зlloсиI{ax iз стopoнaми пPaI{тичIlo зII;lли рpaiнськy
лlтePaтyPнy Мoвy' BимoBy тa ii пpaвoПИc' a щoб в
yсlx yPядaх тa диpекцiях 6yлa o.цнoстaйнiсть, мiнiс.
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теPстBo кyЛьтypи' Iшкiл i нapoднoi oсвiти звеPтa€

Ув,ary ga дolloмr)I(нy lvloBo3нaBчy JIlтеpaTyPy..
У спискy тaкoi лiтеpaтуpvl пoстaIIoBOIo yPядy

Кapпaтськoi Укpaiни I{a пoчaткy зIIaчиться )кypllaл
..Pйнa МoBa'', щo Bидa€ пpoфесop oгiенкo, a тaкo)к
йoгo лpyкoвaнi пpaЦi: ..Piдне писaн|lЯ'', "Piдне сЛoBo'',
..Cyraснa 

рpaiнёькa лiтеparypнa мoвa''. A ще _ теp-
мiнoлoгiчнi слoвники, щo дPyЧ/BaлvIсЯ Ha стoPlнкzrх
чaсoIIисy.

CпpaвoIo нaдзв инaйн oi вaги Bv|ltIaчvIJIa .P eдaк-

цiя 
..Piiнoi Moви'' i ii видaвець I. oгiенкo niОеorт.t'oв-

ку p.iзнolvtашinlншx м,amrpiалi,в щodo сmв opенlш mеpлl'iшo-
лoacчнш'с слoвншlсxв. 0сo6ливo aктyaлЬним це
стaJIo пiсля poзгpoмy 6iльrпoвицькolо BЛaдoЮ yкPa-
iнськoго слoвIlицтBa в Киевi i, зoкpемa, зaкPиття
Укpaiнськoгo iнститyry нayкoвoi. rvroBи _ сepйoзнo.-
гo нayкoBoгo пiдpoздirry Aкaдемii нayк paдянськoi
Укpфи, нaякийЪвoгo чaсy 1улипowrcденi фyнкuii
теpмiнoлoгiчнoгb зaбезцечення IIPoцесy yкpaiнi
зaцii yсiх сфеp сyспiлЬIloгo lr(иття' Щo бypхливo

P o3пoчaBс q i д'aдцят,* poкaх. 3у cvlllлями нayl{oBиx
пpaцiвникiв yсьoгo Iнстиryry poзпoчaлaся 6yлa aк-
тиBнa po6oтa з пiдгoтoвки Й випус-кy пolta.ц тPьo}

десяткiв yкpaй пoтpi6них слoвникiв _ пpaвнинoi,

фiлoсoфёькoi, педЪгoгiuнoi' фiзи"rнoi, хiмiчнoi,
пpиpoдниuoi теpмiнoлoгii. Ha лсuUIь' Bся ця po6o.
тa 3 сеpедини тpиДцятиx poкiв IIPaKтич}Io пPипи.
*''^naсi. Aле неЪa6apoм, Ъa iнiцiaтивoro ..Piднoi

Мoви'', вiднoвилaся 3a кop.цotloМ.
Bapтo laЗIIaчИTvI, щo ця пpo6лемaтикa пoстiй-

нo 6улi в пoлi зopy aвтoPiв нaсoписy 6yквaльнo вiд
.'o'i'*y йoгo зaфвaння. Hема:ro гpyнтo-вниx пyб-
лiкaцiй ylrсе вмiщyваuIocя пiд py6pикaми ..Cлoвник

чyxtих слiв'', ..Мaтеpiaли Д,JIЯ cJгoв.|tvlкa oкPемиx гo.

l Див.: 
..Piднa Moвa'' в Кapпaтськiй Укpaiнi // Piднa Мовa.

1939. ч. 2. с.93_94.

Bipoк'', ..IТIкiльнa теpмiнoлoгiя'', ..Укpaiнськa кaн-
целяpiйнa мoBa'', ..Cпopтивнa мoвa IIalIIиx yннiв'',
Aвтoмoбiльнa теpмiнoЛoгiя'', .,Biйськoвa теpмiнoлo-
гiя" тa iн. oднaк, пoвнoi системIloстi вoнa IIoчиIIa€
нa6yвaти з 1937 poкy _ нa ЗaBеpIIIення aнтиyкpaiн-
сьKиx pепpесiй y pa,Цянськiй Укpaiнi. I це 6yлa пPиI{-
ципoBa пoзицiя yкpaiнських мoBoзЕIaвцiв зa кoPдo-
IIoм: I{a фoнi пеpеopiентaцii lycvlЛь oфiцiйниx
pадянсьI(иx lvloBoзIlaBцiв (пiд тискoМ кpемлiвськoi
ьлaди) нa з6лиlкeнЕIя лексичних i пPaвoIIис}lиx
нo pм yкРaiнськoi мoBи 3 .po сiйськoro, o6, ективниtт
пРoцес вiдpoдrкення рpaiнськoi мoBи, oчищення ri
вrд iдеoлoгiчниx нaшaPyвaнь смiливo пеpебpaлa нa
се6е пiсля Укpaiнськoгo iнститyry нayкoвoi мoBи B
Кисвi ..Piднa Мoвa'' y Baprпaвi.

Пpoтягoм pядy лiт "Pidнa lУIoвau вuкoнува"лa poль
cвoepiОнot бiблioepaфiннoi iнсrnшmуцit, яrca pетельнo i
систеIиaтизoBaI{o фiксyвa;ra i дpyкyвa;ra нa свoix стo-
piнкax Bсе' щo BихoдиЛo дРyкotvr пo всix свiтax з цa-
pини yкpaiнoзнaBстBa в цiлoмy i мoвoзнaвстBa 3oк-
PеМa. Пoвз yвaгy pедaкцii I{e пPoхoдиЛo tIе лиIIIе
л(o.цне Bидaння з цiеi пpoблемaтуIкИ' a й нayкoвa
стaття uи 6oдatт зaмiткa, вмiщеrra в тoмy чи iнrшo-
мy пеpioдичHolvly opгaнi.

PoзцoчaвIши. з РеryляPнoi гryблiкaцii iнфopмaцii
пP o IroBиII Iси лrте P aту PИ .? .yI{paI-II-o3нaв ств&' Щo
звiдyсiль HaцсvIJIaJIИcя дo 

..Piднoi Мoви'', pедaкцiя
виpirпилa пoглянyти Еra цЮ темy в iстopиннiй pет-
poспективi. Taк з'яви Лvlся BeЛv1Кoo6сягoвi пoдaчi
I. Кpип'якевичa "Мoвнi стaттi y львiвськoму "!iлi''
r88l-r905 p.,,, куДи пoтpaцилo пРaктичtlo Bсе' щo
стoсyB;rЛoся МoBIIoгo. IIитaння зa чBеPть стoлiття
iсrryвaння цЬoгo aвтoPиTетtloгo в Галичинi vaсoписy
(..Piднa Мoвa''. 1933. Ч. r0. с. 333_334;Ч. 1l. с. 373-
376). Чеpез якийсь чaс )кyPн;tЛ вмiщyе ще oдиII
бiблioгpaфiчний oгЛяд _..Укpaiнськa мoBa B ..3aпис.

кax BУAH'' (..Piднa Мoвa''. 1933. Ч. 8. C. 285_286;48
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1934. ч.5. с. 213_216). Aвтopoм цьoгo oглядy бyв
[вaн oгiенкo.

I\e 6ули пеpшri кРoIси дo з.цiйснення Beликoмaс.
rцтa6нoгo зaдylfy _ ствopeЕIIIя непoBToPнoгo пoкaл(.
чикa ..Бi6дioгpaфiя yкpaiнськoi мoвoзнaвчoi 6i6дio.
гpaфii''. Barкливo бyлo пoкaзaти Bсьo]vly нayкoBoмy
свiry, якoro бaгaтoro i дaвньoro е щpaiнськa мoвa' яK
дoBгo i нaцoлеглиBo.цoBoдиЛoся боpoтися кPaщим
пPедстaBIIикa.м yкpaiнсЬIto.гo ЕIaPo.цy зa ПPaBo пo-
вIIoкPoBtIoгo iснyвaння цiеi Moви' як 6aгaтo 6улo в
цiй спpaвi сaмoвi.цдaниx IIoдBи)I(никiв, i якими Pяс-
tIими B yсi нaси 6yли дocлiд}I(еtIIIя l{aшoi Мoви.

Cпpaвy yкЛaдaIIIIя тaкoi diблioгpaфii oгiснкo
дoРrlив вiдoмol,тy львiвськorvry IсEIигoзнaBцю i lкypнa-
лiсry €. Пеленськoшry. Пpo це вiн пpoсив свoгo дyxo-
BIIoгo пo6paтимa в o.цнollty з листiв дo Львoвa. Пе-
ленський зaгopiвся iдесIo i Iпвидкo зpеaлiзyвaв Ii.

3 .rетвеpтoгo чисЛa (зa l934 piк), ..Piднa Мoвa''
пoчaлa rryблiкaцiro ..Бi6лioгpaфii yкpaiнськoi мoвo-
знaвчoi 6i6лioгpaфii". .(pyкyвaлaся BoHa з пPoдoв-
)I(еЕIЕIяМ дo десятoгo числa чaсollисy r B 3aгzulьIroМy
oбсязi мaе близькo дBa.ццяти )кyРIraJIьних стopiнoк.
Унiкa;rьнiсть i цiннiсть цiеi 6i6дioгpaфii пеpедyсiм
y тoмy' щo в нiй зiбpaнi нaйгoлoвнirцi пoкaхсчики
кttижкoвих Bи.цaIIь' ЕIayкoBиx пPaцЬ' стaтей, oглядiв
як yкpaiнськиx' тaк i зapy6iхсних aвтopiв з тiсi чи
iншroi дiлянки BивчеIIЕIя тa пoпyЛяPизaцii yкpaiн.
ськoi мoви' щo дРyкyBaJIvIcЯ в piзний vaс y piзних
кpaiнax. oкpiм пoкaлсчикiв' ви'цal{иx y Киевi, Хap.
кoвi, Львoвi, Петеp6ypзi, зyстpi.ra€мo тyт i кpaкiв.
ськi, 6еpлiнськi, пpaзькi, кембpiдxссьKi Bидaннq,.
IIPисBячeЕIi oглядaм BиBЧеHIIя нarпoi мoви. oco6ли-
вий iнтеpеc !,ЛЯ' НanlИx нayкoвцiв сьoгoднi мo}I(yTь
MaTи' зoкPеМa' пoкa)Kчики лiтеparypи .. €вpoпa пpo
yкpaiнськy мoвy ХVII_ХVIII ст.'' I. БopЩaкa (6i6лio.
лoгiчнi нoтaтки), ..Бi6лioгpaфiчний пoкax(чик IIay.
кoBих пPaць yкpaiнськoi емiгpaцii 1920-l93l p.' '

П. Зленкa,,.Cлoвник щpaiнськoi мoBи' M. oсипiвa,.Oгляд yкpaiнськoгo rrayкoBoгo Pyxy пoзa }rе)I(aми
УCPP" B. {opoIпенкa. Чи не нaйпoвнiluе зi6paнi в
цьoмy пoкilкчикoвi бiблioгpaфii oкpемиx вiдoмиx
дoслiдникiв-IuoBoзI{aвцiв П. Бyзyкa, A. Кpимськoгo,
М. Мaксимoвичa' I. oгiенкa, o. Пoте6нi, Г Гoлoс-
кевичa тa iн.

Cьoгoднi, кoли тaкa пoвa)кнa rrayкoвa iнсти-
ryЦiя нaIпoi деpэкaви як Iнститyт yкpiiнoзнaBствa
Мiнiстеpствa oсвiти Ta НaУ:куI Укpaiни пPистy.
пилa дo склaдaI{IIя пoвнoi бiблioгpaфii з yкpaiнo-
знaBстBa' ..Бi6лioгpaфiя yкpaiнськoi мoвoзнaвчoi
бiблioгpaфii ' ', ствopeнa й oпydлiкoвaнa "Piднoro
Мoвoro' ,  стaне' 6eз сyмнiвy, г iдним i  вaгoмим
дoпoвненням цiе i  вкpaй. пoтpi6нoi незaлеrrснiй
Укpaiнi пpaцi.

Cеpед пoстiйних pу6pик чacoПvlсу' дo ведеI{ня
якиx Iвaн oгiенкo стaBився з oсo6ливolo стaPaц-
нiстro, 6ув сnецiаtt,ънuй poзDiл fuш' нaйлoеtltшшх чштnачiв
"Гpuпaтnшка лоалot Лeci"' I{ю py6pикy pедaктop i ви-
дaBецЬ чaсoписy I{aзвaB нa честь свoеi нaйменrцoi
дoньки Лесi, i вiв i i тaк, як 6и пpoвoдив мoвнi ypo-
r.уr Д;'Я свoiх дiтей. Пiдписyвaв I(o)rснy пoдaчy свoiм
псевдoнiмoм _ Дiд oгiй.

Tексти, oтrydлiкoвaнi в poздiлi ..фaмaтикa мaлoi
Лесi", мaIоть свoro oсoбливiсть. oскiльки aдPесo-
вaнi вoни нaйменrпим ЧитaчaМ (vи слyхavaм), тo й
IIo.цaBaдися вiдпoвiдним стиЛеМ _ зpoзyмiлим i дo.
сTyпIIим t,итуlнi. Hеpiдкo poзпoвiдь пPo мoвy'
oкpемi сЛoBa Bе.цeться y фopмi дiaлory мaлoi Лeсi
з дi.цoм oгiем, який непoмiтнo зaв'язy€ться в цiкa.
вий, зaхoплroroчий сroх(ет (нaпpиклa!, кaзкoвий),
дo Якoгo не мiг 6ути 6aйдукий читaч.

Taкi свoеpiднi ypoки yкpaiнськoi мoви, B.цyмли-
вo пoбyДoвaнi aвтopol\t _ вoдIloчaс i пpекpaсним
МеTo.цистoм.Bиклa,цaчем, i тoнким 3нaBцеI\4 дитяuoi
лylшi (виxoBaB з дPy}IиЕIoIo тPo€ дiтей) _ нинi слiд
4*
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IlеoдМrннo Bv!Ды|УI oкPеМolo кIlи)l(кolo з тaкolo х( IIa3-
Boro _..фaмaтикa мaлoi Лесi''. B yмoвaх, кoЛи y IIaс
вкpaй 6paкye цiкaвиx пiзнaвaльних дитячиx кIIи.
x(oк, це BИtaНII'я 6aчиться сьoгoднi вкpaй a|<туaJIЬ-
ним. Boнo, 6ез сyпlнiвy, oбoв'язкoвo 6уД.e IIPoчитa-
ЕIе IoЕIим читaчем дo кiнця.

oкpемoi Poзмoви зaсJryгoвy€ тeмa .PiОнa Moва"
й укpаtнсъке tсpаcне nucьDtеI{сfnвo. Хoч IIa пoчaтIсy чa.
сoпис фopмyвався як чистo }roвoзItaвчий, нa йoгo
IIIпaлЬтaх пеpioдиннo цPYKуBaJILIся кpaщi взipЦi як
клaсиvнoi, тaк i сyвaснoi yкpaiнськoi лiтеparypll,
пepеBzDrснo тBopи нaддIrrпPяIrських письмeI{IIиIсIB.
Carvrе нa ниx Iвaн oгiенкo пPaгrryв BиxoByвaти xy-
дoxснi смaки нитaнiв, пoкaзaти МиЛoзByчIIiсть, бa-
гaтстBo спpaв)кЕIьoi мoви, пoзбaвленot мiсцевиx
дiaлeктизмiв uи vyrrсoмoBllиx кaльoк. I{e бyли, зде.
6iльrпoгo, тексти T. [Певченкa, Лесi  УкpaIнки,
oлексaндpa.Oлеся, oстaпa BиIшнi. Tвopи. деякиx
письlllеtlllикiв 6улtт пеPIIIoдPyкaми Bзaгaлi, як нa.

пpикJIaд' poDIaIr C. Чеpкaсенкa *Пpигoди мoлoдoгo
лицapя" тa йoгo )I( пoеМa .FIaIшa твеp.Циня'' (пpo
yкpaiнськy мoвy).

Як пpaвилo' тексти тaкиx твopiв ДPyr;ув,aЛИсЯ
тyт 3 нaгoлocaМvl 1 з тЛyМaчеIIIIям деякиx сл1B чи
те pшriнiв, якi для зaxiднoyкpaiнськo гo sит aua 6у ли
щe мaлo зpoзyмiлими. Bсro цIo чoPнoвy Poбory iз
знoскa}Iи i пpимiткaми BикolIyBaв сaм I' oгiснкo.

У pедaкцiйнiй пoIrrтi читaчi неoдIIoPaзoBo стa-
BvIЛuI ПvITaIlня пPo збiльrцеrrня o6cяry xyдo)lсньoгo
вiддi.ry чаr.oписy' пpo rrydлiкaцilo кpитинниx oглядiв
тBoPчoстr oKPемиx письмеtlllиIсlв' нoвиlloк BидaнЬ.
Taке пoбaxaння спiвпaдo i з нaмipaми pедaкцii: з
1938 poкy (vислo 8) пpoфйь Bидaння бyлo дoпoв-
ненo. Tепеp це 6yв "нaщoвo-пorryляpнvlй мiсянник,
IIPисвячений вивченнIo yкpaiнськoi мoви тa теopii
лiтеparypи". Hинirшнiх теopетиl(iв лiтеparyPч' б9.
зyмoBl{o' мoлсе зaцiк aв.uITуI гдибoкo пpoфесiйний

aнaлiз.твopчoстi B. Cтефaникa, М. ЧеpемIIIиI|1иI'
B. Caмiйденкa тa iнrциx, зpo6лений aвтopaми ..Piд.
нo.i Moви''.

Ha мoмент зaкPиття нiмецькимuI в.ЛaсTЯvIvr..Piднoi Мoви'' y нayкoBo}fy i видaвниvoплy свiтi нaсo-
пис Мaв pегryтaцiю не лиtIIе сoлiднoгo пеpioдиuнo-
гo дPyкoвarroгo oPгal{y, a й свoepiDнoi'-укpаtнoзнaвчot
наукoвoi cнсrnulnуцii, нa. aвтopитет якoi звa)I€JIи' сI(a-
;rсlМo' видaвцi як yкpaiнoмoвIlиx' тaк й iншroмoвЕIиx
ПеProдичIrиx BидaIIь з yсiх кoнтинентiв. Caме з
метolo o6мiнy iнфopмaцi €Io' a тaкo)t( з 6axaння
oдеP)I(aти фaхoвий aнaлiз Мoви сBoгo чaсoписy Bи.
дaBцr системaтичEIo нatcИЛaJIИ сBoIo пPo.цyкцiro нa
ByЛицIo Cтaлoвy' 25 y BapIпaвy, ле пpoтягorr,r yсix цих
Ba)ккиx poкiв мiстилaся pе.цaкцiя ..Piднoi Мoви'', a
зao.цнo й пoмеrшкaння ii незмiнцoгo PедaктoPa тa
Bи.цaBця Iвaнa oгiенкa.

Пoкaзoвoro € висolсa oцiнкa дiяльнoстi чaсoпи-
сy lвaнa-oгiснкa .Piднa Мoвa'' зapy6ixними lrayкo.
вцяMи. 3oкpемa, чеський нayкoвий мiсячцик ..Slo.
vansky Pzеhlеd'' ("Cлoв'янський пoгля,Ц'') зaзнauaв:.. I{е взагалi пеprпий тaкиil yкpaiнський чaсoпис
i 6yлo б зaйве дoвo.цити пoтpе6y йo.o дл" щpaiнцiв,
PoзIЦМaтoвaних пoлiтичнo i цolleвoЛениx нaцio-
II:lЛьtIo нa цiлiй свoiй eтнoгpaфiuнiй теpитopii.....Piднa Мoвa'' _ тo мiсячник Ilе тiльки Bисoкoгo ЕIa-
yl(oвoгo piвня, алe й пoвчaroчий тa цiкaвий, цiнний
IIPичинoк дo yкpaiнськoi кyльrypи Й дo6pий зaci6
.цЛя yшIляxет}IIoBaIIIlя xивoi yкpaiнськoi мoBи'' l.

Чepез 6aгaтo лiт пiсля зaкPиття нiмецькими
влaстяl\{и ..Piднoi Moви'', в)ке IIa кaнaдськiй землi.
oцiн:orovи poлЬ цьoгo чaсoписy в нaцioнaльнoмy
пpoбyзлсеннi yкpaiнцiв i свoro poJtЬ y йoгo твopеннi,
Iвaн oгiенкo нaгoлoсив : " CьoгЪднi,' oглядarouисЬ нa
цей тяxкий теpнистий rшляx..Piднoi Мoви'', спoкiй-
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I{o Мo)кнa скaзaти: зPo6ленo Bсе' щo 6улo в силi
ЛIодськiй, щ06 чесЕIo й дoстoйнo стoяти нa стoporкi
слoBa. Пpaцю дoкiннить IIaстyпне пoкoлiння''l'

***

Cepeд десяткiв фyнлaментaльниx дoсдi,цлсень
Iвaнa oгiенкa' пPисBячених тим чи iнrшим aспек-
тaм фyнкцioнyBalrlrя' ylroplvryBaння чи пoxoд)кення
yкpaiнськoi мoви, oco6лиьe мiсце пoсiдaе .Iсmopiя

укpа:iнcькoi лimepаmуpшй мoвш,' lo нaлvlcaння цiеi
IсIlиги aBтoP iIшoв дeсятилiттями, дo 6oлro в сеpui
пеpеживaючи rrесIIPaBе/цлиBy дoлIo сBoгo нapoдy i
йoгo мoви, якiй iстopiя стoдiттями не дaвaJra нop-
МaЛЬниx мo)KJIивoстeй poзвивaтиcя i стBеPд)I(yвaти.
ся в yсiх сф.еpax сyспiльнoгo )I(иття. Flaписaвrши
цi;ry низкy piзнoмaнiтних пiдpyнникiв, пoсiбникiв,
зa якими б piзнi кaтегopii нaселеllllя I\4oгЛи oвoлo-
дrти 3I{aннями свo€I MoBи' Bчeнии.цoBгo BинoпryBaB
нaмip.стBoPити тaкy IсЕIигy' д. g , iстopиuнoмy
Рo3Pl31 пoкa3aти yсьolvfy сBlтoBl тoи вorстиЕy теPIrи-
стий rшляx, яI{иь{ пpoйпrлa ця мoBa' дoки нa6улa
срaснoi фopми. A ще * нa oснoвi гли6oкo aprytvlен-
тoBaIIих ЕIayкoвиx дoслiдrкень _ стBеPдити ii oкpе.
*rirпнiсть, сaмoбщнiсть, вiдмeсти л)кеIlayкoвiсть пo-
гля.цiъ .цеякиx yчетIиx нa щpaiнськy мoвy як нa чи€сь
..нapiЧЧЯ''.

Bзaгaлi )Iс' IIoяBa цiеi етaпнoi oгiенкoвoi пpaцi
мa€ свolo дPal\,taтичIIy пеpeдiстopiю.

II]е в 19l8.poцi oгieнкo B3яBся зa ствopення i
BидaIIня сBo€Pr.цIroгo Пopaдникa стyдеrrтaм' вчитe-
лям' yчtlям i всiм, хтo бarкaв сaмoстiйнo виBчaти
yкpaiнськy мoвy. Toгo )Iс Poкy y BидaвНицтвi кrlи-
гapнi €. ЧepепoвсьIсoгo' щo в.ИДaв.aJlo пеpеBarкIro

| Оziснкo 1. Iстopiя yкpaТнcькoi лiтеpaтуpнot мoви. Biннiпег,
|949. С. 370,

yкPailroп,roBнy лiтеparypy, пoбaнив свiт йогo гpyн-
тoвний бiблioepaфiuншй, norcа,жчшlс "Уlсpа,tнськa мoв a"'
B ньoIrлy мiстився пеpeлiк yсiх видaнйx кIlиг ЧvI ЦaУ-
кoвиx poзвiдoк, щo мaЛи 6oдafi нaйменrце вi.цнo-
!I'eння дo рpaiнськoi мoBи. ..Hеxaй пеpесвiднaться
й недoвipки' _ aкцеIIтyBaBУBary читaчa в пеpeдмoвi
дo цiei книги aвтoP' _ щo Dloвy нaIшy *виiадaнo''

тaки Ilе зa oстaннi poки i щo пpaцi пo BиBчеI{HIo
нarцoi мoBи IIoчaJIися тoМy влсе 6iльrше 300 poкiв''l.

Caм пoкarкник 6yв пoбyдoвaниЙ тaким ЧиHoM'
IIlo 3 ньoгo зPимo виttzUIьoByBaJIaсЯ' стpyкrypa мaй-
6yтньoi ..Iстopii...''. oсь лийе деякi нaЪЬи 

.1rЪздiлiв

цьoгo BидaнIIя: ..o6opoнцi й вopoги yкpaiнськoi
Moви'', ..Пaм'ятки yкpaiнськoi МoBи'', ..Cпop lo}кaн
с сеBеPяI{aми'', ..УкpaiнсЬкa мoBa i ii iстopiя'] ..MoBa

yкpaiнськa i.мoвa мoсI(oвськa", .Чylкi сЛoBa B yкPa-.iн'ськiй 
МoBi'', .Tепеpilшнiй стaн в щpaiнськiй n,IoBi'',..oписи pyкoписiв в yкpaiнськиx Ьpхiвax',.

Дещo пiзrrirпе, нa oснoвi РетедЬIro дoслiдлсених
apxiвниx дallиx' всyпеpеч oфiцiйнoмy мoBoзнaв-
сTBy' BчеIrий смiливo oбrpyнтoвy€ сBoIo кoнцепцiro
IIoxoд)I(еIIня рpa.iнськoi лiтеparypнoi мoви, якa ЕIa.
potvlЛaсЯ. ще в глибoКу taBНL7EIу' зaдoвгo дo oфiцiй-
нoгo пpийняття xPистияЕIстBa. .{етa;rьнo пpo це вiн
пиIIIe 

-в свoiх пpaцяx "Pуcъкi nepеклаОш в Xеpсo-
нeсi в 860 poцi" (1927), *Кшplulo i Mефodi,й" 0927),*Пoвсrnaння азбукш й лimеpаrnуpнoi лcoвш в cлoв'я,н.
(1e37).

Cпpoбy lнlц\aTИ цiй кoнцеппii твеp.Цoгo нayrсoBo-
гo пiдгpyнтя I. oгiснкo здiйснroе ще в l9l9 poцi,
6yлуни нa пoсaдi pектoPa Кaм'янець-Пoдiльсiкoгo
.цеP)кaBнoгo yкpaiнськoгo yнiвepсvITeту. Toдi вiн зa-
IIpoсиB нa podory дo цьoгo laкЛal\y свoгo кoЛегy 3
Киeвa, BчеIIoгo-МoBoзнaBця € . Tипrченкa. Caме
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| Оeiенкo 1. УкpaТнськa мoвa. Бiблioгpaфiuний пoкаж.iик лiте-
paтypи дЛя Bивчeння yкpaiнськoi мoви. К' ,  1918. 88 с. qя
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йoмy pектop i дopyvиB дyx(e цiннy i нaгaльнy, нa
йoгo пoгля,ц' спPaвy: opгaнiзyвaти po6oтy щoto
стBoPенIIя фyндaментaльЕIoгo iстopиvнoгo сЛoвни-
кa yкpaiнськoi мoви. |дeя 6aзуьaлacЯ Нa.тoмy' щo
yкPaIIIськa ЛrтеРaTypa' }taloчи сBoI писal{l пaм.ятки

ще з ХI стoлiття (Iз6opники Cвятoслaвa, oстpoми-
poвe €вaнгелiе, нaписи IIa Мollетax, uеpнiгiвських
гpивняx),..пoтpебyвaлa l{.ayкoвoгo oбгpyнтyвaння
етимoЛoг1l cЛ\B' a Brдтaк l гloшIyкy кoPеII1B' пеPIIIO-
витoкiв yкpaiнськoi мoви. oдне слoвo, cлiд 6yлo
pетеЛьtlo ьiднaйти Й пoяcн*lтvlToir 6araTИй слoвни.
кoвий скapб yкpaiнськoi мoви, щo стBoPиB нaпI
IIaPoд y пaм'яткax письмеtlстBa з нaйдaвнirшoгo нaсy
дo ХIХ стoлiття.

BiднaйIшoвIши пoтpiбнi для цiеi спpaви кoIIIти'
PектoP oгiенкo пoкЛaдa€ oбoв'язки yклa.цaчa тaкo-
гo сЛoвникa нa пpoфесopa Tимuенкa. I тoй гapяне
BзяBся зa po6ory: пPoтягoм poкy бyлo виписaнo i
систeмaтизoBaЕIo пoIIa.ц тPидцять тисяч кaРтoк.
Bеснoro 1920 poкy Bченa paдa Кaм'янець-Пoдiль-
ськoгo yнiвеpситетy' зBuDKaIoi{ vl нa нeстa6iльнy пoлi.
тиЧIIy ситyaцuo' пpиимa€ pIшIеIIIIя пеPедaти yBесь
зp. o6лeний .цo слoBllикa мaтеpia;l Укpaiнськiй Aкaде.
мii нayк, дJIя чoгo вiдpядrrсaс.цo Киевa €. Tимченкa.

I oсь piвнo чеPе3 десятЬ poкiв, Bx(е y BapIпaвi,
дo P)rK oгiенкa якимoсь диBolvl пoтPaпЛя€ зIlaчнa 3a
oбсягoм книгa' щoйнo Bи,цaнa в Киевi, _.Iстopи.r.
ний слoвник yкpaiнсЬкoгo я3икa. Toм I. Лiтеpи
A_)К. 3a pедaкцiеlo €. Tимченкa''. 3 тpепeтIIим xви.
ЛIoBaIIHяM PoзкPив вiн цrо .цopoгy для ньoгo piv,
aдxе пaм'ятaB' яI( нaPoд)rсrвaJlися з йoгo дoпoмoгolo
цi стopiнки B дaJleкомy Кaм'янцi-Пo.цiльськolt{y.
Але... Яким бoлroчим i гipким бyлo poзнaPyвalrl{я
пpoфесopa, Ko.J|vI цiсля .пPoчитaння кiлькox стo.
Plнoк кIIиги BlIr  3Po3yмlB: тoМ сЛoBникa вииIIIoB

o6кpaеним' пРoцeнзyPoBalrим. У ньoмy бpaкyвaлo
гoлoвtloгo _ спPaB)кньoi iстopii yкpaiнськoi мoви.

HaйдaвнitпиDr чaсoМ ii виникнeнIrя yIIoPя tt|ИI|vl
сЛoBникa в.иlзLIaЧИJ|И не ХI, a'.. ХIV стoлiття.

Bлaсне, нiчoгo lroBoгo дЛя PaдянсЬкoгo читaчa
в цьoмy видaннi не вiдкpивaлoся. T1п'спpaцIoвалa
зaтBеpд)rсеrra y BисoIсих пapтiйниx кaбirrетax iдеoлo-
гiянa мeтaфopa пРo спiльний кopiнь пoхoд)кеIlllя
тPьox сxiднoслoв'яIrсЬкиx нapoдiв _ yкpaiнськoго,
бiлopyськoгo тa poсiйськoгo _ тa iхнiх мoв, пpo тi
Poзгaлy)IсеI{IIя' щo для yкpaiнцiв i 6iлopyсiв щoдo
мoви визIIaЧaJIvIcя сaмe XfV стoлiттям.

Iстинций yuений, гли6oкий ЗIlaBeць слoв'ян-
ськoi iстopii, великий пaтpioт i вipний сиI{ сBoгo
нapo.цy, oгiенкo стpимaти мoBчaнIIя y uiй сиryaцii
пPoстo не мiг. Фaкт невiдЕIесeння IIисемI{иx пaм'я-
тoк ХI_ХIII стoлiть дo iстopii yкpaiнськoi мoви в
oфiцiйнoмy aкaдемiul{oмy видaIIнi вiн Bвa)I(aв I{a-
стiльки вa'(лиBим зaгaЛЬнoнaцioнaльЕIим питalt-
Ilяlt{' щo виpirшив звеPЕIyтися дo IIIиPoкoгo yкpaiн-
ськoгo гРoмaдяIrствa. У дBox BеPесIIеBих числax
львiвськoi гaзeти ..!iлo" (Ч. 211 i 2l3) зa 1930 piк
3'явля€TЬся йoгo великa стaття lra цIo тeмy пiдЪa-
гoлoвкoм ..Iстopинний слoвник yкpaiнськoi мoви.
Cлoвo дo Укpaiнськoi 

-Aкaдемii 
нayк y Киевi''. Ha

пoчaткy стaттi aBтop odгpyнтoвyе неo6xiднicTь I\J|я
yкpaiнцiв мaти гли6oкo нayкoве видaнIIя з iстopii
нarпoi мoBи:

.l.HaйгoлoвнirпиIvr .ц)кePeлolvr нaIIIoгo мoBo3нaB.
ствa, йoгo вищиlvl стyпiнем i кopoнoro скpiзь 6yв
iстopиvний слoBIIик. Усi нaIцi пpaцi 3 мoBoзнaвстBa
чaстo мaлo oбгpyнтoвaнi BлaсI{е чеPе3 6paк дo6pо-
гo iстopиul{oгo слoBtlикa мoви. Torvry зpoзyмiлo,
чoltДy кoжIIий нapoд _ в oсo6ax йoгo кpaщиx lr,roвoз-
нaвцiв _ тaк 6aгaтo д6aе пPo BигoтoBЛеIlня дoкЛaд.
IIoгo llayкoBoгo сЛoвI{икa свoе.i МoBи... Iстopинний
сJIoBник yкpaiнськoi мoви! Мpiя тpьox цoкoлiнь
нaIIIиx yнениx! Ta це хс теIIеP сoтнi pyк (i нe тiльки
мoBoзIIaBЧиx) xaпливo пoтягrryться дo I{Ьoгo' яI{ дo
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нaйaBтoPиTетЦiпIo гo .щ}кеP еЛa 3a Bияс tlен 11 ЯNI 
-Нafl-pr3Еoмaнrтнllllиx IIитaнЬ l теМЕIих 3aгaдoк з oOсягy

I{е Лиlце сaМoгo МoBoзнaBствa... Hapешrтi, як нa дo.
лoнi, стaнyть вiдтепеp яcшvItvlvI нaшri pяснi спipнi пи.
тaння з t!{oвolo пoЛЬсЬKoIо, бiлopyськotо й poсiй-
ськoro.. . ' ' l .

oгiенкo, як tли6oкий фaхiвець, iстopик yкpaiн-
ськoi мoви, oДИ|1 3 пеPIIIих зpoзyмiв, якоi ведикoi
пIкo.ци aBToPитеToвi вiтчизнянoi нayки, a пеpе.Цyсiм
yкpaiнськiй мoвi, мoлсе ЗaBДaTI4 вихiд тaкoгo ..кaст-

poвaнoгo'' з цoлiтичних мipкyвaнЬ ..Cлoвникa'':
.. €вpo.пейськi вveнi, щo тепеp ПиЛьtlo зaцiкaви-

лися yкpaiнськolo нayкoю' з зaхoпJIеЕIням вiзьмyть
.цo pyк нoвий ..Iстopиuний слoвник yкpaiнськoгo
я3икa,' i  з ньoгo пеPекoнaIоться пpo ..стapoдaв-

нiсть' '  yкpaiнськoi мoви. .{oвiдyсмoся, Щo нaвiть
..Бoгa'' пiзнaли yкpaiнцi (в свoiй лiтеpaтypi) aж вi.ц
ХIV вiкy. !икуни якiсь! A з якoro pa,Цiстro стpiнyть
цей ..Iстopичний слoвник,'тi вuенi poсiяни (vaсoм
i пoляки), щo yBесь чaс 3aB3ятo тBeP,цятЬ пPo ..3a-

гаJIьIIoPyсЬку lo6y,,. тa пP-o..те' щo.yкpaiнсЬкa luoвa
виpiзняеться з неi aхс з ХIV вiкy! Бyле' скanсеМo'
никvепiдп исaнtliт Poзпинaтися Ira нayIсoвих з' iздaх,
/цoвo.цячи пPo сTaPo.цaвнiсть yкpaIнськoi мoви й
т. п.' a йoмy тепеp легеllькo з милolo yсмirшкoIo вкa-
)кyть lra..Iстopинний слoвник''' щo IIoЧиlIaе yкpaiн-
сЬкy МoBy arк з ХfV Biкy''2..I 

це тoдi' кo,' poЪi,t!v:' пoсvlJlaloчисЬ нa .цo6.
poтний слoв1Iик зa pедaкцiсю aкaдепriкa I. Cpeз-
I{евсЬкoгo ..MaтеpиaльI 

.цo слoвapя дPеBIIеPyсскoгo
яЗьtкa' ' ,  мaй:ке кoяtне сBo €  слoBo, пPoсте}I(yIoчи
йoгo етиlroлoгiro, цo/цaloТь з ХI стoлiття, пpисвoiв-
|I7И Д\J1Я. цьoгo всi yкpaiнськi пaм'ятки-стaPo.цpyки.

| Оzirнкo 1. Iстоpинний
|930. 23 вepес.

. l  aм сaмo.

Чи яс мaсмo ми пpaвo дodpoвiльнo вiдмoвлятися вiд
yсtх свoix пaпt'ятoк xI_xIII вiкiв, з гipкoтoro зaпи.
тyс oгiснкo' кo.ilи B свlт1 дaвI{o в)Iсе BизI{aнo. Цto
кyЛьтypa нarlra нaйстapпIa сеpед нapoдiв схiднoгo
слoв'янствa?

{г,iм. uiet PoзгoPЕIyтoi пy6лiкaцii y львiвськiй
гaзетi ..Дjлo'' пpoфесop oIIеPaтиBI{o пиIIIe i видaе
oItPе Мy бpo шypy " I.сmopuнншй cлo в ншlс укp аtнськ ot
lwaвш. Кpшrnшкo-лt,еmoОoлoеiuнi увaeш,' з нaдiей, щo 6o-
лa\ x.oн oдин ii пpимipник пoтРaпить дo vиixoсь
нe6aЙду>киx pyк y paДjнськiй Укpaiнi. Бo, влaсне,
з тaкoi нaдii з'явилoся в цiй бpoфpi oстaнн€ pечеIr-
ня: ..L{i зayBDI(еIlIlя Aкaдемiя нayк мoх<е легкo Bи-
пPaBити' aджe вийшoB лиIIIе пеprший тoM сЛoв-
никa' ' l .

Hе випpaвилa Aкaдемiя циx зayвaг, бo в Кисвi
нaстaв незaбapoм пoвний poз.poм yкpaiнськoгo
сЛoвIIицтBa, як i всiх нayкoвo-дoслiдниx yкpaiн.
ськиx iнстиryuiй } uiлoмy.

A.oсь цi фpaзи 3 ЛvlсTa дo М. Boзнякa y Львiв
спpиймarоться не iнaкrшe, як 6iль дyIпi великoго
BчеIloгoукPaiнoзнaвця: ..... 

Дo Cлoвникa I{е BI{есеI{o
рpaiнських пaм'ятoк xI_xIII вiкiв. Cлoвник yкpaiн-
ськy Мoвy зaчинa€ з ХIV вiкy. Ha мiй пoгляд' It'yси-
Itdo пРoти цьoгo зaIIPoтeстyBa]ги' бo цe )к сopo}r
пеPeд yсiм нayкoвим свiтolvr!' '2 (видiлення мoi. _
M.T.).

Ta щo Мoглa зpo6ити ця лIo/циI{a _ yнений-емiг-
pal{т' BигI{aIIець 3 piднoi зeмлi, гoлoс яKoгo в Мaте-

PT::i+ Укpaiнi чеpе3. зaлiзний заслiн Paдяfiськиx
кopдoЕIrв пPaктичнo Illхтo нe мiг i пouyти. Иorwy зa-
IIИIIIaлIсЯ oднe: 6paти Рyчкy з чис'имй с'o.a*й .,a-
пеPy l пoчиIlaти ПИcaТvl. Писaти спPaB)кнIo' чесIIy'

I oеiенкo 1. Iстopи..tний слoBIlик yкpaiноькoТ мoви.
метoДoлoгiчнi yваги. Baprшaвa. |93|. С.24.z лнБ. Biддiл pукoп. Ф.400. oд. зб. 14. Аpк.5.58

слoBIlик yкpaiнcькоТ мoви // ,{ iлo. Критикo-
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1t;
нy нa i.цеoлoгiчниx дoгI\,taтax rстoPrю yкpalнськol
мoBи. З нaдiсlo' щo Iсoлись BoIIa.пoтPaПитЬ.цo Pyк
тиx' кoмy пPизIIaчaлaсЯ _ yкpallrськoмy стyДеIrт.
стBy' yчIrlBстBy',Bчитедьствy.

oгiенкoвa ..Iстopiя yкpaiнськoi лlтеpaтypнol
мoви'' ъtlilшлa дPyкoм y Biннiпезi 1949 poкy. I весь

цeй чaс пpo неi в yкpaiнськol.fy pa.цяIIсьtсoмJ_мoBo-
знaвствi пpaктиннo ioвсiм tIе згaдyвaлoся. FIе мoг-
ли пoзнaйoNIkITуIcя з цiсlo пPaцelo нaвiть yнeнi.

фaxiвцi,6o в xo.цнiй 3 нaIIIих нayкoвиx 6i6лioтек всi

цi poки гoдi ii бyлo Iшyкaти. 3aте сеPед yкpaiнськоi
спiльнoти зa py6е:rсем вoнa вiдpaзy стaJra,цy)l(е пo.
IIyЛяPнoю. Пеpедyсiм зaBдяки тoмy BеличеЗIIoмy
пiзнaвaльнoмy й вихoвнoМy зaPяДy' вклa.цеI{oмy
aBтoPoМ чи tIе в' кoх(нy стopiнкy. oсь лиrпe кiлькa
aвтopитетниx.вiдгyкiв нa iихiд цiеi книги, нaдi-
слaниx нa вiннiпeзьIсy aдPесy митPoIIoлитa lлapioнa
вiд вiдoмиx сьoгoднi в Укpaiнi yчеtlиx нarпoi дiaс-
пoPи.^ 

ПРoФ. H. Пoлoнcъlсa-Bааulеtt,кo (з Hiлtвul,шнш):
..Iiarпa книгa IIaдзBичaйIro цiннa. I я певнa, щo

вoнa зpo6ить Bедикy й кopиснy спPaBy: в-oнa oд-
нaкoвo пoтpi6нa й дutя тих' xтo B)I(е зIIaв бaгaтo з
тoгo' пpo щo пиIIIете Bи, i для тиx' кoмy BoIIa
вiдкpие..oui нa скap6и нaтцoi ,<уЛьTyPvт.3apaз i в
I{oBoМy' i в стapoмy свiтax piвeнь бi6лioтек yгaлyзi
yкpaiнoзнaвствa стoiть тaк I{и3ькo, щo безцiнним
IIoдaPyнкoм читaчевi е тi pепpoдyкцii, щo Iloдaнo
iх y книзi. Пpo те, який yспix мaтимe вoнa, свiднить
тaкцtl фaкт: y мeltе виxвaтyloть cуc|tЙ iI 3 Pyк'.oдин
вiд oднoгo, xтo IIoчy€' щo я Мalo цю к}Iи}(кy' r пPo-
сить ii l.

l Лист H. Пoлoнськoi-Baсиленкo вiд l0 трaвня 1950 рoкy лo
митpoпoлиTa Iлapioнa // Apхiв мl{тpoпoлитa Iлapioнa y Biннiпeзi.
Кopoбкa 9.

Iеф Кa,+уpoвсъкшй (з Аpeенrnшнш):..lстopiеro yкpaiнськoi лiтеpaтypцoi мoви' я
пPoстo зaхorrлений. Ii мoл<нa читaт}l' не вiдpивarо-
чись' як Po}raц' нaстiльки BoI{a xсиBo й цiкaвo нa.
flvlcat|a. A пpoстoтa й зpoзyмiлiсть виIиaдy po6ить
ti пpисryпнoro.цля нaйrпиprшoгo l(oлa читaчiв. Нaй-
гoлoвнirце Х, Щo пpивaблroс в цiй пpaцi, - Ц€ ii без-
тенденцiйнiсть, ii o6'ективнa нayкoвiсть'l.

Яp Cnaвуmu,"t, (CIЦА):
..I{e великoi вapтoстi книгa, легкo дoстyпнa

кo)Klloмy нитaневi, звичaйнoмy poбiтникoвi i пидь-
Hoмy l{ayкoвцевi. {eякi pецеIrзенти, якi в свoiй
слiпiй тa yпеpтiй тенденцiйнoстi пpo6yloть 3Ilи3и.
ти вapтiсть BaIпoi пpaцi, I{aпеBнo зaлиIIIaться
сьrirпними й кypйoзниМи дивoгля taNIЙ',2.

Книгa BуIЯBvIJIacЯ нaстiльки пoпyЛяPlrolo' a пo-
пит нa не.i _ не з2/(oвoЛеЕIиM, Щo тoвapиствo "Bo.
лvlllь" y Biннiпезi BидPyкyвaJIo ii 1980 Poкy дPyгим
видaI{ням _ B)I(е в твеpлiй oбклa.цинцi з зoлoтим
тиснeнI{яlll 3aгoЛoBкv.

'  
***

Haцioнaльне пpoзpiння й сaмoyсвiдoмлення
себе як сиI{a великoгo' тaлaнoBитoгo' aле 6ездеp-
)I(aBIIoгo l{aPoдy пoчuuloся в lвaнa oгiецкa з вiдчy'.-
тя бoлro 3a IIесIIPaвeдЛивo тяxкy дoлro piднoi мoви,
якiй вицaлo пpoйти вoiстинy тяхский xpесний
IIIляx' aлe не зan.villyTvl' нe PoзчиEIитися сеpед iн.
IIIиx' сильЕIirпиx, мoв зaвдяки odopoнi ii в yЁi vaси
кpaщиMи нaцioнaльними пpoвiдrrикaми.

t нoвa пpaця митpoпoлитa lлapioнa: гoлoс читaчiв // Cлoвo
Iстини. 1950. Ч. 8 (з2). с' 25-26.

Z Лист Яpа Cлaвyтичa вiд 30 ,(oвтня l950 poкy дo мит-
p.oпoлитa Iлapioнa // Apxiв митpoпoЛитa lлapioнa y Biннiпeзi.
Kopoбкa 9.60

*"
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Hеxaй це вi.цчyття, цей бiль IIaпIoгo Bидaтнoгo
зеМлякa' який вoлеro пoлiтичних oбстaвин ..лиtшиB.

ся нaзaBхс.ци 3 чy)киIrolo'' , 6oДafl кpa€чкoМ' дoтoРк-
I{еться дyшi 6aгaтьox нaIIIиx спiввiтчизникiв. Hехaй
cvlльtlиil i пеpекoнливий змiст цiсi книги ствеp,цить
y.ixнiх сеpцЯх :y"'." 

не хoxлa з BиxoЛoщеIIoIo нa.

цloltaльIlolo свrдoМrстIо' tIе Maлopoсa 3 пpиIIи3Ли-
BиМ кoNrIIлeксoМ ме}IIIIoBaPтoстi, a Укpaiнця. Тbгo
yкpaiнця, xтo Itе лиtпе нiде й нiкoли IIе сopoмиться
l I{е пPихoBy€ сBoгo пoxo.ц)кенIrя' свoгo кoPltlня' не
неxтy€ piднolo Мoвolo, a й ствеp,Цхсyе се6е, пiднi-
мaеться з кoлiн, щoб випpocTaTvIся' вийти, вpешrтi,
IIa дaвнo oмpiянy дoPoгy сBoгo дoстoйнoгo РoЗ-
Bиткy.

Mикoлa TиМOIIIик'
дoктoP фiлoлoгiннIlх Еayк'

лayPeaт пPеIlдu
iIrденi Iвaнa oгiенкa
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s}кpaiнськa лiтepaтyPlra мoBa gapotуI]IacЯ'

в нaс iйё B.гЛи6oкy дlaв,lнulъ|y, ще пеPед o-фiцiйним
пpийняттям хPистияtIстBa, це6тo IIеPед 98&м poкoм'
бo ще пеpед тим 6езyт'loвнo бyлo B)Iсе B нaс письмен-
ствo' a вlx вiцi 6ули Й свoi пеpпri пе-pеклaди*. Aле
звичaйнo Poкoм IIaPoд)I(еtIн я нaIJтoI Лlте.PaтyPнol
мoBи вBa)кaeться piк 988.й, цебтo piк yлсе oфiцiйнoгo
oxPeщеIIIrя Киевa, яке зpoби-;rи гPеки }ra пPoxaнIIя

'a.rцo.o 
Киiвськoгo князя Boлoдимиpa Bеликo-

гo (980-1015). oсь тo}fy rraпIa лiтеparypнa rшoBa IIa.
пeBнe вxе пеpейrшлa сBoIo тисячкy лiт вiкy, a IIезa.
6apoм, poкy l988-гo, Укpaiнa BP.oчaIстo вiдсвяткyе й
oфiцi*нЪ тт,rсячoлiття )I(иття свoеi лiтеpaтypнoi мoви..
)Itи'тя дy)ке дoBге й надзвинaйнo змiстoвне' пoвнe

r Пpo це диB. мolo мoнoгpaфiю: Пoвстaння aзбyки й лiтe-
pa'ypнЬi мoви в слoв'ян (ЖoiквЪ, |937 p.\ ' a тaкoж мoТ.пpaЦi:.слoв'""с"*" 

письмo пеpед Кoстянтtанoм |l Ювiлейний -3бipник
"" 

no'""y aкaд. M. i . Гpyrшевськoгo (н. .II '  ̂ Киiв' !9.?9^p '
". 

t jс-tоs) тa..ilyськi'' пepеклaди в Хе;rсoнесi в 86-0 poшi //^Ювi-
лейний збipник 

'a 
пo*a'y акaд. ,Ц. Й. Б.aгaлiя (Киiв' l927.p.,

с. 357-378).. ,Цив. iще мolo мoнoгpaфiю ..Кoстянтин i Мефoлiй''
(|927 p., т. I' c. 49-|22).

Bелич}Iиx i дpaмaтиvниx стopiнoк' якиx tlе 3нa€ B
сBo€мy poзвoi aнi oднa iнIшa лiтеparypнa мoвa свiry.
Гли6ше зI{aнIIя цьoгo )Iсиття ясHo пoкa)ке нaм не
тiльки цoвчaдьнi минyлi IIIЛЯxи PoзBoIо нaЦIoi лiте.
parypнoi }toви' aлe вiдкpис тaкo)к тi нoвi дopoги'
Я|<vINIv| ця MoBa зaB)I(ди llaМaгaлaся tlтц f,l мyсить iти
в сBo€It{y д:lЛьIlloltry xситтi.

(е мoе oпoвiдaння' яке тyт дaro, 6yде тiльIси
кoPoтI(иМ lraPисolvt вaлснirциx мoментiв iстopii зoв-
нiцIньoгo PoЗBoIo щpaiнськoi лiтеparypнoi мoви, нa-
Pисoм, без якoгo не мo)кнa IIале)Iснo зpoзyмiти сaмoi
iстoти ii. 3цaння iстopii цьoгo poзвoЬ IlaBчить IIaс
тaкo'( Haле)кIlo шIaЕyвaти й вiдпoвiднo твopити лiтe'
paтyPнy мoBy B дzlJtЬIIIoмy xиттi ii.

Лiтеparypнolo }roBolo звиЧaйнo 3веться мoBa
кни)кoк тa Droвa iнтелiгенцi.i, i вoнa сильнo piз-
tIl,ITЬся вiд мoви пPoстoнapoднoi ви гoвipкoвoi.
Кoлснa лiтеparypнa мoBa сТaBить сo6i зaвдaнням
бщи мoвoro зaгaльIlolo для Bсьoгo нaPoдy-нaцii, i, як
тaкa' Boнa € мoBa Нaу|сИ' виклaцiв, пpoпoвiдей' цItсo-
ЛLl, TeaTPу' ypядiв i т. iн., це6тo вoЕIa € мoвoro пyбл-
iчнoгo B}l(иткy для нaцii.

. .(oвгa бy.лa дopoгa PoзBoIo нarпoi yкpaiнськoi
лlтePaтypнoi мoBи, дopoгa теPtIистa й кpyтa. 3a-
ч:IвIIIися ще нa свiтaнкy нaпroгo iстopиннoгo )I(иття'
BoIIa неBпиннo йrплa Bсе BпеPед' IIе диBJIячисЬ нa Bсi
тяl*скi пеPеIIIкoди lra свo€lvтy rrurяхoвi. Topoщr,rлa вoнa
Bсi кaйдaни, якi нa неi нaклaденo, звинaйнo' чy)IсиIt.
цяlvtи' й тaки PBaJiaся дo вoлi тa PoзBиткy' a)к цoки
не стaЛa зIroBy всеyкpaiнськolo сoбoPЦolo мoBoIо.
Iстopiя дFxoвoгo poзBolo Укpaiни B Iraс ще не нaпи-
сaнa' aJIе кoли Boнa 3'явиться, тo iстopiя Po3BoIo
нarпoi лiтеpaт.ypнoi мoви зaймaтиме в нiй нaйкpaщi
стoprнI(и.

Bивченнro iстopii PoзBиткy yкpaiнськoi мoви я
пPисBятиB yсe свo€ нayкoве )I(иття' з 1905 Poкy пo.
чиI{aIoчи' й нaписaв гIPo цe бaгaтo piзниx IIPaць'

s0тYп
Y4.fr(ьg .|т...фi. .Ф. r.!{^ис' . i.. |щ. . f,фrls.

мY' ц. i..q cФlц|fuи n'nfutпп pffФпCn4 t..n ....A 
'.}i

!.ф^ м *сttю.t. БY.с ut . i.с

i iцi i it"i о.с*..ji.t а.'.. i}f' [.. 
'.!ч*no 

roicx мРFCrнr i lo{

^lп..n.'.d 
мn .шФсi ,|r 9.a..' tEЕтo t.r F фlФn.ф ol!lщф.

"r 
ltпari. rвс soовмп.'сrff ф. 

' lохшli 
x.цш.o кilI..sфф fr't ' lc^.р.

.x.. a.s.r.o (оacAlol'}' 0<r тonт n.i itr n.taf.тYffi. оo.. n.o..фt .х.

пrjrrlшar сlм iпсячtv rlт.l*Y. . п.!.6.cод' PсiY lоla.ф' Y*р.Iir ieoчff,

с16 iЦ.ffi i c4lцн.€ пс'6fu ffi d itri.TN мп,
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.БIБлloTЕкA PIДнo[ Мoви.
вIiдAG пPoф. д-P lвAl{ oг leнкo
t9flt t9t6

Пpoф. Д.p lвaн oгlснкo

ItAyIш IIP0 PIдHolшoBttI
0Б0B'я3кIl

Plднoмoвний Кaтеxизис для вчи-
тeлlв, poбlтникtв пepa' дyxoвeнствa'
aдвoкaтlв, уннlв l цIиPoкoгo гPoмa-

дЯltствa

дPyкAP}|я oo.
1936

вAсилlян y ) l(oвквl

oбклaдинкa книги I. oгiснкa
"Нaукa пpo piднoмoвнi о6oв'язки''. )Itoвквa, l936

Bеликих i мa.диx.* I{я мoя пPaця _ це пoIIyляpний
пiдсyмoк iх; пpoдoвэкеI{IIяM цьoгo BидaIIня 6yДe мoя
пpaцЯ: ..Ha стopoэrсi слoвa, всещpa.iнськa лiтеpaтypнa
мoвa'', якщo бyде мaтеpiяльнa мoжливiсть ви.цaти ii

.o
в сBlт. .

У цiй пpaцi пo.цarо шIиPoкoМy гpoМaдяI{стBy Bсе
пoтpiбне для пiзнaння й rpyнтoвнoi o6opoни свoеi
IvtoBи' як oсЕIoBи l{apo.цy-нaцii, щo IIРaгне дo сBoгo
Hезaле)KI{oгo.цеP)KaBI{oгo )киття. ПoдaIo ryт тi вiдo-
мoстi, без яких Ilе Mo)Itе o6iйтися кoжeн yкpaiнець,
щo зBе се6е свiдoмим yкpaiнським iцтелiгентoм.**

Cьoгoднi нaстaB y}ке чaс, кoЛи нayкa стaнoвчo
й пеpекoнлиBo' 3 нез6итими дoкaзaми в pyкaх' гo-
лoснo TBеP/цить' щo yкpaiнськa мoвa _ це oкpемa
сaмoстiйнa tvroBa в слoв'янськiй poдинi, a кoли мoвa
oкPеIvIa' тo oкpемий i сaмoстiйний i нoсiй ii, рpaiн-
ський lraPoд. t{ayкa.гoлoснo тв €PдитЬ' щo yкPa-
IIlськa мoвa' як 1 lнпI1 слoB.яIIськ1 мoви' 3aчaлaся в
rли6oку пpaслoв'янсьIсy дaвIrиIry, ще зaдoвгo дo
Piздвa Хpистoвoгo, i дoвгими вiкaми зpoстaлa й
зPoстa€ all( дo I{alцoгo нaсy. Tpи сxiднoслoв'янськi
мoви' yкpaiнськa, бiлopyськa й poсiйськa' зPoстa.
ли ЕIезaле}I(нo oднa вiд однoi, як мoBи сaмoстiйнi,
i т. зв. ..пpapyськoi" спiльнoi мoви нiкoли не 6улo.
Зpiст yкpaiнськoгo.нapoдy' a 3 ниM i йoгo MoBи'
цiкoли не спиIIявс я ft нe спиIlя €ться, }Ie дивЛячись
нa неймoвipнi пеpеIпкoди, якi йoмy стaвилa Й cтa.
вить йoгo )rсopстoкa iстopiя. Пpo все це я й пo.цalo
дoклa.цнo в цiй свoiй пpaцi.

i Cпиc мoix пpaць див.: ..Hayкoвий 3бipник в 30-тy pi.lни.
uю (l905_1935) нayкoвoi пpaui пpoф. Д-pa lвaнa oгiенкa.' '  Bap-
шaвa, |9З7. с. 13_33' 216-2|8.

|* .(ив.: Iвaн o г i с н к o. Bчiмoся рiднoТ мoви! (.?aлa''' 1909 p.'
ч. l97' l98' 202, КиТв) i oкpемo. Пoвнy бiблioгpафiro пpo yкpaiн.
оЬкy мoвy див. y мoiй пpaцi: Укpaiнськa мoвa' бiблioгpaфi.rвий
пoкa)кчик дo виBчеt{l{я yкpaiнськoi мoви. Киiв, l918. 188 с.
5*
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лIтEPAтyPA
Пoвнi кyPси чи кopoткi oгляди yкpaiнськoi

лiтepaтypнoi мoви: П. )ICи те цькi  й. oнеpкълiтepa.
rypнoй истopiи мzlJloРyсскaгo нape.riя в ХVII й ХVIII вв.
Kиiв, 1889P.; Бoгyмил o. i  )Itитeцький П.
Hauepк iстopii лiтеpaтypнoi yкpaiнськoi мoви, дo Iвaнa
Кoтляpевськoгo // "Укpaiнa". 1914, кн. II, с. z-z8; ПPoф.
I. O г i е н к o. Укpaiнськa лiтеpaтyPЕra мoBa
x-xи стoлiть ll "!iлo", ч. |74-1'79 зa 1929 p., Львiв;
Й o г o lк. Iстopiя цеРкoBнoслoв'янсЬкoi мЪви. Bap-
rцaва, "Елпiс"' 1931 P.' т.v; И o г o яс. Укpaiнськa лiтe-
paтyPнa мoвa ХVI-гo ст. BapIшaвa' 1930 p.' 520+192 с.'
т. I_II. I{е пoвний кypс iстopii yкPaiнськoi мoви' з Х.гo
вiкy пovинarovи; Е. Б y д д е. o.repкъ истopiи сoвPе.
меннaгo Pyсскaгo литеpaтyРнaгo язьIкa // .Энциклoпeдiя

слaвянскoй филoлoгiи ' .  CПб., вип. L2, 1908 p.;
М. C y м ц o в. Ha.rеpк Poзвиткy yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi
мoви. Хapкiв' 1918; A. A. III a х м a т o в. o.repк сoBpe.
меннaгo Pyсскaгo литеpaтyPнaгo язьIкa. CП6.' 1913 p.'
лiтoгpaфoвaнe, дpyкoвaне видaн[Iя' Ленiнгpa.Ц, 1925 p.'
211 с.

.. Пoвнy лiтеPaтyРy й знaчнo шиpшиЙ oпис )кит-
тя yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви зa вiки Х-ХVI дaю в
свoiй мoнoгpaфii "Укpaiнськa лiтеpaтyPнa мoBa ХVI ст.".
1930 p.
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{.*[я мoя пPaця пPисвячеЕIa iстopii Poзвolo

рpaiнськo.i лiтеparypнoi мoви, aJIе пPo неi гoдi гoвo-

PvITvI,КIJIуI пePIIIе IIаJIе}кEIo не висвiтлимo' щo тaкe сaмa

рpaiнськa Мoвa BзaгaJIi, як вoнa пoстaлa' Й який 7i
стoсyнoк дo iнIпиx слoв'яEIськиx tloB. Tiльки знaloчи
цe' Ivrи зMo)I(еМo нaле)кнo й всe6iчнo зpoзyпliти й сaм
тисячoлiтнiй пpoцес PoзBoIo нalпoi лiтеpaт1pнoi мoви.

1. пPAlHдoEвPoпЕйсЬкA дoБA
.{есь зa п'.ять тисячoлiть дo Хpистa yсi тe-

пеpiIшнi тaк звaнi iндoевpoпейськi нapoди гoBoPи-
ли ще 6iльrш-менrп oднiсro спiльнoro МoBolo' я1{У NlИ
yмoBнo звеМo пpaiндoевpoпейськolo. lVloвa ця скo-
Po пoчalla Po3пa,цaтися нa oкPеMr гoBrpки' яKl дoB-
rиil чaс piзнилися мirк сo6oro Дy)I(е Maлo, a пiзнiпr
дaли пoчaтoк oкpеМим iндoевpoпейським МoBa}r'
сьoгoднi iснyroним гoлoвнo в 6вpoпi й чaстинi Aзii.
Cеpед бaгaтьoх гoвopiв цiе i  iнДoсвpoпейськoi
мoви 6yлa й мoвa слoв'янськa, цебтo B)I(е нa irцoевpo,
пейськiй пpa6aтькiвщинi iсrтyвaв, як oкРемa gтнiчнa-
.,oдиниця", i тoй нapoд' щo,цaB lloчaтoк нaPoдy слo-
в'янськoмy, a з IIиМ Paзoм iснyвaлa й мoвa, якa
cTaлa' тaк сI(aзaTи, мaтip'ro для lr{oв слoв'янськиx.

Пpaбaтькiвщинy чи пpaвiтuизнy :нлoевpoпей-
ськor мoви пеpIIIе IIIyкiUIи в Aзii, зa БiбдiеIo _ пo-
мixс piuкaми Tигpoм тa €фpaтoм, aЛе ця aзiйськa
тeopiя скopo 6yлaьiдкvtненa. Тeпep нaУr;a Bстaнo-
Bилa' щo пpaбaтькiвщинa iндoевpoпейськиx нapoдiв
зIlaxo.цилaсь в €вpoпi ilт зatтмaлa дy)ке вeликий
пpoстip, a слoь'яrlvl >кили лpи6ЛI431:|o нa тиx ЗеМЛяx,
де )I(ивyTь вoни й тепеР.

Moви 6 a л т и ц ь к i _ литoвсЬIсa' лaтиськa
Ta пPyсськa _ B .цaвI{иIlу HaJIФкaJII4 дo oднiсi гPyпи
paзoМ iз мoвolo слoв'яtI, тBoPячи oднy 6aлтицькo-
слoв'янськy }toBЕIy спiльнory. Що цe 6yлo дiйснo тaк,
пoкaзy€ нaм пopiвняЕIЕIя мoB слoв'янських з бaлтиць-
KиINIиI' a гoлoBEIo пopiвняння стaPoсJloв'янськo.i з
мoвolo литoвсЬKoIо, як нaйгoлoвнirпoro тIpeдстaвI{и.
цеlo бaлтицькoi сiм'i.

.{есь зa двi тисянi poкiв дo Хpистa iндoевpo-
пейська пPaмoBa oстaтoчI{o пoдiлилaся нa oкpeмi
сyяaснi мoBи' ще .цoсить близькi oднa дo oднoi, a
Литoвськo-слoв'янськa спiльнoтa Poзпaлaся пiзнiIш,
десь y пеPlцo}ty вiцi пo Хpистi, a Mo)I(е й дaвнirпе, нa
двi мoвнi гpyпи: 6aлтицькy тa слoв'янськy, i кoхснa
3 них пllплa сBo€Io дoPoгolo .цaЛьIIIoгo х(иття.

2. тEoPli пoстAння мoв
Як пoстa;rи всi тепеpirшнi iндoевpoпейськi

MoBи' в тolvfy чис.пi й мoви слoв'янськi, пepIшldl ьияclqив
нiмецький yяeниtl IIIляйxеp. Biн дo6pе зIraв пPи.
poднинi н;aукИ, й po*y 1865-гo зaстoсyвaв пpиpoдний
poзвiй i дo пoстaння лIoдськoi мoви. Biн .цaв т. з.
генеaдoгiчtly чи po.цoсЛoвrry теopiю пoстaння всiх
мoв. Бo мoBa _ це opгaнiзм )кивиiт, який poдиться,
живe fl зIIиIсa€; як пoстaloтЬ r|IoДv| пoкoлiння з пo-
кoлiнь, тaк пoсTaloть i мoви з мoв. I.{я poдoслoвнa
теopiя сиЛьtlo бyлa зaщепklЛaсЯ в нayui fl cильнo
пolltиpилaся, бo вoнa 6лискyчa 3 педaгoгiчнoгo
пoгЛядy' спpaвдi Легкo й яснo пoкaзyloчи пoстaЕIIIя70
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Bсix нarциx lltoB. Aле глибIIIе BиBчеtItIя й чaс пoкa-
3aЛи' щo Ця теopiя нiчим PeaJIьtIим нe дoBедеIIa' a
B свo€Ivfy цPoдoB)Iсеннi дoвелa дo пoстaЕIня чистo Po.
зyмoвих теopiй пPo.пPaмoBи, нi нa чolvty Pе:rЛьнo.
мy IIе oцеРтих, якi тiльки з6aлaмуили Мoвoзнaвчy
нayкy. oстaтoчнo IТIляйхеPoBa Poдoсдoвнa теopiя,
сl(:Dкемo' в геPмaIIrститtrl B)t(е впi[Лa' aле чaсoм ще
тpимa€ться в сЛaBrстицr.

Cильнiцroro Й 6iльlл ЕIayкoBoro 6улa т е o pi я
x в и д Ь чи гPyпoвa теopiя нiмецькoгo вчeнoгo Иo-
гaнa lПмiдтa' BисTaBлеЕIa ним в 1872-1875 pокaх. 3a
цiеto теopiсro, всi lvtoBи PoзвиBatoTься спiльнo, piвнo-
PядtIo' й кorкнa мoвa непoмiтнo пеpеxoдитЬ B дPyry
мoBy' тolvry Pai}ячol мe}Iсr мDI( сyсrдrrrми мoBaми неМa'
BoI{и зaB)I(ди 6лизькi. Кoхснa мoBa IIa o6иДъa 6oки
с нi6и мoстo}t дo llroBи сyсiдньoi. Як кин1"ги кaМеЕIя
B Boдy' тo вi,ц IIьoгo Poзxoдяться нa всi стoPoни
xвилl' якr з чaсoм r щo.цaлr всe мeIIшIaIoть' _ oтaк
лсиве й IvtoBa' чoмy цIo теopiro й нaзвaнo теopiеro
хBиль. 3a цiсю теopiеro, сyсiднi lvroви зaB)I(ди мaIоть
6aгaтo спiльнoгo мiхс сoбoro' яK тo бaчимo пo всix
Мoвax' цaпPиKлaд, yкpaiнцi.зaxi.цнi нaхиляIoться
свo€Io мoBolo дo пoлякiв, a сxiднi _ дo poсiян. I нaв.
пaки: сxiднi пoляки 6лизькi Мoвнo дo зaхiдниx yкpa-
iнцiв, a poсiяни дo схiдниx рpaiнцiв. Й. rшмiдi pЪз.
клaв слoв'янськi нapoди в кpyзi тaк' спPaBa нaJliвo,
зi схoдy нa зaxiд: Pyсь, пoляки, сop6и (пoлaбськi
слoв'яни), uехи, слoвiнцi' сеp6и, xopBaти, 6oлгapи.
lllмiдтoвa теopiя в свoiй iстoтi пPoтивrra якoмy-
6уtь пoлiлу слoв'янсЬкиx (i iнruиx) мoв IIa гPyпи,
чим нayкa зaЙмaлaся дo тoгo чaсy.

3. пoдIл мoв HA гPyпи
Cдoв'янське мoBoзнaBстBo ще з 1822 poкy'

зa чеськиМ слaвiстoм Иoc, !o6poBськиМ'.цiлилo всi
срaснi слoв'янськi Мoви IIеPцIе нa двi гpyпи' пiзнirrrе
сTaIIv| дiлtlти IIa тPи. Ha двi rPУПkl (6iпapтицiя)

tiлилvl: чеський yнeниЙ fl o6poвський, IIIaфapик,
Кoпiтap, [IIляйхеp i iн. Aде в нayцi сильнiцrе 3aще-
rIИBсЯ, пoдiл }ra тpи гРyпи (тpипapтицiя), a сaме:
l) слoв'яни сxiднi: poсiяни, yкpaiнцi, бiлopyси;
2) слoв'яни зaxiднi: пoляки' пoлaбськi слoB'яни,
J|У>KИЧaНvI' чехи' слoвaки' i 3) слoв'яни пiвденнi:
бoлгapи, сеp6и, xoPвaти' слoвiнцi. [fей гpyпoвий
пoдiл yсix слoв'ян е пo.цiл гoлoвЕIo геoгpaфiuний,
зa гPaIIицяlии дeP)I(aBниI!tи.' a .не мoBними, i вхсе
т-oмy вu{ ЕIе BитPиllty€ сиJIьIIIцIOI нayкoBol кpитики.
Hayкoвa I(Pитикa вiдкидaс тепеP' пpи свiтлi IloBих
Дa|av$' )I(иття й пoстaння мoв, yсякi гpyпoвi пoдiли,
6o Дiлитvт мoBи мo)I(нa нa oснoвi дaних тiльки мoв-
них. Пoдiл сдoв'янськиx мoB нa двi чи тPи гPyпи
6езпiдстaвнцЙ, 6o тепеP lrayкa мiцнo встal{oBилa'
щo кo)кнa мoвa _ це oкPеме цiлe, в сoбi сaмoмy сa-
мoстiйне. Пoдiл мoв нa гpyпи зaвxсди 6ytе Iштy.r.
нцЙ' a знaчеI{Ilя мaе xi6a тiдьки пpaктичIle' aЛе Ilе
нayкoве.

4. пPAслoв'я}|сЬкA 1v|oвA
Hayкa встaнoвил?, Щo всi  слoв'янськi

}roBи пoстaли з т. 3в. п Р a с л o в' я н с ь к o i
мoBи' якaьидiлилaся 3 мoви iндoевpoпейськoi. .{е
сaMе зIlaxoДИЛacЯ пpadaтькiвщинa слoв'янсЬкиx
нapoдiв, пPo це мix yvеними нeмa ще сднoсти. .(е-
якi вueнi, IraпPиклaд, PoсiйсьKi iстopики Клю.
невський, Плaтoнoв i iн., твеp.Цять' щo слoв'ян-
ськolo пpaбaтькiвщиIloю 6yли Кapпaтvl' Cлaвний
poсiйський мoBoзI{aвець oлексiй TITaxмaтoв1 дoвo.
диB, щo ця пpaвiтвизнa ле)I(aлa нa пiвнoчi, в бa-
сейнi 3aхiднoi.{вiни й Hiмaнa. Чеський aPxеoлoг
Hiдеpле кoЛискolo слoв'Ян yBa)кa € гoЛoвtlo Пoлiс-
ся, тi землi, дe тепеP )киByть 6iлopyси: десь вiд
Biсли нa сxiд дo .{нiпpa. ПoдьськиЙ yueниit Ян
Poзвaдoвський uryкa €  кoЛискy слoв'ян десь l ra
схoдi вiд Hiмaнa й {нiпpa. Haш iстopик М. Гpy-72
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IIIеBський2 .цoBoдить' щo сЛoB'яIlи IIo Bи.цiЛеIrI{i 3

iндoевpoпейськoi спiльнoти зaсiли тepитopiIo вiд
Кapпaт to BaлДaЙськoi висoчvItlИ, Пo гopiIпньoмy
й сеpeдньoмy Пoднiпpoв'i тa мirк BiслoIo й Hiмa.
нoм, це6тo гoлoвнo нa 3еМЛяx пiзнiuroi Укpa^iни.
Укp aiн с ьки Й узeниЙ Cте п aн Cмaль-Cтo Цький5 6 a.
чить сЛoв'яElськy пpa6aтькiвщиrry IIa BеЛикoмy
пpoстopi ..вiд Biсли дaлi в rли6инy сxiднoевpo-
пёйськoi |lvIlvlНИ менrпе-6iльIIIе .цo .(нi пpa; слo в' я-
ъ|И сЯГaЛvl нa цiвнiч дo фiнiв, a нa пiвдень' 3дa €ть.
сЯ' а;х{ дo .{нiстpa, a мo)I(e й дo Пpyтa, aле нiде дo
flyнaro, Ее сягaли ще дo Чopнoгo мoPя, a тaк сaМo
нiде не пеpeстyпили Кapпaт" ("Укpaiнa", 1928 p.'
кн. 3, с. 6)' .{ля oкPесЛeIIня слoв'янськoi пpaбaть.
кiвщини 6aгaтo й кopиснo пPaцIo € тепеP слoв'ян.
ськa фiлoлoгiя тa слoв'янськa apxеoлoгiя.

oтox, нa слoв'янськiй пpaбaтькiвщинi 6yлa
т. 3в. сЛoB'янсЬкa пPaMoBa, чи спiльнoслoв'янськa
МoBa' якy Легкo po3yмlли Bсl сЛoB-янсЬк1 племенa.
I{я пpaслoB'янськa дo6a 6yлa,цy)I(е дoBгa ' TpИвaIIa
дoвгi вiки, десь 2000 лiт' i в нiй нayкa poзpiзняе
тpи дo6и,. 1) пovaтoк ii, це6тo Дo6a виДiлеItня 3
iндoевpoпейськoi Мoвнoi спiльнoти; 2) дoбa poз-
виткy ii; 3) кiнець ii, дo6a пеPетBoPеHIIя B oкpемi
слoв'янськi нapiuuя.

Tеpитopiя слoв'янськoi пpaбaтькiвщини 6у лa
.цy)кe PoзлегЛa, a слoв'янськi плеMенa не сидiли спo.
кiйнo нa oднollry мiсцi, aJIе чaстo pyxЕlЛисЬ' Irryкaloчи
вигiднiIшиx пpoстopiв, й звiльнa floсув,aлИcЯ нa всi
6oки. Якoiсь o.цнiсi Bлaци |7aI\н.v1М|4 нiкoли не бyлo,
a це не велo ix дo стBoPеtIня o.цнiеi спiльнoi lvloBи.

Poзмiщення слoв'ян нa свoiй пpaбaтькiвщинi
C. Cмaль.Cтoцький oписy€ тaк:

..B oсepeдкy пpабaтЬKiвщини (тaк дeсЬ Ha тe-
пepiшнiй Boлинi) хили плeменa _ для лiпшoгo po.
зyмiння дaмo iм тeпepiшнi нaзви _ в мeншiЙ чaстi

вiд зaхoдy пoльоькi, в бiльшiЙ нaстi вiд сxoдy' a
мoxe тpoxи щe й з пiвдня вiд пoльськиx _
yкpaТнськi (бyxaни, вoлиняни, дулi6и, лyчaни' дe-
peвляни' тивepцi).  3 пoльськими плeМeнaMи нa
пiвнiч Mexyвaли пoМopяни (кaшу6и, слoвiнцi); вoни
сягaли ax дo бaлтiв (oсoбливo пpyсiв). Пoлaбськi
плeмeнa бyли зaxiдними сyсiдами пoмopян' a щe
в 6iльшiй мipi заxiдними cyсiдaми пoльiькиx плe-
мeн. Лyxицькi сepби мexyвaли нa пiвнiч iз пoлaб-
сЬкиМи, на сxiд - iз пoльськими плeмeнaми. 3 ни-
MИ x тa пoЛЬсЬKиMи нa пiвнiн, a з yкpaТнсьK|/|Ьi|А I]a
сxiд мexyвaли чeсЬкoслoвaцькi плeмeнa. 3 yкpaТн-
сЬкими плeмeнaми' з яKиMи з зaхoдy, a Mo)кe тaкox
пoчaсти i з пiвнoчi стикaлися, як yxe скaзaнo' пoлЬ.
ськi, a на зaxoдi чeсЬKoслoвaцькi плeмeнa' мexy-
вaли нa пiвнiн бiлopyськi  плeмeнa (oоoбливo
дpeгoвичi нaд Пpип'яттю) тa зa ниМи кpивинi,  зa
яK|АM|А дaлi нa пiвнiч iшли вeликopycЬкi плeмeнa
(paдиминi й в 'ятинi),  тaK щo з зaхoдy всi  вoни щe
стикaлися з пoлЬсЬKиMи плeMeнaми. Ha сaмiм
пiвнiчнiм сxoдi в сyсiдствi 3 пoмopянaми нa заxiд,
a з бaлтaми й дaлi з фiнaми нa niвнiчний cxiд gц-
дiли слoвiни, ' .*

Ha oкpaiнax свoеi теpитopii слoв'янvI NIФ|<1BaJIИ
з Ilеслoв.ЯI{ськиl! lи нaPo.цaми' a сaМе: нa пiвнoчi й
пiвнivнoмy зaхoдi з 6aлтaмvl (литoвцями , ЛaTИlluaМуI
й пpyсaми), нa пiвнoнi й пiвнiчнoмy сxoдi з piзними
фiнськими пЛеМeнaМи, a нa зaxoдi _ з племеI{allrи
геpМal{ськими. Пpo Bсе це виpaзЕIo свiдvить мoвa
тa apхeoлoгiя.

Пpaслoв'янськa, яснirпе _ спiльнoслoв'янськa
МoBa _ це PеaлЬIrий фaкт, це МoBa' щo кoлись дiй-
снo iснyва пa' як мoBa спiльнoслoв'янськoгo lraPoдy'
a;lе пoдpoбицi якoi Ми Мaлo зI{a€мo. Пpaслoв'яйськa
мoBa _ це тa Мoвa, щo нa свiтaнку слoв'янськoгo
)IсИтT Я ви дiлилaс я в iд з в' язкy iндo с ф o п ейськoi мoв-
нoi спiльнoти, й >килa ax( дo чaсy' кoли в нiй пoстa-
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Ли oкPемi сЛoB'янськi нapiv.rя. {Дo мoвy ми пiзнa€мo
.цo цеЬноi мipи пopiвrrянЬям Уiiх сyэaсних слoB'яtl-
ськIд( мoв, i спИьне IvrDIс ниMи вЦIIoсимo.цo мoви пPa-
слoв'янськoi.*

Уxe нa свoiй upadaтькiвщинi пpaслoв'янськa
МoBa стaJta BиPaзнo Poзпaдaтися нa oкpемi гoвoPи'
спoчaTкy Д;yzкё 6лvliькi дo се6е. Гoвopiв цих 6yлo
6aгaтo, B гoлoBIIoмy стiльки, скiльки пiзнirц пoстa-
лo слoв'янських мoв. Якoгoсь IIo€дЕIaI{ЕIя циx гo-
вopiв нa oкpемi гPyпи не 6yлo, бo iстopiя не пoкa-
зy€ гPyIIoBoгo IIo€днaнIIя IIдемеtl. PoзмiпIенi бyли
вot{и в гoJroBrroltдy пpи6лизнo тaк' яK yлсе й зa iстo-
pиuнoi дo6и poзмiстилися сдoв'янськi мoви, щo

Po3BинyЛися 3Ilих.
Пpaслoв'янськa дoбa тяглaся дy)ке дoвгo ' Яку|x

2000 .iiт. Як свiдчить iстopiя' слoв'яни ще й y вi
кax I_fV пo Хpистi уЯBЛяЛv| з се6е oлнy цiлiсть. Taк
6улo дo гoтськиx чaсiв, a 3 цьoгo чaсy зaчaвся сv|I|Ь-
ний слов'яtlcькtlil Pyх' викЛикaний пPoсyBaнIrяM
гoтiв.

Гoти, плем'я геPмalrськe, сидiли в Пpи-6aлтицi,
IIaд гиpлoм piuки Biсли, i нa пoчaткy III вiкy пo
Хpистi з бoем пеpейrшли чrPез сдoB'яI{ськy пPa-
6iтькiвщинy, пpяldyloчи нa пiвдень, i дoсягли.цoлiIш.
ЕIьoгo Дyrraю тa 6еpегiв Чopнoгo мoPя. Boни пiдби.
ли пiд себе сдoв'ян i зaпaнyвaJlvl |aa!\ нzIуIИ Ha Я|<vIx
l00-l50 дiт. Гoти пoзoстaBиЛи в сдoв'янськiй кyль-

rypi 6aгaтo сдiдiв, тaкo)к i в мoвi, нaпpиклaд, вiд
ЕIих пoзoстaJlуlcЯ тaкi слoвa, як nicm, ni'n, хpeсrnшmш,
й iн., вiдoмi пo всix сЛoв'янськиx мoBaх, бo слoв'я-
ни тoдi 6yлищe цiлiстlo. 3a гoтaми нa пiвдень пoсy-
Р|vЛvlcя й слoв'яни.

Aле цa гoтiв зi сxoдy K|4н.уЛoсЯ Мol{гoЛьське
плеIvt'я г y н i в, i випеpлo ix з-нaд Чopнoгo мopя й
з-нaд flyнaro, й пoдaлoся д;rлеIсo нa зa1iд, зaхoIIлIo.
Ioчи 3 сoбoro й слoв'янськi племенa. Гyни зaпalryвa-
ЛИ НaД\ зaxiдними геРмaI{ськи'" 

',,.'.'u*,, 'i"o-дячи стPaх Ha BсIо eвpoгry, як*6ич Бoxий''. Aле пo
смеpтi .Pхттили 453 p. йoгo деpxaBa пolvlrrлy Poзпa-
дaсться й зникaе, a слoB'яни тисI{yтЬся дo.{yнaro тa
Чopнoгo }ropя. B пoлoвинi VI вiкy, 3 Poкy 55iJ.гo, нa.
|У\yлися зi сxoдy 3нoBy нoвi мoнгoЛv|, a B a P kI
(oбpи), й тaкorк зaвoлoдiли слoв'янaМи tl лoдaлися
дaлi нa зaхi.ц. Cлoв'янaми вoEIи вoлoдiли якиx
150-200 лiт, aле Paптo}r 3|1ИwIИ' poз6итi фpaнкaми
797 poку, тoмy й склaлaся B нaс /цaBIIя пЪЪoвipкa:
tI{ик' яI( o6pи.

. З aвapськoi дo6и, з VI вiкy зaчинa€ться Poзпaд
дoсi сyцiльнoгo слoв'янсЬI(oгo l{apoДy' якиil tloчинar,
poзxoдиТися з свoеi пpaбaтькiвщvlllИtfa всi стopoни,
i з цьoгo.нaсy, з VI_VII ст. фopмальнo зaкiнфться
пpaслoв'янськa дo6a. Cлoв'янaм стaлo зaтiснo нa
lxнiй земдi й вoни пoчaли cуtlYтИcЯ нa всi стopollи'
д.е бyлo Д,J|Я, rrvr'x мiсце, чaсolvl беpyuи йoгo 6oем.
Увесь слoв'янськvliI Pух пpoвa.циться B нaпpяМкy 3
пiвцoчi нa пiвдень, i зo сxoдy нa зaxiд. Мoйе, дeсь
пiд кiнець V ст. пеPедoBi с.lloв'янськi rrлеменa дoсягли
,4y'uro' aЛe туT ix зaтpимa.ли гoти; iстopики VI ст.
Иop.Цaн тa Пpoкoпiй свiдvaть, щo 3a ixньoгo uaсy
слoвiни fl aнти вэке сидiли нaд дoлiIшнiм .{yнaсм'i
нaд Чopним мoPе}r. I вхсе в VI ст. деякi слoв'янськi
пле}teнa' щo пiзнirп дaли нaPo.ци 6oлгapiв, сep6iв,
xopвaтiв i слoвiнцiв, пepейIшли ДунaЙ i пoвoлi пoдa-
ЛИся |qa Бaлкaни.

Пpoф. C. Cмaль-Cтoцький тaк yяBля€ сo6i poз-
хiд слoв'ян зi свoеi пpa6aтькiвщини: ..Пiд кiнЪць
V в. 6aчимo пiвдeнниx слoB'ян arк I{aд дoлiIпнiм.(y.
нaем i нaд ЧopниМ мopем. 3axiднi слoв'яни пoсy.
|lyJIИся, B)I(е B нaмiчeниx тепеpirпнiм ix poзмiщен-76

* I.  I .  М i  k k o l  a.  Urs lavisсhе Gгammatiс.  Heidelberg'  l9 l3;
г. A. и л ь и Il с к i й. Пpaслaвянскaя гpaммaтикa. Hiжин, 1916 ;
l l .  П. Д'( y p o в и ч ъ. Гoвopы oбщeслaвянскaгo язьIкa, Bаp-
шaвa. l913.
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I{яМ ЕIaIrPЯMaх aж зa oдрy Й дo Лa6и. Пiвнiчнo-
зaxi.цнi сдoв'яни дoсягI{yли вrке БaлтiйсЬкoгo мoPя:
Hе пoмилиМoся, кoЛи скa)кеlYto' щo тaк сaмo й
пiвнiчнo.сxiднi слoв'яни пpoтягoм VI й VII вв.

Дitllllли a,I(.цo lльменськoгo oзePa, чим пеPePBaBся
iх кoлиIшнiй зв'язoк iз пiвнiчнo-зaxiдними слoB'я.
нaми (кarшy6aми tl слoвiнцями). Aнi oлнi, aнi дpyгi
нe мoгJIи тIoсyBaтися IIPямO I{a пlвrrtч, .це си.ц1Ли Bсе-

тaки 6лvlзькiiм 6aлти, oт)ке' o6xo.цячи 1alrciв, знail.
|IIЛиIсЯ пеplui нa зaxi.ц вiд них, a лpyгi нa сxiд вiд
ниx. Taк сЪмo paлимичi Й в'ятvtчi .oт ляxoв" tIycTvI-
ЛИcЯ, B схiднiй нaпpямi нaд Coхс i oкy, 6o нa ниx
НaПИPaЛvl кpивиui й дpегoви.li, якi нe тtлъки зaiт-
няди^ixнi мiсця, a.ilе f,сo6i ..пoсyвaлися ще дaлi в
пiвнiчвiм нaпpямi зa слoвiнaми i в схiднi}r зa Paди-
Мичaшrи Й ь, ятичaми. Мaемo пoвIry пiдстaвy Дуl.'лaTv!,
щo i сiвеp яtlи, i пoляки зgaЙшлиcя тoдi вхсе зa

.(нiпpoм. Iнrшi пt yкpalнськi плеIиеЕra iтltlли всдi.ц зa
нvlмi (деpевлянll), тo знoв пoIIIиPtoBaЛися вслiд зa
пiвденними слoв'янaми не тiльки нa пiвдень y нa-
пpямi гeн дo.{yнaю й дo Чopнoгo мoPя (тивеpЦi,
yiлиvi), alтe Й д6 Кapпaт, i звiльнa нaвiть vеpез Кap-
пa,'. 

'a 
ix пiв.ценниtт cлaд (тивеpЦi, lyлi6и) тим

6iльrпe, щo пiвденнo.схiднi (yкpaiнськi) слoв'яни
знaйIпли i нa сxoдi, i нa по;rytнi для свoгo.цaJIЬIIIoгo
пoIпиPеIIIIя tIепеpемo}I(Еrr пеPеI1oни' a все IIIиPеIIIIя

слoв'iн нa всi стopoни вiд6yвaлoся нa зaгaJI пo лiнii
нaйменrпoгo спPoтиBy' xoч циM не хoчемo сКaзaTvl'

щo вiдбyвaлoся вoнo 6ез бopoть6и, _ пiвдeннo-
сдoв'янське пoIIIиPeIrня нa Бa;rкaни й yкpa'iнське нa
сxiд i пiвденний сxiд сIloЛyчене 6yлo нaвiть iз зa-
Bзятиlvtи 6opoть6aми''.

oтхсе, i vl вiкy Poзпoчaлaся в экиттi пPaслo.
B'янськoi lvtoви нoвa Дo6a, Дo6a пеPетBoPеIIня IIa-
мiчениx гoвopiв нa oкpемi слoв'янськi мoви. flo6a
ця тpиBaЛa кiлькa стoлiть, i oстaтoчнo пoкiнчилa.
ся десь y IХ_Х вiцi.

ви,llABttицтBo шtlAlltA кyЛЬтyPA'' ч. t2.

/шштpoпoJtxт lлAPloH

lстoPlя

yкPAtl{cЬк0Т I|ITЕPATyPI{0I ilI0вlt
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Ha iстopиuнy apенy слoв'яни вихoдятЬ дoситЬ
пiзнo, aле B}ке в I вiцi пo Хpистi пPo tIих пиIIrе
гpецький писЬмеIIEIик Птoлoмей, звyни ix венедa-
ми. laлi слoв'яни зBaлИсЯ piзними ЕIaзBaMи, a iстo-
pики VI в. гoтський ЙopлaЪ тa вiзaнтiйський Пpo.
кoпiй звvть ix aнтaми тa слoвiнaми.

llPaслoв.яtlськa МoBa в)Iсе нa пoчaтKy сBorlu не
бyлa зoвсiм oдЕIaкoBa' 6o весь нaPo.ц )киB oкpемиIvlи

PoдaМи. A пiзнilп цi poди пoчaЛи ryPтyвaтися в oк.
pемi бiльrшi племeнa, i тим сaмим i пpaслoв'янськa
мoBa IIoчаJra Д|ЛvITИcЯ нa oкPемr гoBlPKи' щo пoтlм'
y пpoцесi свoгo Poзвoro' BиPoсЛи в oкpемi слoв'янськi
мoЬи. Taким vйнoм, пpaслoв'янськa МoBa, oсo6ди-
вo пiд кiнець свiй, не бyлa вrке мoBolo сyцiльнoro, бo
в нiй виpaзIlo зapисyBaJlvIcЯ IIoчaтки 6yty.rиx мoв.

5. пoстAння yKPATнсЬкoi 1{|oви
Пеpеxoдимo тепеP.цo oIIисy пoстaння EIa-

lпoi yкpaiнськoi DroBи. Усе вищeскaзaне дaлo Haм
пpaвдйвий мaлIol{oк дoPoги цьoгo пoстaння. Ук.
paiнськa мoBa яIс тaкa зaPисyBaЛaсЯ ще IIa сЛo-
Ь'янськiй пpadaтькiвщинi, вiд якoi вiдipвaлaся вхсе
3 виPaзIIими свoiми Pисalvtи' як пoстaвaлa й кoлснa
iнцra слoв'яI{сьIсa мoвa. Усi згiднoстi й спiльнoстi в
слoв'янськиx tvtoBaх Легкo BиясtlIoIoться з 

.ixньoгo

.цaвIlьoгo сyсiдствa нa слoв'янськiй пpadaтькiвщинi,
a piзнi фopми oдItoгo й тoгo МoвItoгo явищa 6ули
вrке в сaмiй пpaслoв'янськiй дoбi.

У слoв' янськiй пpa6aтькiвщицi yкp aiнцi си tiлlц
пpи6лизнo Ha тих сa}rих зеIvlляx' нa якиx пiзнirп зa.
сiалa iх iстopiя, цебтo, рpaiнцi aBтoхToни нa свoiх
3емЛяx, як це yдoвo.цнив М. фylпевський; тaк сaмo
й чеський aPхеoлoг Hiдеpле тBеPдить' щo yкpaiнцi
ft 6iлopуcи нaйбiльIц aвтoхтoнЕi нa свoix 3емдЯx.
..Cepедне Пoлнiпpoв, я 6улo пPaв,цoпoдi6нo пpaвiт.
чинoto нalцoгo нapoдy", _ тBеPдить M. фyrпевський
(т. I ,  с.  5, 45). Тaким чиIIoМ' Пoднiпpoв'я _ це

цеIrтP нarпoi нaйдaвнirпoI теpитopii' .цe цoстaвaлa
нarпa iстopiя, де витвoploBалaсь IIaцIa Мoвa. Aле нa-
poд рpaiнськиtt зailмaB poзлory зеMЛIo' кyди Bxoди.
ли _ в)киBaro пiзнiIrrиx нaзB - i Гaличинa, 3aкapпaт-
тя, пiвденнa Boлинь, a тaкoxс Пoдoння.

6. YкPAIHсЬкA зЕмля
и yкPAlнсЬкии }|APoд

. У*Paiнськa земля' як дoBoдять apхеoлoгiн.
нi poзкoпки,6улa зaселеrra з нaйдaвнiIпoгo чaсy' ще
з чaсiв пaлеoлiтy, це6тo стapшoi кaм'янoi io6и.
ltиIB пoстaв ще 3 пoчaтKoм лIoдськoгo )I(иття IIa
flнiпooвиx.пaгipкax; нa йoгo тepенi знaйденo нaй.
дaвнrЦIi слiди лroдськoгo )I(иття в Cхiднiй Евpoпi.
{нiпpo (Бopистен) з гли6oкoi.цaBнини 6yв гoлoв-
нoЮ тopгoвелЬнolo дoPoгolo. Biн мaе IIIиpoKy систе-
мy.ЦoпливiB' сaМ пpoстий, спoкiйний, a тoмy дРI(е
нацaBaBся нa ьoдний IIIляx' i Киiв стaв йoгo нaй-
I(Paщим пРистaнкoм пpи piзних зЕIoсинax.

Apxеoлoгiя й мoвoзнaвстBo тепеP сильнo PoзBи-
Ё|yЛvlcя' й вoни oсвiтили пoчaтки yкpaiнськoгo нa-
Potу й йoгo мoви ще в дoiстopиvниi чaсaх. Apхеo.
Лoгrя lloкaзaлa' щo нa нaцIиx 3емлях' пiд6ивaIочи
пiд себе ту6ильlу лloднiсть, xилo 6aгaтo piзниx нa.
PoдlB' ЕIaпPиклaд' кiмеpiйцi (1000 лiт дo Хpистa),
cI<vITv| (VII ст. дo Хpистa)' сapМaти ([V_III вiки дo
Хpистa), PoксoЛaни чи aлaiи, гoти (II_III в. пo
Хpистi), гyни (IV_V вiки), 6oлгapи, aBapи. Hapoди
цl пoзoстaвvlЛvг IIa нalпиx 3еМляx' a тaкo)к y нaIпiй
мoвi 6aгaтo свoix слiдiв. Цим пoясI{Io€ться, щo дpке
6aгaтo, цoнaд 600 piзниx тoпoгpaфivниx нaзB' ЕIa-
пPиклaд' piнoк, пaгipкiв, oсеЛь i т. iн. чy)Iсoгo пoxo.ц-
)I(еIII{я' _ гoтсЬких' сaРМaтських. aлaнськиx i iн.

Уlсе з IV вiкy пo Хpистi 6езпеpеннo BиpисoBy-
€ться пеPед нaми yкpaiнський lraPoд (M. фyrпeв-
ський. Iстopiя Укpaiни-Pyси, I, l5), a B)Iсе з VI вiкy
бaчимo йoгo зoвсiм ясtlo. Taк звaних aнтiв, Iцo
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)l(или пo 6epегax'ЧoP}roгo MoPя' нayкa спpиймaс зa
пPедкrB yкparнцrв' r пpo циx al{тrв РoзпoBl.цaloть
yxсе гPецькi дxеpелa VI вiкy.* I влсе в Toй ДaJIeKvIЙ
чaс Poслa lvtoвa цьoгo дaвньoгo 1aPoдy' з нei пiзнiIп
пoсTаJra мoвa yкpaiнськa. 3вичaйнo, ця мoBa PoзРo-
cTaлacЯ тielo дopoгolo' нa ЯКу BстуrIИЛa ще нa свoiй
сЛoв'янськiй пpa6aтькiвщинi.

Aле пiд тискoм кo.riвникiв, щo зaлиBaJIи щpaiн-
сьIсy 3емЛIo., yкpailrцяM чaсotvr дoBoдиЛoся вi.цстy.
I|aтvI' aЛe пiзнirп вoни знoBy BepTaлися нa свoi спo.
кoнвiчнi oселi, як 6улo це' скarr(rМo по гoтax. Бyв
Чaс, I(]oЛvI yкpaiнськi пЛеМeIIa МУсИJII4 вiдсryпити нa
ДунaЙ, i пpo6yли тaМ не мaлvlй чaс' чoгo в нaIшiй
мoвi пoзoстaBся цiкaвий слiд: слoвo "ДунaЙ" у нa-
цIиx стapих пaМ'яткaх i пiсняx Bизнaчa € взaгaдi
Bеликy Boдy; це 6avимo, IraпPиклa.ц, y "Cлoвi пpo
Iгopiв пoхiд", нaшriй пaм'ятцi 1187 poкy.*x Пpигa-
дyIо ryт, щo нaIц Пoчaткoвий Лiтописa взaгaлi ви-
Boдить сЛoв'ян з.нaд flyнaю: 

..Пo мнoзix вpеменiх
сiли сyть слoBеЕIи пo .{yнaсвi' где €сть нинi Угop.
ськaя 3емля i Бoлгapськaя. oт тиx )I(е слoвен poзi.
дolпaся пo 3емлi, i пpoзвarшaся iмени свoiми''.

7. yKPAiнGЬкt плЕП/tЕHA
Улсе нa свoiй пpadaтькiвщинi слoв'яни

дiлилиcя нa Potv|' a PoДv| пoчaли гyРтyBaтися в
oкpемi плеМенa. Кoли нa Cxiд пoтяглa чaстинa слo-
в'ян, тo вoнa paЕIo зaЙнялa свoi землi й ry"т дoвгo

* Пpoф. C. Cмaль-Cтoцький ввaжaе aнтiв зa пiвденних слo.
в'ян. 3Ъ iв iдченнями VI в. Йopдaнa й Пpoкoпiя, aнти сидiли
мiж .{нiстpoм i 

'{нiпpoм 
aж дo Чopнoгo мopя. Зa lllaxмaтoвим,

aнти - цr схiднi слoв'яни, пpедки pyських. M. Гpytпевський твеp-
дить' щo aнти - цe племенa тiльки Киiвськoi Pyсi. {ля Hiдepле
a}Iти - цe Boли}tяки' шo пеplпi yтвopиЛи бyли свoro дep)кaвy.
Як бa,rимo, oднiсТ дyмки пpo aнтiв ще неI!ra. .{ив.: M. Г p y ш e в -
с ь к и й. Aнти. Львiв, 1898 p. '  ЗHT' т.  21.

** Див. мoю пpaцю пpo це 
. .Cлoвo' '  |949 p. '  с.  164 i  185.

x(илa oкPеМиMи племенaми. Harш Пoчaткoвий Лiтo.
IIис пo.цa €  тaкi  слoв'янськi  племеI{a'  щo J lЯг.J|И B
oсIIoBy I{aPoдy yкpaiнськoгo:

I) noлянш _ нaД !нiпpoм, y тепеpiIпнiй Киiв.
щинr;
Офевltянш_ в лiсax пo Гopинi, Пpип'ятi й flнi
пPy;
сiвеpянш, ciвepа _ пo !еснi й дiвих .цoплиBaх
сеPедЕIьoгo !нiпpa;
улшui _ мirrс fнiстpoм тa Бyгoм;
muвеpцi- нa пiвденний зaхiд вiд yлияiв, нaд
.(нiстpoм, a}rс дo Мopя;
флiбu' вoлu1|"я,Iru _ нaд гopiшrнiм зaxiднiм Бy-
гoм:

7) xфвarnu й луанш _-в Гaличинi, ix poкy 981-гo
кI{язь Boлoдимиps пpилyнив дo-свoсi дep-
х(aBи.

Ha хсa.rrь, Лiтoпис IIoдa€ не пPo всi племенa, нa.
IIРиклa'ц' мoвчитЬ пpo дoнцiв' щo зaсеЛIoвaли Пo-
.цoнI{я й пiзнirпе lЛИЛuIсЯ з yкpaiнцями. Apxеoлoгiя
цiлкoм пiдтвеpдилa цi дaнi Пoчaткoвoгo Лiтoписy
пPo Poзселення сxiдньoi гpyпи слoB'яЕI.

oдipвaвIшися вiД спiльнoслoв'янськoгo )I(иття'
сxiднoслoв'янськi плeменa дoBгo 1|<vIJ|vI poдaми,
Мaлo €дI{aIoчись мiяс с06010, 6o й дoбpиx шrляxiв для
€дIraнIIя не 6yлo тoдi, тa Й сanvle PoдoBе хсиття вiд
Toгo стpиIvfyвaлo. ЕIarп Пoчaткoвий Лiтoпис сиЛьIlo
пiдкpеслroе oкpeмiшrнiсть нaIIIих плеМен' i твеptить,
щo кo}с{е з них )I(илo свoiми зBичaями il o6ичaями.
Ha фopмyвalrня oкpеМиx плеMеIl iз poдiв сидьЕIo
в,ruIИв,aJIvI тaкi фaктopи: геoгpaфiнI{e пoлo)I(енIlя, екo-
нoмiчний стaн' стaн пoлiтичний i сyсiдствo з iнпIи-
ми пЛeмеItaми. Пpoцес фopмyвaння племен yкpaiн-
ськoгo lraPo.цy' a тиМ сaМиI\{ i yкpaiнськoi мoви,
зaтягtlrBся нa дoвrпий чaс' гoЛoBllo rr( нa вiки IХ, Х
i ХI, кoли oстaтoчнo стBopиЛися yкpaiнськi пдеМе-
tla' a 3 тим i гoвopи yкpaiнськoi Moви.

2)

3)

4)
5)

6)
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8. тEPитoPIя PoзсЕлЕння
Tepитopiя Poз-селенЦя- yкpaiнськиx IIле.

lvlен, a тим i yкpaiнськoi }loви' 6улa дужe Poзлoгa.
Ha пiвнoчi ii йцrлa лiсoвa пoЛoсa _ гyстi лiси, щo
зaлiзнoIo зaслoнolo вiддiлroвaли yкpaiнськi племе-
нa вiд тиx плelvrен (слoвен, в 'ятияiв, фiнiв),  шo
пiзнirпе сKIIaлvI нapoд мoсквинiв чи BеликoPусъкиЙ.
ЛicиЙ зa.пiсся 6yлимaлo пpидaтнi лo xлi6opo6ствa'-
й yкpaiнських IIдеMен дo се6е не Мaнили. Нa зaxoдi
нaшoi землi 6ули КapпaTИ, taЛeri вiд центpy нa
Пoднiпpoв'i. Ha пiвднi тягrryвся lшиpoкий степoвий
пoяс - сеPе.цIrЬoaзiйський стeп' щo зaхoдив IIa
I{arшy теpитopiro великим клинoМ. [{е центpaЛьнe
Пoдoння, .цoлirцне Пoднiпpoв'я й Пoднiстpoв'я. Пo
цьoltry стeгry пoстiйнo тoвклися piзнi aзiйськi кoчoвi
oP.ци, гoлoвнo 1\4oнгoльсЬкi, з якими ми Bесь чaс
n/tyсили.Bхoдит.и B певн-i стoсyIIки'.a це пoзo-стaBидo
BиPaзнr сЛ|tИ | B нaцIlи кyлЬTyPl' l нa нaшIlи МoBl.

Cпpaвa B тoМy' щo 6езмеrrснi piвнини Aзii йrцли
бeз пеpепoн в €вpoгry a:к.цo Aтлaнтiйськoгo oкеaнy'
тoмy aзiйськi кoчoвики Легкo cуFlулvtcя дaЛекo нa
зaхiд. B Aзii вiдбyвaлися piзнi фiзиннi тa гeoлoгiчнi
змlllи' як1 гIlzlJIи a3laтlB нa зaxr.ц.

Piзнi кoчoвi мoнгoльськi op.Ци, щo тoBкJIися пo
нaIшiй землi, дoвruий чaс не taвaЛИ 31vtoги нaIIIим
пЛеlvlеI{aм тiснirш oб'едrryвaтися B деP)I€Bнy спiльнo.
тy.Aле кoли цa пiвднi тa сxoдi вiд нaс пoстaлa силь-
нa й кyльтypнa Хoзapськa деpхсaвab, тo вoЕIa B
vI_Ix вiкax стaлa для yкpaiнськиx пдеMeн oxopoн-
Ilим B:UIoм' 3a якиМ вoIIи 3Мoгди o6,еДllaтися й ствo-
pити мiцнy деP)IQвy. I{е бyлa пoлoвиEla IX вiкy, кoли
з плeмeн пoчaB склaдaтися yкPaIнсЬI(ии lraPoд r
кoЛи 3 племiнних гoвipoк стaлa твoPитися yкpaiн-
ськa МoBa.

Чyжинцiв нa yкpaiнськiй теpитopii бyлo мaJro'
aле з чaсoм вoни зaкpil|vlЛvьcЯ нa нalпиx пoгpaнич-
чяx; це 6ули: лoляки' MoскBини,6iлopycи, литoвцi,

слoBaIси нa зaxoдi й пiвнoчi, i всi вoни пoзoстaBили
свoi слiди нa нaпriй мoвi, як i ми нa ixнiй. Bзaгaлi,
нa зaxoдi yкpaiнськa теpитopiя. ЕIеМaлo тpaтилa IIa
кopисть пoлякlв' yгPrB' вoлoxrB тa слoBaкrB' 3aте
дzlпекo floсyI|уЛacя нa пiвдень тa схiд, пo Кpим тa
Кaвкaз.

9. пoстAHt|я ]vloв Б!лoPyсЬкoi
Й poсlЙськoi

FIa слoв'янськoМy Cxo.цi пoстaлa I{е o.цнa
yкpaiнськa мoBa' aJIе тPи Мoви: yкpaiнськa, poсiй-
ськa й 6iлopyсъкa, i всi тpи BotIи' oдipвaвIшися вiд
MoBи пPaсЛoв яIlськoI' пoстaли prBIIopя.цЕIo o.цнa-
кoвим спoсoбoм, i всi вoци Nroви oкPемi, сaмoстiйнi.

B oснoвy бiлopyськoгo нapoдy ЛЯг.ЛИ пЛеIuенa:
noJIoчa1Iш - пo гopiIшнiй !вiнi, зaxi.цнa чaстиIIa кpи-
винiв пpи .{нiп pi' p adu.пltl,нi _ пo сеPе.цIrьoмy .{нiпpy
й Coхсy, Оpеeoвшиi, _ в Пoлiссi. Бiлopyськi пдеменa
Рal{o oIIиIrи JIvIcЯ B yкpaiнськolt'fy деp}I(aBl{olлy oб'сд-
нaнqi, мaли yкpaiнсЬкy кЕя)I(y динaстirо в свoix
пlзI{lIIIиx кЕIязlBствaх: Пoлoцькiм' Мiнськiм i Cмo-
ленськiм. Ha Cхoдi зaщепиЛaся нaвiть yкpaiнськa
виМoBa в нaзвi мiстa Miнськ зaмiсть бiлopyськoгo ни
poсiйськoгo Менск*.

Tpeбa Мaти IIa yвaзi, щo слoвo ..бiлopyський''

дy)Iсе дaBII€ слoвo' i в'яясеться з Pyссro yкpaiнськoro,
a не мoскoBськolo. .(oвгi вiки Бiлopyсь зв'язaнa бyлa
з Укpaiнoro еднiстlo деP)IсaвнoIo' цеpкoBнolo тa
кyльтyPнoю. oсь тoмy пo-нiмецьки кzDl(eМo Wеissru-
thеniе. a не Wеissrussland.

Poсiйськi племеIIa пoсiли пiвнiчнy зеIvIлIo нa
Cxoдi. Ife 6ули племеI{a: слoве|Iu _ 6iлi oзеpa Iль-
мeня' нa сaмiй пiвнoчi, cхiОнi кpшвuчi _ нaД, гopirп-
ньoro Boлгolo, в,яnzuui _ пo гopiIпнiй oцi (oкa).

* Див. мoнoгpaфiю: Пpoф. Iвaн o г i  с н кo. Poзмежyвання
пaм'ятoк yкpaiнcьких вiд бiлopyських ll ..Зaпtlcкll Чинy Cв. Baо.
Beл. ' ' .  1934 p.,  т.  VI i  oкpемо' c,  |_32.
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Племенa цi, пpийrшoвIIIи ЕIa сxiднy пiвнiн, laсTaлvl
тaм 6aгaтo piзниx степoвикiв' lvtалиx фiнськиx пле-
мен мoнгoльськoi Paси: чyдЬ' весь,]\lyPo.Мa, МеPя'
МoPдвa, чеPеМиси' вoтяки' з.IlpЯlаИ й iн. I Poзпoчa-
лaёя тут yIIеPтa й дoвгa 6opoтьбa сЛoв'янських пЛе-
Mеtl 3 плеМенaми фiнськими. Фiни 6ули cлa6кi fl
спoкiйнi, тo}ryлегIсo пiддaвaлися Pyще}Iню, a вкiнцi
пiдпaди iм зoвсiм. Cлoв'янщення чи pyшення фiнiв
PoзIloчulлoся дyх(e Paнo, Мo)ке ще з VIII вiкy(див.:

"poф.C. 
Плaтoнoв. Уче6ник pyскoй vIсToPИИ, 1945 p.'

с. 1.0) i.тягл9сq дyхс.е дoBгo' цiлих п'ять вiкiв. Bзa-
гaлi, всi нoвiтнi poсiйськi вvенi дoвoдять' щo poсiя-
ни' як EIaPo.ц vи нaцiя, пoстztЛи з мirпaнини з пiд6и.
тими фiiaми, ir ПocТaЛИдyxе пiзнo' десь y ХII_
ХIII вiцi.*

3вичaйнo, ця великa фiнськa дoмirпкa сильнo вiд-
6илacя як нa poсiйськiй мoвi, тaк i нa сaмoмy IraPoд.
нoмy lкиттi. Пpo цe пPoф. C. ПлaтoнoB пиlIIе (с. 60):

..Cмeшeниe русскИx пoсeлeнцeв с финскими тy-
зeмцaМи нe пpoшлo бeослeднo для pyсскиx. oни
вoспpиняли нeкoтopЬ|e физинeскиe и дyxoвнЬ|e
чepты тoгo плeMeни' с кoтopЬli/l poднилисЬ нa нoвЬ|x
Meстax. Измeнился иx чиотo слaвянскиЙ тип и xapaк.
тep' пoлyчиЛoсЬ кaK бьt нoвoe слaвянсKoe пЛeMя.
Этo плeмя, B coотaв Koтopoгo вoшЛи слaвянe paзHЬlx
oблaстeЙ и пЛeMeн и нeKoтopaя пpиМeсЬ финoв, нa-
зывaeтся вeликopyссKим плeмeнeм''.

oсь тorиy.й сaмa poсiйськa МoBa склa.цaсться пiд
BпливoМ i свoiх сxiдниx сyсiдiв, piзниx фiнськиx пле-
IvIеtI' чo}ry в нiй, oсo6ливo в топoгpaфiчних нaзBaх
тa в мoвi lкивitт, тaк бaгaтo piзних фiнськиx слiв**,
чoгo Ilе 6улo й IIеМa B мoвi пiвденнiй, yкpaiнськiй.

Poсiйськa Мoвa' як i мoвa yкpaiнськa тa iнIшi
сдoв'янськi мoви, нaмiтилaся ще Ha слoв'янськiй
пpadaтькiвщинi, i тo нe тiдьки сal\,ra' aле в дBoх
свoix гoлoвних нapiuняx: пiвнiчнopyсЬKе й пiвден-
нoРyськe. Biд племен yкpaiнськиx цi poсiйськi пде-
мeнa 6ули вiдгopoд>кeнi гyстими величезними дi-
сaMи' тolvly o6идвi цi мовi PoзBиB;tлися незaЛе)кЕIo
o,цнa вiд oднoi' PoзBивaлися кo)кнa свo€Io дopoгolo,
6ез якoiсь спiльнoi p,o6vl, для якoi немa мiсця в
нaпriй iстopii.

Дo цьoгo тpе6a ще Paз пiдкpеслити' щo пiв-
денний кoчoвий степ po6ив )киття нa yкpaiнськiй
землi дylсе небезпечним' ToМy Bесь чaс 6yлa пeвнa
кoлoнiзaцiя з пiвдня нa пiвнiн, в зaлiсся, в Cyз-
дaлЬське князiвствo. Укpaiнцi (як цe 6aчимo тепЪp
y Кaнaдi) пoпеpенoсИIIИ I1a пiвнiч свoi пiвденнi нa-
3ви мiст, I{aпPикJIaд: Пеpеяслaв, 3венигopoд, Cтapo-
,пy6, Bиrшгopoд,.Гaлиv i.r iн. Пoпеpенoсили тaкo)к
i пorпиpили свoi стaprпi6илини князiвськoi Дo6ий
т. iн. 3вичaйнo, вся ця 1тсpaiнськa емiгpaцiя нa пiвнiч
BиЕIaPoдoви ЛaсЯ, Ta Й 6улa Boнa' IIeвнo' IIе ll2l(To ве.
дикolo' xou слiди ii в poсiйськiй мoвi fIoЛИII]vIЛИсЯ
IIa.цoвгo.

1o. спlлЬHoi "PyсЬKoi" tv loBи
нlкoли нЕ Бyлo

. ГoвopитY'po сднiсть дaвнix схiдниx пле-
lvtен пlBl{lЧllих r пrBДеIII{иx IIе Мa€мo )кoдIIих нayкo.
вих пiдстaв, _ тaкoi €днoсти нiкoли не 6yлo, й нiкo-
ли Ilе бyлo якоiсь o.цнiеI спiдьнoi pyськoi Мoви нa
Cxoдi сЛoв'янствa. Taк, Укpaiнa, щo тo.цi звaЛaся
Pyсь, пiд сBo€Io деP)кaBoIo oб'сдналa в IХ_Х вiкaх
yBесЬ сЛoB'янськиtт Cхiд, це6тo нapo.ци yкpaiн.
cъкий, poсiйський тa бiлopyський, aлe цe 6yлo
oб'еднaння BикдIoчI{o деP'(aвЕIе' пoдiтичне i в rкoд-
нoмy paзi не етнiчне й не мoвне. .{o нaIпoгo деp-
)кaBl{oгo oб' €днaння НaJIeх<aЛvI й неслoв'янськi пле-
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* Лpoф.Пp e c н я кo въ. oбpaзoвaнiе вeликopyсскaгo го-
сyдapствa. l9l8; Л ю б а в с к и й. Oбpaзoвaниe oснoвнoй гoсy-
дapcтвeннoй тeppитopии вeликopyсскoй нapoднoсти. l929.

+* .{ив. мoнoгpaфiю Bеске.
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менa. .(iйснo, з Укpaiни, з Pyсi (цe бyлa гoЛoBtlo
Киiвщинa) пiIплa I{aшIa князiBсьIсa .цинaстiя Pюpи-

.t'

кoBичlB, нa пlвtllч' тaк щo мoскoBськl кtlя3r a)t( дo
1613 poкy 6ули, тк знarМo' тiдьки з цiеi динaстii. Але
спiльнiсть князiBськoi .цинaстii (в дiйснoстi вapязь-
кoi) aнiяк не свiдuить пpo спiльнiсть племiнI'у ЧИ
мoвEIy _ yкpaiнський нapoд i рpaiнськa Мoвa пoв'я.
зaЕa 3llapo.цoМ PoсlиськиМ l иoгo Мoвolo тaк сaмo'
як i з iнrпими сЛoв'янськими lrapoдaМи й мoвaми.
!еpхсaвнa сднiсть для PoзBиткy МoBи _ це чинник
BеЛикoi Baги' aJIе не виpirшaльниil, тим бiльrце, щo
Й сaмa ця еднiсть нe 6улaдoвгolo' i в 1l25 poui, пo
смеpтi BеЛикoгo кIIя3я Boлoдимиpa МoЕroМaxaU нa.
зaBхс.ци пopBaЛaся. Укpaiнськa динaстiя зaнеслa 3
пiв.цня нa пiвнiч i свoro деРx(aвнy нaзвy Pyсь, a
спiльнiсть деP)IсaBи зpo6илa цIo rraзBy спiльнolo для
пiвнoчi й пiвдня B)I(е B дaвIrинy. Pyсь _ це бyлa
тiльки ,цеp)I€вIIa нaзBa, дo тoгo мo)lс.rlивo й не свoЯ,
пoдiтичний теpмiн, спiльний спoчaткy нa Cхoдi.цля
пiв.цня й пiвнoчi, aЛе гoлoBIIo Д,JIЯ пiвдня, a не
теpмiн якoiсь плeмiннoi чи мoвнoi спiльнoти.

II{o не 6улo якoiсь спiльrroi мoви ..pyськoi''

чи ..гIPaPyськoi' ', пPo це piпlyvе тBеP.цитЬ пPoф.
C. Cмaдь.Cтoцький y свoiй вище цитoвaнiй пpaцi
..Cхiднi слoв'яни", l928 p.' с. 2l:

..He бyлo (спiльнoгo) цeнтpa aбo кoлиски сxiдниx
слoв'ян нa сepeдHЬoмy .Д.нiпpi. Cлoвiни нoвгopoд.
ськi ,  paдиминi,  i  в 'ятинi,  i  кpивинi тa Й дpeгoвичi
сeрeдньoгo .Цнiпpa анi нe бaчили' в тiЙ кoлиоцi нiкo-
ли нe лexaли, i  з нeT в овoi нoвi oсeлi нiкoли нe
poзxoдилися, тiльки пpямo iз свoгo пepвiснoгo oсiд-
кy в пpaбaтькiвщинi, тaк 6и скaзaтИ, нaйкopoтшoю
дopoгolo нaпpaвцi, пoсyвaючися нaвKpyги бaлтiв,
iшли дo нoвoгo oсiдкy. Taк сaмo Й бyxaни, i вoли-
няни, i дулi6и, i тивepцi нe вилiгyвaлися в кoлисцi
нaд .Цнiпpoм. Якoiсь rдHocти Й сniльнoсти сxiдниx
слoв,ян з oдним якиMсЬ цeнтpoм нe бачимo нaвiть
щe дaлeкo пiзнiш, a нe тo в циx дaвнix нaоax. Cxiднi

слoв'яни' т.  зн. ix чaсти}|и (плeмeнa) стиKaлися
в тиx чaсax oднaкoвo i  з пiвнiчними, i  захiдними,
i  п iвдeнними слoв'янaми' т.  зв. з пooди}|oкими
Tx плeмeнaми, нiякi  спiльнi iнтepeси сyпpoти iншиx
гpyп Тx тoдi дo кyпи тiснiшe нe в'язали, тaк щo пpo
яK|АЙcь oкpeмiшнiЙ спiльниЙ ix poзвитoк y сyпepeч-
нoстi дo пiвдeнниx i зaxiдниx слoв'ян aнi слiдy нiдe
нe бaчимo''.

B.988 p. великий кн. BoлoдиМиP ox!есTив Киiв,
a пoтiм пoчaв xPeщен}Iя tl уciеi свoеi величезнoi
деP}(aви. Тbдi x Poзпoчaлaся в Киевi й нarцa лiте-
PaтyPнa мoвa, i кн. Boлoдимиp.Цaлi IIIиPиB пo всiй
свoiй деpхсaвi не тiльки пPaвoслaвнy Bipy' aлe Й
лiтеparypнy мoвy. I нa пiвнoчi зaпaнyвaлa тa сaмa лi-
теРaТyplra мoвa' щo й нa пiвднi, i вся ця лiтеparypнa
МoBЕa спiльнiсть дoвгo НaKvII\aЛa в нayЦi мильllиЙ
пoгляд gi6vlil пpo oднaкoвiсть нapoдних мoв. I{еp-
кoBlloсЛoв'янськa мoвa 6yлa тoдi лiтеpaтyPнolo
мoBolo .цля Bсьoгo слoв.янстBa' aJ[e 3 цьoгo нlxTo не
стaIIе тBеP.цити' щo й нapoдrri мoви бyли oднaкoвi.
Л.iтеparypне' сIсa)Ke'Mo, вrupa нa пiв.цнi B)Iсe в Ix-xI
вiцi вимoвлялoся вipа, a нa пiвнoяi вepа.

1 1. в lд lv l lннlстЬ yкPAiнсЬкoi мoви
и PAси

Пaм'ятки yкpaiнськoi мoви Дiйtлли дo lraс
тiдьки з ХI вiкy, a;rе й вoни свiднaть, щo вrке тoдi
I*.a-з yкpaiнськa MoBa мaлa свoi oснoвнi pиси,
вiдмiннi вiд pис мoви poсiйськoi*. Пpoф. €. Tим.
чеIIкo BvIПyсTvIB цiнЕy гIpaцIo ..Iстopиuний слoвник
yкpaiнськoгo язикa'', Киiв, l930-1933' т. I (6iльшrе
нe 6улo). Кoли 6 цей слoвник 6paв мaтеpiял пoчи-
нaloчи з ХI ст., вiдpaзy 6улo 6 Bиднo' щo вxсе тoдi
yкpaiнськa мoвa 6yлa сaмoстiйнa, вiд poсiйськoi
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* Див. мolo пpaцю ..Пaм'ятки стapoслов'янскoi мови Х-ХI
вiкiв'', l929 p., 494 c. - туT Я дoклaднo виясltиB pиси стapoi нa-
rцoi мoви. 89
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МoBи Bi.цМilrнa. Ta сoB€тсЬкa Poсiйськa Bлaдa.цo3вo.
ЛИJIa ДpуI<уBaТи цьoгo слoBникa TIJIЬКи з МaтеplялoМ'
3 xlv Biкy пoЧиrraloчи*. Aле й 6ез цьoгo зa oстaннi
чacLl сvlЛЬНo Po3виI{yлacя НayKa пpo ЛIoдиIry' aнтpo.
пoлoгiя, i вoнa нез6итo toКalaJIa, щo yкpaiнцi й po.
сiяни _ це двa piзнi нapoдvli ДИв.' нaIIPиклa,ц, пP&-
цro пpoф. Хв. Boвкa: Cryлii з yкpaiнськoi етнoгpaфii
тa aЕIтpoпoлii. Пpaгa, 1927 p'

12. f|oл|тv|кA в oБoPoнl "lскoHHoгo
eдIнствA Pyсскlx HAPeчtЙD

Tе, щo деPx(aвнa нaзвa Pyсь пеpейIпЛa 3
Укpaiни тaкo)к i нa пiвнiч, a тaкoхс те' щo спoчaткy'
в Х-ХII вiкax yсi сxiднi племеЕIa 6ули в oднiй деp.
xaвi, тa щo з 1654 p. yкpaiнцi пiдпaли пiд мoскoв.
ськy пoлiтичEly Bлaдy, це пoстaвилo poсiйських yче-
Ilиx нa лo}кHy пyть, нi6и нaPo.ци yкpaiнський i
poсiйський _ це oди1l i тoй нapoд' a }loвa ix спiль.
нa' чи Bлaсне yкpaiнськa IиoBa _ це нapivuя мoви
poсiйськoi. I oсь це пoчaЛи poсiйськi yиенi 6opoни-
ти в свoix нayкoвиx пPaцях' aлe po6или це 3 чисTo
пoлiтичниx пoглядiв: кoли пPизI{aти yкpaiнцям
oкpемiпrнiсть iхньoi МoBи' тo' виxoдить, i нapoд
oкpемий, a це в)ке нaкидa€ ДyМки i пpo oкpемiIп.
нiсть деpхсaвнy. Taким чинolvl poсiйськa НaуКa cTaлa
пpoпoвiдyвaти., искoн[Ioe е.цинствo Pyсскихъ IraPъ-
нiй'', a це дoBeлo тiльки дo l{ayкoвoгo 6aлaмyтствa.

Taкi "пoлiтиннi yкpaiнцi'' пo ПеpIпiй свiтoвiй
вiйнi пoявилися it пo iнцrиx деР)кaBaх слoB'яtlськo.
гo свiry. Сep6и зaxollили xopвaтiв i ix нayкa СTaJIa
всiмa силaмИ ДoвaДИTvt^, нi6и xopвaтсЬкa мoвa _ це
тiльки нapiнuя сеp6ськoi, щo с тiльки oднa сep6o.
xoPвaтсЬкa мoвa. Taк сaМo чеxи зaхoпили Cлoвaкiю
i тaк сaмo ixня нayкa cTaJIa дoвo.цити' нi6и е oднa

* !ив. пpo цe мoю pецензiю в . .Prace Fi lo logiсznе' ' ,
т.  ХV, ч. 2 '  c.241-264.

чеxoслoBaцькa Мoвa. Бiльпrе тoгo, poсiяни, cep6и
й чеxи тиxo пoд:lлv| oДИ|'' ollнol\{y PукvI Й спiльнo дo.
BotvlЛvl' щo ЕIеIиa oIсРеMих мoв aнi yкpaiнськor, aнi
хoPBaтськo.i, нi слoвaцькoi. Пoльськa lrayкa' тaк
сaмo пoлiтиннo зaiнтеpесoвaнa в свoix yкpaiнськиx
пiддaнцях | cТaЛa po6ити те сaМе' нaпPиклa.ц'
пРoф. A. Бpюкнеp. Унений свiтoвoi сЛaBL7 B. Ягiч
y свotx нiмецьких писaнI{ях в Aвстpii зве щpaiнськy
Ivroвy oкPeмoю сaмoстiйнoro мoBoIо' a в poсiйських
писaI{I{яx _ тiльки зa нapiuuя. Пoкiйний нaIп пpoф.
C. Cмaль-Cтoцький, щo PевIro бopoнив сaмoстiй-
нiсть yкpaiнськoi мoBи' 

'(иByчи 
в Чеxax, IIe визнa-

вaв aнi слoвaцькoi, aнi xopвaтськoi MoBи 3a Мoви
сaмoстiйнi*.

Ha тaкiй лсe пoлiтичнiй oснoвi пocтaлa 6улa
1856 poкy й вiдoмa теopiя poсiйськoгo пpoфес6pa
М. П o г o д i н aУ, щo нi6и пoляни _ тo 6уливeликo.
poсiяtlи, якиx тaтapський пoгpoм Киiвськoi зеMЛi пo.
гIIaB нa пiвнiv, a в ХIII_ХIV вiкax oгryстiлi рpa.iнськi
землi зaйнялИ|aJIv|ЧaНvI. 3a цro тeopiro зaв'язaвся дoв-
гий спip, i вкiнцi 6araтo вчеI{их як щpaiнцiв, тaк i po-
сiян, глибoкoдoвели' щo щpaiнцi aBтoxтollи нa сBoiх
зeMЛЯх' i пo тaтapсЬкoМy пoгpoмi пoзoстaлися тaк
сaмo B.цoМa' a Bтеклa тiльки ЕIезнaчIIa чaстинa.**

13. l{ЕoБгPyHтoвAHlстЬ тEoPlЙyчЕниx PoсlЙcЬкoi шкoли
3a oстaннi чaси, в кiнцi ХIХ й нa пouaткy

ХХ ст., силЬI{o 6yлa пoIшиpvIЛaсЯ':нaу:кa т. зв. poсiй-
ськoi пrкoли, aкaдеrvriкa Ф. Фopтyнaтoвa тa йoгo

* Див. йoгo пpaцю ..Poзвитoк пoглядiв пpo сем'ro слoв'ян-
ських мoв, ' .  Пpaгa, |927 p.,  c '7,13, 15 тa iн. I{ iкaво'  щo..Biдoз.
вa дo yкpaiнцiв ' '  l846 p. Киiвськoгo Киpилo.Метoдi iвськoгo
Бpaтотвa звe cлoвaкiв i  хopвaтiв oкprмиМи нapoдaми.

** Пpo теopiю Пoгoдiнa й зв'язaний з неro спip дoкЛaдI{o Пo-
дaю з вiдпoвiднoю лiтеpaтypoю в свoiй пpaцi . .УкpaiнсЬкa кyЛь-
туpa' ' .  Прaгa, |923 p. '  c.254_26|.90
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yчнiв _ A. IIIaхмaтoвa, ПopxезиIlсЬкoгo й iн. I{i
вченi встaнoвvlЛvl нayкy пPo т. 3в. пPaNroви, пpaфop.
ми' пPaзByки il т' iн. B iстopii пoстaння мoB вotlи
ввo.цили зaгaльнi яилpaДo6и' BстaнoBЛенi не нa oс-
нoвi фaктiв' a виклIoчIIo нa гoЛиx дoМислax. Taк нa-
IIPиклaд' A. f[IaхмaтoB дoвoдив, gi6vl бyлa зaгaльнa
пPa-Pyськa Дo6a в r*ситтi сxiднoслoв'янськoi Moви'
i тiльки десь y ХII ст. з неi пoстaдИ МoBИ yкpaiнсь.
кa, poсiйськa й бiлopyськa.

I{я теopiя lllaxмaтoвa пpo спiльнy пPaPyськy
дo6у 6улa мoхсе бистpoyМIla, aле MaJloдoкaзoвa. Бa-
гaTo BчеIlих пpийняли ii Й iдyть зa IrеIo й тепеp.
Aле rенеа.пoгiчнa теopiя lПляйхеpa дaвнo Btке впa.
лa i пoмaлy пoчaлa ПaДaTvl й теopiя ПPo пpapyськy
дo6y lПaхмaтoвa' як тIoстaлa нa Рo.цoслoвнiй те-
opii. Cильнirпi вченi зaxiднi Irе Paз Bистyп;rди пPo.
ти теopiй TTTaхмaтoвa' нaПPикЛaд, A. Бproкнеp, B.
Ягiч i iн., a Miклotшiч взaгaлi не BизнaBaв пPaМoв.
Cyмнiвa;rися в пPaB.цивoстi дaлекoйдyних гiпoтез
Illaxмaтoвa й деякi вченi poсiйськi, нaприклa.ц,
Iстpин. 0сo6ливo гoстpo BистyпиB пPoти теopii
TTTaхмaтoвa нaшr пpoф. C. CпIaль.Cтoцький., I|klI||у-
чи' щo вoнa..фaнтaстичнa' ulтyчнa' скoмплiкoвaнa
й дo немoпслиBoсти зaмoтaнa' }rеPеaЛЬнa... ПPa-
pyсЬкa мoBa _ це тiльки фaнтaзiя, якy кpайня пopa
B,{се Paз викopiнити в нaIпiй нayЦi. . .  Poсiйськa
lпкoлa (Фopтyнoв, ITIa;1,aa19в, Пopхсезинський)
пpизнa € ще взaгaлi вeлике пoле фaнтaзii й лlo-
6yсться в кoмбiнaцiяx i теopетичI{иx кoнстpyкцi-
ях, якi, нa нaпI пoгJIяд' пеpестyпaloть меxi н.aуКvI
й сягaroть в o6лaсть пoезii ' ' .*

Як я вище пoкaзaв' слoв'янськi племенa 3 ПPa.
бaтькiвщини пopoзхotv|JIvIсЯ в piзнi мiсця, й нi-
якoгo пpapyськoгo IIaPoдy нiкoли нe бyлo, a TиINI

сalvtим не бyлo й пpapyськoi мови. Укpaiнськa й po-
сrисЬI(a мoBи зaпoчaткyвaлися Iце цa слoв'ян.
ськiй пpadaтькiвщинi. a Ьийпroвruи звiдти, Рo3Bи-
BaJIИcg кorrснa oкpеМo й сaмoстiйнo.

14. yкPAlнсЬкA ]\ЛoвA' A нE }lAPtччя
Hayкoве мoBoзЕIaBстBo теIrеp .цoBелo Bлaс-

нe тaкий пoгЛя/ц ЕIa )I(иття й пoстaння мoв взaга.rri.
Moви PoзBиBaЮться piвнodiжIlo o.цнa oднiй, a не гe.
нетичнo' IIе oдIla з oднoi. Утсе Кoпiтap y свoiй пpaцi
1836 poкy пoкaзaB' щo всi слoв'янсiкi мoви _ тo
сестPи oднa oднiй' Ilезaде)I(цi oднa вiд oднoi. Taк
сaмo й Мiклorшiч сIIPaве/цливo нaвчaв' щo всi мoви
сaмoстiйнi. Taк, сyсiднi мoви зaB}I(.ци мaloть 6aгaтo
спrлЬнoгo' aле Bсе-тaки l(o)кнa мoвa iндивiдyа.llьнa
oкPеМa oдиIrиця.

. .3 6iгoм uaсу нi6и 9пйьдi МoBи Poзxo/цяться' мoB-
нt prзницi стaloтЬ яснirпi. Bзaгaлi, нa poзвiй кorкнoi
MoBи силЬнo BплиBa€ нaс, iстopiя, ii сyсiди.
.. Бaгaтo poсiйських yчеЕIиx тв,epДИЛvl' нi6иукpa-
iнськa MoBa _ тo тiльки нapiнvя мЬви poсiйськoi, a
пoльськиx _ нapiн.rя пoльськoi. L{e яистo сy6'ек-
тивнi пoлiтиннi твеp.ЦrкеI{t{я' ЕIa нayЦi не oпеpтi. Ha-
Poд чи нaцiя пoстa€ з племeн' племеЕIa з poдiв; тaк
сarvro пoстa€ й мoвa зi свoix племiнциx гoвipoк. 3pеrп-
тoIo, теpмiII язик-lvloвa, нapiнvя, гoвipкa _ це Bсе
yмoвнi теpмiни, .цля oкPесЛення якиx Ilемa стaJloгo
змiсry, IrеМa й яснoi мелсi мirк ними. Poсiйськa rvroвa,
скaх{емo' €  oкPеМa сaмoстiйнa lloBa' :rле сyпPoти
свoсi пpaслoв'янськoi мoBи' 3 якoi вoнa po3ви}тyлaсь'
вoнa тiльки нapiuvя. }I(иття Й кулыrypi з бiгoм uaсy
Bедyть племеЕIa Дo oб'€дIraння' тaк сaмo й гoBopи
o6'сДнyroтЬся B Мoви. Cвoгo vaсy poсiйськиЙ
пpoф. Бyдилoвиv y BapIшaвi, нaмaгaroчйсь дoвeсти'
щo IIoляки Ее МaroтЬ oкpемoi мoBи' твеР.циB' щo
я3иI(oм звеМo тy Мoвy' щo нaлiuyе щoнaйменrпе
20 мiльйoнiв нapoдy, кoли хс }Iapoдy менIIIе' тo це92

* Дp.C.Cмaль-Cтoць кий. Poзвитoк пoглядiв. 1927,
c. 52'  72,61; oлекоiй l l laхмaтoв. l864 p. t  1920 p.
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не я3ик, a TiДЬки Irapiччя, МoBa, }Iсapгoн. .цo цьoгo
дoпPoBaд}I(y€ пoЛiти ч tIе o слi пЛе tI НЯ й су 6, r|<TивI{ е
6aжaнgя o6еpнyти Мoви кollче в гoвipки iнrцoi
мoви!

3a нoвiцroгo чaсy гли6oкo виBчaIoться oкpемi
мoвнi яBищa й твopяться т. зB. iзoглoси, iзoфони й
т. iн., a Boни нiкoли не пpo6iгaIoть piвнoбiхснo в
oднiй мoвi, a пеPeтиI{aються й пеpехРещyloться пo
piзниx МoBax. Ha oснoвi вЛaсне цьoгo Мo)I(нa l\aBaTpт
зoвсiм iнrпi пoдiли сЛoв'янських мoв' i це певнo
незaбapoм 6yле зpo6лене. I взaгaдi сyсiднi мoви
сидь}Io з6iгaються мilк сoбoю, i ix вiдoкpеМити тaк
}I(е тpyДL{o, як TpyДllo вiдoкpемити oкpемi кoльoРи
в paйлyзi: кoлip iснyе' aЛе. IlеIvto}I(Ливo oкpеслити'
де вrII пoчинa €тьсЯ' a Дe кlнчa €тЬся.

Aнтpotroлoгiя яснo й дoк.пaднo дoBеЛa, п{o pa-
сoвo yкpaiнцi, poсiяни й пoляки _ це piзнi oкpемi
IIaPoди. Taк сaмo piзнi в Itих мoBИ' Ito)I(ЕIa сaмa в
сo6i сaмoстiйнa, a ддя .цoслiДy цЬoгo тpe6a 6paти
МoBy B цiлoмy: в фoнетицi, в фo.pмaх, в склaднi,
сЛoBникy' нaгoдoсi й т. iн. _ тo.цi тiльки випливе
пеPе.ц нaMи кo)кнa МoBa' як цiлiсть y сaмiй сo6i, як
Мoвa сaмoстiйнa. Пoчaтoк бaгaтьox МoBHиx яBищ
тpe6a Iпyкaти Ilе 3 BIIлиBy пaнiвнoi }IOви' a ще нa
пpaбaтькiвщинi. Як я вя<е пiдкpеслlовaв, нarшi пa.
м'ятки сягaIoTь ХI стoлiття i в ниx y)I(е знaхoдиMo
6aгaтo oсIloвIIиx pис yкpaiнськoi мoви. Aле тpе6a

ryт пiдкpесЛL7TvI, щo B MoBoзнaвствi rце й сьoгo.цнi
пoди6yсться непPaвильне, тiльки poсiйське, читaн.
Еrя стaPoyкpaiн.ськиx IIaМ'ятoк, a це веде lraс дo
пoвнoi нayкoвoi ПЛуТaНИtпvr. Haвпaки, кoли стapi
нarпi пaм'яTKиI ЧvITaTИ тaIс' як BoЕIи спPaBдi uитaли-
ся IIa нaIпих 3еl!IЛях'  тoдi пеpед ЕIaNIи виIIлиBa €

пpaBдиBa нarшa фoнетикa.*

* Див. мoю пpaцю ..УкpaТнськa виMoвa бoгoслyжбoвoгo тек-
сту в ХVII вiцi''. Bapшaвa, ..Елпiс'', |926 p.' т' |' c. 9_32.

Poсiйськi вченi тiльки з пoлiтичниx мipкyвaнь
ЕIaтягyloть yкpaiнськy мoвy .цo мoви poсiйськoi. A
мixс тим глибIпе BиBченI{я нarшoi мoвй пoкaзУ€, Щo
вoнa бaгaтьмa свoiми oзIlaкaМи нa6лиэкуетЬся скo-
pitп дo мoви сеpбськoi, a не poсiйськoi. I це вiдo-
мий фaкт, щo yкpaiнець, який не 3нa € poсiйськoi
МoBи' легIuе пopoзyмiсться з сеpбoМ, al{i хс з poсiя.
ниI{oМ. Ta й paсoвo yкpaiнець 6лиzкчиfl дo сеpбa. I
цlлкoМ мo]кЛивo' щo ЕIa пpaбaтькiвщинi в yкpaiнцiв
бyлo тpoхи iнIпе сyсiдствo, aнirrс вolro теПеp_. У вся-
кoмy paзi, в дyнaйськУ IIaInу дo6у ми сусiдyьaли з
сеpбaми, a не poсiянaми.

A вэке кoли yкpaiнськi племенa зaкpiпилися oс-
Тaтoчrro нa свoiх мiсцяx, Тo B ниx нiкoли хсoднoi тяги
нa пiвнiч не бyлo, _ тall 6yлo гipшe }Iсиття' тaй лicи
непp-oхo.циМi. Пpo цe пpaв.циBo пиrпе poсiйськиЙуe.
ний Poстoвцев: Киiвськa Pyсь..пo свo.iх l loпepедни.
кaх oДеP)I(aJIa B спa/цщинy всi PИсvI, пpитaмaннi для
4еP)I(-aB' щo пoстaЛи нa ii теpитopii в клaсиvlгy /\o6у
Й дo6у пеpеселенI{я нapoдiв: ix вiйськoвий i кoмеp.
цiЙниtl xaPaктеP' .ix 

стpем;riн н я нa6 лттзитись, скiл ькЪ
Mo)кнa' дo Чopнoгo Mopя' iх opiентaцiю нa пiвдень
i схiд, a не нa пiвнiч i зaxiд. Як кyльrypa скитiв i
сapмaтiв, як кyлЬтyPa гoтiв, тaк сaМo й киiвськa'. !
цивtлtзaцiя с пiвденrroro цивiлiзaцiro' пPoсякI{yтoЮ
схiдними елеМеItтaМи''.* Пpи TaкoМy стaнi немa й
мoBи IIpo якyсь тaМ спiльнy пPapyськy мoBy: мoви
yкpaiнськa й poсiйськa PoзBиBzUIися oкPеМo й сaмo-
стiйнo, oднa вiД o.цнoi незaле)I(нo.

oсь тaким IIIляxoM Пoстaлa yкpaiнськa I\4oBa, i
сePе.ц слoB'яtIських МoB зaвoювaлa Ъo6i oкpемe стa-
I{oвище' яK Мoвa сaмoстiйнa. Нaукoвиfl свiт свpo-

t М. P o с тo в ц е в ъ. Еллинствo и иpaнствo нa юге Poс.
с iи. CПб., l9 l8. {ив. iше: Пpoф. f  o т ь с.  ovеpк пo исTоpии lr 'a-
тeрlaльнoй кyлЬтypы Boстoчнoй Евpoпьr. Ленингpaд, I925;
[i. Д. Г p e к o в. Кyльтypа Киевcкoй Pyси.s4 oБ
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пейський скoPiшI визнaB yкpaiнсЬкy МoBy 3a мoвy
сaмoстiйнy' IIaпPиклaд: чеx ПaлaЦькийt 1830 p.'
Кoпiтap, ITTдgftхgp, Ф. Miклorшiu, [IIмiдт, Г ipт,
Бoдyен-де.Кypтене..й 6aгaтo iнrших*. Poсiйськi вченi
Bпеpтo зBaJIvI }т(PaIIrсьIry мoBy Еraprччям PoсlиськoI'
aле 6aгaтo 3 ниx тaкoж зд,aвнa пiцrли зa пpaвдoIo й
в.ИзIlaв,aJIvI нaIIIy МoBy МoBolo сaмoстiйнolo' ЕIaпPик.
лад: П. ЛaвpoвськиЙ' [aль, Cpезневськlаtl, Ф. Кoprш
i iн. A poкy 1905-гo.Й yся Poсiйськa Aкaдемiя нayк
сBo €Io ..Зaпискoro''rU визнaлa yкpaIнськy мoBy зa
МoBy сaмoстiйнy**.

Bopоги yкpaiнськoi МoBи чaсoМ твеp..Цили, нi6и
Boнa _ цe 

..Bи.цyn,Iкa aвстPo.пoльськoI lнтPиги'-
(М. Ioзефoвиu)l1. Пoдidiry дyмкy ця "3aпЪскa' '
Aкaдeмii нayк зBe .плoдoм нeyцTвa a6o злoбнoi ви-
ДyМки''.

л!тEPAтyPA
ПoдaIo ryт тiльки гoлoвнirце з лiтеpaтypи iс.

тopi i  нauroi  мoви. Пpoф. Iвaн o г i  е н к o. Iстopiя
yкpaiнськoi мoBи' т. I. Bсryп дo iстopii yкpaiнськoi мoви.
Кaм'янець-Пoдiльський, 1919 p.' 88 с.; П. )К и т е ц ь -
к и й. ovеpкъ звyкoвoй истopiи мaлoPyсскaгo нapЪнiя.
Киiв, 1876 p.,  IV+376 ст.; B. IП и м aнo B с к i  й. ovеpки
пo истopiи Pyсскиxъ нapьviй. ЧеpтьI lo)кнoPyсскaгo нa.
pЪviя в xvI-хvII вв. BapIшaвa' !893 p.; И.'И..oгiенкo.
itypсъ yкpaинскaгo язьIкa' вvlД,.2, Киiв' 1919 p.' 325 с.;
вид. 1.ше 1918 p.; Пpoф. с.  M. к у л ь бa к и н ъ. Ук-
paинскiй язЬIкъ. Кpaткiй oчеРкЪ истoPическoй фoнети-
iи и мopфoлoгiи, Хapкiв, 1919 p. '  l04 с.;  l .  C в с н ц i  ц.
киЙ.I1apиси з iстopii yкpaiнськoi мoви. Львiв' 1920 p.'
100 с.; Пpoф. п. o. Б y 3 y к. Кopoткa iстopiя yкpaiн-

ськoi мoви. I. Bстyп i звyvня. Oдесa, |924p.,60 с.;.Пpoф.
Дp. o,. Ц 9, " 

с с a. Пoгляд нa iстopiю yкpaiпськoi мoви.
Пpaгa, 1924 p.' 43 c.; А.A. lII a х м a т o в ъ. Кpaткiй
oчеРкъ истopiи мzrлoPyсскaгo (yкpaинскaгo) язьIкa //..Ук.
paинскiй lraРoд въ егo пРoIIIлoмъ и нaстoящемъ'. CП6.'
т .  II '  1916 p.; Aкaд. oл. III a х м a т o в, Aкaд.
4. к P.и-М с Ь к и й. Hapиси з iстopii yкpaiнськoi мoви.
Киiв' 1924 P., Iv +208 с.; A. A. tЦ a x м.aЪ o в ъ. ovеpкъ
,ЦpевнЪй.шaгo пepioдa истopiи pyсскaгo язьIка. Пеip.,
J..9ls p.' .Энциклoпедiя слaвiнсioй филoлoгiи'', вьrп. iI;
И o r.o _лс. Къ вoпРoсy oбъ odpaзoвaнiи pyсскихъ
нapЪviй. Bapшaв.a, "P..Ф. iB.", |ss4:Й o г o )l(: кi 

'o.'po-сy o-бъ-9!p39oвaнiи pyсскиxъ нapЬнiй й pyсскиxъ нaPoднO
стeй 

' l |  ̂ "ЖУPнaл Mин. Hap. Пpoсв." '1899 p.,  i<н. 4,
с.324-384; И o г o л<. Кypсъ иётopiи pyсскaгo язьIкa'
ч.ч. I-II-III. сПб., 19.09_til it, лiтoгp. .йдa""", tloве Bи-
дaння 1911_1912 p.; Й o гo хс. Bведенiе Bъ I(yРсъ истo-
piи py-сскaгo язЬrк.a. Cпб., 1916 p.; Пpoф. Пйpo Б y .
з y к. Hapис iстopii yкpaiнськoi мЬви. Bсryп, фoнетикi iмopфoлoгiя. Киiв, l927p. '  96с.; К. H i  м чи ioв.Укpa.
iiнськ.ий язик y МиI{yлoмy й тепеp. 1925 p., 2 вltд.,1926 p.;
ПPoф. €. T и м ч е н к o. Куpс iстopii укpaiнськoгo язи.
кa. Bстyп i фoнетикa. Киid, |927-p.'. |70 c.: вид. 2-re
1930 p.; C. C м aл ь- Cт o ц ь к и й. Укpaiнськa мoвa, i i
пoчaтки' Poзвитoк Ta xapaктеPистичнi IIPикМеTи |I [звo-
ни, Л.,.l933 p.; A. A. III a x м a т o B ъ. Bведенiе въ кyРсъ
истopiи Рyскaгo я3ЬIкa. Истopиuескiй пPoцессъ
oбP-aзoвaнiя Pyсскиxъ llapъuiй. Петp., 1916 p.; Пpoф.
Ц к. г-'p y H с' Ь к и й, Дoц. п. к. к oЬ aл ь o i. tlapиiи
з iстo^piiyкpaiнськoi мoви. Львiв, 1941 p., 355 с. Пpoф.
lвaн o г i е н к o' Укpaiнськa лiтеpaтypнa мoвa хvI-й сЪ.
B.]yy. ф91ет-и^кa' мopфoлoгiя, ск.'iaдй"' Bapпraвa, 1930 p.,
т. I-II. 520 +l92 ст.

* A. ж и в o ткo. Чyжинцi пpo кpaсy й бaгaтствoyкpaiнськoi i
мoвl l  / l  . .Хoлмський Пpaвoслaвний Hapoднiй Кaлендap нa
|944 p., ' '  Хoлм, с.  80-82; Iлькo Б o p щ a к. Евpoпa npo yкpaiн-
ськy мoвy xvII-xvПI cт. |/ Piдga мoвa, 1933 p., п. 2 i 8.

** ,{ив.: oбъ oтмъ}iъ стЪсненiй мaлopyсскaгo пeчатнaгo слo-
вa. CПб., l905 p. '  видaння Aкaдeмi i  наyк. '7 -,- 3.з033
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I-д IvIAЛoPoCIя

}IД'Iшi llД3ff}l:
РYGь-YкРeil{A.

{шAJrоРо$iж
в.йст.0n'. n.l.. c.{n!ь.rф Мc.tY . io.o naрбd.t €e*ri. _ fYсr. тr* з.мn r.

(.ве д.if| i|r;. т.i !.. i i П.. rY.|An i lY:nnql, {rl i l ц' B. t.Ф!ro flохoA*.n6л - п п|ft

|i l it i.ь.rl ..c']r*t n^.d'r' PY.r' {rо з.t!i lп^o 3 |х .г' 61.nY h.A Cхl^'tiП

с106.'п.{П li з.x^.^о тF п.д[|Y д.t*.if, щc Pv(L - ц} .nlrrAl cYnil..Pягn. n.iсn^.кl

r}ii'ii-#'ii *Тll.. 'l..h.':"J";::TA Тfl.]l*':l} ,жl;l^..ltlЁ#'1li;Pi.:tT.; "..i:Tl'1
iс' r loiсrилпl (Y n!. тi '. ldi]овдfiG)' нтд1.o 8.'яlьшx пoвanщ l..дY. xJш IIc{rlтonhn

ilт.nn.' { l.cnфnv 

^ixlpJ.| 

лnpoгil.{.!' i i lPxlьrv n.з.Y пoрYt i l. luоi .1nrш io,lь0I.'
пro.otx хo.т ' f lтf ln E.r 'вdc' lAni ' i  v к Ф. я.n. * lrпlrн 'е. сtotf l  т3o. l  l f{ l r  3 lA. loвяп,

tк
$ $Iaйстapшa нaзBa yкpaiнськoгo нapoдy й

йoгo пёpшoi деpхсaви _ Pyсь. Taк звaли ми се6е
.цoвгi вiки, тaк зBaли нac суciди й uyхсинцi. Haзвa ця
Hе нalltoгo пoхoдx(eння _ i i пPинеслo нaм o.цне
rпBeдсЬке' вapязьке пJtем'я, Pyсь, щo зaxoпилo B
IХ ст. BЛaДy :нaД\ сxiдними слoB,янaми й зaклалo ryт
пepшy дePx€By. II{o Pyсь _ це спpaвдi 6yли Bapяги,
нaйсrlльнiIпим.цoка:toм цьoгo € те' щo й тепеp зaхiднi

фiни IПвецiro звyть Ruotsi. Кpiм цьoгo, в дaвнiй
Укpaiнi 6улo нимaлo iмен BaPязЬкoгo пoxoд)I(ення'
нaпpиклaд: Propик, oлец Iгop i т. iн., rvroх<e, й Bo.
лoдймиp (y нaс yкpaiнiзoвaне), 6aгaтo BaРязьких
пpiзвищ згa.цy€ нarп Пoчaткoвий Лiтoпис; y дaBтIинy
!нiпpoвi пopoги мaли й вaPязькy I{aзBy пoPyч IIa-
Iпoi' .Цo.цaм дo цЬoгo' щo гpек Кoстянтин Бaгpянo.
piдний y Х ст. яснo вiдpiзняе в свoiм твopi pyсiв вiл
слoв'ян.

Aле 6aгaтo Bчених не пpиймaroть цiеi вapязькoi
теopii пoxo.ц)I(ення слoвa Pyсь, виcтaBляIoчи теopiro
слoв'янськy: слoBo Pyсь мiсцевoгo .цy)I(е .цaвЕIьoгo
пoxo.ц}I(енI{я' пop. нaIIIе pyсиЙ, a6o нaзBy piнки
Poсь. Bapяги, пpийrпoвIIIи lla Киiвщинy, дo пoляII'

зacTaЛуI в)I(е тaм Pyсь, i незaбapoм i сaмi сTaJIvI Pу-
сaМIз,l як iх звyть гPеки. Уxе Гyстинський Лiio-
у'.|2 ХVII в. i"еpд,'', щo 

"uJ*u 
Pyсь пoxoдить.oт 

Pъки, глaгoлемьIя Poсь''. Бyли вapяги й нa пiв-
нoнi, в землi Hoвгopoдськiй, a пpoте тa земJIя 3a
.цaвнix uaсiв Pyссlo нiкoли не звaлaся, a це пePекolr-
лиBa oзнaкa' щo нaзBa Pyсь пpистaJIa Дo вapягiв нa
Киiвщинi. Caмoi Pyси в скaндиI{aвських сTopoнax
i дoсi не вiдIшyкaнo. oсь тoт"ry й Iпaтiiв Лiтoпиёl3 пiд
898 poкoм piIшyuе зaявля€: ..a слoвЪнскъ я3ьIкъ и
pyскьrй _ o.Цинъ''.*

Bapяги.скoPo B IIaс зoвсiм зyкpaiнiзyвaлиcя й
пеpестuUIи 6уи чlкинцЯМи. A сaмa нaзвa Pyсь спеp-
IIIy зaщепилaся тiльки нa племенi пoляtl' a вxсе вi.ц
тиx Boнa пorпиРилaся I{a всIo .цеP)кaвy. IT{o нaзвa
oдIroгo тrлемен.i передa€тЬся.всЬoМy нapoдoвi, всiй
деpхсaвi, це в iстopii звичaйне яBище. Taк, нaзвa..слoв'яни'' бyлa спoнaткy l{aзвolo тiльки oдI{oгo мa.
лoгo IIлеменi, a пiзнirп cTaлa нaзBoro всiх пoдiбниx
близькoмoвI{иx IIлеIvtен. 3a 6oлгapaми й yся ix деp-
xaвa, нaвiть слoв'янськa, 6yлa IIaзвaI{a Бoлгapiеlо.

oтoх Pyсь _ це пеpшIе IIaзвa сaмиx пoлян' a
пoтiм всiеi нaдднiпpянськoi дep)IсaBи. Haзвa ця
пaI{yBzUIa гoлoвIlo нa пiвднi, a цa пiвнoчi вoнa piд-
кa й мaлo знalla. Pyсь спouaтку tly Haс _ це гoлoв-
нo Киiвськa 3еN{ля (КлIoневський' I, 126); aлe нaIшi
племiннi нa3ви незaбapoм пpизa6улиcя, й yся пiв-
деI{Ira ДеP)IсaBa стaлa зBaтися Рyссrо.

Iпaтiiв Лiтoпис яснo свiд.rитЬ' щo нa пiвнoчi
poсiяни вiддiляли себе вiд Pyсi: ..Poстoвцi, i сyз-
.ц.aльцi, i пеpеяслaвцi с'iхалиёя к Boлoдимеpy (нa
Клязьмi) i piпra: Князь нarп y6ьен, синoк €гo Мaл B
Hoвi Гopoдi, a 6paтья егo в Pyсi'' (c, 40ф, _ T}"T яснo
видiляеться Pyсь вiд пiвнiuниx кpaiн.

i. Бa1alo дoвoдiв пpoти нoрмaнськoi чи вapязькoТ теopi.i
пpoф. M. Гpyurевський в cвoiй..Iстopi i" ' ,  т. I, вид.3, l913.p.
'l*
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Haзвa Pyсь з цеЕIтPy пoсyнyЛaся пo всix oкpai-
нax i мiцнo тaМ зaщециJIaся, IIaпPикЛat, y Гaлининi,
нa 3aкapпaттi, де впеPтo тpимa€ться ще й сьoгoднi.

Кнiзi Ptopикoвoi динaстii, a тaкo)I( yкpaiнськa
кoлoнiзaцiя paнo зaнеслИlнaзв,у }сь i нa пiвнiн (пop.
Cтapaя Pyссa в Hoвгopoдщинi), де вoIIa спo.чaткy
мaлЬ зaщепvrЛacя Й 6yлa чy)I(oЮ. Зa ХIV-ХVII вiки
пiд слoвoм ..pyський'' чaстo poзyпliIоться yкpaiнцi й
6iлopуcи, a в ХVI_ХVII вiкax слoвoм 6iлopyси чaстo
lв,aЛИ yкpaiнцiв.*

Cусiди й vyхсинцi, нaпPиклaд' гPеки, apa6vт й
iнIпi вrке з VIII_IХ вiкiв звyть IIoляIl a6o всrо цент.

P1"ч"y Киiвськy зeмЛ.Io Pyссro.,Taк сaмo нarцi князi,
пiзнirш князi литoвськi, звyть се6е князями PyськиМи.

Ha пiвнoчi, в Мoскoвii, нaзвa Pyсь, Poссiя зaще.
ПvIЛaсЯ гoлoвIlo зa чaсiв Петpa I (|672_1725)14, 

"ЧoМy цaPеBi дoпoмaгaли виxiдцi з Укpaiни.
CлoЪo Укpaiнa, щo зaсryпилo в нaс Pyсь, вiдoме

3.цaBньoгo нaсy. Cпеpштy визнaчaлo Boнo пoгРaIIич.
uя (див. Iпaтi iв Лiтoпис, c.  4З9, 447, 4g0,586); тaк
сaмo yкpaiнolo зBaли пoгPaтIиччя пoляки й poсiяни.
Кoли yкpailtськa 3еМля' гoЛoBтIo Киiвщинa, cTaЛa
небезпечним пoгPaIIиччям 3 тaтapaми' ЕIaзBa Укpai.
нa ЗPoстa € й мiцнiе, яI{ oкpесленa нaзBa.

Iпaтiiв Лiтoпис пiд l187 P. з пPивoдy смеPти
кIlязя пеPеясЛaBськoгo Boлo ДvIN|vIpa Глiбoвичa,цoдa€:
,.ПлaкarпЪся пo нем всi пеpеяслaвцi, 6i 6o князь дo6p
i кpiпoк нa paтi, i rvryrкествoм кpiпкoм пoкaзaся, Bся-
кими дo6po.цiтелми нaпoлIIен' o нем жe Уlсpа,iнa
мнoгo пoстoнa''. B якoIrty сaMе знaченнi вхситo ryт
сЛoBo Укpaiнa, тPyднo сr"aaaTИ' _ Мo)I(е' тaк нaзвallo
гpaничI{y ПеpеяслaвсЬкy зеMлIо; aЛе I{е BикJIIoчеIIo'
йo ry"г це нaiвa й rпиprшa _ й землi Киiвськoi. Bзa-
гaлi в дaвниI{y слoBo ..рpaiнa" Bизнaчaлo якyсь 3ем.

лIo' стopoЕy' кpaй. .(pyry згaдКy пpo Укpaiнy,цей xсе
Лiтoпис пoдa € пiд |2|3 Poкoм' poзпoвiдaIoчи' щo
IсIlязь laнилo,.Пpvlя' Беpестий, i Угpoвеск, i Bеpе-
щин, i Cтoлпс, Кoмoв i всrо У к p a i н y''. Tyт Ук.
paiнa визнaчa€ пеBI{е oкpеслений кpaй.

3aзнaнy ще, щo цеPкoBЕIoслoв'янське 
,.пpiиде

B ПPе.цъль (гpецьке oеia= кlaф iyлeйскiя'' Пеpесoп.
ницьKa €вaнгелiя 1556 p.I5 пеpeклaдaс: ..пpиrшoл в
yкpaiни иуДeйския',.

oсь тolлy немa пiдстaв зBaти стaPoдaвнIo нaшIy
деР)I(aвy кoIIче тiльки Pyссro, a мовy нaruy тiльки
PyськoIо' кoли в)I(е тoдi 6yлa й дpyгa нaзва' Укpai-
нa' щo пiзнirц зaпaнyBaлa нaд iнпrими. Haпpиклaд,

Пepесoпницькa €вaнгелiя r556-r56r poкiв, pyкoписнa, Матвiя
poздiл 19. Ту"г слoвo "yкpaiнa" _ 3еl'ля, кpaй, o6лaсть. Знiмкa

зМeнIшенa нaпoлoвинy

* Див. Lroю моIroгpaфiю: . .Poзмежyвaння пaм'ятoк yкpaiн-
ських вiд бiлopyських'', l934 p.

цffi.й'
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PoсiяEIи пицrrтЬ пo сBoix нayкoвих пpaцях: ..Pyсскaя

истopiя'', a6o.Иcтopiя Poссiи", зoвсiм вiдкидarovи,
щo zDI( дo Петpa I ix деpхсaвa звичaйнo звалaся Мoс-
кoвiсIo. B пpaцi М. ГpyIпевськoгo ..Iстopiя Укpaiни-
Pyси" слoвo Pуcи 6улo 6езyмoвнo I{едoРечне Й зaЙ-
ве, й вoнo BvIKIIvЛ<aJIo tlемaЛe бaлaмyтствo в нaзвi
нaцroi землi, 6o зa ГpyrпевсЬким дoвгo po6илийpo6-
Лять те сaме й iнIшi.

Зa пiзнiIших чaсiв вrl(ивaння слoвa Укpaiнa в
poзyinriннi всiеi щpaiнськoi землi стaе Bсе нaстirшим,
це6тo нaЗBa мaлoi мiсцевoсти пеPеIrесЛaся нa всIo
кpaiнy, щo в iстopii явище звичaйне. 3a Бoгдaнa
Хмeльницькoгorb ця ЕIaзBa чaстa вхсе й пo oфiцiй-
EIиx aктaх. Пoчинaroчи з ХVII ст., чy)rсинцi дyrке ua-
стo зByть нaIIIy зеMлIo Укpaiнolo. Taк нaпpиклaд,

фpaнцyзький iнrкенеp Бoплaнl/, щo 17 лiт (1630-
1647) пpolкив нa нarпiй землi, зве ii зaвxди Укpaiнa,
a Elapoд ii yкpaiнським. Taк сaМo 3вyтЬ нaс в вiкax
xvII-хvIII i piзнi iнlшi яyxсинцi: пoсли, пoдopoxнi,
кyпцi й т. iн. I{iкaвo' щo B Гaличинi тa в 3aкapпaттi
чaстo Зв.aЛИ HaдднiпpянщиI{y тaкoл( Укpaiнa, yк.
paiнцi, a ce6e lв,aДvl PусvlНa|vlИi видIlo' I{oBa tlaзBa не
пIBи.цкo ЦrИPvlЛaсЯ пo oкpaiнax нaIшoi собopнoi
землi. Ha стapих МaIIaх ХVII ст' все мa€Mo Укpaiнa.

У нarциx ЕIaPo.цЕIих пiсняx, oсoбливo дРке дaB.
нix, a нaдтo з вiкy ХVI-ХVII, uaстo B)I(иBa€тЬся сЛoвo
Укpaiнa, aле звичaйнo Як нaзBи Землi Киiвськoi чи
3емлi Кoзaцькoi. Haпpиклaд, у Гaлинvтнi спiвaroть:

oй Mopoзe, Mopoзeнкy,
Til пpeслaвний кoэaче,
Гей' зa тo6oю, Mopoзeнкn
Bся Укрaiнa плavе!

Tе сaме й пo 6aгaтьox iнrциx пiснях' нaпP.:

Aле вxе з XIХ стoлiття, 3 пoчaткoМ нalпoгo нa-
цioнaльнoгo вiдpoдlкеtlня' сЛoвo Укpaiнa зaщiп-
лIo€ться все мiцнiIшe й глибIше, i тепep тiльки де.
якi зaкapпaтськi yкpaiнцi щe вIIеPто звyть сe6е
I(aPпaтopyсaми. 3мiнa нaзBи Pyсь нa Укpaiнa не пpo-
xoДИлa B нaс легкo й викликaлa пoмiтне 6aлa-
Мyтствo (нaпpиклaд' спoчaткy стoяв 3a BдеP)KaIlrrя
сЛoвa Pyсь нaвiть M. flpaгoмaнiвIE).

З ХIv ст. вxo.цитЬ B y)китoк нoвa тIaзBa нalцoгo
кPaю, lVIaлa Pyсь, Мa.пopoсiя. Пoстaння цiсi нaзви
пPиписy€тЬся гpекaм' якi знaли вlке двi Pyсi, пiвнiннy
й пiвденнy, ft стaли Укpaiнy зBaти Мaлoro Pyссro,
Mikra Rosia, цeбтo Pyсь стapшa' пoчaтKoвa, oсIIoB-
нa, дaвнirпa, бo Pyсь пiвнiчнa 6yлa для ЕIих IIoBoIo.
Улсe Iopiй II (t1340 p.), князь Гa;rицькo-вoлинcькиtt,
пiдписyвaвся: ..3 Бorкoi Лaс|<И пPиPoД)кениil к:нязь
уceя Мaлия Poсii'' (Apкaс, с. 89). Ha гpaмoтi 1335 p.
вiн пiдписaвся: Dux totius Russiaе Мynoris. У гpaмo.
тaх цaPгoPo/цсЬкиx пaтpiяpхiв, пoчинalочи з |347 p.,
Гaлицькo-вoлиHське князiвствo чaстo зветься Мa-
лoro PoсiеIo' в пpoтистaвЛеIll lя МoскoвсЬItиМ 3еМ-
лям. Taкa теpмiнoлoгiя 6улa дo6pе зIraнa гpекaми'
бo в ниx 6улиМaлa й Beликa Aзiя, Мaлa (нa Балкa-
нax, стapa) й Beликa (в Iтa;rii, нoвa) фецiя.

Пo 1654 p. Poсiя чaстo 3Bе в}l(е нaс Мaдoro Po.
сiеro; тpoхи пiзнiIпе ця l{aЗвa зaщiплloсться 3a Геть-
МaEIщинoIo' a пoльське Пpaвo6еPе)к)кя звeтЬся
пo-.цaBньoМy Укpaiнolo. 3вичaйнo, в цей чaс y)I(е
з,a6yЛocЯ' щo слoвo ..Maлa'' BизIlaчa€ стaPiшIa, oснoв.
Цa' пoчaткoBa' яK IIРoтoтип.

oтoxс, нaшIa мoвa здaBlra зBaлaся мoBoIо Pyсь.
кoю' тeпеP ми ii звемo yкpaiнськoro. Haзви Maлo-
poсiя, МaJIoPyсЬкий, мaлopoс тепеpiIпнiй yкpaiнець
спpиймaс як o6Рaзливi для сe6е.

Пiвнiчнo-схiднi слoв'ЯНИ, ЯК кaзaв я вище, 3a
стaPиx чaсiB чaсoМ тaкox( звaJrи се6е Pyссro' aле це
6yлa для I{их чy)кa' не iстoтнa, з пiвдня зal{есенa

Koзачe-сoкo.ltе, вiзьми мeнe з сoбoro
Нa Bкpaiнy дa^eкy.
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ЦaзBa. Tр скopo пoсTaЛa нaзвa _ Moскoвiя' ЕIapoд
Мoскoвський. Miстo Moсквa BпеPIIIе згaдy€ться B
Лiтoпиcу в I|47 poцi' I з тoгo нaсy Moсквa Bсе Poз-
Poстa€ться ' 

cTaЛa сильIlиlll князiвським y.Цiлoм, a
пiзнirце flъел*lкvтм князiвствoм. [, влaсне, кoли Poз.
PoсЛaся Moсквa, тo вoЕIa нal<klвlуЛa свoro нaзвy всiй
пiвнoнi, всiм тим y.Цiлaм, якi пoпi.ц6ивaлa пiд свoro
ьлaДУ, I вrrсе в хvI_xvII-xvIII вiкaх vyrrсинцi _ пoс-
Ли' цo.цoPo)кll l ' кyпцr и lн. _ 3aв)I(ди звyть цIo
деP)IсaBy Мoскoвiя, a ii меrшкaнцiв _ мoскoвiти, aле
Пoднiпpoв'я вoни звyть Pyссlo a6o Укpaiн.o'o. y
пiвденниx слoв'ян ще з дaвЕIьoгo чaсy зaкopiнилo-
ся ..мoскoвa'', ..Мoскoвец'', y тyPoк ..tvtoскoв'' (Пипiн,
Етнoгp.,  III '  306).

I тiльки з Петpoпr [ пoмaлy змiнroеться стaPa
нaзвa Мoскoвiя нa стaPy yкpaiнськy EIaзBy Poсiя, в
чoмy дoпolvtaгaлo Петpoвi йoгo yкpaiнське oтoчеI{.
ня. 3 xvlII ст., з чaсiв цapицi Кaiеpини IIl9, ця нaз-
вa Poссiя, pyський, poсiйський, poсiянин yх(е силь.
нo зaкpiпилacя й сTaJIa Bседеp)I(aBIIoЮ.

Poсiяни здaвнa lв,aлvl yкpaiнцiв пo-piзнorиy, нaй-
чaстiIпе p1са,лlu, pусъlсtt,t*u; пiзнiIце, в ХVI_ХVIII вiкax
зBaJIи лt,алopoсiяtt,а.t"lш, нфкacant.и (...rеpкaсiцIки'' ), a тo
tl 6iлopусaми' a з vaсy Петpa I звaди згip,Цливo й

'сo'с!LсIJуc|l' 
_ вrд тoгo чyoa' щo иoгo кo3alси' ItaсЛrдylo.

ни дaвнix мoнaхiв, |,oсvIJ|И нa BигoлеEIiй гoлoвi. Пo
пoвстaннi гетьМaнa Мaзепи20 r708 p. poсiяни стa-
JIvt lautvlрpaiнцiв Jflсurсnuнцяilи, a рpaiнцi poсiян _
IcaцanсIJ|4II' цебтo piзникaми (вiд тaтapськo-apa6-
ськoгo kassab _ ]vt,яc,l!,l1.,lс, piзншrc). Пoдяки звичaйнo
lвaЛvI yкpaiнuiв pyсинaми. Чaсте в yкpaiнськiй
|rдoB| J.|,oс'ссu|ъ BизI{aчa€ ЕIе тlльки мoскoBця' aJIe k|
вiйськoвoгo' сoл'цaтa yкpaiнця; a це свiдчить' щo
yкpaiнцi впiзнaли poсiян гoлoвнo чеPeз iхнiх
вoякlB.

'{oiстopинIly 
нaзBy lrauloгo кparo Capмaтiя в

ХVII вiцi вoскPесиЛи 6yлитуpки' IIaзиBaIoчи Iopiя

Xмельниченкa2l князем сaPпraтським. B ХVII ст. не
piдкa бyлa й нaзвa Poксoлянiя.

B нayкoвiй poсiйськiй лiтеparypi lв;aЛИ Укpaiнy
щe Ioгo.зaIIaДний кpaй, aбo кpaй roлснo-pyсскiй.

лIтEPAтyPA
Б. Б ap в i н с ьки й. 3вiдки пirдлo iм'я Укpai.

нa. Biдень, 1916; Л. [.{е г ел ьс ь к и й. 3вiдки взялиcя.t
щo знaчaть нaзви "Рyсь" i "Укpaiнa". Львiв, 1907; B. C i -
ч и t l  с ь к н й. Haзвa Укpaiни. Aвгсбypг, 1948 p.;
D. D o r o s е n k o. Diе NamЬn Rus, Rusland,Ukrainе-in
ihrег historisсhеn und gеgеnwartigen Bеdеutung ll 3aпvlc.
ки Укpaiнськoгo Hayкoвoгo Iнститyтy в Беpлiнi' т. III,
l93l p.; C. lII е л у х и н. Cлoвo "Укflaiнa''.в Пеpесoп.
ницькiй €вaнгелii. {ив.: 

..Hayкoвий 36ipник в 30.тy
piuницlo нayкoвoi пpaцi Пpoф. Д.pa Iвaнa oгiенкa''. Bаp.
шaвa, 1937 p.' с. 190_205; M. Г pyIII е в с ь к vl Й. Beли-
кa, Мaлa i Бiлa Pyсь l| "Укpaiнa''. l917 p. Киiв. Пpo нaIшi
нaзBи диB. ще дaлi в poздiлax Iv' Ч vI' VII i iн.
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БЕ-
Ё E[еprше нilк пpисryПvrTvl Дo oпoвiдaння пpo

poзвiй нaIпoi.лiтеparypнoi МoBи' спиIlIoся дoкладнilш
I{a виясtlеЕIЕll' щo тaке мoвa ЕIaPo.цнa' a щo тaке Мo.
вa лiтеpaтypнa.

1. HAPoдHA tvtoвA
як дxвpвлo лlтЕPAтypнol

У пpoцесi тBoPення всеyкpaiнськoi лiтеpa-
rypнoi мoви зaв)I(ди пPиxo.циМo,цo нaйвaэкнitшoгo зa-
сa.цI{ичoгo питaЕIня: якi дlкеpела пoкЛaсти в oсIIoBy
цiеi мoви, нa чiм poсTе кo)кнa лiтеparypнa мoвa? Ha
це питaння Ми вr'Iv{aBI{a мa€Мo гoтoвy BrдПoBrдЬ: Iraи.
мiцнirпa oсI{oBa й нaйвaхснiIший rpyнт лiтеparypнoi
мoBи _ МoBa нapoднa' щo зaьсiди ПPaBитЬ для лiте-
parypнoi зa нaйпеplпе.ц)I(еPеЛo. oсь це питaнI{я _
взaемoвiднocltНvl мiх< мoвoro ЕIaРo,цнoЮ й лiтеparyp.
I{oIо * я й хouy пopyЦIити в цiй свoiй стaттi.

Кorкнa лiтеparypнa мoBa opгaнivнo BиPoстa€ 3
Moви )киBoi нapoднoi тaк сaмo' як IoЕIaI( Bиpoстa€ 3
ДИTИtrИ. Пoчaткoвolo oсЕIoвolo лiтеpaтypнoi мoви
звичaйнo стa€ oдиtl якийcь нapoдний гoвip, iстo-
PичtIo сильнiший вiд yсix iнrпиx; звичaйнo Це гoвip
тoгo плеМеHи' щo o6,eднaлo кpyг себе пoлiтичнo чи

кyЛьтypнo всi iнrшi. Taкий пaнiвний гoвip з бiгoм
чaсy стar кyльrypнiIш vlilr i 

'6iльlл Рo3BиIIеIIий вiд yсiх
iнIпиx;.менIпi гoвopи дo6poвiльнo тyляться Дo цчo.
гo пaнlвнoгo' чePез щo гoBlpкoBl BlдМrни B 1!loв1 3
чaсo}t зaтиPaloться все бiльIrrе тa бiльIпе. ..IT{o гopo,Ц
пoстaнoBить, нaтiм i пpигopoди стarryть' _цe6yлa

Й е gaula пaнiвнa фopмyлa не тiльки pеaльнoгo бy-
деI{нoгo 2Iсиття' ale й )киття дyxoвoгo; нa цiй xсе

фopмyлi зPoстаЛи й yсi лiтеparypнi мoви свiry. Бeз
цьoгo пpoцесy IIе пoстaBzrЛи б нaцii, як сцiльнoтa
близькиx пЛеМеI{' 6o хс y poзyмiння нaцii нaйпеpIше
вxo.цить дoбpoвiльнa спiльнiсть не тiльки свoix
Pеzlльниx )I(итт€виx iнтеpесiв, але й спiльнiсть дy-
xoвa' a в тiм i MoBнa; 6ез мoвнoi спiльнoсти tIе Мo)I(е
6yти нaцii. Лiтеpaтypнa Мoвa й с ..ця спiльнa Bсенa.
цioнaльнa Мoвa'', цебтo мoвa o6'еднaнoi нaцii, opyд.
,ця нaйдoцiльнiтпoгo пopoзyмiння для всiх oкPеMиx
пЛемеIl з iх гoвipкoвиМи МoBaМи.

Cпouaткy )I(ивa мoBa пaнiвнoгo плеMеIlи 6iльur.
*.е'.T дoqPе зaдoвoлЬI{яе пoтpе6y д)т(oвoгo }Iсиття
цiлoi нaцii; але скopo виявляIoтЬся й недoстaчi пo-
чaткoвoi Мoви' i iх звичaйнo IraпPaBляIoть зaпo-
3ичеI{няМи з iнrпиx гoвopiв aбo з сyсiднiх мoв, a6o
й твopнiстro oкpеМих письмеI{Itикiв. З кyльтyPниМ
зPoстoм нaцii безпеPеpиBнo Poсте й ii лiтеparypнa
мoвa; цей зpiст мoхсе 6ути тaкиЙ cильниtl, щo лi-
теPaтypнa мoвa пoмiтнo змiнroсться зa кoжнoгo пo-
кoлiння, цебтo Зa кo)IсЕIих п'ятдесят лiт, i звичaйнo
д;tлеIсo вiдxoдить вiд свoсi хсивoi МoBи' щo нa нiй
3Рoслa вoнa.

2. Poзвитoк лlтEPAтyPHoi мoви
HE tvloxнA l.pyнтyвдти тlлЬки
нA 1иoвl сЕлянсЬкlЙ

Пpoстий I{aPoд зaB)кди сильнo вiдстaе
IсyльтyPнo вiд свoеi iнтелiгенцii; тaкa сaмa piзниця
й цoмilк Мoвoto нaPoдy тa йoгo iнтелiгенцii. )Кивa
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нaРoдЕIa lvtoвa IIiкoдvI Н'e йte B IIoгy 3 мoвolo лiTеРa.
тyРIIoЮ' _ ця oстaнI{я Bсe дaлекo BипеPеДrсy€ ii.
Пpoстий llapoд' oсo6ливo I{еIIисЬМеIItlий чvl мzUIo-
письмеIIЕIий, зaв:кди дy}(е кol{сеpвaтивний y всЬol\try
сBo€Itdy хситтi, a в тiм i в мoвi; нaBпaки' iнтелiгенцiя
в свoiй бiльrшoстi Bсе rloсryпoвa, a ii мoвa цIиPoки.
Ми кpoкaМи IIеBпиЕIIIo пpямy€ BпеPед. .Дyхoвi пo.
тpеби селяrrствa звичaйнo невеликi, i ix легкo зaдo.
Boльня€ жиBа гoвrPкoBa Мoвa; зoвсlм E{ете в дyxoBlм
}I(иттl rIlТелlгеIIц1I: lI кyЛьтyPнl пoтPеOи oкPеМих
IIIиpoкo poзвиI{ениx oдиIlиць _ yчеIlиx' пoетiв,
письМеЕIникiв _ вимaгaroть гли6oкo й тorrкo Poзви-
ненoi МoBи. Кyльrypнa piзниця пoмixс д}D<oBиМ )I(ит-
тяМ селянствa й йoгo iнтелiгеrrцii зaвсiди е й мipи.
лo piзницi Ivroви нaPoднoi вiд мoви лiтeparypнoi.

Taким чиfloМ' IIaPo.цЕIa мoBa' Мaти мoви лiтеpa-

rypнoi, зaвсiди сильI{o вiдстaе вiд неi в свoiм зpoс.
тaннi. I{я вiдмiнa нaйпеpIлe пoстa €  з uислa слiв,
пoтpiбних для 6yдeвнoгo )I(иття' _ слoBник пPoс.
тoнapoдE{ий окpемoi o.циницi зI{aчнo менцrий вiд
сЛoвцикa мови iнтелiгентa; слiв aбстpaктIIих тa

фaxoвиx вiн зaвсi.ци мaе небaгaтo; певнi вi.цмiни
пoстalотЬ i в фopмaх; )I(иBa MoBa кoхa€ться B бaгaт-
ствi нaйpiзнiIшиx фop'' тo.цi як мoвa лiтеpaтyPЕIa,
кеPoвaнa кoнсePвaтивllolo гPaМaтикolo' все пPяIvfy€
дo yстaлениx oдI{aкoBиx IloPDr' щo .цoBoдить дo
3МенIIIеIIIIя ЧvrcЛa фoP'. Biдмiни мoви нapoднoi й
лiтеpaтypнoi в склaднi звичaйнo мaлi.

Iз yсьoгo Bище скaзalloгo стa€ }Iaм ясtIе Bзa€Ilto.
вiднoIшення пoмirк МoBolo нaPo.цнoю тa лiтеparyp.
нoю. У нaс чaстo пal{y€ пoгля.ц' нi6и нapoднa l{oвa _

тo все для мoви лiтеparypнoi, a звiдси чaсoм виIIли.
вaе нaвiть фетиrшизyвal{ня сеЛяtlськoi мoви. I{е
явне пеpебiльшtення, 6o ..6езoгляднa opiснтaцiя нa
селянськy мoBy тaкa x.6езпеpспективIlo o6меrкенa,
як' скaхrмo' oPl €Цтaцrя в oyдlвництвr Ila сеЛянсЬкy
хary'' (,.Кyльтypaщpaiнськoгo сЛoBa''. Киiв, l931, l.4).

Cелянськa МoBa _ кoли 6еpемo МoBy oдиницi _ 3Bи-
чaйнo вбoгa лексикальнo, не виpo6ленa фopемrro,
6лiдa cклaдневo; opiенТУBaTvlcЯ тiльки нa тaкy МoBy
мoэrсе xi6a тoй, xтo Еlе зIIa€ пpaвдиBих дopiг poзвoIо
й rкиття мoви лiтеpaтypнoi. Cелянин зaвсiди нaслi.
дy€ мoвy сильнirцoгo, oсoбливo *пaнa''; i кoли цим..пaнoМ'' е Лк)ДvlНa чy)l(oМoвнa' Мoвa селяtlськa пo.
мiтнo псy€ться. Hе fliлкi випa.цки' кoли сeля}Iи' _
oсoбливo 3 тиx' щo тPoxи пoнIoxaли 6yли мiськoi
КyIIЬтуPvII a Еядтo poбiтники, _ гoBoPять зoвсiм не-
чистolo мoBolo '  гoвoРяТь пPoстolo мirшaнинoro.
opiснryвaтvrсЯ ga тaкy МoBy _ цe йти пPoти lacaД-
ничиx oсI{oв свoеi мoви.

Tiльки кyльтypa й свiдoме стaBдення .цo мoBи
нa.цaloть iй пpaвдивиx щиPo нaцioнальних oзI{aк.
oсь нa це яскPaBий пpиклaд. У TITевченкa 6yв стap-
шиiт 6paт Микитai o6иДьa вoI{и виpoсли в oднaкoвих
yМoвиЕIax' aле I{e 6ули oднaкoвoi кyльrypи, бo Ta-
paс rrиBся. Tapa9 I{e paз писaв 6paтoвi з Пете-p6ypry,
IIPoсячи вiдпoвiдaти йotrгy piднolo МoBoIo. Haпpик.
лa4' Poкy 1839-гo пиrше вiн Mикитi: *Тa 6yль Лaскaв'
нaпиIIIи .цo Ilrене тaк' як дo тебе пиIIIy, _ IIe пo-мoс.
кoвськolvfy' a пo-нalпoМу,, ' (Лиcтувaння T. TТIевчен.
кa' Bидaння Aкадемil Hayк, 1929, т. III, с. 4). Микитa
вiдписaв, a нa йoгo незгpa6нy rwrcaНИНУ ITIggч6ццg
тaк вiдпoвiв: ..Бpaте Микитo, тpeбa б те6е IIoлaять...
Я твoгo письМa EIе Bтopoпalo'_ чopт.знa пo.якoMy
ти йoгo скo}rпoнyBaв: нi пo.нauloMy' нi пo.мoскoв-
сьIсoМy' нi се, нi тe... A я ще тебе пpoсив, щo6 ти
писaB пo-свo€Мy' щo6 я xoч з твoiм письшroм пo6a.
ЛaкaB нa vyrкiй стopoнi язикoM лrодським' ' (с. 5).
oцей IIPиI{Лaд неxaй бyле oстopoгolo всiм тим' щo
в.спpaBax лlтеPaтyPнoI мoBи xoтятЬ opr€нтyBaтися
тlльки нa МoBy селяI{сЬкy' щo IМ сеЛянськa Мoвa
o.циницi чи якoiсь мaлoi laКУTvIItИ пPaвитЬ зa нaй-
кPaпIy нoPIvIy лiтеparypнoi мoви. TIIggчgцц6 ще не
зIIaB' щo не кolкний селяIIиII мa €  Чистy й дoбpy
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Мoвy' щo 6aгaтo 3 них пoслyгoBy€ться незгpaбнoro
мirцaнинoro й нiякoгo poзyмiння rrpo vистory свoеi
МoBи зBичaйнo не мaе. Bзaгaлi хс piзниця мiхс мoвoto
IraPoдIrolo й мoвoro лiтеparypнolo тaкa сaмa, як мix
мyзикolо l{aРoДнolo й мyзикoro xyдo)I(I{ьolo, хoч ця
oсTaI{rUI Мo)Iсе скJIa'цaтися r з пеpBнlB нapoД'I{!D(' як тo oa-
tlимo' ска)кемo, y Лисенкa22, йiнки23 чи в Cмeтanlи24.

з. HAPoднA tvloвA в свoiЙ цlлoстl -
цЕ oGнoвA 1vtoви лlтЕPAтyPнol

Алe Й o6меxення вapтoсти нapoднoi мoви
B Poзвиткy мoви лiтеparypнoi не слi.ц непoтpiбнo
пеpеdiльIшyBaTИ' як це тепеP po6лять y Сxiднiй
Укpaiнi чи ЕI-е зa пPикЛaдoм чеськoi lroвoгpaМaтич-
нoi rпкoли, 6o це тaк сaN{o.цoпpoBa.ц)Iсy€ дo Iпкi.цли-
вих нaслiдкiв. Tpебa глибoкo вiдpiзняти мoBy olсpе.
мих o.циниць iз нapoдy вiд мoви всьoгo нapoдy. Taк,
IlroBa oкpеMиx селяFI дy)ке чaстo МaлoBaPтa' I{ечис.
тa, вбoгa; aЛе цЬoгo I{e мo,кЕIa скalaTИ гIpo нaPoдI{y
Мoвy як цiлiсть: вoнa зaB)к.ци 6ataтa нaЪiть лекси.
кaльнo, 6o чoгo нe Мa€ oднa o.циниця' те знaxoдиMo
в дpyгoi, чoгo неMa в o.цнiй мiсцевoстi, те мa€Мb B
iнrлiй. Cлoвник цiлoi нapoднoi мoви нaдзвиuaйнo бa-
taтиiт' _ тpе6a тiлькrzйoгo дo6pе зI{aTи. Бiльтше тoгo,
IrapoдЕIa МoBa як цrлrстЬ _ це IlеBичеPпlIе .ц)ItеPелo
цlлIощих сoкrB .цля Po3Bиткy Мoви ЛlтеpaтyPнol' _

тpебa ii тiльки зЕIaти й yr'riти викopистaти в цiлoтшy;
пPoтиBIle тBеplI)кeнEя чеських гrеI{иx' зrypтoвalrиx
y ..Пpaзькoмy ЛiнгвiстиЧнoMy Цp'*y''' yBa}IсaЮ 3a не-

дoBе.цене i нa фaктax не вrPyнтoBaне (див.: Spisovna
сеStina ajarykova kultura. Пpaгa, |932).

Укpaiнськa лiтеpaтyp.нa МoBa в oснoвi свoiй -
)I{иBa Irapoднa МoBa I{-аддI{rпPянсьI{a' гoлoвнo киrBo-
пoлтaBo-хapкiвськa. FIa нarпиx oчaх ця лiтеparypнa
мoBa веЛeтеIlськиMи кPoкaN,rи пPяMy€ BпеPедl' все.
6iчнo poЗBиBaIoчись. .{aвнo вoнa пеpейIIIЛa B)ке 3

РaМoк vroви сeляЕIськoi, aЛе I{е pве з I{eЮ 6лизьких

стосyнкiв, бo xoче 6yти нe ЦIтyчнolo МoBolo' aЛе
Мoвolo )киBoIo' xyдo)I(I{Ьolo Мoвolо свoгo нapo.цy.
Boнa всi свoi нaйлiпIпi oснoвнi сoки беpе тaки з I{a-
poднoi 1\4oви' це6тo ii стoсyнoк дo MoBи нapoднoi, як
цiлoстi, нaЙ6лиlкчиЙ 6ув i 6y ae,

Усьoгo сл o B н и к a нapoднoi МoBи ми ще ЕIе
зI{a€Мo' бo не мaемo йoгo. Ha хсaЛь, i Aкaдемiя :яawУ
Киевi, a oсобливo Нayхoве Toвapиствo y Львoвi ма-rro
зpoз1тltiли велике зI{aчення пoBtloгo С.lroвникa rrсивoi
yкpaiнськoi Мoви' i тaкoгo lraМ ще Н'e ДaJIuI' xoч tlo.
тpi6ниx мaтеpiялiв зi6paнo B)I(е неМaлo. Hapoдний
слoвник' як цiлiсть, нaдзвинaйнo 6ataтий, i дylке пpи-
сrry>КvlвсЯ б poзвoевi нaшoi лiтеparypнo.i й фaxoвoi
мoBи' 6o ixнi э*( сЛoвники ще oстaтoчIto B I{aс не yс-
та.ленi. Hapoднa МoBa хoвa€ в сo6i cиlry нaЙpiзнiIпих
Moвниx пepЛин' чaсoм нaвiть нa oзнaчення тoнкиx
ДyхoBих пеPe)киBaнь тa нaйpiзнirпиx теpмiнiв. Taк,
слoBник oкpемoi oco6и 3 l{aPo.цy a6o нaвiть слoB}Iик
oкPемoгo селa Mo)Itе 6уив6orий i мoх<е не мaти нiчo
гo пoказнiпroгo' aJIе нapoдний слoBник' як цiлiсть, 6р
i бyлe нaйuiннiшe д)I(еPелo /цля мoBи лiтеparypноi.

Tе сaмe мa €Мo iз ф o P М a М и. )Кивa Мoвa' як
цiлiсть, нaдзвинaйнo 6araтa нa нaйpiзнirпi фopми _
apxaiннi й нoвi, piдкi й чaстi. Лiтeparypнa Мoвa IIpя-
мyе oбlrелсити чисЛo циx фopм, BстaнoBити oкpес.пeнi
IroPМи ix; бaгaтo apxaiннйх фoP'yэкe вийrпли з лiте-
paтypнoi ьroви (нaпpИКлaД,, нa,,сoлu) ceЙ, ся, cе, 1llеc-
rnшй, бoeа:rtl,шй, ся в.I|лzIвЙnш, баmъoвш, noJ||oчш }aNI. no.
i loefnш i  т.  iн.) ,  aлe 6araтo пoдвiйних чи нaвiть
пoтpiйниx фop* ще знaнi в лiтеpaтypнiй мoвi й
потpiбнi, як фyнкцioнaльнi (буDу ишmаm,u* чumаmш.
l+t.у, \ no-укpatнськoltlу _ no-укpаiнсъI{Il - no-укpatнсъкiй,
на leле,llo.furу - на зeneнil+t), нaсo-м нaвiть iз piзним сти.
лiстичним вiдтiнкoм (з dубу _ у цъoao Dубa).
Бiдьlлiсть фoP'Ми знa €Мo' Мaлo зIta €Мo пpo iхrlс
IIoIIIиpе}IЕIя' a нaдТo _ ixнi стилiстичнi вiдтiнки, тaк
пoтpiбнi Для Мoви лiтеpaтypнoi. Bзaгaлi, дiя;rектo.110
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лoгrя ще дy}ке MzlЛo виBчеIIa в ltaс' a те' щo пo,цa€тЬ-
ся B IraIItиx Кypсaх дiяЛектoлoгii, не пoкaзy€ гдибrпo.
гo виBченtIя.

C л o в o т в o P е II н я лiтеparypнoi мoви нaслi-
Дy€ слoвoTBoPен}Iя нaPoдIrе' i в цiй дiлянцi впЛив
rкивoi мoви 6yв i 6yле лyлсe кopисниtr; нa tкaль тiльки,
лiтеparypнa мoвa ще не викoPистa;ra всiх зaсoбiв слo.
BoтBopчих' щo Мarмo в хсивiй мoвi. HaпpиIсrIя/(' )I(иве
нapo.цIlе зaкiнчення -исЬIсo в мoвi лiтеpaтypнiй чaстirц
зaмiнroеться нa.иtцe' 6o нi6и -исьIсo _ тo пoлoнiзм.

C к л a Д Н я _ це тa дiлянкa' де piзниця пoмiхс
Мoвolo лiтеparypнoIo (в мoвi ii кpaшиx письменникiв)
тa нapoдIrolo.n[yситЬ 6yги нaйменrшa. Cк.лaдня IIaPoд-
IIOI МoBи в II цrлolvry _ це пPaвДи.ве сеPце MoBи' це
щиPo EraцroIraлЬIra дylцa цUIOI нaцu; IlaРo.цЕ{y скJIa'цню
Ivrи мyсиМo.цoслi.ц:Чrвaти якнail6iльrпе i все кpaщe й
пoсЛЦoв}IrпIе 3IlеI пеpеIIoсити дo MoBи лrтеpaтyPнol.
Пpaвдa, i в ск.пa.цнi хсивoi МoBи Мa€мo 6aгaтo фoP'
apхaivниx, y)I(иBaних тiдьки в oднiй мiсцевoстi й не.
зЕIaнI2r'( У дpyгiй МaеМo бaгaтo пo.цвiйниx uи пoтpiй-
ниx фopм, anтe rли6tle BиBчеI{IIя цих сиIIтaксичIIиx
пap пoкaзy €, щo чaстo вoни piзняться пев1lиl!lи
вiдтiнкaми, це6тo вoни фyнкцioна;rьнi в мoвi, a в мoвi
лiтеparypнiй мoxснa в)киBaTи iх yсi, aJIe Нa сBo€lvty
вiдпoвiднolлy мiсцi. У всякovry paзi склaдня - цe тa
дiлянкa, де BIIлив нapoднoi МoBи lla лiтеparypнy нaй.
сильнiIпий i нaйкopиснirпий.*

4. }lAPoдHA nЛoвA в свoiЙ цlлoстl _
цЕ нЁ.сEлянсЬкиЙ пPиlиiтив

oтoхс, як бaнимo, нapoдI{a Мoвa в с в o i й
ц i л o с т i _ неoцiненниf,т cкap6 для з6aгauення
мoви лiтеpaтypнoi. Tpе6a тiльки вмiти дoцiльнo

* .{ив.: Iвaн o г i e н к o. Cк.пaдня yщaiЪськoi мoви. Ч. I' 1935 p.'
l96 с., Жoвквa; .{ив' iще мoro стaттю ..Гнyvкiсть yкpaiнськoi
мoви' ' , пpo пoдвiйнi фopмн // ..Piднa Мoвa',. l936 p. C.48l-488.

викopистaти цей скapб, тpебa BMiти вiдшryкaти нaй-
кpaщi oб'скти дЛя мoBних дoслiдiв, пaм'ятarони, щo
дy}I(е чaстo oкpемi oдиницi 3 l{aPoдy Мaloть зoвсiМ
зiпсyry мoвy; бiльIпе тoгo' мo)кrгЬ бyги цiлi сеЛa 3 6ез.
6apвнolо Мoвoto' Усе цe дyтсе дo6pе poзyмiли стaprшi
нarпi рpaiнiсти' .Цyлсе дoбpе зpoзyrиiлa бyлa Aкaдемiя
нa1тс y Киевi, сильI{o й виpaзнo oIIиPaIoчи PoзвиToк
сyIaснoi лiтеparypноi мoви нa мoвi нapoднiй.

Aле тeпеp y Киевi Iuиpиться lлкtдливиiт для
PoзBиткy нarтroi лiтеparypнoi мoви пoгЛяд' нiби вся.
кa opiентaцiя нa мoвy yapoДtIy не пoтpi6нa, 6o мoвa
IIaPoдI{a _ тo тiльки ..селянський пpимiтив''. Taк,
.цy)lсе чaстo це спPaвдr МoBa 3aкaпеЛIсoBa' aле тaк
Mo)кнa тBеP.цити тlЛЬки ПPo МoBy oкpемиx oдиIIиць.
У свoiй lке цiлoстi _ як з6ipнiсть yсix гoвopiв нa-
цii _ нapoдI{a Мoвa нaдзвиuaйнo цiннa й poзви-
нel{a' вoнa xoBa€ в сoбi BсIо )IсиBy iстopirо й xивy Ще
дoBгy 6yлy'lяину нaшo.i МoBи: Мa€ 6aгaтo дaвнiх
фoP'' вiдoМих нaм iще 3 пеplциx нaцIиx пaм'ятoк,
мae Й фopми нoвi, пiзнil l l пoвстaлi. Tiльки гли-
бокo знaroчvI )|<vIBy мoвy Цiпoi I{aцii, a не oкpеМиx
II oдиницЬ чи Мrсцевoстеи' зМo)I(еIvlo кoPиснrIIIе
твoPити всеyкpaiнськy лiтеparyPlry мoвy' як oPyД-
.ця нaй,цoцiльнirпoгo всеyкpaiнськoгo пopoзyмiння.
3 тaкoгo пoгЛядy впЛив нapoднoi МoBи нa лiтеparyp-
rтy i пoтpiбний, i кopисниЙ, 6o 6ез ньoгo лiтеparyp-
нa llroвa мo)I(e стaти зaЕIa.цтo пIтyчнolo' вiд lкивoi
зaн2дтo дaлекolo. Hе xoчемo скaзaти' щo лiтеparyp.
EIa мoBa'Poсте т iльки з сaмиx сoкiв нapoднoi '  _

BIIлиBи II{IIIих lvloв тa BПЛИBLI BисoкopoзBинeних
мoвI{o письlvlеt lt lикiв i всьoгo iнтелiгентI{oгo 3a.
гaлy зaвсiди великi й глибoкi; aЛe й цi впливи,
нaвiтЬ y дiлянцi твopеI{I{я нoBих сЛiB тa I{oBих
теpмiнiв, кopиснitшi тiльки тoдi, кoли спиPaIoться
нa дyx нapoднoi Мoви. I{ебтo, opгaнi.rний зpiст
лiтеpaтypнoi мoви мiцнo зB'язarrий 3o зPoстoМ
MoBи нapoднoi.112
8 - 3-303J
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5. вплив гoвlPoк
нA lvloвy лlтEPAтyPнy

Tепеp ще oдне зaсa.цниче питaIIня: щo
сaМе мotкнa6paтиз г o в i p к o в o i мoви? Poзгля-
нyвIIIи це питaIIня 6лиlкяе, бauимo, щo з lrсивoi
I\{oви }Iе пaнiвниx гoвopiв нaспpaвдi беpемo не6a.
гaтo. oснoвoIo лiтеparypнoi 1кpaiнськoi мoви сTaJII4
гoBopи пеpедoвсiм центpaльнi (мoвa IIТевченкoвa)
й пiвденнi киiвськi, пoзa тим _ IloЛтaвсЬкi тa хap-
кiвськi; iз цих гoвopiв лiтеparypнa мoвa взялa сo6i
й нa iх oснoвi BитBoPилa всe пoтpi6не: слoвникa'
мopфoлoгilo' слoвoтвoPенIIя, скЛaднIo; цi фopми
cT aJIvI .. кaнo нiчни v.tl'' дЛЯ' нaцroi лiтеp aryp нoi мoви,
вoнa ix пиЛЬ}Io o6еpiгaе й зaздpiснo Itе дoпyскa€
зaмiсть ниx нiяких iнIшиx, a oсoбдивo Мaлo знaниx'
тiльки гoвipкoвих. Лiтеparypнa МoBa неoхoче пpий.
мa€ ДPyry фop.y,цля тoгo' щo Bхсе мa€ B сoбi, й щo
не.цoдa€ iй чoгoсь ЕIoвoгo; скzuкемo' в лiтеparypнiй
мoвi пaнyс: кapmoruья, бrpееrnu, на rcoнi, oDшн, ОванаЭ-
цяmъ, npшtxа,л,ш 0вa ф*щ Кutв _ сmoлшц& Уrcpаtнu, щoб,
хoDuлa б, npoсяmъ не noJLu!,lnII' npшetьяDаm,uся Оo ясшrnmя
i т. iн., a тoмy всi iнIпi гoвipкoвi й мaлoзнaнi фop.
ми 6yДуть не лiтеpaтypнi: apулi, 

'caraебуp1са, флъбa,
сolсomunxll, 11сI Ko17ш, odен, Ованайцяrnъ, npшtхаlt,o Овoх
бpаrniв, Кutв сrnoлшцею Укpatнш, щo6ш, хoОuлa бш, npo-
c'шnlъcя не nсLлшnт.u' npшеляОаrnшся эtcш|n|nю й т. iн. oсь
тaкиМ чиI{oМ лiтepaтypнa Мoвa ..кaнoнiзyе'' сo6i
oкpемoгo слoвIIикa' мopфoлoгiro й ск.rraднro, _ a Bсе
пo3a циМ сTaе Д'JIЯ' неI тlльки гoBrPкoBиМ' xoч цЬo-
гo гoвipкoвoгo Мo'I(е 6уиtl Дy>Ke 6ataTo. Щoб дaти
мolкливiсть yкpaiнськoмy читaчевi дo6pе зIIaти' тI(o
сaМе Bвa)кaTи зa лrтеPaтyPнe' a щo тrльI{и 3a гoвlP-
кoве' я BигryстиB oкPе}fy пPaцIo: ..Cдoвник мiсцевиx
слiв, y лiтеparypнiй мoвi не B)киBaниx'' (як II чaсти-
нa..Piднoгo Писaння' ' ) ,  l934 p.

Cлoвa й фopми лiтеparypнoi мoви мolrсщь бyти
i мaдo знaнi для тих, xтo зBик дo iнtшoi гoвipки, a

лiтеparypнoi мoви не BиBчиBся; I{a це немa iнrшоi
paди, кpiм o.цнiеi: лiтеparypнoi мoви тpебa дo6pе
BЧИTИcя, щo6 знaти ii; цим i зaймaеться пеpедoвсiм
IIIкoлa: IIa всьoMy свiтi rпкoлa нaBчa€ тiдьки сaмoi
лiтеparypнoi мoви, a не lvtoBи гoвipкoвoi; .raс yхсе й
yкpaiнськolvry нapo/цoBi пo всiх свoix rпкoдax, де 6 цi
IIIкoли Itе знaxoдиЛИcЯ' всe oдIIo нaвчaти тiльки
спiльнoi всещpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви, a IIе мoBи
мiсцевoi. Haвчaння цo шIкoлaх тiльки мoви мiсцевoi
сильIIo Iпкoдить poзвиткoвi нaцii.

. Aле те' чoгo opгaнiннo бpaкyе лiтеparypнiй мo-
вi, вoнa }lo,l(е Bзяти з iнцrиx гoвopiв. Taк нaпp., y
сxiдниx гoвopax нaйхapaктеpнirшa oзIlaкa нaIшoi
МoBи' зrvriнa е' o в зaкPитиx склaдax нa i чaстo не-
пoслiдoвнa, aле лiтеpaTyplra мoвa зpo6илa цro змi-
нy пoслiдoвнorо, нa6ли3иBIIIись ти.м дo гoвipoк зa-
хlдI{иx; з тих тaки гoBoprB У3яЛa лlтеparypнa МoBa
й вiд, xoн y сxiдниx гoвoPaх зIIaне oд, _ TTTggчgц.
кo' скa)кемo, нiкoли I{е писaB вiд. 3 тиx сaмиx tlpи-
vин лiтеpaтyPнa DroBa Bзялa вiд зaxiдниx говipoк
фopми з и B кopеIlяx.It,iиp.r.пиP-' -6*lp-, хou сxiднi
гoвoРи знaloть чaстiпr: в.мipаmu, заnipаmu, nфe6ipo'mш.
Як 

-бaчимo,.лiтеpaтypнa 
мoBa спpиймaе вiд yсix

свoix гoвopiв пoтpoxy те' щo в I{их нaйцiннirпе,
a6o щo Мo)Iсе зdaraтитtl ii лексикaльEIo чи фy"*-
цiонaльнo.

6. вплив лlтEPAтyPнoi мoви
HA нAPoдHy

Haпpикiнцi oстaнне питaIIня: a щo нapoд-
нa мoвa беpе з лiтеparypнoi? Який ii стoсyнoк дo мo-
ви лiтеpaтypнoi? У всiх кyльтyP}Iиx нapoдiв лiте-
PaтyPнa мoBa зaB)кДИ сvIIIЬ[{o BIIлиBa € нa Мoвy
trapoдIry, пе-pедoвсiм IIal{oBy ii oсвiчениx oдиниць'
пiднoсяни ii кyльтypy. У всix кyльтypних нapoдiв
IIIкoлa' I{еpквa, paдio, кiнo, теaтpи., .Цеpлсaвнi ypя-
ДИ' Bcя пPесa' Bся lllтелrгенцrя _ yсr пoслyгoBylоть-
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ся тiльки мoвolo лiтеpaтyРнolo' це6тo: селянин lra.
Bчa €Tься ii в lшкoлi, чиTa € i i в Бi6лii, вусiй пpeсi,
vyе ii.вiд свoгo Cвященикa, vyс i i пo всiх ypядax i
вiд yсiх oсвiчених лIoдей, a Bсе це.цoвo,щить дo тoгo'
щo й селянстBo пoтPoхy збaгaнyе кyльтypy своеi
мoви й ПoчиI{ae гoвopити МoBolo кyльryplrrпIolo' a
вi.цмiни мirк мoвoro гoвipкoвoro Й лiтepaтуPнoЮ
пoмiтнo зaтиpaloтЬся. Це пoс.цнaння мoви лiтеpa.

rypнoi з. тIaPoДI{oю.звичaйнo дoпPoBa.ц)кy€ дo стBo-

PеIrIrя лiтеpaтypнoi мoви Bисoкoгo piвня. oдиницi
3 l{aPo.цy' пеpейпroвшrи дo6pу МoBI{y пIкoлy' звичaй-
нo MaIoть висoкopoзвинеtly й щиpo нaцioнaльнy
мoвy, 6o iх лiтеpaтypl{a Мoвa Bиpoслa нa xсивiй нa-
poднiй oснoвi.

Bплив лiтеpaтypнoi мoви Ira нaPoдIry зaв)I{,ци
пoтpi6ний i кopисний. Ми, 6увтltи нapo.цoМ недеP.
)KaBним' рryсиМo шrукaти й викopистoвyBaти всi мoхс-
ливi стеrккvI в.пIЛИв.у мoви лiтеpaтypнoi нa нaPo/цнy'
бo цей вплиB сильнo пpoвaдить дo зPoстy ксуЛЬТуPvl
нaцii. Hе тpе6a.тiльки зa6уьaти o.цнiеi зaсaдниuoi
спPaBи: гoBoprNr l пиIIIIМ.цo нaPo/цy пpoстolo и ясtlolo
лiтеpaтypнolo мoBolo' тaкolo Мoвolo' щo6 нapoд
спpaвдi все poзyмiв i щиpo пoлro6ив I{aшIy кни)кrсy
Й нaлry пpесy; тiльки пPи тaкиx yМoвинaх 6уle зa-
безпечений pеaльний irли6oкий BпЛиB мoви лiтеpa.
тypнoi I{a МoBy нapoднy.*

Кiнцевi BисItoBIси мoi тaкi. Hapoднa Мoвa o.ци-
ЕIицЬ, a тo й oсеЛЬ чaстo DraлoвaPтa для мoви лiте-
parypнoi; aлe l{apoднa мoвa в ii цiлoстi _ це д)кеPе-
лo нaйлiпtпих PoдIoчиx сoкiв лiтеpaтypнoi мoви.
Moвa лiтеpaтуPНa й мoвa лIoдoвa _ це двi не 6лизькi
сo6i мoви, aле piзницro мiхс tIvt'NIvr N|ycv|мo свiдoмo
зМеIrЦIyBaтvI' laв>l</\vr пиIIIyчи яснo й пPостo. Tpебa
зaв)Iсди пaм'ятaти, щo xтo знaе тiльки мiсцевy гoвip-

* Див. мoю пpaцю: Як
Moвa' ' ,  l934 p.,  i  oкpемo.

oбклaдинкa roвiлейнoгo видaння .Гpaмaтичнo.стилiстичrroгo

слoвrtикa I lIевченкoвoi мoви..  Biннiпег. 196l

t  l t l{тPoпoЛит t j lAPlol l

гPAIttAтиЧHo . стl.IлlстиЧHии

слoBHик
IIIЕBЧЕIII(0B0I tttoBи

-o-
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кoBy МoBy' тoй tIе Мo}I(е скa3aти, щo тиМ сaN{иM 3IIa€
й мoвy лiтepaтypнy. !o6pе знaI{ня лiтеpaтypнoi
мoви нaбyвa €ться пoBсякчaсIIим ir вивчеtltlяМ тa
гли6oким знaнIIям МoBи ЕIapoднoi. ЛiтеPaтypнy
мoвy тpе6a всiмa стеxкa}rи пIиpити пoмirк ЦIиPoкr
мaси,6o з o6oпiльниx впливiв мoви лiтеparypнoi й
нapoднoi скopiIп 3PoстaтиМе щиPo нa.цio-нaльнa
кyЛьтyPa yкPaIнськoI мoви' як MoBи цrлol нaпIoI
нaцlI.
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ПoчAToк
)rкPAiIIсЬкoi
ЛITЕPATT.PI{OI MoBи.
I(I{я)I{A .цoБA
Ix.xfv BIкIB

IIsЧAтsK
YкРe.fi{s}кoТ

jriт€PД,тyяноТ jш$ff }I.
I{IIffЖa .цоЕД
Iх.хIv вiкiв

* Див. мoю двoтoмoвy пpaцю ..Кoстянтин i Мефoлiй''' I-II'
Bapпraвa, 192.7-|928, a тaкoж мoю мolroгpaфirо . .Пoвстaння

aз6уrл Й лiтrpaтypнoi мoви в слoв'ян'', Жoвквa, l937.

xоn.тnril(ьtY.|!v in пpnйnr^n 
'|r 

i.drYnrтYrli lшо.o l...|i чll sl 'oAY..lог.

с i| f t  _ в ir  fp. . l i '  tц. тo^|. lе ign.t^{:Y п|Aг.fo.rY. n.n(:nl  r lc . i t .n. CхPC,

щ.nn' .4ф'{.r*nl n.фAl.' ..^n мc.зn.nY вl..nY .i.т.дY. d.lr.Еr|

Е'.п кo.rяфni т. мФoA|i' ..A.A (с^rrnn. nFri*'rdм dr лiосilт

сno..' i...nt и.pоаli. | пeре*..n! ьr' цr0ro пФclGnl icфсlv:6сil rnnхin' . тri.x ьnil*jn
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1$pистиянськy вlРy Ми пpииHяЛИ Bw' HavI-
кyльrypнiIпoгo ЕIa свiй чaс lrapoдy всьoгo свiry _ вiд
гpекiв, щo тoдi в)Iсе МaJlи Bеликy пiдгoтoвкy й нaлехс.
I{y впpaвy }ra oxpещеI{ня сЛoв.яt{сЬкиx ЕIaPoдlB' MaЛи
нa те й свoro виpo6ленy вiкoвy систе}ry. Hезaбyтнi
6parи Кoстянтин тa Мефoдiй, PoдgM сoлy}IяI{и' Bсе
)t(иття свo€ пpисBЯTk|J|vI нa пPoсвrтy слoв янськиx
нapoдiв, i пеpеклaли дЛя цьoгo пoтpi6нi 6oгoслylк-
6oвi кни:кки, a тaкo)l( Книлски Cвятoгo Письмa нa
дoбpе зI{aнy iм сдoв'янськy мoвy _ Мoвy Мaкедolr-
ськy, сo.Дyllськy, щo 6yлa гoвipкolo MoBи бoлгapсь.
кoi.* Cеpед сЛoв'янськиx нapoдiв 6oлrapи 6ули тoдi
чи не нaйкyльrypнiпlими, i в вiцi Х-мy, в чaсi свoсi
зoлoтoi Дo6и зa цapя Cимеoнa (893-927 ), мaли втсе

rroкa3lry лlтеPaтyPy свo €Io МoBolo' Maли Bсе' пo.
тpiбне для Бoгoслyrк6.

3aпpoвaдxсення ХpистияtIстBa немorкливе без
вiдпoвiднl.ос Бoгoс;5гlк6, a Бoгoсrrylкdи немorrс.дивi бeз
Цaлеntl{их Iсни)I(oк. Poкy 988-гo' кoЛи князь Bo.
ЛoдиМиP oxPeсTив 6уъ киян,зaPa:} }I(е сTaJlИ пoтpiбнi
й цеpкoвнi кни)l(ки. Чи цi кни)I(I(и 6ули тoдi в нaс?
ХpистиянстBo в Укpaiнi  в iдoме ще з пoчaткoм
IХ вiкy. *)Кит-гя Кoстянтинa'' нaйвиpaзнiшrе свiднить,
щo poкy 860-гo вiн, бyвrши в ХеDсoнесi. знaйrцoв тaм
€вaнгелilol it Псa:ттipя2, ..pyio*''и письмeни пи-
сaнi", тoшry тpебa пpиrryскaти, щo чaстинa пoтpiбниx
кIlи)l(oк y нaс безyмoвнo 6yлa ще десь зa сoтнro лiт
дo oфiцiйнoгo oxPещення. A pешIry кни)tсoк ми в3я-
ли ъi4 Бoлгapii, .це ix нa тoй чaс 6yлo пoдoстaткy.

Cвiдuення ..)I(иття Кoстянтинa'', щo вiн десь
poкy 860 чи 861.гo, 6увши в Хеpсoнi, ..o6pЪте тy
€вaнгелiе й ПсaлтьIpь' PyсьсIсьIМи письМеIIЬI писa-
нo, й uлoвЪкa oбpЪтъ' гJIaгoлIoщa тoIо бeсiдoro, й
бесЪдoвaвъ съ ниlvlъ' ', це свiднення нaдзвинaйнo
Ba)IgIиве. Я пpиймaю йoгo тaк, як Boнo пoдa€' oт)I(е
Bиxo.цитЬ' щo вХе poкy 860-гo 6ули в нaс свoi пеpе.
KЛaI\И, a знaчитЬ' 6улo Й сBo€ письмo. Cдoвo .,py.'-

киtrl" пpиtlмalo тyт зa ,'o,"нськиЙ, укpa\н.uк,й.,це
не бyлo письМo BaРязьI(е' 6o вapягй тoдi нe 6ули
хPистиянaми, й пеpеклaди iм нe 6ули пoтpiбнi. Hе
бyлo це.письмo й гoтсьI(е' бo гoти 6ули apiяни, з
якими Кoстянтин не зaxoтiв 6и вхoДитуr B зI{oсиIlи.
Bищенaведене свiдoцтBo кa}I(е' щo Кoстянтин poЗ.
Мoвися з Pyсolvr' a цЬoгo нe6улo6,кoлvl 6 це 6yв гoт
чи BaPяг. !a;ri свiдниться' щo Кoстянтин..въскopЪ
I{aчa чести й съкaзaти'', знoвy тaки цьoгo не 6yлo
6, кoли 6 цe 6yлa МoBa гoтсЬкa, *o". йoмy не 

""u"u.Але Кoстянтин tlе мiг зpaзy Чv|TaTvI цЬoгo PyсЬ.
кoгo пеpеклaдy' зHaчить вiн 6yв лиcaниil I{е гPець-
ким письмoм (гoти B)|II4ваJIИ гpецькoгo письмa), i
тpебa 6yлo ьнитися йoгo. Яке це 6yлo письмo, не

цl
o
E{

х(х
т
\Z

j
Ф
o

oт

t-
(L
ш
t

o
)a
JI
O

)z

У
o
F-

т
oЕ

jЕ(
I

F
a

t'

I

т

120 121



б
>

s

т

зI{a€мo; деякi BчеI{i твеPдятЬ, нi6и стapoдaвЕI€ IIaIIIе
писЬ1!1o 6yлo глaгoлицЬке' aЛе це тiльки теopiя.
I{iнне свiдoцтвo ")Китття Кoстянтинa'' пеpекoнли-
Bo твеP.цитЬ, Щo в IX вiцi нa yкpaiнсЬких 3емляx
письмo булo, aлe IIPo IIЬoгo нaм нiчoгo не вiдoмo,
кpiпr тoгo, щo гPек не вмiв йoгo читaти' tpa6ськиf,l
письмrI{Ilик I6н.ель-HедиM PoзIIoвi.цaе в твopi 987
P., Щo Pyси мaloтЬ свoi письменa, якi виpiзyroть нa
деpевi. I\eй apa6 пo/цa€ й мaлroнкa pyськoгo письMa'
aЛe' ga )кaль' йoгo нiхтo ще Irе,цoслiдив i не пpo-
читaв.x

Рt.1с}1<IIтс?
..Pyське''"""""}}x3ixxij;ТЕi;'.il;;""poкyapa.ськoгo

Tpе6a ДyNIaTvI, щo кIIязЬ BoлoдимиP спpaвy
сxPещеIIIrя сBoгo l{apo.цy ПеPIIIе нaЛе)I{нo пi.цгo.
тoBиB' a B)Iсе пo тoМy стaв йoгo викoнyвaти. I{е6тo,
ще пеpе.ц 988 poкoм** y Киeвi 6улиtт пoтpi6не д1xo-
BенсTBo' й пoтpi6нi кЕIи}ски' пoкaзIlим числoМ o.цне
й дpyге - свoi. Кpiм цьoго, 6yлo пpивeзенo й Дyxo-
BенстBo бoлгapське.

Iстopiя свiдvить, щo в Кисвi, ще Дo oфiцiйнo.
гo oхpещеIrня, 6yли B)I(е цеPкBи. B дoговоpi князя
Iгopя з гPекaМи 944 (945) P. B)I(e згaдaнa в Киевi ..сo-

бopнa цepквa св. Iллi'' над Pyнaсм, кpaЙ Хpещaтикa.

* Див. мolo мol loГpафiro . .Повстaння aзбуки й лiтepaтypнoi
мoви в слoв'ян' ' ,  1938 p. '  с.  54-68.

++ Hayкa дoвелa, щo це бyв нe 988 piк, a 990, див. мolo пpa-
цю ..Укpaiнськa I{еpквa'', т. I, с. 82, |942 p.

A кo.rrи цеРкBa ..сo6opнaя'', тo 6ули вrке й iнIшi цеpк-
ви. !еpквa I{е Мo)ке iснyвaти.6ез 6oгoслyж6oйх
кI{и)кoк' a тoмy сaмa лoгiкa спpaBи BиDraгa€ пpий-
I{яти' щo кних(ки безyмoвнo 6yли в Укpaiнi вйe в
IХ вiцi, i нa тoй чaс пpипaдaе.й пoстairня yкpaiн-
ськoi лiтеpaтypнoi мoви*.

Бoлгapiя з дpyгoi пoлoвини IХ ст. 6улa нaй-
кyльтyPнlшIolo цoсеpeд yсix слoв'янськиx нapoдiв,
i Укpaiнa 6улa з неIo в тiсниx зIloсинaх 3 дaBньoгo
ч?сy':I пoкaЗy€ це aкaдемiк H. C. flеpхсaвин y свoiй
}iчgiй тpи-тoмoвiй пpaцi.Иcтopйя БoлrЬpии'',
1945 p.*.* УJ5:.'лpyжйнi кIlя3я Ciятoслaвa i.op..
ьинa (942_972), як свiднaть вiзaнтiйськi дlкеpелa,
6ули il 6oлrapи, i вoни, Paзoм зo свoiмra кyПцяМи'
якr ще .цo IIиx чaстo 6увaли в Укpaiнi, 3aBo3или дo
нaс свoi 6oгoслyхс6oвi кни;кки. 3гaдaймt.l ще' щo B
ДaвнИtгУ нarпi гaлицькi землi cуciдувaли з 6oлгap-
сЬкиМи. oсь. тoмy-немa нiчoгo диB}Ioгo' щo пepе-
дoвi yкpaiнцi, oсoбливo |<I7яtIИ,6ули знafюмi з 6yй.
нo poзBиIIеЕloIo 6oлгapськoro лiтеpaтyporo . .пo
кpaйней Меpе 3a стo лет дo oфициaлЪIloгo IIPиI{я-
тия Bлaдимиpoм Хpистиaнст'a..'.**

oтoхс, чaстинa священикiв' сильнo пoтpiбних
нaМ пPи oфiцiйнoмy сxpещeI{EIi 988 poкy, 6улa ъзя.
тa з Бoлгapii, хoн гPеки мoжe 6 тoгЬ й.не.xoтiли.
Беpyrи.пpaвoслaвнy вipy з Biзaнтii, Укpaiнa aнiтpo-
xи не пЦпа/{алa пoлiтичним вiзaнтiйськишr вплиBaM.
i тiснo в'язaлaся з Бoлгapiсro' a це.цaвaлo пoв'y з'o-
ry 6oлгapськиМ кIIи}I(кarvI cунутvl в Укpaiнy. I дiйснo,

.,-! .Дчу.Y.oР-прaцю 
..Pyоькi пeреклaди в Херсoнeсi в 860 p.'' //..Ioвiлrйний 

Збipник нa ПolJlaнy aкaдемiкa .{. Бaгaлiя'', |й|7 p.
,Цип i: l tе.мolо лPaцrо . .Cлoв'янiьке пиоьмo пеpeд Кoстянтинoй' '
/./^IОвiлeЙн-и-Й- Збipник нa поIllaнy М. С. Гpyrпевськoгo',. Киiв'
l928 p.,  с.  156_l69.

** Див. iщe: М. H. Tихo м иpo в. ИстоpинескиесBя3иpyс-
скoгo Ilарoдa c ю)кнЬIМи слaBяIlaMи // ,,Слaвянcкий Сбopник''.
Moсквa, l947.
+** [l. с. .(еpжaвин. Иcтopия Бoлгapии, |945, т. I, c.2З|'
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нaпri lraйпеPlцi писaнi пaМ'ятки чaстo сBiдчaтЬ пpo
свoс 6oлгapсЬке Пoхo.ц}(еI{I{я' i нa нaIпiй землi збе.

Peглoся немaлo 6oлгapських .цaвнix пaм'ятoк. oсь
пpи тaких тiсниx знoсинaх з 6oлгapaми в Укpaiнy й
зaнесенi 6ули тaк нaм неoбхiднi бoлгapськi бoгo-
с;ryхс6oвi й. неdoгoсrгyхсбoвi кн и)I(ки' a з Нv:Nlvl п pий-
rпЛa дo нaс i 6oлгapсЬI{a лiтеparypнa мoBa' щo стa-
вaлa tl лiтеparypнoIo 1\toвolo yкpaiнськoIo.

У всix.цaвнix нapoдiв, y тoilry числi й y нaс' arlс дo
сеpе.циI{и ХVI вiкy ПaIt'.BaJIa неIIoхитнa iдея, щo мoвa
цеpкoвrra Boднoчaс с й мoвa лiтеPaтFplra дal{oгo нapo-
ху.Дlтя.цaвньoгo uaсy oбидвi цi пoтpебi, цеpкoвнa й
лiтеpaтypнa, мaйхсе пoкPиBaлися, бo лiтеpaтypЕIa мaJIo
BvIxoДvI]Iaпoзa PaМки цеpкoвнi. oсь тolлy нa тoй чaс в
€вpoпi лiтеparypнolo мoBolo скpiзь 6улaмoвa ЛaTИI1-
cьia, a в сдЬв'ян IIеIо стaJta мoвa цеpкoвнoслoв'ян-
ськa' B oснoвi свoiй 6одгapськa. фецiя, пIиpячи xРис.
тиЯIlстBo' нiкoт'.ry свoсi гpецькoi мoви не нaкидaЛa'
aле несЛa йoгo звичaйнo piднolо МoBolo xPещетIoгo
нapoдy' чиМ вo}Ia й вiдpiзнялaся вiд Pиrиy, шo пo свoix
цеPкBaх скР13Ь 3aгIPoBаДкyBaв MoBy лaтиI{ськy.

oтorк, мoBolo нaIшoi цеpкBи' a Paзoм iз тим мo.
вoro й нarпoI пoчaткoвoi лiтеparypи, стаJIa мoвa..слo-
в'янськa''. Щo lк цe 6улa 3a мoвa? Як я вэrсе гoвoPиB,
чaстинa пoтpiбних для Бoгoсrryлсd книхсoк у нaс 6улa
свoя' aлe бiльrпiсть ix певне 6улaвзятa з Бoлгapii.
I{e6тo, тpебa пpиПyскaти' щo нaIпoIо пеPIпoIo Лrте-
paтyPнoЮ Мoвolo cтaJla мoвa 6oлгapськa' чи ..слo-

венсЬкa'', як тo.цi BoIIa зBaлaся. Aле це не 6yлa зoвсiм
чy)I(a нaм мoвa' [ra[Ioмy нaPoдoвi не зpoзyмiлa, -
вхсе Пoчaткoвий нaпrЛiтoпис сильнo пiдкpеслtoс, щo
..слoBенеск язик i pyський _ oдин", a це силЬI{е
свiдoцтвo, щo нaпIa пoчaTкoBa цePкoBнa й лiтеparyp-
FIa Мoвa 6улa ь нaс мoBolo зpoзyмiлoIo.

Чaстинa пеpеклaдiв , щo 6улa в IIaс y Х стoлiттi,
IIaII евItе п еP еклa.це}I a .6у лa нaпIolo стaPo.цaBЕIЬo ro
мoBolo' щo звaлaся тодi мoвoro PyсЬкolo. Кoстянтин

i Мефoдiй PeaльI{o lНaJIИ кiлькa слoв'янськиx I{a.
poдiв, a тoМy в свoix пеPеклaДax пиЛьнyBaли llеpе.
|<ЛaДaTИ тaк, щoб вoни 6yли зpoзyмiлi для всЬoгo
слoв'янськoгo свiтy. Cлoв'яни,Ъ в Ьoмy числi Й ми.
дoвгий чac )I<v|Лvl пo !yнaевi* ,6yли в близьких стo-
сyнкax мirк сoбorо, a це й po6илo слoв'янсьKy мoвy
зaгaлЬЕIo зIIaнoIо' л iтeparypнo Io всесЛoв' янёькolo.
9:o-'o'"ry й Cв. сolг}цlс-ьil сfiти, Кoстянтин тa Мефo.
дiй5, пеpеклaдaloчи, безyйoвнo мaли зaмip" 

"...j,o.в'янськi, 6o в IХ вiцi слЪв'янськi нapoди ще легкo
poзyмiли oДин oднoгo' xoч невеликiмoвнi piзницi
мiлс ними й 6ули.

Cв. Климeнт (t9l6), €пискoп
oxpидський' yчень Кoстян-
тинa й Мeфoдiя, vи нe впopяд.
vик киpилiвськoгo письмa
(киpилицi). o6paз 1784 p.

oтrке, нaпIa IIoчaткoвa лiтеpaтypцa MOBa' МoBa
цеPкoвнa 6oлгapськa, нe 6улa в нai Мoвolo зoвсiм
чy)I(oЮ' _ ii дoбpе poзyмiли. Кpiм цьoгo' B дaBЕIиIry

..Дyнaй' '  ви-
нaпpиклaл, й

124

* У нас ще й дoсi  в нaрoдниx пiснях слoвo
знaчaс p.ivкy взaгaлi, a тo й пpoстo вoдy. Tе сaме,
y . .Cлoвi o пoлкy lгоpeвi ' '  l l87 p. 125
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6улaтaкa зBичI(a, щo кo}кен oписyвaч' пеpеписyloчи
кIrиx(кy' пиЛьнyBaB зpo6ити ii зpoзyмiлilшolo' a тondy
сaмoвiдьнo змiнrовaв i uylкi фopми, i vyxi сЛoвa нa
свoi, це6тo yкpaiнiзyвaв iх, a це ще 6iльruе po6илo
..слoв'яtlсЬкy'' мoвy свo€Io й зpoзyмiлorо. A нaйгo-
лoвнilпе, чуITaJIИcЯ цi книrкки пo-свo€Мy, це6тo зa
сBo€Io я(иBoIo виМoвolo' I{aпPиIсЛaiц, IlaI|ИcaНe uс-
цrьлu, mpъeъi т. iн. ЧИTaJIvIся| iсцiлш, rnфe, a тaкa свoя
BиМoBa po6vlлa цеPкoBEry МoBy )киBoIo й зpoзyмiлoro.
Щo це 6yлo тaк, свiдuить чPo ц.е Й суяacниЙ cтaн
ЕIaIIIиx гoвipoк, Пo якиx ще й .цoсi пoзoстaлoсЯ Taт.<|4
6aгaтo стapoдaвнiх ..слoв' янськиx'' слiв, НaПP... меrna.
m'ш' nomяnul, nуОшmш, mepelt, flxJ?сl,' ,n1сo' pеrcrnu, й т. iн.,
a тaкo}( i фopм, нaпPиклaД, y пiсцяx: Bшopеlvt нuвку
uopнutvlш opуу, Bуpuлoс,я, noле сш'тшItll opлш, Пpшйuulш
nансъкi, слузi й т. iн.; пop. iЩе:. aбшх, чшf||аJl(u|t' xoОшвeсъ,
Dpевo, вpае i iнцтi*.

oсь uеpез yсе це нaшIy стapo.цaвнIo цеPкoBнy Й
лiтеparypнy мoBy IIe Мo)кнa зBaти тiльки I\{oвolo чy-
xоro 6oлгapсЬкolo' яI{ це B нaс звичaйнo poблять, _

ix тpе6a зBaти llloBoIo стapoyкpaiнськolo' пiд впли.
вoм якoi PoсЛa й нaшa нoвa лiтеparyPlra Мoвa.

I зoвсiм пPaвдиBo пиItIе пPoф. Cт. Cмaль-Cтo.
цький пPo цю нaшIy стaРo.цaвIIIo цеPкoвнo-слoв'я}I.
ськy МoBy:

..lepкoвнa Moвa 3 yкpaТнськoю виМoвolo нa Укpai-
нi в свoТй пoyкpaiнщeнiЙ фopмi yвaxaлacя свoeю
нeмoв piднoю MoвoЮ, бo мoвoю piднol yкpaТнськoi
Цepкви, iТ нaвiть Haэивaли pyсЬкoю, цeбтo yкpaiн-
сЬкolo t\'oвoю. Тoмy мaлa вoна Й вeликиЙ вплив на
оклaд i poзвИтoк xивoi yкpaTнськoТ лiтepaтypнoT
мoви в iТ пoчaткаx''.**

flo нarшoгo нaсy ДiйIплo Hемалo писaIIиx пaм'я-
тoк ще з ХI вiкy, нaпPиклaд тaкi, як Cвятoслaвoвi

3бipники 1073 i 1076 pp.a, Cлoвa фигopiя Бoгo.
слoвa i т. iн., i всi вoни пoкaзyloть' щo rraшa yl(pa-
iнськa }roBa в)I(е мaлa свoi вдaснi питoменнi Ьзнa-
I(Y як oкPеМa Мoвa сеPе.ц iнIпих слoв'янсьKих Мoв.
Tiльки тиx Питoменнoстей не бyлo rце бaгaтo _
6улo яимaлo спiльнoгo з iнrпимй сЛoв'янсЬкими
мoвaми' нoмy тoдi ..слoв'янськa'' мoвa легкo IIIи-
pИIIaся' як Мoвa всеслoв'янськa, бo спpaвдi 6yлa
сo6opним кyльrypним чиI{никoМ для всii слoв'ян.*

I в ХI rк стoлiттi ъ нac 6ули B)ке видaтIli пись-
меI{Irики' щo плеIс;UIи сBoIo лiтеparypнy Мoвy' I{a-
lpикJlaд' cлaъниЙ митPoпoлит Iлapi oн ( 1 05 l _ 1 054),
{r.ч.}с'д"1u ( 1 035-- [059 ), ФеoдЬс i й П..,.p.'*,ii
(t l074 p.), Hестop Лiтoписець (l057_1l16), щo нa.
IIисaB т. зв. Пoчaткoвий Лiтoпис (дo ll l l poкy), й
т. iн. oсь зPaзoI( нaIшoi лiтеparypнoi мoвйХI.стo-
ЛlттЯ 3 ЛlтoписI{oгo зaписy пp.еп. Flестopa: Aпoстoл
Aндpей ..пoiдe пo.{нrпpy гopr' l пo пPиклIoчaю Бo-
)кrlo пPиде r стa IIoд гopaМи нa беpезi. I зayтpa
встaB' pече к сyщиМ с ниМ yчеI{иItoм: ..Bидите гopи
сия? Якo нa сих гopaх вoсiяеть 6лaгoдaть Бoхсiя,
iмaть i гoPo.ц Beлик 6ити, i I{еpкви Мнoги iмaть Бoг
вoздBигiI}"ти''. I впrед нa гopи iия, i 6лaгoслoви я, i
пoстaBи кP€ст' i-пoмoдився Бoгy, i слiзе с гopи сея'
i.цеltсе пoслi эке бисть Киев, i пoiдe пo {нiпpj, гopi''.

Як бaчимo' мoBa нaм зoвсiм зpoзyмiлi, _. цe
нaшa стaРoyкpaiнськa мoBa' I{a тoй чaс лiтеparypнa.

- 
Tpе6a ДУМaTI4, щo B)ке з тoгo нaйдaвнirпЪ.o 

"a.y
!улa й oкPемa PoзвиFIeнa I{aРo,цнa yкpaiнськa мoвa.
| (еPкBa нaцIa B}I(e в ХI вiцi бopеться 3 I{apoдI{иМи
пiснями, a це вкaзiвкa' щo вoнvr 6yли, a кoли 6ули'
тo IIе цеpкoвI{oЮ )I( Мoвolo. Знaсмo, щo цi пjснi
спiвaлися й нa княл<oмy лвopi; сaМ кня3ь Boдo.ци-

.. 
* .{ив.: I. o г i  €  I l  к o. Пaм'ятки стаpoслoв'янськoi мoви Х_

Хl вiк-iв..Bаpuraвa, |929 p., с ' 98_l88: oiляд yкpaiнських пaм'я.
тoк ХI вiкy'

* Див. мolo пpaцю ..Cловo пpo Iгopiв пoxiд ' ' , .  l949 p. '
с.63_68.

** ..УкpaiЪa' ' .  Киiв, 1928 p., кн. 4, c.7.126 127
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миp гoBoPив: ..Pyси веселiе пvlTvl',,-a пиття IrеPoз.
лvч}lе 3 пrсняIvtи.. 

Князь Boлoдимиp Beликиfl пoлiтичнo oб'еднaв
yвесь Cxiд, a ToМy кyльтyPy пiв.цeннoi Pyси, цебтo
Киiвськoi 3емлi, вiн rпиpив нa всi свoi пiдбитi нa.
poди. Xpистияtlствo пеPIпe пpийняв Киiв i вrке вiн
пoнiс Bipy Хpистoвy й нa пiвнiч. ПисьменнiстЬ пo.
яв'vlЛacЯ тaк сaмo нaйпеpшrе в 3емлi Киiвськiй, i
звiдси пoМaлy cУItуЛa й нa пiвнiч. I{еpкoвнa iсpap.
хiя oсiлa BпePIIIе в Пеpеяслaвi нeдaлекo Кисвa, a нe-
зa6apoм _y сaмoмy Киевi, i ця iеpapxiя нa пoнаткy
6yлaoднa нa вeсь Cxiд, a митpoпoлит нaшI oфiцiйнo
зBaBся "Митpoпoлит КиiвськиЙ i вceя Pуси,,.

oтorк, чеPе3 пoлiти.rнy спiльпory Cxoдy в ХI
вiцi витвoPloвaдaся дЛя ньoгo дo певнoi мipи й
спiльнoтa кyлЬтyPнa: oднa вipa, oдЕIе письМo' oДIra
лiтеparypa' oдIra.цеPкoвна й лiтеparypнa мoвa. Aле
зapaз пo смepтi кtIязя Boлo.ЦYмиpa (tr015) ця
спiльнoтa poзлiзлaся, й пiвнiч i пiвдень нa Cxo.цi
пirпли свoiми piзними дopoгalvrи нe тiльки пoлi-
тичtlo' a.лe Й кулыrypнo. Hayкoвi пoпripи неpепiв з
ХI вiкy вкaзylоть нaйвиpaзнiIIIе' щo вrке тoдi пiвдень
i пiвнiч етнoгpaфiннo 6ули piзними, a ця piзнiсть
мa.лa ьиpo6 ЛЯTvIся дoвгi вiки.

oсь uеpез yсе це IIе Мa€Мo нayкoBиx пiдстaв
твеPдити, нi6и слoв'яllcькvlil Cхiд зa Х_ХIII вiки
етнoлoгiчнo бyв oдин. Taк не 6улo, i B)rсе тoгo чaсy
icнувaли yкpa.iнui, мoсквиtlи йl 6iлopуclа,^як oкpемi
НaPoДv|, a ixнi Мoви _ як oкpемi мoBи. oневиднo,
не 6yлa.ця.oкpемiIпнiсть веЛикa, якolo BoЕIa стaлa
тpoxи пiзнiтп, aJIe тpvlrvroвиCxo.Цy маJIи BиPaзнi свoi
пPитalvraннi oз.нaки вэlсe B вiцi Хt.мy, i тoмy я 

цo3ч
вiдaro тyт сyцlльlly. rстoPrЮ yKPaIнсъкoI МoBи' як
мoви IIaPoДy, зoвсiм oкPемoгo нa Cxoдi, ЕIaРoдy
Pyсь, якoгo дo6pе знaloть сyсiди, гPеки' apa6и,
нiмцi й iнrшi вхсе в IХ-Х вiкax як нaРoд пiвдня нa
Cxoдi.

ч
I
I

"oтчe нaпr" з Киiв-
ськoi oстpol. lиpoвoi
€вaнгелii l056 p.:
..'..ть 

цapстви€ тBo€'
дa будeть вoля твoя'
якa нa нe6ec*l vl нa
зeмли. ХлЪ6ъ нarшь
нaсyЩьньlй дa}I(дь
нaмъ дьI{ьсь' и oстa.
ви нaмъ длъгьI I laПIя.

якo и lvlьl oстaвля€мъ

длъ)къltикolvlъ нa.

II[|IN|ъ' 9I I{е Bъвeди

I{aсъ Bъ l{aпaстЬ' I lъ

уtз6aви ньI oтъ непDи.

язнlа. Я.."

3paзoк уlсpа'iнсъкoeo
nuсьмa XI-ao вiку
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Biд uaсy зaBeдеIIIlя B нaс xРисTИЯ|IсTв,a' цебтo
з Х вiкy, paзoм 3 пеpIIIими бoлгapськиMи книхскaМи
пpийпroв дo нaс i 6oлгapськиЙ л p a B o II и с. Biн
сиllьнo в Еaс зaщепивcя, i 6езкoнrо7pенцiйнo пarryBaв
a){( дo кiнця ХVIII ст., a де в чoМy тPиМaсться ще й
дoсi. Пpaвoпис цей I{е в yсЬol!(y вi.цпoвi.цaв пoтpебaм
нaIшoi мoBи' й дe в чoМy зaтеМIlIoBaB x(иBy BиМoBy'
IraпPиклa.ц' 6yквaми e'Й'ъ' r, s i iн., aбo тaкими uy-
)кI4МИ нaм фopмaMи' як пpикметники I{a -аao й iн.
Ha кiнцi ХIV вiкy в Бoлгapii ъiд6улacя нoBa пРaвo-
rlИс:нa pефopмa, якy зpo6ив тaм Tиpнoвський Пaт-
piяpx €вфимiй; peфopмa ця незadapolи дoкoтиЛa-
ся й.цo нaс' в)I(е з пoчaткoМ ХV вiкy B нaс зaпaHyBaB
цей нoвий €вфимiiвський пpaвoпис' щo пpoдеp.
}кaBся ilк.цo Пoяви гPaMaтиItи Мелетiя Cмoтpиць-
кoгo5 1619 poкy.*

Hеспoкiйний степ нa нaшIoмy пiв.цнi й пiвденнo-
тwy схoдi весь чaс непoкoiв рpaiнськy лroднiсть. Poкy
1055.гo Пoяв,ИЛvIся тyт yпePIIIе пoлoвцi, й не6aвoм
poзпoчaЛи 6езyстaннo пIapпaти Укpaiнськy 3емлro.
Чеpeз це B нaс зaB)I(д,и бyв певний емiгpaцiйнИЙ PYx.
нa зaхiд, нa Boлинь тa в Пiдкapпaття' 6o тaм 6улo
спoкiйнirше вiд степy. Цi pyхи всe вi.ц,бива.rrисяЙga
нaIпiй мoвi, бo BитBoPIоBaлoся сoбopне poзyмiння Ii
й зглaдхсyвaJ|ИсЯ гoстpi piзницi. Бyв тaкorrс pyx i нa
пiвнiч, y зaлiсся, aле тaм нaпIa лIoдIliсть пoпaдалa в
зoвсiм iнrшi uylсi мoвнi й звичaсвi o6стaвиgи Й ви-
I{aPoдoBлIoBaJIaсЯ'.

Cтепoвi кoчoBики З|,IУLIIуBaJIИ yкpaiнс ькy лroд-

нiсть кидaти пiвдень. Укpaiнськa кoлoнiзaцiя щr I{a
IloЧaткy ХI вiкy Йtллa дaлeкo нa пiвдень тa нa пiв-
дeнниtl сxiд, axс .цo oзiвськoгo мopя' де знaxoди-
Лoсь FIaIIIе TмyтopoкaIIсьI{е князiвствoo, aле poкy

* .Цoклaднi lпе див. прo це: I .  o г i  с н к o. Фoнетикa цеp-
кoвнoслoв'янськoi мoви. Baрrпaвa, |921 p. '  с.  l  l_2l .  Oдин iз yянiв
Пaтpiяpxa eвфимiя, Гpигopiй Болгapин .rи {aмвлaк (f1a73) бyв
Д'eЯКLlil чaс Киiвським Митpoпoлитoм.

1094-гo йoгo влсе ЗaxollиЛи пoлoвцi. Taким чиIlolll
стpavенi 6уливeликi пiвденнi пPoстoPи' й гpaниця
Укpaiнськoi 3емлi пеPеIlеслaся aхс пiд Пеpеяслaв.
Люднiсть пoдaвaлaсь нa всi 6oки. 3вичaйнo, всi цi
кoлoнiзaцiйнi pyxи ьiд6ивaлися Й ga нarпiй мoвi,
зглaдx<yюui ii гoстpi гoвipковi piзницi.

B ХII.мy стoлiттi yкpaiнськa лiтеparypнa мoBa
в)t(е сильIIo зPoслa й пoмiтнo ъидiлилaся пoсеPед
iнIпиx слoв'янсЬкиx мoB. Пoявляroться B)кe й цiкaвi
пaм'ятки, писaнi дoбpoю лiтеpaтypнolo l\,toBolo,
чaстo тpoxи вiдмiннoro вiд мoви цеpкoвнoi,  нa.
пpиI{Лalц' ..Пoyяення 

дiтям'' кня3я Boлoдимиpa
Мoнoмaхa (l053-1l25), a6o ..Хoxденiе iryменa fla-
нiiлa'' (десь l093_1113)' o6идьa IIеPепoвЕIеI{i тсивolo
Мoвolo' Пиrшщь видaтнi нarпi письмеIII{ики' тaкi як
Клим Cмoлятич (||47_I|54), Киpилo Typiвський
(l l30_1182) й iн. ,  нaписagий6Ув i  Киiвсьiий Лiтo-
пис (111l-1201)7. Клим Cмoлятич y свoсмy Пo.
сдaннi тBеP,цить' щo B ки€Bi € ryPт yчених лroдей,..iм хсе €сМь сaМoвидець''.

.{o нaIпoгo чaсy Bипa,цкoм тiльки }arwПJlvllIocЯ
слaBHе ..Cлoвo o пoЛкy lгopeвi'' невiдoмoгo aвтopa'
нaписaнe l187 poкy. I{е uистo свiтський твip, склa-
дeниiт тoдirшньoro yкpaiнськolo л iтеpaтyPн o Io Mo.
вolo' B якiй пoвнo )I(иBиx ЕIapoдI{их oзнaк.* oсь
пPиклaд МoBи 3 цiei пaм'ятки:,.Ila Hемизi сI{oпи сте-
ЛIoть гoЛoвa||/IИ' Ha тoцi )Itивoт клaдyть' вiroть дyшry
oт тiлa. Hемизi кpoвaвi бpезi не 6oлoгoм 6ях1"гь пo.
ciЯtlv|, _ пoсiяни iкoстьми pyських синoв''. Aбо ще
пPиклaд з Плauy Яpoслaвни:

..Яpoслaвнa paнo плaчeть Пyгивлю гopoдy ria зa.
бopoлi, apкyчИ: o .Qнiпpe-CлoвyтицIо, - ти пpoбил
eси KaМeнния гopи сквoзi 3eмлю Пoлoвeцькyю, ти

i .{ив. мoro пpaцю ..Cлoвo пpo Iгopiв пoxiд''' l949 p., Biннiпег,
200 c.
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лeлiял eси нa сeбi сBяТocлaвoвi нacaД|^ дo пoлKy
Koбякoвa: вoзлeлiй, Гoспoдинe, Мoю ладy кo мнi,
а6иx нe слaлa к нeмy сЛe3 Ha мope paнo''.

Як 6aчимo, зoвсiм зpoзyмiлa нaМ мoвa, }toвa
стapoyкpaiнсьIсa.

B хIII вiцi yкpaiнськa лiтеpaтyPнa Мoвa ще
6iльIш пoкpiпилaся' як пoкaзy€ тaкa пaм'яткa, як
Moлeшi,e laнiiлa 3aтoчникad 3 пoлoвини ХIII вiкy, в
якoмy бaгaтo xсивoгo вiд нapoднoi мoви; зpiст мoви
6aчимo i з твopiв писЬМеIIЕIикa Cеpaпioнa (11275 p.).
Haйцiннiцra пaм'яткa цьoгo чaсy _ Гa;rицькo-BoлиII-
ський Лiтoпис9 (в Iпaтiсвo'y спискoвi poки 1201_
1292) 

' 
y)ке пеPепoвнений i zкиъими слoвaми, i лси-

вими фopмaми.
Aле спoкiйний poзвiй yкpaiнськoi лiтеparypнoi

мoви 6yв незa6apoм пPиIIинеIIий тiеlo стpaпIl{oю
pyiнoю, яIсy пPиI{если в Укpaiну TaПapvl, щo вIIеPIIIе
ПoяBvIIlИcЯ 6ули 1223 poкy й пoбили нaшIиx князiв
нa p. Кaлцi. Ha якийсь чaс Bottи 6yли пpoпaлИ, aJIe
poкy l237-гo зtloвy tloЯв.vlЛvlcЯ, i poкy 1240.гo в,зяЛvI
Й зpyfllтуъaли Киiв. Taтapи yPaгaнoм пpoйIшли всiсlo
Укpaiнolo, ПaлЯЧИ й pуitrryюяи IIa сBoel{y IIIJIяхy все,
щo 6yлo Мo)I(ЕIa. Укpaiнськi князi всi бyли пepесвa-
pенi мi:к сoбoю, й тoмy Erе 3МoгЛи пpoтистaBитися
тaтaPaм. Укpaiнa сильI{o вIIaлa |Ia сvlЛaх' сиЛьнo
BпzUIa й кyльrypнo.

Укpaiнський нapoд poзбiгaвся пo спoкiйнiпrих
кpaiнax, a тo й.пo лiсax, a це Bелo дo пoмirшaння

рpaiнськиx гoвipoк, пIo тoдi влсe нaмiтилися. B стa-

PoBиI{y BеликoI мoBIloI Pr3ницl пolvll}с yкPaIнськими
плеlvlенaМи ще Irе 6yлo, aлe Bсе )к тaки гoвopи нaIшi
дaBIIo в)ке пoзIIaчvrJIvIcя' oсь тoмy нarпa тoдirпня
стapoyкpaillськa лiтеpaтypнa мoBa бyлa мoвoro сo.
6opн.oю дЛя Bсiх..нaIIIих плеMeн. 3a чaс )I(е тaтaP.
ськoi невoлi yкpaiнськi племенa 6ули ь безпеpеpив-
нoIlry Pyхoвi, a це пpoBaдилo дo стиPaння piзких

мoBIIих iхнix oзнaк, i дo пolпиpеЕtlя гoлoвIlих мoв.
Ilих oзнaк пo всiй Укpaiнськiй 3емлi.

Biд тaтapсЬкoгo пoгpoмy лIoднiсть в Укpaiнi
спoчaткy втiкaлa нa зaxiд тa нa пiвнiч, де 6yлo сцo.
кiйнiцrе. Але не тpе6a [уI$aTуI' нiби тoгo нaiy Укpai.
нa зoвсiм oгoлилaся' 6o цьoгo не 6yлo: IvrиI{aв пеР-
rпий пеpеляк, i лroднiсть Bеpт;rЛaся, Цa свoi мiсця.
Cкaэкемo, Bеликoгo вiдпливy лloдtloсти нa пiвнiч не
I\{oглo 6ути, 6o тa}r тaк сaмo пaнyв aJIvI TaтaPИ.

Taтapський пoгPoМ IIoIIалиB нaм бiльiliсть I{a-
IIIих стaPoдaвнix пaм'ятoк' a ToDry ми мa€Ivto iх тaк
мaлo' i взaгалi сильнo IIPипиI{иB нaм poзвiй нaIшoi
кyл.ьтypи' a 3 тиМ пpипиниB i спoкiйний poзвiй нa-
IшoI лrтеparypнoi мoви. A все-тaки Мoвa ця poслa й
PoзBивaлaся, ill зa княэrсoi дoби Х_ХII[ вiкiв yхсе дo6.
Pe yсTaJI'vIЛaся Й нa6paлa сo6i IIеBниx фoP'.

3емля нaIIIa 3a x_xllt вiки знaхoдЪлaся B 
'(вa.Bиx зIloсинax нe тiльки зo свoiми сусiдaми, aле в3a-

гaлi з 1apoдaми Cхoдy й 3axoлy, 6o-..Pyськa Зeмляn,
цебтo Укp1i11' як тBеp.цив Ivrитpoпoлит Iлapioн iщe
в пoлoвинi ХI вiкy, ..вiдoмa il cлиtлимa есiь всiми
кollЬци земли''. 3aхiд i Cxiд дoбpе зIlzlли Укpaiнy,
вели 3 I{еIo тopгoBельнi й диIIлoMaтичнi знoсини.
Укpaiнськi кнixсi poдиIIи 6ули ъ тiсниx зI{oсинax 3
BлaдyщиМи poдиЕIaп4и Gвpoпи. Bзaгалi нarпi знoси-
ни з €вpoпoro 6ули тoдi лсвaвиilrи' a це пpиBелo.цo
тoгo' щo дo нarшoi МoBи 3 нaйдaвнiIшoгo чaсy вxo.
диJIи чPr(oмoвнi елементи, oco6ливo сxiднi, гoлoвнo
B слoBaх.

Harпi стoсyнки 3 гpекalvrи вi,цoмi з нaйдaвнiпroгo
:I-aсy' a oсoбливo в)ке 3 чaсy oфiцiйнoгo пpийняття
Хpистиянствa в 988 p. гpецькiвпIJIИBиI нa нallry Мoвy
силЬнo зpoсли. !o нaшoi мoви yвiйпrлa B дoситЬ ве-
ликoмy нислi гpeцЬкa xpистияI{ськa теpмiнoлoгiя,
гpецькi iменa й дyлсе 6araтo слiв з слoЪникa кyль-
тypи. фе.цький вплив нa yкpaiнське дyxoBl{е )кит-
тя взaгaлi бyв дyхсе cильниil, y нaс Paцo пo IIIкoлax
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нaвч;lЛися гPецькoi МoBи' й знaння цiе'i мoви, oсoб-
Ливo сеPед oсi6 дploвниx, цe6тo гoлoBниx твopЦiв
нarлoi кyлЬтypи й лiтеparypнoi мoви, 6yлo дoсить
звичaйне.

3aс;ryгoвyс ЕIa yBary цiкaвa Pисa B нaшIиx гPець-
Iсиx зaIIoзичеIIIIяx' Глtт6lлиfl дoслiд пoкaзy€' щo Ми
пеpеймaли слoвa тiльки длЯ тиx poзyмiнь, якиx дo
тoгo B се6е не МaЛи' нaпP.: Аwwц Лimфеiя' а,tуtвoнiт.iн'
Aле знaчнa 6iльпriсть хpистияIlськиx poзyмiнь yвiй-
LltЛvl Д\o нaшIих стapиx виpaзiв, змiнивrци тiльки
Ixнiй змiст Еa хPистиянський, нaпPиклaд:. Бoe, rnpе-
6а, uсеpm.ва, ,|oлшmвсц хpaм, niсm, вipа Й т' iн.

фецький вплиB сильtlo tIoзIIaчився ще й тиrvr,

щo вiн пpинiс нaм виpo6леIly системy пеpеймaння
чy)Iсиx слiв взaгa.rri. 3 нaй.цaвнiцroгo чaсy' як пoкaзy-
toть нaпIl пaМ'ятки' Ivlи ЕIе мuUIи 3Bички BиМoвЛяти

uyхсi слoвa 3 r тa з дь' aЛе виMoвляли ix пo.свoсмy
(це6тo й пo-гpeцькowrу): Пла:rnoн, Iлаpioн, Лoнеuн, rpек,
Iсnанiя, Ipшн,а (a нe Пл,яrnoн, Ilяpioн, Лъoнeiн, еpеrc, Ес-
nан,iя, Ipeнa) й 1. iн.. I{е тaк звaнa гpецькa систеМa Bи-
MoBи чy)Iсиx слrB' l Bлaснe вol{a силЬI{o зaщепилaся
в нarпiй мoвi зa кI{я)I(иx нaсiв, i пoзoстa€тЬся в нapoдi
пaнiвнorо rDк.цo нaсy тепеpiIIIнЬoгo. I{я хс нarпa сис-
тeмa6улa3aнeсенa з Киевa й нa пiвнiч, дo князiвств
Hoвгopoдськoгo, Cyздальськoгo' Мoскoвськoгo й iн.,
i пoзoстaстЬся тaм Taкo)Iс a)I( дo нaшIиx чaсiв.

Сильнi 6улинa Iraпry мoBy й схiднi впливи, oсo6
Ливo тиx кoчoBих нapoдiв, щo зaйIvrали нaIшi пiв.Ценнi
стеIIи' IIaпp. пененiгiв, пoлoвцiв. A вxе Мoвa тa-
тapсьrсa Iloзoстaвилa нa нaIrriй мoвi великий вплив, i
тo B prзниx дrлянкax II' нaцaвIIIи нalu сл1B' щo х(иB1

в ЕIaс ще й тепеp. Taтapський вплив нa lraпIy МoBy
не спиняBся ilI( дo кiнця xvIII вiкy, бo вкiнцi тaтa-
pи мiцнo зaciлlа нa Кpимy Й cуciдуьaлkl З t|a|!Ivl'

3нaння мoв, i сxiдниx, i зaхi.цниx не бyлo piд
кiстro B.цaBнинy. Лiтoпис тBеP,цить, щo 6aтькo Mo-
нoмaхiв, Bсевoлo.ц Яpoслaвoвин (i078-1093), ..лoмa

сiдя, iзyмiяIшe П'ять язик''. Пpo хлoпця' щoдaв 3нa.
ти пPo o6лory Киевa зa CвятЬслaвa, Лiтoпис дo.цa€,
чto вiн .,6iyмiя пeченiлсьски''. A вже тaTaPськy мoвy
6aгaтo зIIaли в нaс' a це IIpиIroсилo й тaтipськi
мoвнi впЛиBи.

Пpo .тylкi. вrIЛvIBIl нa yкpaiнськy лiтеparyРIry Мo.
вy в)ке ХII вiкy дoбpе сBrдчить lraМ' нaцpиклaд'..Cлoвo o пoлкy iгopевi'' 1187 poкy. Thк, y мoвi^..Cлoвa''
знaхoДимo бaгaтo слiв схiдних' I{aпРиклa.ц' тюPк.
ськo-мotlгoJlьськi: бoввaщ rcoщеfl, феmoлl,а, xаpаnулсiuй,
хopу?oв, ,я'noIIчшц'I; пеPське: mул, аpабсъ'се: чaeа' xo-
зaPське: Iсаeан. Бaгaтo слiв пpийtплo вiд гpекiв:
|с'Lеnlь' 1сpoва,mъ, oюсaм.u,nц nаnoлol|tа,, napdус, mеpеtп, ше.
p ешшpu; лaтинс Ьке : rc ф oлl oлa; нiмецькe : сrnpшку с, cкaн.
.ц иI{aBсЬке : с1|l,я ц yГ o P cькe : с а6ля. I{ iкaвo, rцO )lсo.цtlих
ПoлЬськиx t\{oBЕIиx вturивiв y ..Cлoвi'' 

ще I{еMa _ BИД.
ЕIo' кyлЬryPнo Укpairla стoяЛa тoдi дyхсe висoкo; aле
згaдyloться,.сyлицi ляцькиi' '. *

3a княrкoi дo6и poзпoчaлaся в нaс' 3a гPецькиМ
BIUIиBoM' 1эке й дiяльнiсть кaнцеляpiй, гo.пoвнo МиTPo-
пoличих' €пискoпсЬких тa кня)I(их. 3 цих кaнцеляpiй
BvIхoДvIЛvI piзнi писaнi aкти, щo зBZUIися гpaМoтaМи'
гoлoBЕIo в спpaBax I{aДaнIIя 3еМель МoЕIaстиРяМ' €пиo.
кoпiям i т. iн. фaмoти цi писaнi тoдirшньoro лiтеpaтуp.
tlolo мoвolo' aJIе дo ниx пpoбивa€ться сt,IьЕIa )Kивa те-
чiя з мoви-тrapoднoi. I з бiгoIvr vaсy лiтеpaт}Plra МoBa
стa,лa нaЙ6iлЬшIе тBoPитися Bлaсне пo piзних нaIIIих
кaнцеляpiяx. Ha rка.пь тiльки, з дaвнix гPaМoт,цo нa-
шIoгo чaсy з6еpеглoся д1uсе малo**.

Bзaгaлi яс, зa ХII-ХIII вiки Мoвa )I(ивa l{apo.цнa
й мoвa цepкoвIra тa лiтеparyPl{a B)Itе пorrriтнЬ poз-
xoдяться: цePкoBI{a й лiтеparypнa Мoвa тpиIvIaIoть.
ся стapoBинvI, aЛ{vIBa МoBa IIpисТoсoBy€ться Дo всiх
IIIиPOких BиМoг бiхсyuoгo }I(иTтя. Ha пoлях I{aIпих
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дaвнix pylсoписiB пoяBляIoться т. зB. r Л o с и, цебтo
пoясЕIеIItIя )I(иBoIo чи ..пPoстoro'' мoвoro IIeзPoзy-
мiлиx дaвнiх слiв, a це в]ке Bкaзy€ нa глибIше poзip.
BaIIIIя мoв лiтеparypнoi й нapoднoi. Уrке Пoчaткo.
вий Лiтопис скaРx(иться, щo нaIшi пpедкИ Л|o6vtЛkl
сцiвaти ..6iсoвьския пiснi' ', a Boни нaпевне бyли
)I(иBoIo Moвolo.

HaцioнaльI{olо нaзвoto нalпolo зa цiсi дoби
6улo pуcшн a6o pусшu (тaк y ..Cлoвi o пoлкy Iгopевi''
l l 87 p. ) . Уся деpэrсaв a lBaлaся Pyсь, xoн сПoчaткy це
6улa нaзвa тiльки пoляII. У xII ст. пoяBля€ться Й
IIaзBa Укpaiнa, aлe тiльки як пoгpaниччя. B пеpIшiй
пoлoвинi ХIV ст. Гaлицькo.BoЛинське Князiвствo
3BетЬся ще й Мaлa Pyсь. Пpo все цe .цив. Bище
poздiл II.

ЛиToBсЬкA
.цoБA
x[v.x\ГI BIкIB

jl.I{тs8GьKД' Дoхa
xIv-xYI siк:ff

т.т.D.ь*ni Лrrj* !. YхPrht l '46 toiY.i.!r'.$ф т.l. '{'. . oвGз

*i,ннq:г*нti-ш:l.:[н***';.;.*ж
!fiЕ

$aтapський нaiзд нa Укpaiнy l240 poкy
смеРтельнo ii вдapив, a o6eзcиленi пoстiйними
BзaeМ}Iими кoPoМoлaМи yкpaiнськi князi вrке й не
МoгЛи встaти пo цьoМy пoгpoмi, Й пiддaлиcя TaTa-
paм. Aле нa 3aхoдi зa цьoгo чaсy пoстa€ нoBa силa'
Лvtтъa, i пoмaлy сylrе нa Cxiд, нa yкpaiнськi землi.
Литoвцi'r.klЛvr пo пiвденнo.схiднoмy пoбеpеllслсi
Бa;lтицькoгo Irropя' тa в 6aсeйнaх piuoк Hiмaнa й
Зaхiднoi !вiни. B вiкaх ХI-ХII вorrи Poзпa.цaЛИсЯ Нa
rшiсть oкPеМиx племен' яKv|IvlvI кеpyвaли ixнi князь-
кvl. }Кили литoвцi тихo й нa сyсi.цiв нaПa цали Мaлo.

Aле з Iloчaткy ХIII ст. нa.литoвцiв сильIlo нa-
TИcу|УЛИ нa зaхoдi й нa пiвнoчi т. зв. нiмецькi ЛИЦa-
pi, менoнoсцi тa тевтoнцi, й незa6apoМ зaхoпили
летгoлy тa пpyсiв. I-{я небезпекa BпЛинyJIa зoвсiм
lЕIaкIIIе, як тaтapщинa нa yкpaiнцiв: литoвцi скopo
o6,еднaлиcя пiд пpoвo.цoМ сBoгo князя Мeндoвгa
(t l263 p.),  збиpava Литoвськoi Землi,  щo в пo-
дoвинi ХIII в. не тiльки oб'еднaв литoвцiв. aлe зa-
хoпиB i бiльrшy чaстиI{y земель бiлopyськиx, i нaвiть
свoIо стoлицlo пеpенiс дo Hoвгopoдкa. Бiлopyськi
плeМеI{a *Ie BиIЯз'ЛЯЛи бiдьIпoi oпopнoi сили, i вlке
дитoвський кtIязь Гедимин (r316-134l) легкo зaxo.
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пиB yсIo Бiлopyсь, a стoлицIo зaсIryвaв сo6i poкy
1320.гo нaд pivкoю Biлiсro _ цe 6улa Бильнa чи
Blиьня. Пo цьoт"ry Гедимин легI(o зaхoпив i yкpa.iнськi
землi, БеpeстейщvIF\y Ta Boлинь (1320 p.)' a йoгo
син oльгеPд (1341_1377) зa6paв i pеIптy yкpaiн-
сЬких зеМеЛЬ: Чеpнiгiвщинy, Киiвщинy тa Пoдiлля.
Poкy 1363.гo oльгеp.Ц poзбив тaтaР нaд Cинiми Bo-
Дaми й стaв пal{olvt всiеi Укpaiни й Бiлopyсii, хov
етнoгpaфiнIlиx литoBських 3емель 6улa тiльки де.
сятa чaстиHa. Алe в 3aхiднiй Укpaiнi щe тPимаJIoся
Гaлицьке Князiвствo, як незaле)кнe, тiльки не Мoг-
лo B)I(е BoEIo сaIvIе втpимaтися нa.цoвгo. Гopле гa.
лицьке бoяpствo 6улo cильнo зaнapхiзoвaне, i
14 квiтня 1340 poкy oтpyiлo свoгo кIlя3я Iopiя II' щo
xoтiв 6yти I{езaJIе)кIlим вiд ниx; це бyв тяlккий pyi-
нницький yлap, i o6езгoлoвленy Гaлининy тoгo )к
poкy зaхoПилa Пoльщa. I з тoгo чaсy пPиПиtavIJIoся
сaмoстiйне iснyвaння Укpaiни. Белзськa 3емля й
Хoлмщинa тaкo)к пoзoстaлися зa Пoльщеro. Ta poкy
1386-гo литoвський rсI{Я3ь Ягaйлo пoбpaвся 3 пoльсь.
кoю кoPoлевorо Ядвигoto й тoмy пo€.щЕIaлися Литвa
й Пoльщa з Гaличинoro тa пiвнiчнoyкpaiнськиrvrи
3еMЛяМи' aле Boлинь i Киiвщинa ще I{е зеле}IсaJIи
вi.ц Пoльщi, a тiльки вiд Литви.

I oсь з тoгo чaсy' з ХIV стoлiття, poзвiй yкpaiн.
ськoi лiтеparypнoi мoви пirшoв зoвсiм iнIцoro ДoPo.
гorо. .{o цьoгo uaсy всi схiднoслoв'янськi tlлеМенa
6yли мiцнo пoв'язaнi спiльнiстrо вipи (oднa Киiв.
сьI{a МитPoпoлiя), кyЛЬтyPи й лiтеparypнoi мoви,
тепеР )ке' кoли Укpaiнolo зaвoлo.цiлa Литвa, тo
вoнa,.Укpaiнa, зoвсiм oдipвaлaся вiД пiвнiчниx пле.
мен, i дa.лi твopиЛa свolo кyЛьтyPy' a B тoMy й лiте-
paтyPЕIy Мoвy, B зoвсiм iнrших o6стaвинaх i сaмo.
стiйнo. з пoмiтнo 6iльlпим зaxi.цним BпЛивoМ.

Ha пoчaтку Литвa нauroi кyльтyPи й мoви не
pylltlklJIa' й це стaлo oсIloвolо ii пoлiтичних стoсутrкiв
дo Укpaiни. Бiльшrе тoгo, Укpaiнa свoеro стapoю

IryльтypoЮ знaчнo пePеBищyBaлa Литву, a тoшry
IloчaЛa пoмiтнo BIIЛиBaти нa неi. 3нaчно ПеPеBи-
п{yвaЛa Укpaiнa свo€Io кyЛьтyРolo й Бi.тry Pyсi, якa
тaкo)к ще 3 чaсy Boлoдимиpa Beликoгo (fl015) вхo-
ДvlЛa Дo йoгo Pyськoi деpхсaви й нa дoвгi вiки 3в'я.
За-r.lacЯ. з Укpaiнoto B oдI{е цiле. oтox' Укpaiнa, пo
тoдirшньoмy Pyсь, сT;ашIa гPaти пеPIIIy poль y Ли-
тoвськiй деprкaвi, щo oфiцiйнo зBaлaся Литoвськo-
Pyськorо деpх(aвolo' це6тo Литoвськo.Укpaiнськoro
(Бiлopyсь звичaйнo Pyссlо не звaлaся).

Пo литoвськo-пoльськiй yнi . i  1386 poкy спo-
чaткy бyлo вiд вищoi пoльськoi г,Лaт\И зoвсiм пpи-
xильне стaBлеIlня дo "pyськoi" мoви. Taк, знaсмo,
щo кoPoлевa пoльсЬI{a Ядвiгa (1371-1399) лкl6илa
читaти слoв'янськy Бiблiro тa TвoPи Cв. oтцiв.
Кopoль Кaзимиp III видaв poкy 1347-гo т. зв. Bис.
лицькиЙ Cтaту"г, ..pyськoro'' Moвolo' i згiднo $11 йoгo
кpaкЬськиЙ cуl,l,я МaB сyдити згiднo з циМ Cтary.
тoм.3 oПИсу l5l0 p. 6iблioтеки кoPoЛя Cигизмyн-
дa I ( l506-tЬ+в1 оaнимo, щo вiн *ai  щoсь ЗЗкgйrи..pyських'' i тiльки 1 пoльськy. Biдoмий пoльський
yнений C. Бaндтке писaB 18l5 p.: "Усi ЯrелoнчуII<И'
a:к .цo Ciгiзмyндa Aвr}стa, в Литвi пo-PyсЬKи IIисa.
ли, ttpивiлеI й нaдaннЯ ДaBaJIvI' i нaвiть чaсoM Ilе
цaйкpaше пo-пoльськи вмiли. Кaзимиp Ягaйлoвич
Iv (t1492 p.) 6 iльIпе вмiв пo-pyськи' як пo.пoлЬ.
ськи''.*

oсь тoмy нaIшa yкpairlськa лiтеparypнa мoBa'
мoвa PyсЬкa, cTaJIa пoМаJIy нaвiть oфiцiйнoю Мoвolo
Литoвськo-pyськoi дep)I(aви: цiеro мoвolo писaнo пo
кaнцeляpiяx ypядoвi aкти' сyд)кеtlo пo сy,цax' Bolra
oyлa I{aBlть дoМoвolo MoBoIo деякиx ЛитoBськиx
князiв, IIеIo }I( нaг^исar,иЙ i з6ipник тoдiтпнiх пpaв.
ниx пoстaнoB' т. 3B. C т a т y т Литoвський 1529
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Poкyl0, пiзнirцi Bидaнrrя 1566 i 1588 poкiв. У цьoмy
Cтaтyгi нaвiть IIPaвrro зaбезпeченo щparнськy мoвy'
як мЬвy oфiuiйЬy деP,(aBи: "A писapъ зeмъский
}ra€тъ пoРyскy JIvITePaNIvI й слoвьr pyскиtvtи BсvI ЛуIc-
TЬI' BьIIIисьI й пoзвьr flvlcaTУI, a IIе иIIIIIимъ €3ьIкoмъ

й сЛoBьt''. Lliею xс рpaiнськoro лiтеparypнolo мoBoro
тpoxи дaвнiIш 6yв нЪп'иcaниЙ i т. зв. C y p, e 6 rl и к
вёликoгo кtIязя Кaзимиpa Iv 1468 P.' зa яким сyД{се-
нo скpiзь, a нaвiть y КpЪкoвi. Biд тoгo. чacу Д.iilulли
дo 

'aё 
вiprшi, якi вкiзфть нa Baryyкpaiнськoi (Pyс'-

кoi) мoви в Литвi:

3a литoвсьI(oгo чaсy скpiзь сильI{o PoзBиBa-
IoтЬся ypядoвi к a н ц..е л я p i i _княrкi, сyloвi й
lн.' a тaкo)l( кaIIцеляplI €пискoIIськl' l B I{иx УPядo.
вolo мoBoro 6у лa мoъa yкpaiнськa' пo-тoгoчaснo}ly
PyсЬкa. 3 цих кaнцеляpiй Bиxoдилo 6aгaтo piзниx
aктiв, i нa iх мoвi зaвл<ди 6Ув cильgvrЙ ьrlлиь лсивoi
МoBи. I{я т. зв. al{тoвa мoвa зaвсiдуI BeIIa B нaс пе-
Pед y poзвoi мoви лiтеpaтypнoi, бo все IgусуIJIa
ъtд6ивaти )киBy lraPoднy мoвy.*

3нaченняT. 3в. aктo в o i  мoBи в iстopi i
PoзBитI(y рpaiнськoi лiтеparypнoi мoви l\yтсe BeI|И-
I(е' пePшoPяднe, бo Boнa стaлa пpoвiдникoм lкивoi
нarцoi мoBи дo мoви лiтеpaтypнoi. ПеpIшi aктoвi
кIIиги пoявиЛися в Чexii в ХIII в., a звiдти в ХrV ст.
пpийшли дo Пoльщi' a з пoчaткoм вiкy ХVI.гo _ й
дo Укpaiни. Haйстapпrolo aктoвolo нaпIolo кIIигoIo
Bвa)Iсa€ться Книгa Кaм'янецькoгo мiськoгo мaгiст-
pary 1519-l520 poкy тa Кaм'янeцЬкa 3еМськa кЕIигa
152l poкy; пPaB.цa' € PеIIIтIси Кpем'янецькoi Книги
1514 p., aJIе в)Iсе зoтлiлi. Литoвський Cтaryт 1529 poкy
ЦaкaзaB 3aвести aктoвi кItиги пo всiй Укpaiнi в)I(е B
кo)кtlolvty fpoдi, a це з6iльIпиЛo числo нaIIIих Iсaнце-
ляpifr, a тим сaмиM пpискoPиJIo й poзвiй нaцroi лiте.
parypнoi мoBи.

Tpебa тyт iще пiдкpеслити BaI{лиBy oзнaкy нa-
uroi дaвньoi рpaiнськoi кaнцеляpiйнoi чи aктoвoi
IlloBи' a сaIие: щo B oсEIoBi ii лекa:la пiвнiчнo-зaxiднa
yкpaiнськa мoвa. Пеprпi кaнцеляpii зaчaли пpaцЮ.
вaти нa 3емляx пiвнiчниx, пoлiськиx, i тyг i BиPo-
6илaся стaPa кaнцеляpiйIla MoBa' щo Paнo ЗrryЧvlЛa-
ся 3 мoвolo пiвденнoro' гaлицькolo, й ствopилa

* Halшi дaвнi aкти видaв B. P o з o в y свoiй пpaцi..Укpaiнськi
гpaмoти''. КиiЪ' 1928 p. див. ще: B. Д r м' я н v y к. Мopфoлo-
гiя yкpaiнськIlх гpaмoт XlV i перuloi пoлoвини ХV в. Киiв,
1928 p., 4| c, !ив...3aп. Iст'.Фiл. Biддiлy AкaдeмiТ Hаyк'', т. XVI,
с. 73_109..{ив.: o. Л е в и ц к i й. oбъ aктoвыxъ книгaxъ ll,,Тpу-
ди'' ХI Apх. з'iздy, т. II.

Пoльскa квiтнеть лaцiнolo,
Литвa квiтнeть pyсчизнolo:

Без тoй в Пoльщi не пpo6y.Ц'еlп,
Бeз сей в Л'итвi 6,raзeнь 6yдеlп.

iiс Pзl$t
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тoдiшIнIo yкPailrсЬкy лiтеpaТypнy мoBy' Il{oBy pyськy'
мoвy I{e ii,,o*' кaнцел"fit ,. ilлe tт мoвy книтсoк. У

цiй мoвi сильI{o й дoвгo ТPИМa-rIvIcЯ'.цBr пlBlrrчIroyк.

paiнськi oзнaки, спiльнi й мoвi 6iлopyськiй' a сaме:

1). Писaли е зaмiсть я в IIеIIaгoлoIIIенoмy скЛa,цl'

ЕI'aПPИI{Лaд.| f|l,шсечa' npuсеaа:rnu, Оесernuна й т. iн., aле

пi.ц нaгoлoсoм I\,Ia€Mo л: Oев'яmшй - Dевеmъ, noJLяE||Lъ-.-

nii,-uй т. iн.; явище це Ilе чaсте в мoвi бiлop.yськiй'

aле чaстiпrе в пiвнivнoyкpaIнськiй (пop. €. Кapскiй.

БЪлopyссьr,  1908 p.,  т. .II ,  с.99 i  102).2).  freнaгoлo.

lшене.i пepеДa€ться чеPез е' _ це pисa пiвнiянoyк.

Daiнськa, спiльrтa з 6iлopyськolo, нaпPикЛaД: немшu,

ЪeDa, цеl+а, вtьщuй, _ вещукIцш' бrьeaкl,,lш . беeутnъ, lptbхъ _

зеbеtлtlLt.ш й т. iн. Цi двi oзнaки' }I(иBl .цля пlBIIlчнo.

yipaiнськoi мoви, 6ули для iншrиx yкpaiнських зе.
мель тiльки пpaвoписI{olo зBичкoIo' rцo сидЬнo

TovlМaЛacЯ в нaс y вiкax xVI_xvII. Bзaгaлi x ця
п^iвнiчнo-зaхi.цнa oснoвa нarпoi yкpaiнськoi лiтеpa.

тvpнoi мoBи тpиМaлaся' влaснo кa.rкr{и' arк.цo кu{ця

x'irrI вiкy, цеЪтo дo КoтляpеBсЬкoгo' який з неro

pirпy.lе пЬpua', стaBIIIи tIvIсaTuI }I(иBoIo мoBolo, в

oснoвi свoiй пoлтaвськolo.
oтorк, т. зB. pyс ь кa I\{ o в aХIV-ХVII вiкiв

_ це мoвa гoлoBнO yкpaiнськa, a не бiлopyс-ькa,.нa

щo вкaзyloть хoчa 6.цi дoкaзи. '1. 
Pyсь._ це бyлa Ук-

paiнa, тorиy й pyський _ це yкpaiнcький' a не бiлopy.

ськиtт; Литoвськo.Pyськa деP)I(aвa _ це деP)I(aBa
Л''o"Ъo,,o-Укpaiнськa. 2. Кyл iтypa бiлopyськ a 6у лa

слa6lлa вiд фьтypи yкpaiнськoi i.лисapЯ\|vI B JIkl-

тoBськиx кaнцеляpiях сид\ли yкPaIнц'' пеPтUе п1B-

нiчнoyкpaiнськoгo пoхo.ц}I(еI{IIя; звиvaйн o, 6у ли Й

,',.upi бiлopy.,. 3. I{еpквa в нapoдiв yкpaiнськoгo
й бi,Ьpy.o*Ъ,ro 6улa oiнa й oднa 6улa вимoвa 6oгo.

слyrrсбЬвoгo текстy' yкpaiнськa; зaлиIпI(oM цЬoгo
.,oЬo."u,u. я iт Дo сЬoгo.цнr l{aзвa мrстa Мiнськ (дaв-

нс Мъньск), a не Mснск. 4. Пaм'ятки, щo МaIоть е

зaмiсть ъ' я' зBичaйнo мaють й iстoтнi yкpaiнськi

oзЕIaки' a це писalrня e 6улo тiльки тpaдицiйнoю
пiвнiннoyкpaiнськorо спадщинoro. *

Укpaiнцi 3 дaBIIьoгo чaсy зBичaйнo звyть 6iлo-
pyсiв пoлiщyкaмvl a6o 3a деp)I(aBнoIo Haзвoю I|v|TBv|-
нaми a)I( дo сьoгoднi.

Ha ХIV_ХV вiки пpипaдa€ нoBе пo)кBaвЛення
ЕIaIЦих лiтeparypних стoсyнкiв з пiвденнимvl cЛoъ,Я-
нaМи' 6oлгapaми тa сеp6aми, ,це PoзBиIryвся Bели-
кий лiтеpaтypний Pyx y зB'язкy з пpaцeЮ Пaтpiяp-
xa Tиpнoвськoгo €вфимiя й йoгo y.rнiв, oсoбливo
Кoстянтинa Кoстенцькoгo. Toгo )I( чaсy la|<лaЛИcя
cvlльнi кyльrypнi слoB'янськi центpи в Кoстянтинo-
пoлi тa нa Aфoнi, ,це llисaлoся бaгaтo слoв'янських
кI{и}I{oк. У циx центPax пPaцIoв'tли й yкpaiнцi. oсь
тoil,ry в ХV вiцi нa yкpaiнськiй лiтеpaтypнiй мoвi
сильIlo пoзнaчиBся цей нoвий пiвденнoслoв'ян.
ський Bплив.

Biд дaвrrьoгo чaсy з6еpеглaся т. зв. Л и т o B .
с ь к a M е т P и к a _ це 566 тoмiв piзних aктiв
l386_1794 poкiв, якi вийtлли з ли'oвЪькo.pyськoi
BeликoкI{яxoi тa iншrиx кaнцеляpiй. Усi цi aкти
(кpiм aктiв xvIII вiкy) писaнi тoгoчaснolo yкpaiн.
сьItolo лiтеpaтypнolo МoBolo' в якiй бyв дyхсе пo-
кaзн^ий Bплив lкивoi нapoднoi }roви. У цiй мoвi вrrсе
6aгaтo й сдiв чРкoгo пoхoд)кенЕIя, oсoбливo нiмець-
киx' a пишIеTься iх тiльки нaпIolo стaPoю гPeцЬкolo
системoIо: Плaтoн, Ipинa, Гедимин, oльгеp,Ц i т. iн.
Bплив aктiв Литoвськoi Метpики нa poзвiй нarпoi
лiтеparypнoi мoви бyв пoмiтниЙ*. !,ля вiддaня нy-
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* Пpo всe це я дoклaднo poзпoвiдaю в свoiй мoнoгpaфii..Рoз.
Ме)кyвalrня пaм,ятoк yкpaiнcькиx вiд бiлopуськиx'' (див. ..Зaписки

Чинy Cв. B. B. ' ' '  l9з4 p.,  т.  VI i  oкpeмo, c.  1 '_З2)..{ив. тaкoж мoю
мoнoгpaфiю ..Бiлopуськi  пpaвoписнi oзнaки в yкpaiнськиx пa.
м'яткax Хv_хvII в iк iв ' '  (див.: . .Укpaiнськa лiтepaтypнa мoвa
ХVI.гo ст.'', 1930 p.' c.224-752)..{ив. ще: Петpo Б y з y к. Bзаe.
мoвiднoсини мiж yкрaiнcькoю тa бiлopyськoto мoвaми ll ,,Зaлиc-
ки BУAH' ' '  |926 p. '  кн. VI[,  c.  42|-426.142
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)I(oгo r - пPaBдa' B .цy)ке Prдкиx Bипaдкax _ пoяB-
Ля€ться Iсг' yзяте )киBцем 3 МoBи гpецькoi.

Harшa yкpaiнськa лiтеpaтypнa мoвa стaлa oфi-
цiйнorомoвoloтaкorrсy lvto ЛI,aB i i  тaвBoлo-
щ и tl i, a це кyЛЬтypнo €дII:rлo ix з нaми. I{i кpaiни
сBoгo чaсy знaxoД?|JIv|cЯ пiд влaдorо Гaлицькиx
князiв, aЛе кoPoдЬ пoдьський Кaзiмip десь Poкy
1340-гo зa6paв i ix paзoтvr з ГаличинoIо пiд себе. Пo
всiх мoлдaBськиx цеpкBaх Бoгoслyx6И ПPaв.ИJIvrcЯ
стapoyкpaillськolo мoвolо (цe6тo MoBoIо цePкoвнo.
сдoв'янськoro з yкpaiнсЬкolo вимoвoro), a пo кaнце-
ляpiяx ПatIуBaJIa yкpaiнськa лiтеpaтypнa мoвa' .яK
мoвa oфiцiйнa в Мoд.цaвii alк дo ХVIII вiкy.**

3a Литoвськoгo чaсy ;DI( .цo т. зв. Лro6линськoi
yнii 1569 poкy yкpaiнськa лiтеpaтypнa мoвa вiдьнo
PoзвиBaлaся' гoлoBlto нa тiй oснoвi, якoi вoнa нa-
6yлa co6i зa кня;rсoi to6и' Пpaвдa, 3 Poкy 1340-гo,
кoли Гaдичинa 6улa пpи€.цнaнa дo Пoльщi' вol{a
6улa тим сaмиМ вiдipвaнa вiд Boлинi тa Киiвщини
й пiдпa.дa, Paзo}I iз пiвнiчними yкpaiнськиIvIи 3ем-
IIЯIуIиI' Хoлмщинoro тa Пoлiссям, бiльrшиМ мoBIIиDr
пoльськиIvt BIIЛиBaМ. I{е бyлo пеpпIе poзipвaння
сoбopнoсти rrarшоi МoBи' i вoнo й пoс.lryтсилo IIp.и-
чиIIoIo ДaльIIIoгo BелиIсoгo Po3хoд)IсенIIя мoви сxrд.
нoyкpaiнськoi вiд зaxiднoi, т. 3B. ..гaлицькol''.

Кoди пo TaтapЩинi нaселенIlя тPoxи poзpiди-
лoся' гaлицьI(o.BoЛиIIськi князi ще з ХIII вiкy poз-
IIoч?lЛи oсeлIoBaти нa свoix 3еМЛях нiмецьких пoсе-

* Моя мoнoгpaфiя . .Мoвa Литoвськoi Метpики xIv_xVI
вiкiв'' зaгинyлa в |944 poцi. КoпiIo cписaниx вaжливirцих aктiв з
цеi Метpики я пеpедaB дo Apxiвy Митpoпoлитa Aндpeя lllептиць-
кoгo пa йoгo pyки ще poкy l933-гo.

** Див. мolo прaцIo .,.{вi нaйстapuri мoлдaвськi киpилiвськi
гpaмoтi'' // ,,S|aуia'', 19З6 p. Moя tllиpoкa мoнoгpaфiя ..Мoвa мoл-
дaвськиx Гpail{oт. хIv_xv]I вiкiв'' зaгинyлa в |944 poцi; для.цiсi
прaцi я прoaнaлiзyвaв yсi дoсi виданi мoлдaвськi гpaмoти ХIV_
ХVII в iк iв.

ленцiв, якиx y Гaличинi з бiгoм uaсy зiбpaлoсЯ tIе
м;LlIе числo, 6o н i м е ц ь кy кoЛol{iзaцiЬ пpoдoB-
)IсyBaли й пoльськi кopoлi. I{я кoлoнiзaцiя пpинeслa
нaм пoмiтцi слiди i дo нarпo.i кyЛьтyPи' i дЪ нarпoi
N{oви*.

Ha Haдднiпpянщинi кiнця ХV вiкy PoзIIoчЕL,Ioся
сиlIЬI{е.yхoДtlицтBo нa пiвдень' ЕIa ЛoBлIо звipини,
бoбpoвi toнvr, pи6aльствo' пaсivництвo' хoч 6yivl тaм.
пiд пoстiйнolo зaгPoзolo тaтapськoгo нaпaдУ. Це
РoзIloчинaлaся кoзaччинa' щo toвo/\vlЛa yкpaiнськi
гoвrpки дo IIеBнoгo нiвелroвaнця й 6yлa пoмiтцим
пPoвrдIrикoм т a т a p с ь I( и х впливiв нayкpaiн.
ськy мoBy.

Haцiонaльнolo нaзBolo нaпIolo й зa цiеi дo6и
6улo pуcин' a нaPoд звaBся Pyсь. Пo пaм'яткaх знa-
xoдимo_I{еPiдкo слoвo ..yкpaiнa'' в знaченнi IIoгРa-
}IичЧя. Мoвa нarпa звaлaся ..pyсЬкolo''.

- ... 
* Див. Ir,roю пpaцю ..Укpaiнськa лiтeparypнa мoвa ХVI.гo от''.

1930 p.' c, 48449З: нiмецький вплив.
| 0 - 3-3033
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TT
poкy 1569-гo 5 vеpвня вiд6улacя т. зв. Люб.

Линськa yнiяll, B сИlry Якoi дo Пoльщi пPи€,цнaли-
cя Литьa й yся УкpaiЕIa, пPи€дIIaJIиIсЯ дЛя )I(иття' як
piвний з piвним. Aле Пoльщa yмoBи свoеi нe дo-
тPиilruЦa й зapaз jrсе зaчaлa пoлoнiзyвaти yкpaiнськi
зёмлi. Hезa.цoвгo пеPед тим,цo Пoльщi вг5пЦенi бyли
езyiти, якi пoвели сильнvtй rracTуП I{a пPaвoсЛaвнy
цеPкBy' IIoстaнoBивIДи 3a всякy uiнy, xoчa 6 i ypядo-
BиM МечеM' пеPетягЕryти Bсlх пpaBoсЛaвIlиx Ila кaтo.
лицтBo. I poзпo.raлaся нeчyBaнa*в свiтi нaгiнкa нa
пpaвoслaвigr щo дoпpouaДvIЛa дo Беpестейськoi yнii
l596 poкylZ, v B к iнцi _ .цo пoвстaння Бoгдaнa
Хмeльницькoгo 1648 poкy й .цo пo.цiлiв Пoльщi, a
тaкo)к дo пiд.цaння Укpaiни Moсквi 1654 poкy.

Poзвiй yкpaiнсъкoi лiтеparypнoi мoви пiцroв вiд
цьoгo vaсy зoвсiм iнцroo,_ дoРoгolo. B пoдoвинi ХVI
стoлiття дo Укpaiни .цoкoтиBся сvlльниil евpoпей-
cькиiт л o'еpa'Ъький p1x l 3, який спoчaткy глибoкo
зzlxoпиB бyв нaIшy iнтелiгенцiro. 3нaчення хсивoi нa-
poднoi мoBи 3 тoгo.чaсy Bеликo зPoслo.- Boнa явнo
стa€ B oсIroBy yкPaI}IськoI лrтеPaTyPI{oI 1!loBи' яBI{o
вхoдить i дo цеpкви. !o цьoгo нaсy скpiзь пal{yBa-
лa сTaPo.цaBня lдея' щo лlтеPaтFPнoIo lvtoBolo lvtyсить
6уи тiльки MoBa цеPкви, i ця iдея мiцнo тpvl|vlaЛa-

ся в Укpaiнi aлс дo пoлoBиIIи ХVI вiкy. Bi.ц цьoгo x
чaсy BoIIa' пiд впливoм пPoтестaнствa, пoвoлi пaдa€:
зaPoдx(y€ться EIoBa yкpaiнськa лiтеparypнa }toвa'
B)ке зaсIIoBaIIa нa мoвi rrсивiй нapoднiй. t{е бyв ве.
луlкуlf,l пrPелoмoBуrfl чac в iстopii poзBolo нarцoi
лiтeparypнoi мoви, 6o влaсне йoгo нaслi.цкoм i цo-
стaлa нoBa yкpaiнськa лiтеparypнa мoвa.*

. Числo кaнцеляpiй ст:Uro си.PYo зPoстaти _ це
piзнi кaнцeляpii мiськi, rpoдськi й iнпri, якi пpoдoв-
)кУRaJIу| tIv|c2уrvl.pyськoro" }loBolo. Мoвa ця неBпиtI-
нo poсте' aле B)ке легкo пpиймaе в себe пoлoнiзми,
гoлoBIIo дo сBoгo сЛoBцикa; пoяBJIяIoться пoлoнiзми
нaвiть y мoBI{иx фopмax. Пoмaтry пoчинa€тЬся IIе
тiльки з6iльшeний пoльський BIUIиB нa нaIшyлiтеpa-
тyPнy l\Дoвy' aле it нaсильна yPядoBa пoдoнiзaцiя.
Укpaiнськa шляxтa дo6Pе зIrzrлa IIoлЬськy нaцioналь-
I{y нетoлеPaнцiro, a тoi/rу пoIIиЛьFIyвzlлa зaбезпечити
Рo3BитoI( свoеi мoви ще в aктi Лro6линськoi Унii
5 веpвня 1569 poкy, в якolvfy читa€мo:

"Ha пpoxaння всix стaнiв пoзoстaвляrмo' щo пo
всякиx ixнix сyдoвиx спpaвax, як пoзви' вписи дo
книг, aкти Й yсякi ixнi пoтpeби, тaк i наtшиx сyдiв
rpoдсЬкиx i зeмськиx, як i з нarдoТ кopoннoi кaнцe-
ляpiТ нaшi дeкpeти' i пo всix нaцjиx кopol{ниx пoтpe-
бax кopoлiвськиx i зeмсьK|||x л|^cт1^ дo ниx нe якиl,
iншlим, а тiльки pyсЬки[,r'писЬмoM мaютЬ бyти пи-
сaнi й пpoвaдxeнi нa вiчнi чaси" (Volumina Legum,
т. l l '  с .  75з i  764).

Aкт пiдписaний кopoлем Cигизмytlдoм A'.yс-
тoм.

Аде зa IIoльськиIlr звичa€м лсoднi aкти нe дo-
тPиIvryBaлися i кopoль y свoix кaнцеляpiяx IIoчинa€
пvIcaTvI пo.пoльськoмy й дo щpaiнцiв. Укpaiнськa

+ .{ив. мolo
лiття',' 1930 p.,

l0r

пpaцю ..Укpaiвськa лiтеpаrypнa мoвa ХVI-гo cтo-
де всe цe Bиясtlеtlo дoклaдIlo' с. 5_85' т. I.146 147

ltt
o
trt

)z
Jt
(J
JI
q
oЕ



14в

g l 
IIIляхтa вil.4Pшy пРoти цьoгo зiти дo нei тi o.-'- *^ -]пP9,.cTуBaлa Й впмa.i#iff :flitrж**-:;йffi:."..ffi-ax''#;,"*u*,"*'",'й;;}:T:*}'Y."*1T-"oУнrr,рpaiн-

o
Et

Ф
s
t-()

JIaJIaДoпoльськoio-;P;;""";;;;iJ,ЪжЬT}.ж;
Poкy

;, "oсoблив^ -^*. .; l nа"" npo"йi,".':}.:'.o кP' м., нацloгo милoстивoгo
| кoнJт;;й#? i:Зjl"Iч ceймoвыe, yнивepсaлы.

' 

пpив,,*jЪiЬ'l"ъ"#::i:"Р.1.11|oд," Ъo"-'_'iй'.й
if##;rнТ"ъff ",. ,11?}#;'r"1жx.l"" j';

ж*ff#*ffжffi
fffi*lЁ*;-"ffi

-'.,.  DD|дdнь 
1див. знiмкy).

Aле Пoльщa впеpтo
roapoМ пo цьo]t,fv. ̂ ^:?уH: 

свoi пpиpечeння.Hезaбаpoм 
""l.uJ, 

."". v JIa|{aJIa свoi пpиpечeння.

,"# jllr"xxтжlТj'.jЁlij*н,тнт;*:
t.уIсau.цMI4 lvtoBolo 

" 
:-1, : 

з Бpa_цлaвщЪ .'PI ЛpIcT aMvI'
,"'p'.o*',"J.;;^"1'^..1""ro.БpaцлaвськaIIIляхтa

' 
и й a"u.o * и ;; а il 

j9"-'."" 
"" 

a BИI.;lIplКa:яи м iхaт и,
щpaiнськo; 

"ъ;;; 
"*l 

oнi JIис ти II И с aJIИ c Я' тiль ки
r l(aтoлицЬ*u, 

'".,,u 
#.]*"u, як 6лaгoчестивa*, тaк

p." 
"uo"o 

i-;;;;:: дo кoPoля пoсoльствo' a че-
ro ся нaм дi.'" 

",1 
::1'y скaP)rсилaс 

" 
t, ni.uni'

:З€;fi й#H#3#:#i*1жff;.Ъ;Т

il Е
lt o
ll !a

n/ Q
|l д
ll r,.

i l t r
| l  ч
lt o
i l  a l
i l  o.;
l l  ! r:
l l  аd
I a.

l  i -Е
l  я:

ЁE
ьoм)^

i(9

,Е8
-чe

ус
чБ
ёt.
,EE
v::

ЁЁ

iЕ
I i.r

:]: i

г}.
sй
:т \o

хg.ч9

Jn

хlt

! l>
6 сr)
E{;

b6
9^Ф

ЁE
NO
rJ) 

^
Ёй
i(9

э 'E
9r4
J>r
Jс

.Б

6l

Р l

3t
Фl

I

t<
O

F!,"i""?:''.::#,IY,;#:::::::;:";;::"{:"#::::вieкaзaлtlБла-

149

l<
lцl
lo
!trt

)zд
Oд
q
o
E



б
L

o.
ct

Ф
s
F()
т

нaс пис}lo}t uoЛьским BидaBaIoть' 3a IЦтo r BIIРoд
BaIшy кoРoлiвскy милoсть пoкopIIиI\{и EIaIцими tIPoз-

бaми пpoсиtqo' a6и BarПa кoРoлiвскa милoсTь пPи
пPиBиЛеIo i свoбoдax нa-IIIиx нaс зaxoвaти i дo нaс
JIиIсTиI 3 lсaнцеляPri BaI'цo I кoPoЛrBскoI м илo сти Pyс.
киrvr писIvloм Bидaвaти Po3кa3aти PaчиЛ .

Toгo вaсy пoльсьrсa мoвa 6улa сиЛьtlo пePемi.
IIIaЕIa 3 мoBolo Лaтинськolo (це т. зB. мaкaPoHrчI{a
мoвa), a тoмy кopoлiвськi кaнцеляpii пиcaли й дo

щpaiнськиx ypядiв 1IечистoIo йовoro. Укpaiнцi пpo-
Tec.rуBaJILlпPoти тoгo i iхнi пoсли нa BaPlпaBськolДy
сеймi poкy 1590-г0 IIPоBеди пoстaнoBy, щoб для
вoевiдсЪв Boлинськoгo, Бparд;laвськoгo й Киiвськoгo
BипPaBлeIIo ixнi пpaвнi arсги вiд лaтиIIщиtIи' пpo щo
й пpийнятo пoстЬнoвy: "Пoпpaвa пpaB Boевi.цств
Boлинськoгo, Бpaцлaвськoгo й Киiвськoгo. II{oб
стaтrги N|я.тvв' Boевiдств, зa iхнiм пPaBoм' \тИcaJIvIcЯ

Pyським язикoм l письмoм' IIе мrцIaIочи сл1в ЛaTИъ|.
lькиx' (Volumina Lеgum, т. II' 1340).

Писaти пo-yкpaiнськol\4y дolvraгaJlacя й вoлин.
ськa IIIляxтa нa сеймi ще й 1632 poкy. Щo й кaтo.
Лицькa lпляxтa в ХVI ст. в)iсиBaлa нa ЕIaIцих землях
yкpaiнськoi мoви, це 6yлo тoдi звияaйнoro piннrо.
ta^к, нaвiть pимo.*.тoлицький Лyшький 6iЪкyпla
Biктopин 8ф6ицькиЙ увaжaь се6е....pyсинoм'' i дo
IсoРoля пoльськoгo JIL'.стиI писaB yкPaIнськoIo мoBolo._ 

Aле Пoльщa впеPтo велa пoдoнiзaцiю i poкy
1614.гo BvIДaJIa Литoвськoгo Cтaтyтa в)ке пoль-
ськolo мoBolo. A зa 80 лiт пo цьoмy Baprпaвський
Cейм 1696 p...пpийняв тaкy пoстaнoвy пPo мoвy
yPядoвих рpaiнськиx кarlцeЛяpiй: ..ПисaP 

-пoвинен
пo-пoльськvI' a |Ie пo.Pyськи ПLlсaTkln (Volumina
Lеgum, т. Y с. 418).

- [ пoлoнiзaцiя щoдaдi, lltиpилacя все 6iльIпе, a

P'lзoм iз тим IIIvIPLtлvIcя trtуcякiyrvlсKtl нa пРaвoслaB.
ниx. ToдiIцнiй yкpaiнський IIIляхтич Aфaнaсiй
Филиг.oъич скapлсйвся I{a це: 

..FIa кo:кнoмy мiсцi,

в.цBopaх i в сyдax, yPyгaloтЬся з нaс, i гyчaть нa нaс:
Цry py.", лIoПyс' peлiя, Гoспoди пoмилуfl, сxизмa-
тиI(' TyPкo.гpеЧиIl' oдщепеItець' ЕIaливaйкo, ft 6iльlлe
тoгo' хтo ix вiдaе' як lra oгидy IIaс пo.цaloчи.цo лIo-
дей, нaвимиlllляJtvт,'. Пpи тaких yllroвztx )киття poзвiй
yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви не мiг iти нopмaль-
нo й мoвa нaцIa сильнo IIoЛьщиЛaся.

[ьoгo чaсy' гoлoBнo з ХVI вiкy, нarшa лiтеpa.
тypнa Мoвa стa€ нarloьиЙ IIUIЯх сBoгo пoпoвнення й
пеpеpo6лення: кoли iЙ6paкyвallo слiв, oсoбливo пo
кaнцеляpiяx, тo ix вoнa бpaлa не з свoсi стapoi цеp-
кoвнoлiтеpaчpнoI МoBи' щo тpoxи тепеP зa6рaеться,
aJIе з llloв чrлgx] пoльськoi, лaтинськoi, нiмeцькoi. I{е
вiдpaзy пеPеPoдиJIo нaшIy мoвy i слoBI{икoм стaЛo
з6лижaтvтii дo мoв зaхiднoс.rroв'янсЬкIa<, сPUIЬI{o вцPи-
вaloчи тим вiд стapoi близькoстi дo мoви poсiйськoi.

Чoлoвий пoльський пoлемiст i пpoпoвiдник
ХVI вiкy Петpo C к a p г a P. L577-roпpилIoднo дo.
вoдив' щo щpaiнсЬкa пPoстa MoBa' як i мoвa цеp-
I(oвI{a' нi дo яoгo не здaтнi, i нayкoвих pеvей пи.
caTvI ||vINlvI Ilе B.цaстЬся. Пoмидився Cкapгa _ якРa3
бo вiд тoгo.чaсy yкpaiнськa лiтеparypнa мoвa, oнo-
BиBIIIися свl]l(ими ЕIaPOдIIиIии cvIЛaNLvI' стaдa мoвolo
Cвятoгo Письмa, doгoслoвськoi лiтеparypи i взaгaлi
Нaук:|4. Якpaз тoдi пoявляеться 1псpatнськoro 

..пpoстotо

мoлвolo'' I{изкa пеpеклaдiв Cвятoго Письмa, зauи-
нaloчи з слaвнoi Пеpесoпницькoi Gвaнгелii 1556-
1561 poкiв. .Це 6yв вanклиьиЙ чaс y PoзBor нarпo.i
лiтеparypнoi мoви, 6o.цими tlеPеклaдarvrvl pв;aJlaсЯ,
еднiсть мoв цеPкoвнoi й лiтеpaтypнoi, i ..пpoстa

мoлвa'' _ 3a цPoтестaнтськимvl в.tIЛЙBa\Дu| _ 6уЛ?
пPизIraнa гiднoro сTaTvI мoвolo Cвятoгo Письмa.*
3виvaйнo, не всi цe визIIaBaли. Poкy l563-гo емiг-
pyвaв з Мoскви вiдoмий князь Aндflli Кyp6ський

* Iвaн o г i е н к o. Мoвa yкpaiЪськa бyлa вже мoвoю I{еpк-
ви. Tapпiв '  |92| p.; дpyге видalrня _ . .Укpaiнськa lr , loва в
I{еpквi,'. |94З p. Хoлм' 48 с.
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(1528-1583), якутt l  oселиBся в Кoвeлi нa Bo-
линi tt мaв силЬIIий кoнсepьaтvlвtlуlil BпЛиB
нa нaпIy yкpaiнськy IIIJIяxтy' oсoбдивo нa кIIязя
Кoстянтинa oстpiзькoгo (1526-1608). oсь цей
кн. A. К y P б с ь к и й rгyблi.rнo BистyIIaB IIPoти шlи.
BaIIIIя ясивoi мoBи B Cв. Письмi. Taк сaмo й вiдoмий
lvloсI(oBсЬкиiа дpyкap диЯкoн Iвaн Ф е д o д o.
P o B и u (f 1583)lD, ДPyI(aP пеPIIIиx кI{и)I(oкJкPa-
IIIськиX' BисTyIIaв IIPOти )I(иBOI мoви' l B сBoI-.цpy-
ки свiдoмo BIIoсиB мoскoвськi нaгoлoси' щo 6aчи-
мo' IIaпPиклat, y Львiвськoтr,ry-Aпoстoлi 1574 Poкy16,
oстpiзькiй Бiбдii l58l poкyl / й iнших йoгo дpyкax.
Tpoxи пiзнirп, як знa€мo' сидЬнo BистyпaB пPoти
BIlесення дo цеPкBи.пpoстoi мoBи'' гoлoсний нarп
IIисьмеIII{ик ЧePIIець Iвaн B и Iu е II с ь Iс и й (1550_
1620). I все це cПpvIЧуItavlЛoсь.цo тoгo' щo в нaс aнi
otИн cTaPИй пеpeклaд Cвятoгo Письмa, _ a 6yлo iх
pяснo! _ Bидpyкyвanlиit нe 6ув, a це силь}Io зaтPи-
lraлo poзвiй лiтеparypнoi мoви B rvtaсax.*

Пo Беpeстeйськiй.yнii 1596 Р9кy' щo сиЛьIIo
в.ДaPЙЛa пo yкpaiнськiй сoбopнoстi, зEIяЛaся B EIaс
пaлкa п o л е м i ч н a лiтеparypa' ЯKa в бiльIцoстi
свoiй пPoBaдиJIaся B)l(е IIoBoIo yкpaiнськoIo лiтеpa-
тypнolo мoвolo. | вtlяъилoc", To ця 

.пpoстa мoвa"
цiлкoм пРидaтIra виясIlяти нaйтoнrпi бoгoслoвськi
питaIIIIя. Bзaгaлi, зa цей нaс (1569_1654) сильнo
tPoсTa€ yкpaiнськa лiтеparypa й вистyпaе н.aУкrа-
бoгoслoвiв' yчеIIиx' пpoпoвiдникiв i т. iн., щo пи-
IIIyтЬ y)ке НoBolo ЛrтеPaTyPнoIo мoBolo' IraпPиклaд:
Лaвpiн 3изaнiй (t1634 p.),  Леoнтiй Кapпoвиu
(1580-1620), €лисей Плетенецький (f1624), Ioв
Бopецький (t 163 l )' Мелетiй Cмoтpицький (|57 8-

. Див. мolo пpaцi: ..Haйпеpшrе 
дx(ерелo для вивuення piднoi

мoви'' тa ..Hе мaсмo кan,tеtlя нapiжнoгo || ,,Piднa Мoвa'', v. 8l'
.Цив. iще мolo мoнoгpaфiю ..УкpaТнськa лiтepaтypнa мoвa
ХVI-гo ст. ' ' .  l930 p. '  с.  8 l-85: чoмy мoвa yкpaiнcькa не стaлa
мoвorо бoгoслyжбoвoю в ХVI вiцi.

$4[сн 'z
'ёФ,." lr'r.аё niirЁ i.;Jm.;lф;Ё &..E.n
v.i.пATt: ..'.Чтrrr шff!+,
feбl^' irф}....{Фгxиnlf',й.rrtФ'm:.:1т,!'5, 

:J-J  7. . iсr I  -;

IlЫ aк'}tlr}т/| .' ]Ul l l l и}l,l.
П Nlrсl lltl lH lfal3оlll,t : l"lg.
EЩrл.тй . lгт6Ьsoaшlн
п;lftnijiшtt.},...J'. [ijЧ.{
<.iЛill ll| lсl'q'€ (Jroт,{r,.
}ti lосri Ши 16г0 l l.)ll}|}|]|

а. t  ,  ч , . .  , .  G

\l }l'| l |. lvrшt ..l.lll' Ts'.-
lrolrt Lt ]rlr4, Gc^nllailtia

/s | ,  r/ l  . ra

'':г., T },l.-l]laст. }t lt.',ftт}t..
тонCп}t l llдf,тlдЧ|.гlo}t E'.
Ctt'G . sи}||l,ltf llгтo.l l1|
lH.G,n r,ltб'с)Т,oт,t;Iъ . тiв
г<iiшiriптftiiil riЪ*i r r .

fitilrсшr'cff. .{&'ltlfu
l l tiй lТс6ткir,tтjr.n. Б6]i
1йrllё ц.Ъ;т[Цй.+R.

Пepeсoпницькa €вaнгелiя 1556-1561 poкiв, pyкoписнa
Укpaiнськe yстaвнe письrvro ХVI ст. 
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1633)' [сaя Кoпинcькиfl (tl640)' Петpo Мoгилa
(1596-1647), Cr,urьвестеp Кoсiв (t1657) i iнIшi. I{е вхсе
НapotИЛaся. нayкoBa лiтеparypнa рpaiнськa мoвa.

Ha poзвiй yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви силь-
Iro BплиI{yлa Пoявaд Р y к a P с т B a' щo po3пoчaB
йoгo в IIaс ще poкy 1491.гo свoiми Дpyкalvrи в Кpa-
кoвi вiдoмий IIIвaйпoльт Фioльl6, нiмець po.цoшl.
Aле кaтoлики незaбapoм спиIIиди Фioлевy ПPaцю'
a йoгo lacУtvIЛvI, ДPyкaРстBo бyлo пepеpвal{e anс дo
1569_|574 Poкy' Iсoли йoгo poзпoяaвy Зa6лyлoвi тa
Лъвoвi мoскoвсЬкий дpyкap диякoн Iвaн Фeдopo-
вич. Пo цьoмy лpyкapнi зaт(лaдaloться B IIaс пo всix
зеIvlляx i вигryскaroть веJrиI(е числo кllихсoк. 3 цьo.
гo чaсy кIIи)I(кa IIIиPитРс1 все бiльrпe й 6iльrпе, a це
IIIиpилo pa3oм r3 Tим l ЛrтеPaтyplly МoBy пoмl)I( чи-
тaчiв.*

Кpiм цьoгo' тoгo }Iс Чaсy IIoЯв.uIIIvIcя в нaс i нoвi
бpaтськi пI к o л и' сеPед ниx i вищoгo тигry' Нaпpик-
ЛaД,'у oстpoзi, Львoвi, Киевi й iн. мiстax, i вoни тaк
сaмo 6aгaтo дoпoмaгrulи poзвoевi нarцoi лiтеpaтypнoi
мoBи. Cильнo й 6aгaтo дoпoмaгaв y цьoМy yкpaiн-
cькlцft кЕIя3ь Кoстянтин oстpiзький ( l 526-l 608).

3a цьoгo чaсy IIoяBляroться в нaс i пеpIпi г p a -
М a T И к и _ спpoби B3яти цеPкoBIIoслoв'янськy
мoBy' щo сиЛЬнo зyкpaiнiзyвaлacя tт нe IIеpестaвaJIa
ще 6yти в нaс i мoвolo лiтеparypнoro, y пeвнi зaкo-
ни' нaпPиклaд.,^тaKими 6ули Гpaмaтикa Лaвpiнa
3изaнiя l596 p.rУ, Мелетiя Cмoтpицькoгo 1619 poкy
й iнrцi. фaмaтикa М. Cмoтpицькoгo 3 тoгo чaсy 3a-
пarryBалa нaвiть y Moсквi arl( дo poкy l755-гo' ,цo пo-
яBи гРalraтики М. Лoмoнoсoвai aлe цe 6улa гpaмa.
тикa МoBи цepкoвнoi, a не нoвoi лiтеparypнoi.

* 
ДиB. мoю

1925 p. '  4 l8 с.
1944 p.

пpaцю ..Iстopiя yкpaiпськoгo дpyкapствa''' Львiв,
.Цив. iще мoю пpaцю ..Illвaйпoльт Фioль'', Xoлм, Пеpпra дРyкoвaнa Гpaмaтикa в Укpaiнi _

Гpамaтикa I596 p. Лaвpентiя ЗиЪанiя

Gt0вGtlGI{,l.
c ъ,т а з л {i ш'. IIа ь 1 |йтi смъ

li1inТшtъ.

фrммПilrlTIч{
Yт.i fiстъ Tцоuклr|*а ;

ffi 1 o 
- 1o." i' sa, {c'tъ, itiь',tсй

ff 'o., п'ь?п,(тB0' Qпз влг<о
r^aiс'| lrt|hC4T]t r

tP v '  , . .
t  0i lS'0Bзl1l l l  о

Г | ;' ̂ fl !'* g",п tЁ н o ; "'G,дft ',
?х( БЬlittь|A0 |с hc 8n 
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B iстopii PoзBoIo yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви
велике 3rraчеIlнЯ М.aJIv[ с Л o B II vI K vI' щo стzrди 3a

цьoгo чaсy пoяBЛ яTу.,сЯ' Cеpед ниx ,.Лексис'' Лaвp.i.
нa 3изaнiя l596 poкy тa "Лёксiкoн сJIaBенop999$й:'
7627 p.киiвськoгЬ лpрup" Пayви Беpиrци (f 1632 p.)
мallи-rlaЙliлЬIllе знaчення*. oстaннiй _ це слoвtlик
цеРкoBнoслoв' янськoi lvtoв,I' дodpoIo^xивolo рpaiн.
ськoIо мoBolo ьияcНelr.иЙ. Беpиндa 30 дiт IIpaцIoBaв
t|aД' IlИrи' aЛe в,vIДaTvI йoгo все мaв великi пеPеIIIкo-
ди вiд сильIIиx лroдей, цo 6ули IIpoти йoгo iдеi, _

лiтеparypнoгo Bxситкy пpoстoi ItДoви. Цro йoгo i.цеto
oстaтoчIlo BикoI{aB неflез 170 poкiв [вaн Кoтля-
pевський сBo €Io ,.Ене.iдolo' ' r798 p.
- 

Hезaбapoм HoBoIo лiтеparypнolo МoBolo пoяBЛя-
Ioться й твopи пoетиuнi, IIaпPиклaд, .Пеpлo мнoгo.

* .(ив.:3. М. B e с ел o в с ь к a. Moвa..Лексiкoнy' '-Пaмви
БeDинди tt ..Зaп. BУAн", |921 p., т. ХIII - ХIV' с.3l l_339..Цив.
iщЪ: Iв. o г i с н к o. oгляд yiра.iнськогo язПкoзнaвствa l| ,,Зaп'

HTШ',. т. 79-80 зa l907_1908 p.

цiннoс" 1646 p., з6ipкa пoезiй Киpилa Cтaвpoвець-
кOгoaU, a тaкo)к бaraтo piзнra< дpaмaтичItI]D( твopiв, щo
дoBгolo IlизкoIо пеРехoдятЬ yсе ХVII стoлiття. Cвoеro
жBoч IIaPoдIroIo мoвolo виpiзrтroroться тaкi тBoPи' як..Bipшi з тpaгедii. 

-Хpистoc Пaсxoн,' 1630 p. AЬдpiя
!кyльськoгozt, "Cлoвo o з6ypеннi пеклi" й т. iн.
liйulли.цo цaс тaкo)к iнтеpмедii ни iнтеpлrодii, пи-
сaнi звичaйнoк? нapoдI{oЮ lvloвoto' нaпpйклaд, Якo.
вa Гaвaтoвичa2z l6ig p. й iнrпi.

Bпдив п o л ь с Ь к o i мoви нa мoBy yкpaiнськy
зa цeй..raс 6yв.цrл(e сиJrьI{иfl, oсo6ливo пo piзних кaн-
целяpiяx. Bплив цей нaдтo вiд6ився rra сЛoBlrикy нa-
rпoi мoви _ дo ньoгo ввiйrцлo чимaлo пoльських Ьiв.
Bзaгaлi ж зa цiеi Дo6И rra.птa Лiтеparypнa мoвa пoмiтнo
Pве 3 стapoюлiтeparypнorо.}toвolo IIoпеPеДIIьoгo чaсy'
IrеРiдкo зaмiнroroчи дaвнi фopми й cлoьa нa цoвi.
Bлaсне теIIеP' як я вище пiдкpеслloвaв, yкpaiнськa
мoвa пoмiтнo вiдiйrrrлa, скa)I(eмo' вiд мoви poсiйськoi,
щo пильIIo TPvINIaJIacЯ мoви дaвньoi.

3a цьoгo xс чaсy пoзI{aчився ctlльlsиЙ вплив мo.
BИ Л aт и н с ь к o i Ha llaцry мoBy, щo пo кaнце.
ляpiяx. твoPиB в XVI_ХVII вiкax т. зв. lt,aка,polt'i'uну
Iroву: N||\IaНиЕy мoBи лсивoi, пoльськoi й дaтинськoi.
FIa знaння лaтинськoi мoви Bзaгалi тепep звеPIIенo
6iльllly yBaгy, бo вoнa в Пoльщi скpiзЪ 6уin пo-
тpiбнa, й ti нaвчaли' скa)I(емo, в нaйiй Киiвськiй
aкaдемii B)I(е зa }rитpolloлитa Петpa Мoгили, voмy
Iсoзaцькa стaPIIIинa тaк чaстo знaлa цIo }toBy' нa тoй
чaс мoBy_Irayкий диплoмaтii. Haвiть емiгpaнт кt{я3ь
Aн4p-iй Кyp6ський' )киByчи B I{aс y Кoвёлi, зМyIIIе-
нvrй 6yь нa стapiсть нaBчaтися цiei мoви.

Чepез пoдьськi впЛиви йпrлo дo нarпoi мoви 6a.
гaтo чy)IсoземHиx слiв з евpoпейських мoв' oco6ли.
Bo з мoви нiмeцькoi, чaстo щe чеPе3 мoBy чrськy.
Пpи цьorrлy пoльський вплиB пoчaв xитaти llaм стa-
PoдaвIrIo гpецькy систe}ry спpиймaння чy)I(их слiв нa
ЛaTvIIIсЬКУ' 3 чaстими f i ль, нaIIPиклaд Пляrnoн,
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Мeлeтiй CrvroтpиЦький
(l578-1633)' aвтop слaв.
нoi фaмaтики 1619 p.
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Tfпo.rr i3rile.
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I"[fi. G.nт?. i. rn^..f 

,.

тoгoчaснoi гpецькoi aз6уки' Бaгaтo yкpaiнських
письIvlенникiв стaли ЛуIcыrvl TепеP взaгалi пoльськolo
It,loвolo' якoi знaцня в нaс зpo6илoсь 3aгaльним*.

3нaння т aт a P с ь к o i мoви зa цей чaс yЕaс
не змеIIIIrFB:UIoсь, oсoбливo сеpе.ц кoзaцтвa. Пoстiй-
нr тaтaPсЬкr ЕIaIIaди спpичиIIIoBaJIи великe числo пo-
лoнeникiв, якi нaвчaлися тaTaPськoi, a тo й rypець-
кoi мoви, a BеpTaIoчись дoдolиy' BпUIуIBaJIиI й нa poзвiй
piднoi tvloBи. Ha це 3нaння сильнo вплиъaлa Й кo-
зaччиIIa. 3нaння тaтapськoi мoBи тPим;lЛoся B IIaс
нe тiльки ще в вiцi хvII, aлe f lt y ХVIII, i  щe
oл. Cтoporrсeнкo23 в свoiх oпoвiдaннях неpiдкo ви.
Boдить зaпopoxсцiв' щo знaloть цIo мoBy. oсь тor'ry_
тo B I{aс нaвiть пoгoвipкa пoстaлa: ,,Лaмaти я3икa
нa. тaтaPсЬкиЙ ltrcи6'' (Нolvlис' н. l 339 1 ). Taтapи тaк
B-I'IIИсЯ в ЕIaIIIе }I(иття' щo сaме цe слoвo дy)Iсе pяс-

не в нarпiй мoвi. Taк..CлoBник'Б. фiнненкa24 гroдaе
naтnap, mаrnapalс (piд зiлля), marnаpatсoвuй, mа,mapвa,
rnаmapanкo, rnшnаpшн, mа:tnаpкa, fnamo,p'Iш1с (poслинa),
mаmapoч'Iсa, rnаmаpoнъlco, тnonаpсъlсuй,, mаmаpсъtсе зi.tt,ttя,
fnarnа'pу в аm,шф narnаpuь m'аnа,Pчсtt,я' rnаtlt,apv,шlt,, rno.:rnаp
чу1с, marnаpщuнa, rnаmapюaa. Hе дивнo Х, Щo тaтap-
ськa МoBa сильнo BIIлиEryдa нa нaшy' гoлoB}ro Цa нa.
IIIoгo сдoBllикa в йoгo pе.rевiй чaстинi**.

Aле пopyv iз нoвoro лiтеpaтypнolo Мoвolo в
yкpafнськiй лiтеpaтyp_i сильнa 6yлa Й тeviя, щo
мiцнo тPимaлaся свoеi дaвньoi мoви, тiльки цo-
мiтцo poз6aвленoi ясивими слoBaми й фopмaми. I{е
т. 38. с JI a в е Ir o P o с ь к a IиoBa' ..шrиpoкий i ве.

t Пpo це див.: Чyжi впливи нa poзвитoк yкpaiноькoi л i-
теpaтуpнoТ мoви ХV-ХVII вiкiв; див. мoro пpaцю ..Укpaiнськa

лiтеpатypнa мoвa ХVI-гo ст.'', l930 p., с. 458-503, тyт пoдaнo пpo
впливи; цеpкoвI{oслoв'янcький, пoльський, чeський, нiмецький'
лaтинський i iтaлiftський.

** Див. мoю пpaцю: . .Инoзeмньre элемеIiты въ pyсскoмъ
язьIкъ' ' .  КиТв, l9 l5 p.,  _ тyт дoклaднo виясIIeнo пpo вплив
сxiдних Irtoв нa мoвy yкpaТнськy.

Лeксикoн Пalлви Беpивди. Киiв, 1627 p. Cтopiякa 10l.

I.{е слoвrrик цеpioвнoслoв'янськoукpaiвський

Льoшri,ш, rpецъ|cшй, Ipаlа,, Льoнdoн i т. iн. IItе з ХV вiкy

чrЛ(е r в ЕIaс чaсoм пepe.цaBzrли :еPе1T}'яI( тo poби-

лЬcяily гPецькolvry пйсьменствi, a з l59l Poкy B нaс

пoяBиBся ддя цьoгo oсo6Ди8ий зIIaчoк t,узятvlЙ з
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лиI(oсЛaBIIий слaBенcЬl(-vl it я3ик' ' ,  щo ще мiцнo
тpиIvrаJIaсЯ 3a цi €i Дo6L7, oсo6лиBo пiдтpимaнa фa-
мaтиrсolo 16l9 poкy Мeлeтiя Cмoтpицькoгo. Бiль-
цriсть IIaIIIиx IIисьмeIIIIикiв пvт'caли цiеro мoвorо,
Boнa }к IIaHyB€rЛa i в I{еpквi, i в нayЦi, хoч скpiзь
6yлa пoмiтнo зaxитaнa Hoвoro лiтеparypнolo Moвolo.

Biдoмий тoгoнaсций yнений 
'apхiмaндpит 

3a.
хap Кoпистeнськиtlz5 в пеpедцoвi дo Bидaння
..Бесiд I. Зoлoтoyстoгo'' l623 poкyiсильнo BиxвzUIя€
.слaвенськ*lit язик'':- пo cилi вiн piвнясться гPець.
кoмy й пеpеBищy€ лaтинcькиf,l, it cильllo l{aдa€ться

дo фiлoсoфii й 6oгoслoвiя i взaгaлi дo нayки. I дaлi
пиlIIе: ..3 вiкy тoй слaвенcькиill я3ик €стЬ знaМеIIит,
кoтoPoгo Яфет i егo пoкoлiнье yxивaлo, rпиpoкo й

дaлекo ся Poстягaл i слaвgtltl 6ил, I,ля чoгo oт сJta-
Bи сЛaвенськиМ }IaзBaний €сть''. I-{е 6yлa дyмкa' щo
дoвгo IIaЕIyBaJIa i в Киeвo.Пеvеpськiй Лaвpi, i  в
Киiвськiй aкaдeмii.

3a цьoгo )I( чaсy Poзпoчa-BсЯ нaпiвсмеpтeльrltlЙ

дЛя IIaшIoгo I{aPoдy' як llaцll' пpoцес oпoлячeItIIя
нaцroi iнтелiгенцii тa нarпoi lIIЛяxти: звичaйнo кидa.
ли сBoIo пPaBoслaBIry вipy' пpиймaloчи кaтoЛицтвo'
a пoтiм зa6увaли мoвy й cTaBaJIvr пoлякaми. Пpoцес
тaкoгo BиIraPoдoBлеlIЕIя 3 чaсoм yсе з6iльrшyBaвся'
EIa кaтoЛицтвo пеpейrrrлa Bся нaцIa нaцioна;rьнa BеP.
хiвкa, aПPИ Блaгoчестивiй вipi пoзoстirлися тiльки
..пoпi тa хлoпi ' ' ,  як смiялися IIoЛяки. oсь нoмy
yкpaiнськa }roвa пoBoлi стaвадa для IIoЛякa..мовoro
xJIoпсЬкoIo'', бo пpи нiй пoзoстaвся тiдьки сaM IIPoс-
тиil нapoд.

Пoльське yPядoBе нaсиJIьстBo B зaпPoвaд)кеtlнl
yнii змyIпyBaлo KРaщi cилtt втiкaти з Гaлvlчини й
iнrцих зaxi.цних 3емель нa сxiд, гoJloBllo дo ки€Ba.
B дp1тoмy десятилiттi xvII вiкy Це втiкaння силь-
нo з6iльrшидoся, й y Кисвi, пpи Пенеpськiй Лaвpi
зi6paвся ъeликиЙ ryPт yчеEIиx дiяuiв, гoлoBЦo гaли.
uaн. I{е 6yли: apxiм. €лисeЙ Плетенецький, apхiм.160

3axap КoпистенсьКиЙ, Drитp. Петpo Мoгилa, Пaм.
ва й Cтепa.н Беpинди, Tapaсiй 3eмкa26, митp. Ioв
ti-opeцький, Лaвpiн 3изaнiй Tyстaнoвськиil it iн.
I{ей yнений ry-pтЪaпpoвaДИBу Киевi BeЛИI<у Й силь-
rryдpF(aРI{Io, бaгaтo писaB i дpyчвaв. iхнi твopи: пе-
pед]vtoви B цePкoBIrиx IсI{и)Iскaх' пoсBЯти' вiprпi, a тo
Й цrлr кI{и)Iски писaнi тoдirпньorо yкpaiнськoro лiте-
Paтypнoю lvfoBolo 3 BелиKим числoм пoлoнiзмiв тa
зaxiднoрpaiнських виpaзiв. I{ей гypт yчеI{их силь-
Iro вплиI{yв нa rraшry тoдiruнro лiтеparypнy мoвy.*

Пo Лю6линськiй yнii l569 pЬкy.froз.,oЧaJraсЯ'
великa кoлoнiзaцiя рpaiнськoгo нaсeдЪння нa схiд,
нa Лiвo6еpе)к}I(я. Пiд пoльськиLr пaI{yBaIIIlям хсиття
стaвaлo все гiprпим, i рpaiнськa люднiсть з Гaличи-
ни, Boлинi, Пoлiсся, Хoлмщини, Пoдiлля, Пiвнiчнoi
Киiвщини силЬIIo пoтяrлa нa схiд i дaлi нa цiвдень.
I{е бyв сцoнтaнний Py* дo вoлi й дo кpaщoi землi.

Ha схoдi спpaвдi 6yлo бaгaтo вiльнoi землi, тaм
де)I(aB ., !икий Cтеп'', - xoч i зaгPo)IсеI{и fl тaтapaми.
Пoльсь^кi кopoлi, oсoбливo Cтфaн Бaтopiй, 

'aд"oпo 1590 poцi, кoли пoльський сЪйм нaдaЪ свoйoмy
кopoлeвi IIpaBo нa вiлънi земдi, cTaJILlщеДpo poздu.
вaти схiднi землi свoiм пaнaМ. 3a кopoткйй чaс пo
1569 poцi зaсеЛиBся вeсь ...{икий Ciеп''' це6т0 се-
pедIIя й пiвденнa Киiвщинa тa тепepirпня Пoлтaв-
щиI{a. Укpaiнськa зеIvIля небapoм oпин'лaся в py-
кax пoльських мaгIlaтiв. Кpaй 6yв нeбезпенний вiд
тaтaР' тo}ry для йoгo 6iльIцoгo зaсеЛеIlня пoльськi
мaгIIaTи cTaJIvl taвaTvl цoселеtlцяМ пеBнy вoлIo нa
20-40 лiт; пoвстaвaли нoвi мiстa, 

'aпp,кл,aд, 
Лу6eн,

Пиpятин, IIpилукa, Poмeн i iн., a тiкoлс сo'нi нo-
виx сiл. Пoстaвaли величезнi лaтифyндii; IIaпPик-
лaД,, Bvтнницький стap o стa Кaлицoвcьки й зax6пив

.. 
* Пpo це я poзпoвiдalo- дoклaдн9 в свoiй пpaцi ..Icтopiя yкpa.

iноькoг.o, дpyкapствa'', |925 p., c. 232_264, Лiвiв. .{ив'. ще. мЪю
1l,г.9чlo 

..Укp1illськa мoвa в Киевo-Пе.repськiй Лaвpi в ХVII вiцi''
// ,,!уxoвнa Бесiдa''. |924 p., u. |-2.
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сo6i в ХVI ст. всrо пiвденнy Киiвщинy, всro Умaнщи-
нy; стapoстa Кaнiвський i Чеpкaський oлексaндp
BицrнеЪецький зaхoпиB Maлo ЕIе тPетиIIy Пoлтaв-

щини.
Кoлoнiзyвaлиcя caмi yкpaiнцi, aлe пaнaми 6ули

tloЛЯКvI| a B ниx велике чисЛo пoльськиx сJry)кaчих.
Уся ця кoлoнiзaцiя сидьнo Br|ЛvIFlУлa нa PoзBиToк
yкpaiнськoi мoви, 6o внеслa дo неi бaгaтo зaхi.r{нo.
yкЬaiнськиx oзЕIaк' Bнеслa 6aгaтo тaкo)к i пoлoнiзмiв.
Уiе це сильнo вiд6идoся й нa нaшiй лiтеpaтypнiй
мoвi. Aктoвa МoBa нaвiть нa Пoлтaвщинi 6уlaтoдt
пеPепoBIrеIIa пoлoнiзмaми тa зaxiдними Qзнaкaми.*

3a тoй )I(е чaс вiд6yвaлaся кoлoнiзaцiя мaзypiв
нa Boлинь, пoчaсти в Гaливинy' щo тaкolrt пoзнaчи.
лoся ЕIa стaнi yкpaiнськoi мoви' aле Ilе IIa,цoBгo: yсе
цe 6yли нaлетiлoстi зoвнiurнi, a не iстoтнi.

3a цiеi дo6и пaнуе I{aзвa нaцIoгo нapoдy Pyсь,

PyсиII, МoBa нaшIa pyськa. Cлoвo ..yкpaiнa'' чaстo
B)I(иBa€тЬся' як пoгpaнинuя (..пo yкpaiнax''), aлe пo-
мatry нa6иpaе й геoгpaфivнoгo знaчен}IЯ Пoднiпpo-
в'я; тaк, П. КoнaIпевич-Caгaй.цaчътиЙzl ylrсе пiдпи.
сyвaвся' як гeтЬМaII Укpaiни o6oх 6oкiв.(нiпpa.

\ГlIМoсI{oBсьI(A
,щoБA
|654-|798 POкIB

JшsBItoGsьK& дsЕe
|6'4-|79s Рol{i3

з 16'{ po:Y' пo п,n.Aф.в{l !tp.ьф дo мr.l.nt fo..|. F..fo.rid rtr'rqРd д..n .lo.
rд..r в. $.сt ltшт .rr. oп.!.тir dФ. i|tоф tе i|tnnoс'' { тiiр.{i' s'jnrr.drдY.f...r r. $..ь lnшт.rL Gп.чrтir t|fu t|tоф n. s|nnno.' ' { тioр.{i' s'.rnrl.d

ryrrтPn ащ. т.r ..фl 
'* 

|Фo.ono 
'. 

пo.l.rlot Aодn. l то.оrфю . д.ох тoA|iДnt хvr(.
чP'нх ц.{тоJx: Бt..l i ч.p!|.o.|. Дlo.B. Пl.a 

^o 

ryrrтpвnx cn'.. l l. .дft!tal. ', д. о.;оll
trр.(q. ф фr6.о^0sП|ш..o: 

'фрi.тп 

.гiopц' n.U|ol :Y.r.rvN' vrD.i{сLхY t.!.iv. t{il i &r.дn
кoсгяnтnn!пoiь.ьro.o п.тcIrol. й l..,.B nl^ .^jrv fiдтo|;otJ (io;c' сr.l..! 'ьA.fln т.

|..o: 
'фli.тtr 

.rio'ц' n.U|$ :Y.r.rYNl vrD.i{сLхY
п.тe|rct. й l..c.B nl^ .^jAY пдтo|ioтJ (ioic, сr.l .. 'ьд.fln т.
d' G.iofu.8nr' l..n дц<пl) .i! l 'n\nc Aoio.r.rdф . цrиr д..rnl. i
п.тcIr0l. i l..,.B

.т.pBl!{. (Е'юtоrrцLrd' с.ioй.snr. t..n дц<пl) i l in\nc
,otY l6a9.ro vrp.h.j. q € .rr. т.:n cnфnц..' n.A Дфr.oю.

вolo стapoЮ, слaв'янopyськolo. Iз пеprшиx силЬt{o
Bидвигa€ться a

эPIIIиX силЬt{o
Киiвськoi aкa-BидBигa€ться aPхrDIaI{дPит l PектoP t!иIвсЬкoI aкa-

.цемii loaникий Г a JI ЯT o B с ь к и й (f1688 P.), якиr;

*)
d} 1654 Poкy, пo пPи €дI{aнЕIi Укpaiни дo

Moскви, poзвiй yкpaiнськoi лiтeparypнoi мoви пo-
мaлy стaвaв нa зoвсiм iнIпy пyть. Cпovaткy нiби
нiчoгo не змiнилoся, й твopeння yкpaiнськoi кyль.
тypи йпrлo тaк сa}ro' як iпrлo вoIIo 3a пoльськoi
Дo6и, i тo гoлoBнo в двoх тoдirшнix Iсyльтypних цеIrт-
paх: Киевi й Чepнiгoвi. Moсквa нi6и дo кyльтypllиx
спpaв не вмirпyеться' :UIе пoвoлi пPoсTy€ Дo_нaЙ-
гoлoвнirцoгo: BиPвати твoPця нaшoi кyльrypи, Укpa-
iнськy цеpкBy' з.пiд влaди КoстянтинoпoЛьськoгo
Пaтpiяpxa Й зa6paти пiд влaдy Пaтpiяpхa свoгo.
Cвoi гетьмaI'vI Ta стaPIпинa (БpюxoвецькvтЙza, Сa-
мoйлoвич29, Iвaн Miзепa) дiяльнo дoпoмaгaли B
цьoМy Мoсквi, й poкy 1689.гo Укpaiнськa цеPкBa
TaКИ oflИIavlлaся пiд Мoсквoro.

Укpaiнськi IIисьlvlеIlIIики, як тo 6улo й пеpед
тим' пиIIIyть aбo нoвorо yкpaiнськorо лiтeparypнorо
Moвolo' цебтo Moвolo..пpoстolo'', aбo, нaвпaки' Мo.

твopи йoгo, осo6ливo ..Клrоч162

* Див., нaпp.: ..Актoвыя книги Пoлтaвcкaгo гopoдoBoгo ypя-

дa ХVII-гo въкa ( l664_l67| p.), ' '  видaв B. Мoдзaлевський,
Чepнiгiв, |91,2 p. !uв. ще.: H. М. Лъвoбepeжнaя Укpaинa въ XV_
ХVII стoл. // .,Кieв. Cтap.'', l896 p., кн. IV-VI.

циЦIе xoPoшroro тoдiIпньoro yкpaiнсЬкolo мoвolo, i
твopи йoгo, осo6ливo ..Клrо.r Рoзyмiння'' 1665 p., 163
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Apхiмaндpит Ioaнцкuйl Гaл я тo вс ь к и й
(f1688 p')' otaьниiц yкpaiнський рений Х\{II вi
кy' РектoP Киiвськo.i aкaдeмii, tlaЙбiль.lлуlЙ
твoPeць лrтеpaтyPнoI }roви

po3хoдяться пo всiй Укpaiнi й дaлекo 3a неIo*.
)ICивa нapoдHa IиoBa, Пallr.vltl сTvIЛЬ, 6езпеpеvний
письмеIIIIицЬкий тaлaIIт 3po6или твoPи Гaдятoв-
ськoгo lraйdiлЬшIе читaЛьIIимvI I\ЛЯ' сBoгo чaсy' i
BлaсIIе Biн сильнo BплиtIyв IIa PoзBiй нaпIoi ЛiтеPa-

* .(ив. мoi piзнi пpaцi пpo I' Гaлятoвськoгo. Moя великa мo-
нoгpaфiя пpo I. Гaлятoвськoгo зaгинyлa,цесь y Кaм'янцi-Пoдiль.
ськoмy poкy l9 l9-гo.

TyPIIoi мoBи. ГaлятoвськИi|ПvIсaB 6aгaтo й вiдгyкy-
BaBся IIa Bсi пoдii свoгo 6yPхЛивoгo чaсy' a це
з6iльlпyвaлo йoгo BплиB. Taк сaмo й йoгo o.цнo-
лiтoк, AндРiи P a Д,ив и Л o B с ь к и й (f1688)' iгy-
}reн ЕIикoльськoгo Киiвськoгo мolraстиPя' писaB
х(иBoIо yкpaiнськolo }toBolo й йoгo збipники пPoпo-
вiдeй (..oгoPoдoк Бoгopoдицi" l676 p. тa..Biнець
Хpистoв'' 1688 p.) IIIиpoкo Poзxoдилися.

Iнrшi письмеtlllиI(и tlvIcaJIvt B)I(е не тaкolo )кивolo
мoBolo. Л i т o п и с с a м o B и д ц я30 Мa€ пPoтe B
свoiй мoвi бaгaтo EIaPoДIIих еЛемеIIтiв, як i ..Кpoй.

никa 3 лiтoписцoв стaPo.цaвЕIиx,' Т672 p. iryменa Фе.
o,цoсiя C a ф o I{ o в rtч a3l. Кисвo.Пенepський ap-
xiмaндpит-Iнoкентiй Г i  з е л ь32 poiy l674-fo
виrryстиB свiй пiдpyrник нarцoi iстopii .Cинoпсис'',
якиЙ зaлlo6ки читaBся ilк дo ХIХ вiкy й мaв пoIIaд
30 видaнь, _ мoBa.Cинoпсисy' '  слaв'янopoськa' aле
3 PясI{иl\{и )IсиBиМ^и дoдaткaми' як i B йoгo ..Пaтеpи.

кy Пеvеpськoмy"33 166l poкy.
Iнura гpyпa писЬмеItникiв, нaпpиклaд, €пи-

фaнiй С л aB и I{ е ц ь к и Й ( l|675), Cимеoн
П o л o ц ь к и й (1629-1680), oсo6ливo aPxi €пис-
кoп ЛaзaP Б a p a н o B и в (1593-1693) пильнy-
BaлvI IILlcaTи дaBIIьoIo yкp aiнськolo лiтеparyp нolo
Мoвolo' в oснoвi яI(oI ле)Iсaлa мoBa цеpкoвнoслoв'ян.
сьI(a' aЛе сильtlo пiднoвлeнa, _ це мoBa слaвеI{o.
PoсьI{a. lro влaсне мoвy IIIиPив Бapaнoвиv, тoдirп-
нiй стoвц лiтеpaтypний' щo )I(иB стo дiт i писaв
6aгaтo, 6уъши дo тoгo ще й пoетoм, йoгo з6ipники
пpoпoвiдей ..Меu 

дy<oвний" 1666 p. тa..Tpy6vI сЛo-
Bес пPoпoвiдниx'' |674 p. 6yли ll lиpoкo знaнi й
BПJ|уIBaJIиI нa стaн нaцroi лiтеparypнoi мoви.

Польськi BплиBи 3 цьoгo чaсy тPoxи сIIиItяIoть
свiй.вoйoвниний xaparсгеP, aле lralцi письMеIIники ще
неpiдкo пиIIIyть i пo.пoльськol{y, нaпPvlклaд, Гaля-
тoвський, Бapaнoвин (пop.,.Лroтня Aпoдлiнoвa' '
1671 p.) й iн.
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3 1654-гo Poкy' кoли Киiв з Лiвoбеpеx)I(яlll oстa-
тoчIIo вiдiйuroв пiд Мoсквy, мaйxсe нa тРи стoлiття
зI{oвy PBеться сo6opнiсть рpaiнськoгo IIaPo.цy й йoгo
мoBи' _ ix poзвiй 3 цьoгo vaсy пirшoв вiдмiнними
IIIляхaми: нa Cxoдi poзIIoчaBся cильний BплиB Мoс-
кoвський, ayкpaiнський зaхiд бyв oстaтoннo вiддa.
ний ga в.ПIIиIBLI пoльськi. Taм незaбapoм дiйIплo дo
тoгo' щo й пo yкpaiнськиx кaнцeляpiяx зaведенa бyлa
пoЛьськa мoвa, 6o пИcaTvr IиoBoIo щpaiнськolo пoля-
ки зaбopoнили.

Укpafнськi кaнцеляpii,.oсo6.ливo сyДoBi, IIpoдoB.
:t(yloть вiльнo свoro дiяльнiсть i нa Лiвo6еpехсхi aл<
.цo кiнця ХVII вiкy, i кaнцеляpiйнoro мoвolo тут 6yлa
все lvloBa лсивa yкpаillськa. .{o нaс .цiйrплo бaгaтo
сyдoвиx aктiв не тiльки з Пpaвo6еpе)IOI(я, aлe. й з
Лiвo6еpеrюкя всьoгo ХVII вiкy, i зaвхсди це )киBa
щpaiнськa мoвa, 6aгaтa нa пoлoнiзми тa лaтинiзми.
I кидaеться в вiнi, щo в цiй кaнцеляpiйrriй мoвi зaв-
x(ди чиl4:lло зaxiднoщpaiн ськиx. oзнaк' . щo пoясEIIo-
Ioться не тiльки тиl\4' щo в Cxiднiй Укpaiнi 6yлo тoдi
6aгaто гaЛичaн' якi втiкaли вiд пoльськoгo peлiгiй-
нoгo гнiry (yнiя дoвгo 6улaтут без нapoдy), aле й
тим' щo oсIloвolo yкpa.iнськoi, т. зв. а,кrnoвot мoвш
здaвнa 6улa в нaс мoвa зaxiднoyхpaiнськa, щo ivraлa
деякi oзнaки, спiльнi 3 мoBolo 6iлopyськoIо.

Flaзвorо нaпIoгo нaPo.цy й дaлi пoзoстa€ться
P y с ь, Pyсин' мoBa pyськa' aле B)I(е знaчIlo пIиPиться
Й нaзвaУ к p a i н a. Cцoчaткy Укpaiнa визIlaЧaлa
сеPедII€ Пoднiпpoв'я, гoлoвнo Киiвщинa й Бparщaв.
щинa' aле з Бoгдaнa Хмельницькoгo (1648-1657) ця
нaзBa пoIIIиPIo€ться й нa зaхiднi земдi, тaк щo Bлсе
3a гетЬMa}Ia lвaнa BигoвсЬкoгo (1657_1659) oxoплroе
BсIо eтI{oгPaфiннy нaшry 3еМЛIo. Фpaнцyзький iнже-
неp Бoплaн }oкf 1650-гo випyстив мЬпy3a нarпoi
земдi, й нaзвaв ii Укpaiнa, i цим сильнo пoцIиPиB цto
IIaзBy 3a кoP,цoнoшr, тaк щo й дa.пьrшi мaпи дoвгo 3вa.
ЛvI НaIIly 3емлIo Укpaiнa. Haвiть \ЛaПa, в.ИПyщенa 3a

Петpa I, зве нaIшy зеIvrЛIo тaк сaМo Укpaiнa. Гетьмaн
Пeтpo .{opolшенкoJD poкy 1670-гo пиIIIе: *pуcькиil

пpaвoслaвний yкpaiнськиfl, нapoд' ' . 3a Бoгдaнa
Хмельницькoгo нaпIy земЛIo чaстo зB;UIи 3емля Кo-
зaцькa aбo КoзaкoPyсЬкa.

Як зaзнaченo бyлo вище (poздiл II),  нaзвa
М a л a P у с ь Poкy 1335-гo зaсToсoвaнa 6улa дo
Гaлицькo.BoЛиIlськoгo князiвствa, щo €дине пoзoс.
тaлoся Ira тy пoPy I{езалеxI{е з дaвньoi rпиpoкoi Pyси.
Бyлo нaзвaне тaк, 6o 6улo зЧИcЛa пеpвiсниx, Пoчaт-
кoBиx зeмeлЬ Pyси (тщ Мaлa _ стaPoдaBErя' oсIIoB-

'1a' 
tuIB. Bище; пop. Мaлa Пoльщa). У вiцi ХVII нa-

звa Мa.rra Pyсь вiдэкиBar зЕIoвy' гoлoвIlo в тиryЛaх
Киiвських митPoпoЛитiв; нaпpиклaд, Петpo Мoги-
Лa' ПVIIIгYчИ дo цapя Мoскoвськoгo, пiдписyвaвся
..Mитpoпoлит Bсея Mадия Poсii'', певtlе' щo зo стa-
pим знaчеI{няМ слoBa Mалa пpи llaзвax кpaiн, _ oс.
EIoвЕIa' стapo.цaвI{я. Пo Пеpеяслaвськiй paдi 1654 p.
lltoскoBсЬкиЙ цap дo.цaв .цo сBoгo TtlтуЛу ще 

..цap

Мaдия Poсii'', a пo тoМy B)Iсе чaстo зByть нaIIIy зеМ-
дro Мaлaя Poсiя a6o Мaлopoсiя' щo пoзoстaJloся B
Рoсii й.цoтeпеp. B xvIII ст. чaстo тaк звали tlми сe6e
сaмиx, IIе кoЕIечнo зa poсiйськиМ BпЛиBoм' IIaпpик.
лaд, Bелинкo. Poкy 1685-гo Киiвськoп,ry Mитpoпoли-
тy' щo стaв y зa.деrкнiсть вiд Пaтpiяpхa Moскoвськo-
гo' нaкaзaнo 6yлo TvITyJ|yвaTkIся Митpoпoлитoшr
"всея Мaлия Poсii'', a ЕIе пo-стapo.цaвнЬoмy: ..Bсея

Poсii ' ' . Caмa фopмa P o с i я зaмiсть сBoгo Pyсь пo-
стaвaЛa 3a гpецьким Rossia.

B xvII ст.' кoли xoтiли пiдкpеслити стapo-
дaвнiсть Укpaiни, зBaJIvI ii Capмaтiя a6o Poксoлянiя.

3 дpyгo.i пoлoвини XVII вiкy зI{oBy poзпoчалися
сильнi кoлoнiзaцiйнi pyxи в Укpaiнi. )I(иття пiд
Пoльщеrо стaвaJlo нестеpIIHиDr, i рpaiнськa лroднiсть
зIIoBy стaлa poзбiгaтися нa всi стopoЕrи. Ha схiд вiд
Пoлтaвщини' 3a МoскoBськolo гpalrицеIo' лe>кaлo 6a.
гaтo пoPoх(нiх мoскoвсЬкиx 3еМеЛЬ, i тепеp Мoскoв.
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сь,<ИityPяд' щo6 мaти o6opo}Цr лiнiю }Poти тaтaP'
пoчaв цi землi зaселIoвaTи. I'y. незa6apoм пoстa-
Лo Bелике чисЛo сдo6iд, цебтo Ivrалиx oсеJrь без цеp-
кoв, вiд чoгo й кpaй цей бyв нaзвaний Cлoбorrсaнщи-
нoro. Пoсталa Cлoбoxaнщи}Ia гoлoвнo в 1651 poцi,
кytи пoвтiка;ro yкpaiнсЬке кoзaцтBo й селянствo пo

'Ъвда.,,oмy 
6oi гiiдБеpестечкoм36. Утiкaли сIoди кo-

зaкиЙ дaвнirше, }IaIIPиклa.ц, Poкy l638.гo, IIPoгPaB.
Iши вiйнy. Hoвий цeй кpaй o6iймaв пpoстip Хapкiв.
ЩИНvr Ta ЧacтуIlaut Кypшини й BopoнiхсчиIrи. II{е

дaвнirше 3еMЛя ця Bхoди./Ia в склaд Чеpнiгiвськo-
Ciвеpськoгo князiвствa' aле пoлoвцi й тaтapи зa
xII-xIv вiки o6еprтyли йoгo в pyiнy, в...{ике Пoле''.

Бiльцra чaстиIIa Cлoбoэкaнщини 6улa змiлiтapи-
зoвalla' щo6 dopoнvттикpaй пеPед тaтapaми. Устpiй
пеpеIroсивсятott, якиЙ 6уъ нa бaтькiвщинi, кoзaць.
киЙ, i 6yлo зaснoвaнo п'яTь цoлкiв. Пirцлa нa Cлo-
6oxaнщинy й мoнaстиPськa кoлoнiзaцiя, Й нeзa6a-

Poм мoIIaстиPl стaJIи TyТ кyльтyPIIиМи центPaми'
пPoBaдяЧи й rпкoли. Упpaвлiння знaxoдиJloся B Py-
кaх NtoскoBсЬIсих' в мiстi Бiлгopoдi, .це сидiв вoевoдa.

Алe 6улa тyт дroднiсть BикЛIoчнo yкpaiнськa й
тoмy pyсифiкaцii пi.цпaда.лa мa:ro. Гpaницi мiлс Cлo.
6orrсaнщинoro й лiвodеpe)кнolo ГетьмaнщинoIo вiдтy-
в;aJILIсЯ мaЛo' - oсвiтa пo6иpaлacя тaки B Киевi, a
кIlи)I(ки Йlоulи з Гетьмaнщиllц. Алe p. 1654гo сoтIlик
Хapкo зaкЛaв мiстo Хapкiв i Хapкiвщv|Нa сTaJIa cИIIь-
нo poзвиBaтиcя' il пoвoдi стaBaлa гoЛoвIrим пyllк.
тoшr poсiйськoi iммiгpaцii.

B iстopii PoзBoIo yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви
кoнче тpебa пiдкpеслити ще зЕIaчеIIHя в цьoмy тiеi
дo6и, щo в нarшiй iстopii зBетЬся P y i н o to. I.lе бyв
чaс вi.ц 1663 пo 1687 piк, a пPaBильнirпе - ще вiд
1648 poкy, це6тo вiд пo.raткy пoBстaння Бoгдaнa
Хмeльницькoгo .цo пoчaткy гетьмaЕIсTвa Iвaнa Мa.
зепи. 3a цей 40-дiтнiй чaс вiйни в Укpaiнi tIе спи}Iя.
лtlcя i в кiнцi o6epнyли всro Пpaвodеpехснy Укpaiнy

B P.ylнy' B спpaBдеIIIню цyстелIo. Укpaiнy пalмли й
pуЙнуьaли пoляI(и' TaTaPуI' TypIси, мoскaлi, a в кiнцi
r сBoi кoзaки сiчoвики. Hapoд тисячaми poз6iгaвся
пo спoкiйнirпиx мiсцях' a гoЛoBllo нa Лiвo6еРе)к'(я'
й пoзaклaдaв тaМ не тiдьки нoвi мiстa, a.де й цiлi
o6лaстi,-як нaпPиклaд' Cлodorrсaнщинa. Пpaвo6еpеx.
;кя x odеpllyлoся в безлroднy пyстелlo, де вiльнo
xили сaмi тiльки дикi звipi. Пiзнirп, кoли нaстaв тa-
киЙ-cякиЙ спoкiй, Пpaвoбеpе)l(xя пoчaлo зIroвy
стиxiйнo зaселIoBaтися' xoч мoскoвськa вЛaцa те 3a-
бopoнялa, дo l{ьoгo BеPт.rдaся й лroднiсть з Лiвo6е.
PеxоI(я' й зoвсiм нoвi пoсeленцi.

Poкy 17ll.гo ЦaP Петpo [ пoчaв стРaшIнo lvtсти-
тvI tla Пpaвo-беpелtясi всiм ти1vl' хтo пPистaB 6yв дo
пoвстaнI{я opликa. ЕIaселення виraiялvт нa лiьиЙ
беpег i oселroвали в Cлo6iдськiй Укpaiнi, зa мoс-
кoвсьKиМ кoPдoнoМ. Цей хсе Петpo стPaпIнo пеPе-
слiдyвaв..мaзeпинцiв'', вiдбиpaв y ниx зЪмдi й ceiиь
I{a них мoскoвцiв. Tpoхи пiзнirц, з 1735 Poкy' кoЛи
poзпoч:Ulaс Я' в.vlc|fa)r'Ilvlвa poсiйськo.тypецЬкa вiйнa,
нaс еле н нЯ Л iв o б еp еlклся B e ЛИКk|IуIk| гp oМ aдaМи втi кa-
лo нa Пpaвo6еpexлся.

Усi цi пеpеселеtII{я сильнo BПЛLIгIУJIи'. нa стaЦ
yкpaiнськoi мoви, бo ii гoвipки ry6или свoi гoстpi
вyгли й. твo pи лacя 6IльIII-м енцI oдI{aкoвa всещpaiн-
ськa схiднa мoвa. oце й е пpиvинa' чoмy в Укpaiнi
тaк м:UIo Paзячих гoвipoк: вoни пoodтиpaлиcя пiд
чaс тих дoвгиx мaндpiвок, кoли в oдЕIoмy мiсцi з6и-
Baлaся в кyпy-лIo.цнiсть iз piзниx кpaiв Пpaвoбе-
Pе)IOкя й Лiвo6epеэIслся. Бyлo Tе сaмe' як Ми 6aчили,
й зa тaтapЩини. I{ьoгo не 6yлo, скaхсeмo' в Гa.пи.
.rинi,.чolvty тyт i пoзoстaлoся чимaлo piзних гoвi-
Poк' r тo чaсoМ тaкиx Paзячиx, як лемкiвсЬкa чи
гyцyльсЬкa, 6o лrоднiсть )I(иЛa тrг спoкoнвiкy 6eз.
змiнне нa свoix yсе oдEIих мiсцяx.

У Cхiднiй УкpaiнiдoBгими вiкaми виTвopIoBa-
лaся мoвI{a piзниця мiлс Пpaвo6еpелслсям i ЛЬo6е-
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pе)к)I(ям. Пpaвo6epе)I(?кя paнo ввiйrплo в 6лизькi й
пoстiйнi 3I{oсиIIи з Укpaiнoto 3aхiднoro, гoЛoBl{o з
Гaличинoro' a це BIUIиBa,лo йlъla ii мoвy; тPoxи пiзнiIш,
oсoбливo з 1569 poкy, Пpaвoбеpехсrкя пiдпa:ro силь.
IloМy пoльськoМy впливoвi, чoгo IiIе 6Yлo, a6o 6Улo

'е"*е, 
нa Лiвo6еpеxс>кi. B oчax лiвo6еpеrкця зiaъ-

IIa B)ке пpaвo6еpеx<eць бyв пoлякoм' a йoгo мoBa _
пoльськolо. FIaвпaки, Лiвoбеpеясrкя зaвсiди бyлo в
6ли>кчих стoсyнкaх 3 кoчoвим Cтепoшr тa 3 Moскo-
вiеlo. Aле тепеP' зa чaс Pyiни, лroднiсть Пpaвoбеpе>к.
rкя силь[Io, aтo й зoвсiм змirшaлaся з лroднiстro Лiвo-
беpеlrскя, пoвoлi r6ля'lи свoi пoльськi нaлетiлoстi,
i мoвa виpiвнroвaлaся.

***

!,oля укpalнськoi лiтеpaтypнoi мoви в ХVII
стoлiттi пoвoлi oснoBне мiняеться. Пo 1654.пry poцi'
цебтo пo дo6poвiльнoмy пpи€дrraннi Укpaiни дo
Мoскви, пеPед yкpaiнськими BчетIиМи стaB Poз-
кpивaтися нoвий pиtloк збyтy ixнix пpaць _ Мoс.
кoвський. I дiйснo, yкpaiнськa кI{и)ккa сильтlo пo-
тЯгдa нa пiвнiч, aле незa6apoм вияBилoсь' щo тaм ii
тaки не poзyмiли. Cвiй pинoк з6уту 6ув pirшyнe зa.
тiсний, a спoкyсa нa шIиpoкoгo читaчa 6yлaзaвeликa.

Як п,rи 6aчили Bище' в Укpaiнi в ХVI вiцi втсe
виpo6илacя нa стapiй oснoвi т. зв. с л a B е н o P o -
с ь к a MoBa' a в вiцi ХVII.мy BoЕIa сиЛьтIo змiц.
н,ИЛacЯ'. Тbпеp rке, в вiцi xv!|I.мy' ця Мoвa виpoб-
Лro €тЬся ще сильнiIп: Boнa бiльIш oпиpa €тЬся нa
стaРoBиtly, й з'неi oстaтoчнo Bики,цaIoться пoЛo-
IllзМи тa нoBllпl геpМaнl3lvlи' 3 чoгo пoBoлl cTaBaлa

Мoвa' якy .lo6pe poзyмiли й нa Moсквi. 3в'язки з
свo €Iо )киBoIo МoBolo pвyться всe бiльrпе' пoстa €
MoBa' нi6и спiдь:яa I\ЛЯ пiвдня й пiвнoui, .o6ще.

pyськa'' мoвa B iдеi. Укpaiнськi пеpедoвi лroди пo-
тPoxy пoчинaloTь IIaвчaтися й poсiйськoi мoви, a це

БyДинoк Киiвськoi aкaдeмii, з гPaBюРи l739 poкy

ще бiльпrе стиPa€ piзницi мix лiтеparyplrиМи мoBa.
ми Укpaiни тa Poсii. Tвopення нЬвoI yкpaiнськoi
лiтеparypнoi мoви стaлo тепеp зЕroвy нa iншy пyть:
Bolra твoPитЬся нa свoiй дaвцiй oснoвi, aле дo неi
I{е /цoпyскaloться нoвi лсивi налетiлoстi ХVI-ХVII-х
вiкiв, нaлетiлoстi гoлoвнo чy)I(oгo пoхoд)I(енIrя
(пoльськi, нiмeцькi, тaтapськi).,I{ебтo, тBopеЕIня yк-
paiнськol лiтеpaтуpнoi мoви в ХVIII вiц1 цiлкЬм
3olгЛoся з тaKи}r )I(e пpoцесoм тBoPення нoвoi лiте.
parypнoi }toви B Poсii: Tallr BoI{a твopилaся тaкoх(
гoЛoBIlo нa стapoдaвнiй oснoвi.*

Ha пеpeдi тBoPеЕIня слaBеI{oPoськoi мoви стa-
лa B I{aс Киiвськa aкaдемiя. Cтapoдaвня цеPкoBIra
мoвa' oпеpтa I{a гpaМaтикy Meлeтiя Cмoтpицькoгo
16l9 poкy, сильнo. orкивaе й свiхсirшaе. I влaсне oця
мo вa' зIlaчнo пiдсвirкен a )I<v|в.vlмrИ елемeнтaМи' сTa€
oзI{aкolо oсвiти fl кyлыrypи в Укpaiнi. З poкy l654-гo

170
* .(ив.: л. A. Бyл aхo в с ки й. Pyсскийлитepaтypньrй язьtк
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в Кисвi зaсiB Nroскoвський BorBoдa, i вiн пoмiтнo
BплиBaB нa Киiвськy aкaдемiro, зaoxoчyloчи ii твo-
pити мoBy' зpoзyмiлiшry й нa Мoсквi. У всякorrлy paзi,
в ХVIII вiцi нayкoвi пpaцi Blr(е 'tIе IIишryться ..IrPoс-

тolo мoBolo'', як тo 6улo в вiцi !VII.Iшy' a дpaмaти.rнi
тBop.и' щo iх тaк лlo6tlлtl в КисЬ-i, тaк сaмo пиIIIyть.
ся тlльки lIoBoIo сЛaBеIlopoсlиськolo чи пpoсTo

Poськolo мoBolo' нaПPvIr-JIaF' лpaйa Ф. Пpoкoпoви-
нa ..Bлaдимиp,' 1705 poкy. 3веpтaю тyт yBary щo це
нe 6улa мoскoвськa .rи poсiйськa мoBa' _ цe 6yлa
свoя лiтеpaтyprra мoBa' щo пPиPoдIlo BиPoслa нa
стapoдaвнiй oснoвi, нa тoDty пpoцесi, щo йIшoв 6ез-
IIеPеPиBIIо ще з кня)Iсиx чaсiв. Щo ця лiтеparypнa
мoвa з6iгaлaся 3 MoвoIо poсiйськolo, пpизинa 6yлa
тiльки B тoМy' щo тaкy }к ]vroBy тBopили й y Poсii, 6o
йlllли тiеro сaме дoPoгolo тBopення.

Пpигaдaro тyт' щo в Киiвськiй aкaдемii в XVIII
ст. виpo6илacЯнlawa ЦPo тpи стилi мoвнi: ьиcoкий,
зъичafttlиfl i низький. Bucoкшй сшIuLъ_ це..слoвенo-
poськa', мoвa' якolo пиIIryться всi пoвalrснi тBoPи;
н,шзъlсшй сrnlulьчи "noОлшй" _ це мoBa нaPoдIta' якolo
мoхснa ПvIсaTvI тiльки pенi непoвaxнi, нaпpvIKIIaД\,
т. зB.. iнтepмедii uи iнтеpлroдii,..пpизнaчeнi нa
пoсмix дЛя пoвa)кних лroдeй. Цей пoгЛяд нa тpи
стилi в мoвi пеpейняв 3 нaпIoi aкa.цeмii poсiйський
уяetlиЙ i письмeнник Миxaйлo Лoмoнoсoв (l7ll-
1765)' кoли нaвчaвся в нiй в Киевi, писaB пPo I{ьo-
ю 1757 poкy й сильнo зauIециB йoгo всiй Poсii, a в
тoмy й Укpaiнi. I{ей влaснe IIoгля.ц пaIIy€ дo кirrця
ХVIII ст., a IIoчaсти cлiдниil вiн алсдo IIoЛoвиIIи вiкy
ХIХ-гo тaкol( i в Укpaiнi.*

floвгa ни3кa нaIIIиx письменникiв i вчениx пи-
шIе вЛaснr цiеro винищенoro 3 нaPoДниx нoвиx еЛе-

* A. п. К aд л y б oв с к i й. oбъ истoчникaхъЛoмoяoсoв.
скaгo y.rенiя o тpехъ стиляхъ, див. 3бiрник нa честь ,(ринoвa.
Хapкiв, 1908 p. ' с. 83-89.

3 твopy "IзPaiльський змiй" l?76 p. Гpигopiя Cкoвopoди.
Bлaсне письмo Г. Cioвdpoдй

ментiв сдaвеHopoсЬItolo мoвoIo ..висoкoгo 
стилro'':

Iвaн Мaксимoвйч (t17l5), Cтепaн Явopенкo.Явop-

?n"y (16э8_1722), Гaвpиiл БyжинськЪй (t173l),
Феoфaн.ПP95s,loB-ич (tовt_izзо), Bapлaaм Лi-
щевський (tI774), Ropгiй Кoниський (1ils_l795)
l oaгaтo lнIIIиx.

I{iеlo эк l\,loBolo пиIце il нanл фiлoсoф, BихoBa.
н-ець_Киiвськoi aкaд.емii фигopiйC к o в o Р o д a
(1722-|79'4). Moвa йoгo .rtля сЪo.o uacу 6уia з','-
чaйнoro лiтеparypнoю yкpaiнсu*o,o мo"olo, в якiй
нa сЛaвеIlopoськiм фoнi тaки бaгaтенькo tl lкvlвиx
IIaPoдI{их елементiв*; це тa звичaйнa }loBa' щo пo-
вoлl стaBaлa в ЕIaс MoвoIо нayl(oBoro' B тoМy й бoгo-
слoBськolo' плекaнolo в Киiвськiй aкaдемii.

- 
Пеprций 6ioгpaф Cкoвopoди, йoгo yнень Ми.

xaйлo Кoвaлинський (|751_|807), свiдvив пpo
сBoгo вчителЯ: .Кoди Cкoвopoдa писaB .цля сBoгo
кPaIo' тo й yэrсивaв декoли yкpaiнськoi мoви тa
IIPaBoписy' B)I(иBaнoгo в yкpaiнськiй вимoвi. Biн

? Пpo мoвy Cкoвopoди див. poзвiдкy oлекси Cинявськoгo. 17З
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зaB}к.ци ЛIo6иB сBoIo PiдIтy (..пpиpolкденнy'') мoвy'.
Taкoro )к lvloBolo, ztле ще чистlшIolo Brд )I(иBиx еЛе-
ментiв, IIисaB i oднoлiтoк Cкoвopoдин' IIoлтaвець'
cлaвниil iдеoлoг yкpaiнськoгo aскетизмy Пaiсiй Bе-
личкoвсЬкиil (|722_7794), якoгo тBoPи знaйIrrли ве-
лиKе зaхoпЛеIlня в Poсii, aле в 6iльrпoстi ще й дoсi
не видaнi й.TчPj}oByIoться в HямецькoМy мorraс.
тиpi в Рyмyнii.* Tiеrо лс IvloBolo писaнa й слaBнa гIaт-
pi6ти.rнa.i[стоpiя Pyсiв" (десь пo 1769-мy pоцi) нe.
вiдoмoгo aвтoPa' aле B)I(e 3 силЬнllIIиlvI BплиBoм

мoви poсiйськoi.
Bзaгaлi тpе6a пiдкpеслити, щo в тBoРeннl слa-

вeIIoPyсьIсoi лiтеparypioi мoви Киiвськa aкaдемiя
.pu,i,в цiлiй Укpaiili пеPlцy PoЛ}:. I{е бyлa вищa
сЬiтськa всесoслoвtla ЦIкoЛa, в якiй l{aвчaлoся пo
1000-2000 сTyдеIIтiB, i тolлy BIIлиB ii бyв вeлиuезний.
Aле пеpеслi.{yrouи rvraзепинцiв, Петpo I yзявся й зa
aкaдемi'o; тaк, Poкy 1709-гo вiн вигнaв з неi всix, щo
пpиixaли з-пiдТIoльщi, це6тo зaхiдниx yкpaiнuiв. A
pЬкy r710 Петpo I пepетвopив Киrвськy aкaдемirо,
щo дoсi 6yлa вищorо свiтськoro цIкoлolo' B кЛaсoвy

.{yхoвнy aкaдемiro. I{е 6yв cvтльtlиЙ yДaP пo yI(Pa-
iriськiй,oсвiтi, a 3 тиI\4 i пo yкpaiнськiй мoвi, бo
нaцIе loнaцтBo стzUIo цryкaти сoбi iнпroi, тaки свiт.
ськoi rпкoли. A кoли pЬкy 1755.гo 3aсEIoBaIlиЙ 6уь
y Moсквi yнiвepситет, мaсoвo пoтяглoся ryДи.

Згa.цaю тrт ще пPo o.цнy Bеликy зIvllнy нa.пoчaт-
ку ХVIII стoлiття, зйiнy нaIшoi стapoдaвньoi киpи.
лiвськoi aз6уки IIa т. зв. г P a rr(,ц a н к y. Книги цеp-
кoвнi й свiтськi нa Cxo.цi сЛoв'янствa _ в Poсi.i, в
Укpaiнi й y Бiлopyсi _ пиcaлися_Igl?-Btlyм a6o пiвy.
стaвним писЬМoI\4 arl( дo пoчaткy ХVIII вiкy; тaк сaмo
й y лpщax xv_хvll вiкiв пarryвaлo КvIPvШvIцьке пiBy-
сiaвirЬ письMo. Taк бyлo arк дo .raсy Петpa I, ЯкиЙ,

Зa чaс сBoгo rlo6yту 3a кopдoнoм, виpiruив змiнити
киPидицIo нa нoBе письмo' oдI{oгo кPoIo 3 гpець.
киM пPoписIIиМ письмoм aбo 3 лaтиIlкolo. У цiй
спPaBl IIpaBoIo PyкoЮ бyв Петpoвi I Iдля Кoпiевиu,
здarться' гaJIичaниII з цoхoд)I(еIrня (йoгo 38уть 3Bи-
чaйнo пoлякoм), щo зaклaв 6yв в ArvrстеPдa;i свolo
'цPyкaPню Й дpyкyвaв poсiйськi кIlих(ки писЬ1!loМ'
зцaчнo вiдмiннiIшим вiд звинaйнoi киpилицi. Пет-
po I. нaкaзaв нapепrтi Кoпiеви.тy вiдлиiи в Aмстеp.
дaмi нoвoгo rпpифтa, якoгo й пpивезенo дo Poсii
poкy l708-гo' a в беpeзнi цьoгo Poкy цaP нaкaзaв
нa]taлi в)I{иBaти B .цpyкaplrях сaшloгo tloвoгo rrисьМa;
тrльки'цllя цеPкoвниx кIIи)Iсoк oстaдaся сTaPa киPи-
лиця. Taк пoстaв y Poсii тoй rшpифт, якиi звиiaй.
}lo 38еться гpDIс/цaнкoIo' Д\ЛЯ вiдpiзнeння вiд пись-
мa цеpкoBн.oгo. Toдi x( зaBе.цеIto й т. зв. apa6ськi
цифPи зaмiсть стapoдaвнiх 6yквенниx. Liе нoве
письMo вiдpaзy пoIIIиpиЛoсЬ сеРед yсiх слoв'янськиx
IlaPoдrB' щo B)I(ивaJIu киpилицi; нaйпiзнirпе дiйпrлo
Bollo дo Iaличини _ тiльки poкy 1842-гo.

3aпpoвaдrкеI{ня нoвoгo письIvra не бyдo нa кo.
pистЬ щpaiнськiй мoвi; нaпpикJIа,II, вoнo вrке не знa.
лo 6укви f, щo ввiйIплo .цo нalцoгo письlvrенстBa з
кiнця ХVI вiкy.*

***

Ц-9 н з- У P a Ha yкpaiнське слoвo PoзIIoчaЛaся
paнo. УкpaIнськi кIIи)I(ки cуIIYЛvIнa Мoiквy ще з ХVI
вiкy i тaм BLIKIIиIKaJIъIзaхoпЛеI{IIя сеpед читaчiв. Aле
мoскoвсЬкa д)D(oBIra BJIa.цa здaBнa непPиxилЬtlo пo.
сTaв.И]I^сЯ сyIIPoTи ниx, бo yкpaiнськa цеpкoвнa iдe.
oлoгiя 6улa пpoтиле)Iснa мoсйoвськiй. I мoскoвськa
цеРкoBIIa BJIata стa.пa зaбopoHяти yкpaiнськi кtIи)Iс.
КvI, ЯK це 6yлo poкy 1627-io' a poiсy.l672-ro вхсе й
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* ,{ив. мolo пpaцю ..Aскeт, yкpaiнець, стapeцЬ Пaiсiй Bе.
личкoвський' ' .174

* Пpo гpaждalrкy див. щe дaлi poздiл ХVIII 175
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сBiтськa r.ЛaДa |aaКalaJla пoBiд.цaBaти iй всi yкpaiн-
ськi книлскИ NIЯ сПaJIeння. ПaтpiяPx мoскoBський
Ioaким, кoЛи HaPeштi лoофopмиB спPaBy пеpедavi
йoмy Укpaiнськoi цеpкви (бo й сaмi yкpaiнцi tIе paз
npoLилй зa6paти ii), poкy 1690-гo нa l{еpкoвнoмy
CЪ6opi в Мoiквi киHyB пpoкдяття мaйxсе нa всi ви-

дaтнilпi yкpaiнськi бoгoслoвськi твopи' IIaкЛaB нa
ниx ..пpoклятствo i aнaфемy не тoчiro сyтyбo i тpe.

ryбo, нЪ i мнoгoryбo".* 3 нaкaзy ць-o-lo rr< Пaт-piяpxa
IЬaкимa спaлеIIo нaвiть l-й тoм ..Четьix Mиней''

!имитpiя Poстoвськoгo (пiзнilпе пpиРaхoвaнoгo дo
ликy Cвятих). ПеpедpрoвyloЧи щpaiнськi видaнЕIя'
в МЬскoвii випpaЪлIoвaJlvllrte тiльки ixнiй змiст, алe
нaсaмТIеPед ixнro мoвy; ЕIaпPикЛa.ц.' тaк BиIIPaвЛяли
"пo великopoфйскoй гpaмйaтикъ'' Мiнеi !,имитpiя
Poстoвськoгo37, пpoпoЬiдi Феoфaнa Пpoкoпoвичa
й iн. I{е сaме PoбиЛи ще PoIry |627.ro з ..Кaтиxи-

зисoM'' Лaвpiнa Зизaнiя, виIIpaBившIи'!oму Bсе нa
мoскoвське-' i дoвгo спеpечaJися, Щo 

..Хpистa IIpи-
гвo3дили кo кpесry'', a не ..дo кpестa'', як 6yлo в
3изaнiя. I{e 6yли пеplшi скopпioни нa yкpaiнське
сЛoвo.

Пpoте в Укpaiнi EIa все це великoi yBaги спo-
чaткy не зBеPтaли, itкyлътуPa тBoPиЛaсь пo.свoйo-
шry, xЬн лiтеpЪтypнa Мoвa пirцлa B)I(е ЕIoBим pivищеrи.
А,е ,a дoв.Ьгo."етЬмaЕryBaння lвaнa Мaзепи (1687-
l708) спpaвa сильIIo змiнилaся, 6o Мaзепa нaзBеPx
20 лiт вipнo сJryхсив Moсквi й сидoro тягIryв дo тoгo
лс i цеpквy, i всIo Укpaiнy. Maзепa PеалЬtIo тBoPив
в Укpiiнi тpa,Циuiro вipнoгo с;ry-экiння Мoсквi, a пpo
йoгo гли6йi мpii сaмoстiйнoi Укpaiни нixтo нiкoли
Еrе чyвaв. У всякolлy paз-i, Мaз.епa нiчoгo нe зpo!и.1
alа'i Д,ля тBoPeння сBoеi yкPaIнськoI лrтеpaтyPнol
мoBи' aнi длi твoPеtItIя свoеi I{еpкви' _ IIaBIIaки: вiн

* .Цoкладнo пpo цe poзпoвiдaю в свoiй пpaцi . .УкpaТнськa

кyльrypa' ' ,  Ки. iв,  l918 p. '  с.  l38_l4l .

LeaлЬI{o дoпoмaгaB' щoб нarпa цеPкBa пеpейшлa uiд
Пaтpiяpxa Мoскoвськoгo' Iloклaвrши poкy 1685-гo
й свiй пiдпис пiд o6paнням митPoпoЛvlTa Гедеo-
нa ЧетвеpтиIIсьKoгo' хo.r дo6pе знaв, нaщo йoгo
ьи6иpaли.

Пo 1708 poцi, пo "зpa.Цi" Мaзепи Петpo I ъця.
вив нeчyBaнy ..)lсестoЧ'', 

Щ06 пPигoЛol\{пIити всякi
нaйменrпi сaмoстiйницькi пpoяви в Укpaiнi. Oсoб.
J|v|Bo vryЛЯ.Лa ftoму o.ri щpaiнськa лiтеparyРI{a MoBa'
щo Bсе_тaки 6улa oкPемa вiд мoви poсiйськoi, i
5 rкoвтня |72б poкy. Пeтpo I видai сBoгo }(oP.
стoкoгo Еaкa3a:

.,Bь Kieвo-ПeнepскoЙ и ЧepнигoвскoЙ типoгpa.
фiяxъ внoвь книгъ никaкиxъ, кpoмъ цepкoвнЬtxъ
пpexниxъ издaнiЙ, нe пeчaтaтЬ' дa и oныя цepкoв.
нЬ|я кHиги' для сoвepшeннaгo сoглaсiя съ вeлиKo-
poссiйскими такиMи xъ цepкoвнЬ|пlи книгaNли' Gpaв.
нивaтЬ пpe)<дe пeчaти' дaбьl никaкoй poзни и
oсoбливaгo нapънiя вo oнЬlxъ нe бьlлo. .Qpyгиxъ xe
никaкиxъ кtlигъ ни пpeжниxъ' ни нoвыxъ издaнiЙ'
нe oбъявя oбъ oньtхъ вь .QyxoвнoЙ Koллeгiи и нe
взявь oтъ oнoЙ пo3вoлeнiя, нe пeчaтaтЬ, дaбы нe
мoглo въ тaкиxъ книгaxъ никакoй [epквe Boстoч-
нoй пpoтивнoсти и сЬ вeликoрoсciйскoю пeчaтiю
нecoглaсiя пpoизoйти''.

I{е бyв нaйлroтirпий нaкaз пpoти yкpaiнськoi
IсyлЬTyPи й yкpaiнськoi лiтepaтypнoi мoви, якиtrl
тiльки кoли видaBaлa Мoсквa, _ в llЬolvry aх( .цBa
Paзи B)I(ите сyBoPе: *Книг никaкиx нe пеvaTaть'', a
пpo yкpaiнсЬI(y мoвy нaкaзaнo: ,,!a6ьl oсo6Ливaгo
нapЪuiя не бьrлo''. Пеpед циl\{ нaкaзoм _ нiщo пiз-
нiйий Balryiвський нaкaз 1863 poкy38 тa нaкaз 1876
Poкy39. I{е 6yлa нaЙ1pуaлънiйa цЪнзyPa' якy зIIaв
кoли свiт, _ це свiдoмиffl яъниfr пPикaз 3ЕIищити
yкpaiнськy лiтеparypнy }toBy й yкpaIнськy |<yЛьтуPу,
r тo Biд цaРя' щo пиIЦaBся зaпPoBaдx(rнняIvl дo себе
евpoпейськoi кyльrypи' I дaдi all( дo кiнця ХVIII стo-
I z - t-tv55
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дiття, IIoки tlе зa6ув,cЯ, цей I{aкaз' aнi oднa кIIи}(кa
yкpaiнськoIо Мoвolo вхe свiry дPyкoIvt не пoбaчилa...
I|I цpg1aс.g vкoaiнськa DУкoIIисI{a кItигa.PvIJIaсЯ yкpallrськa Pyкo[Iисrra кItигa.

Taк. noкv |726-to киiвський митpol, PoЧ |726-to киiвський митPoпoлит Иoa-
сaф Кpoкoвський склaB бyв Aкaфiстa Cвятiй Bap-
вapi, склaв, зиъизaЙнo' сBo€ro тoдitпньoro лiтеpa-
тyPнolo мoBolo' й пpoсив Мoсквy.цoзBoЛy в.vIДaTvI
цьoгo Aкaфiстa. Мoсквa дoзвiл ДaJIa' aЛe тiдьки з
yMoBoIo' шoб Aкaфiстa BидaЕIo ..нa BелиIсopoссiй-
скoмъ нapЪ.riи,'.. Taк йoгo й видa'нo, i тaк.вiн i чи-
тa€тЬся пo yкpallrськиx цеPкBax l сьoгoднr.

A6o ще BимoBIlиЙпpиклaд. Po*y l769-гo скдa-
лa Киевo-ПечеPсЬкa Лaвpa нapoдiroгo Бyквapя, вид-
pyкyвaЛa йoгo нa пpo6y tlлocлaлa в Moскoвський
Cв. Cинoд З пРoxzЦIням.цo3BoЛити з тoгo пpимipникa
дpyкyвaти Бyквapя. Apxiмaндpит Лaвpи 3oсим ви-
ясIIIoBaB' щo 

..тaМoпIнiй (yкpaiнський) и зaгPaIIич.
ньrй 6лaгoчестивьrй ЕIaPoдъ кaкъ пpъя(де IIикoгДa
сBoихъ дЪтей IIo ltoBоIlaпечaтaнньIlиь Moскoвскoй

типoгpaфiи Бyквapямъ не oбyнaлъ". Чеp.ез це .въ

poзсрк.Ценiи нapoднoй нaдo6нoсти'' Лaвpa tт пpoсилa
.цoзBoдy в.vrflУ сTvITv| свoгo Бyквapя.

Cинoд Лaвpi piIпyuе вiдмoвив, сyBopo нaкaзaB.
Iпи пoстyпaти ..пo силъ пoслaннЬIxъ yкa3oвъ' и
BпPедь тaкoBьIxъ IIPе.цстaвЛенiй не чинить''... Тaк
МoгЛa пpaцIоBaти Лaьpaдля нapoдy! *

&fXgXBиIIAPo.ЦoBЛЕI{Hя
yкpдiнЙ
B )пrIII BIЦI

fitrЖ&sфfi*#ftФЕflкяE
YKreiiЖк

* Жxrxкg ff*Х&ff
пt!евo!сnn' ri. lns.r.i .I'. lвlфd n. a.s.тФ чx l6фsстi. ' ц. т..

л0eю р*n'. .тr. .{ i l . !еUl. . i . . ' | ic l  r .( .д. i* cGcх| i ,  i  q l  Eтl 'dпn.
,*rrr i i l{t.A.lс' .|^ сiсfo t..oAt, l Yil. iв.rхd
т.ф rr.J d(xфt.ф. A vfl l tr. sчrо .i lo.мl
1,.с h п'.nJ(lc.{*|' u(с 

'.кY 

|617..! rdоiY.l^Iiц!r. 

^o 

яJ^ь;ti ' Б.л vi.
p.ln.ь*l xlт.'(ге(цl' l поt{r.o^fl\fl iЛr, . i l. 

^lсох.s.*it 
-

t|O]o.rrв.я rr{ i lc}{тnn (rl lnl ti l(nф Arхпr. ;to riм^,
nnл 5Y. Y xoft'адl.i. пlt*9 лr оg.х вcrAt Дilh!!

спpaвдi тaк: нa Пpaвo6еpелсхсi, щo poкy 1667-гo
зI{oBy вiдiйrшлo дo Пoльщi, вся yкpaillськa iнтелi-

trffi
$ ffIepетвopeння yкpaiнськoi стaPIIIини нa

пaIIствo чи дBoPянстBo, щo тaк пильнo poбив геть-
мaн Мaзепa' дoсЯглo 3 чaсoМ свoiх веpxiв, i ця стap.
IIIицa зoвсiм вiдipвaлaся вiд свoгo HaРoдy. I yкpaiн-
ськvlil ЕaPoд пoзoстaBся сиPoтolo' стaв ..мyxиioм',

a yкpaiнськa MoBa _ ..мylкинolo мoвolo''. I це 6yлo

e
{
*

зI{oBy вiдiйrшлo дo Пoльщi,
генцiя IIoпoдЬtIIилaсь i пol

yкpaiнськa iнтелi-
генцrя пoпoЛьщилaсь i пoкaтoЛvlчуIЛaС.Ь. a нa Лi.

пpидoмкoB iх _ yluь i кa6иlль,.
l2t

вoбеpеrкжi _ пoмoскoBщилaсь. Пoзoстaвся сaМ
пpoстий l{apoд, тeмний-..мy:rсик'', щo вiддaниЙ 6уь
y кpiпaцтвo пaEIaм пo oбox бoкax !нiпpa.

Hapoд гoBoPиB тiльки .мy)tсинolo"_мoвoIo, вiд
якoi з IIoтoPдoIо всi вiдвеpтaJIvIсЯ. Haвiть пPoстolvly
IIaPoдoвr дoвoдилoсь сильHo теpпiти 3a I{езЕaIII{я
}roскoBсьI(oi мoви. Taк, ..Iстopiя Pyсiв'' poзпoвiдaе,
щo зa uaс Пpyсськoi вiйни 1755 poкy, дe yкpaiнцi в
ведикoмy uvlслi 6pallи r{aсть' москoвськi IIaчaЛьIlи-
KvI,.,cuЦTaя yкpaiнцев lra Pядy дoлapiв i кaмнaдaлiв,
вгoI{яли B чaхoтки iди iпoxoнtpii зa oднo сBo €
нapiuiе, i чтo oни не скoPo пoIIимaли BигoBoРиBaть
тoгдarпнiя пpеiзящния pеvенiя: нaмнясь i нaйеднi, i
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* Пpo стapпri мoскoвськi скopпioни нa yкpaiнськe слoBo див.
мoro мoнoгpaфiro ..Iстopiя yкpaiнcькoгo .Цpyкapствa'', т. |, c.265-
295. Львiь' |925 p. 179
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Укpaiнськa пoмiч y твopеннi poсiйськo.i лiтеpa.
тypнoiмoвvl 6улa Beликa й пoмiтнa. Пoминaroчи
стapшi чaси' B ХV[I вiцi, a oсoбливo пo aктi 1654
poф, yкpaiнський BплиB нa poсiйськy лiтеparypнy
мoвy всe 6yв вeдикий. Укpaiнськa кни)lснa "сЛaBенo.
poськa" мoBa легкo IIIуIPИЛaIя в Мoсквi; тaк rraпPик-
лaд, Cильвeстеp Мeдведiв пеpейняв ii i писaв тiсю
xсltДoBoto' щo й йoгo BчителЬ Cимеoн Пoлoцький. Pе-

фopми Петpa [ мiцнo пPитягли дo llьoгo )псPaiнцiв i
сиЛьtlo BtIЛvIBaJIvI нa BитBOPeЕIЕIя yкPaIнсЬкo-Poсrи.
ськoi спiльIloти. B мoвi Лoмoнoсoвa, Cyмapoкoвa
й iн. немaлo yкpaiнськI,lx Pис' a в }Iaгoлoсaх ixнix
вipiцiв yкpaiнiьi;ий вплив ioвсiм пoмiтний. I Po.i"..
ни, i yкpaiнцi, здaвалoся' тBoPили oдиII спiльний
.oбцIеpyський язtlк".

К6.iи з poкy 172l пo всiй Poсii пoвелися нoвi
IIIкoли' вчителями тyДtt пiulли мaйxе сaмi yкpa.
iнцi, i цi вчитедi.yкpaiнцi сильtlo BплиBaли нa
poзвiй poсiйськoi лiтеpaтypнoi мoви, Poзrrесли пo
Ьсix зaкyткax i  пpaвoпис М. Cмoтpицькoгo, й
yкpaiнськy ви1\4oBy. Cкaxемo, цi вчитeлi нaBчaли'
щo ъ пишеться тa}l' де пo.yкPaiнськoмy нyемo i.
3ви.raйнo, пPaBилo це, щo 6yлo хсивим i poзyмним
y нaс в Укpaiнi, 6yлo дtlьниlvl, скa)Kе}ro' десь y
iЧoвгopoдiЪи Cмoленськy aбo в To6oльськy. I1к
це Hе диBIlo' пpaвилo цe 6yлo PoзtlесеIre пo всiй
Poсii, i вoнo мiцнo тPимaлoся тaм чи не все ХIХ
стoлiття.

Пiзнiпre, кoЛи в)ке зa6ули пPo Bчитeлiв-щpaiн-
цiв, не paз здiймaлacя лailкa пPoти цьoгo диBoBищa'
цьoгo .циBt{oгo в lvloскoBсЬкiй мoвi пpaвилa. Taк,
p. l828.гo tIPo це IIисaB К. Xa6apoв: .Гoвopят:ь, ли-
цIитe ъ Bo всъxъ тъxъ слoBaxъ' въ кoтoPьIxъ мaЛo.
poссiянe пPoизI{oсятъ i. Пoкopнo 6лaгoдapимъ!
Cлъдoвaтельнo, .rтo6ъ писaть пo.PyссIси' нaдoбнo
ъxaтЬ въ Мaлopoccilo, tlлu иIt'rътЬ у сe6я PyчIroгo
мaлopoссiя lя;уIНa N|я спpaвoкъ"...

Писaв цРo це 1842 p. fi слaьнvltrl poсiйський
кPитик B. Бслiнський:

..Гoвopят, бyдтo ecть пpaвилo' чтo слoвa, кoтo-
рЬIя въ l{ынъцjнeмъ мaлopoссiйскoмъ нapъviи вы-
гoвapива|oтся чepeз l, дoлxнo Haм писaтЬ чeрeз
ъ. Cтpaннoe пpaвилo! .Qa какoe xe нaMъ дълo дo
тoгo' кaKъ выгoвapивaють |4лv| кaкъ He выгoвapи-
вaютъ мaлopoссiянe oдинaкoвыя съ нaми слoвa?
И ecлvt yxъ Taкъ' тo пoчe]t'y xe въ прaвoписaнiи
мь| дoлx|-|Ьl сooбpaзoвaтЬся тoлЬкo съ вЬ|гoвopoмъ
oдHиxъ мaлopoсоiянъ! a He cepбoвъ' нe бoлгopъ,
He пoлякoвъ' нe чexoвъ и пpoчиxъ сoплeмeннЬlxъ
на1l'ъ нapoдoвъ? Пoнeмy xe нaмъ нeoбxoдимo сo-
oбpaзoвaться въ нaшeмъ пpaвoписанiи съ вЬlгoвo-
polйь ТoлЬкo мaлopoссiянъ?''.

3ви'raйнo, B. Белiнськийyлсе не знaB' щo йyвесь
poсiйський пPaвoпис зaBrли iм цi "мaлopoссiяне''.

- ..,Д" цьoгo дoдaм' щo зIIaчIIo пiзнirше, 6o poкy
1863.гo л-p Il{epбaтroк, poсiянин з Кaзaнi, твеpдив
yкPaIIrцям' .циByIoчись' чolttry Botlи Bистyпaloть пРo-
ти poсiйськoi мoви й лiтеparypи: .FIaс 

YЧуIIIIа' Щo
спPaB)I(Ilя poсiйськa лiтеparypнa мoBa не зoвсiм гo-
диться 3 нalшoк) BимoBoIo' щo Boнa пiвденнopyськa,
й е мoвoro Киiвськoi aкадeмii".**

[ цемa нiчoгo диBrroгo' щo 6aгaтo yкpaiнцiв нa-
пepебiй iздtlllп в Мoсквy йtшшyкalм сoбiтaм чинiв тa
Легкoгo зapoбiткy. Бaгaтo yкpaiнцiв стaBaли poсiй-
сьKими письменHикaми й тBoPиЛи poсiйськy лiте-
PaтyPЕy мoBy' твoРиJrи тиIvt дегIIIе' щo oсtloBa 7i 6улa
тa сa}ta' щo i в Укpaiнi, a ФIуIPaJIacя Boнa Еa нaцry
гPalиaтикy Мeлетiя Cмoтpицькoгo 1619 poкy. Gпи-
фнiй Cлaвинецький, Cимеoн Пoлoцький, Феoфaн
Пpoкoпoвин i десятки iнцrиx Bидaтних нaIпI{к пись-
менникiв сoвiснo пPaцюIoть I{aд ствoPeнням нoвoi
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Poсiйськoi лiтеParyPнoi }roви' пеpенoсячи дo I{еi 3
Киевa i нaпr слoвник, i нarп IIPaвoпис' i нaIшy стaPo.
дaBнIo систеlvfy виl\,toви зaпoзичеЕIих lry?ких слiв (без
r i ль) i т. iн. Бaгaтo нaIIIиx yкpaiнцiв пpoстo cTaJIvI
poсiйс ЬкиМи п исьменI{икalvlи' нaIIРикЛaд, P убaн,
Максимoвич-A:vr6oдик' Кoзицький, Coхaцький, Кafl.
нiст i iнIшi. Це пiд BIUIиBoIu ЦaIIIих рpaiнських писЬ-
менникiв тa yчеtlиx стaPa IIaзBa Мoскoвiя пoтPoxy
зaмiнIoеться нa сBoIo вЛaсЕry пiвденнy Pyсь, Poсiя, a
MoсKoBськa MoBa стar тaк сaмo сBorlo _ }1oвolo Pyсь-
кolo чи poсiйськolo' мoBa rк yкpaiнськa _ мaJropyсь.
кoю. I вхсе нaвiть Cкoвopoдa спoкiйнo пиIIIе: ..Мaт-

кa мoя Maлopoсiя, i тiткa мoя Укpaiнa'', зBy)кyloчи
тиМ пoIIяття Укpaiни Дo Киiвщини, як тo бyлo в

дaBниtly.
Укpaiнськa пoмiч y твopеннi poсiйськo.i лiтеp-a-

rypнol-мoви 6улa пoкaзнa й pеaльнa, i ii не тpе6a
змЪншryвaти. A це, сaмo сo6oro, пPoкJIaдaЛo цiй мoвi
IIIиPoIсy дoPory й to нac, в Укpaiнy. Tвopився сIIPaB-
дi 

..o6щеpyсскiй язик".
Як зйaемo, пеpIпий тBopець poсiйськoi лiте.p.a;

т.ypнoi мoви Миxaйлo ЛoмoйoсoвЪ Poкax |734_|735
нaЪчaвся в нarшiй Киiвськiй aкaдемii, i вiн., apxaн-
геЛьщaIIиEI, poqмiв BиклaдoBy МoBy aкадемii, i влaс-
не тrг нa6yв сo6i знaEIня ЙiдetlдЛя тBopеIIня piднoi
poсiйськoi лiтеparypнoi мoви, якoi гoлoвним зaкo-
нoдaBцем вlн стaB.

Aле ..oбщеpyськoгo Я'lvI|<a'' I{е стBoPиЛи, 6o не
Мoгли йoгo ствopити. Уясе з дpyгor пoЛoвиIIи xvIII
вiкy yкpaiнськi пpивнесеIIIIя дo poсiйськoi лiтеpa-

rypнoi мoBи пoмaJry висirоroться i ця мoвa пеPетBo-

PIo€ться IIa мoвy Bеликopyськy, oсобливo 3 пoчaт-
кoм ХIХ вiкy, i yкpaiнцям y нiй нe 6yлo вжe мiсця.

Iстoти yкpaiнськoi мoви тo.цi ще нe знaли. Taк'
М. Лoмoнoсoв писaв пpo неi ще p. 1746-гo: ..Cей 

дia.
лектъ съ нaIIIиМъ oчень сxo.цеЕIъ' o.цнaкo егo yдaPе-
нiе, пpoизнoIшенiе и oкoнчaнiя pеuенiй oTъ сoсъд.

стBa съ пoлякaми й oтъ дoлгoвpеменнoй 6ьrтнoсти
пoдъ ихъ влaстiю мtloгo oтмънилисЬ иJIи rIPяМo скa-
3aтЬ _ пoIIoPтидись''. I це тBеPд)I(еIIня тaкoi aвтo-
pитетнoi JIкoДvrL|И' яким6уъ Лoйoнoсoв, мiцнo зaще-
пиЛoся в нayЦi xvIII i пo.raтку ХIХ вiкy.

. [apиця Кaтеpинa II (|762-1796) п6киrryлa Пет-
Piв плaн I(yлaкoм i."лсестoччIo" pyЩити Укpaiнy _
Boнa' Bихoвaнa нa фpaнЦyзькиx фiлoсoфaх' пoвелa
це спoкiйнirпе, a.пе rли6шe...Maлaя Poссiя, Лифлян.
дiя Й Финляндiя, * t|ИcaJla Boнa пPo свoi зaдyми
кн. BяземсЬкoмy' _ сyть пpoвинцiи, IсoтoPьIя IIpa-
Bятся кoнфиpмoвaнHьIМи имъ пPиBилегiяйи; нapy-
lIIитЬ oIIьIя oтptsrпенieмъ всЪxъ Bдpyгъ BeсЬмa IIе-
пpистoйнo 6ъ 6ъlлo, o.цнaкo )Iсъ и нaзьIBaть иxъ
чy)I(естpaннЬIМи и oбxoдиться cЪ |aLINIv| нa тaкoвoмъ
)ке oсI{oвal{iй есть 6oльrпее, не)Iсели orпи6кa, a Мo)I(.
I{o ЕIaзBaть съ дoстoвъpнoстilo глyпoстiro. Ciи пpo-
винцiи, тaюIсе Cмoлeнскr7ro' нaдле)Iситъ легчaйrпи^ми
спoсoбaми пpивeсти кd"oмy, чтoбъ oни o6pyсЪли
и пepест:lлLI г.ЛЯtъTь, кaкъ BoлKи въ лЪсY''.

oдним iз спoсo6iв цьoгo o6pyсiння 6yлo ни-
щeHЕIя yкpaiнськиx rшкiл i пoвiдьнa зaмiнa iх цa
poсiйськi, B якиx gaYКa пpoвa.циЛaся poсiйськoro
мoвolo. Poкy l782.гo poсiйськиЙ уpяд зaбopoнив
нaпIиМ мaндoiвниIvl дяKaм нaBчaти пo нaPo.цIIиx
IIIкoлaх Укpaiни _ це бyв лсopстoкий i гpiзний
I{aкaз' бo пo цьoмy нapoднi rшкoли |уIусИЛИ ПoзaкPи-
BaTИcя 3a l{едoстaчеIo вчителiв, i oсвiтa в Укpaiнi
cТaJlaПaI\aTи. Bлaсне мaндpiвнi Д,Якvl., яKyvителi нa-
Po.цI{иx rшкiл, сильнo пiдтpимУBaJIvI )Iсивy l{aPo.цнy
мoвy, бo poсiйськoi нe знйи зoвсiм, тeпеP )I(е цьo-
мy пpийIпoв кiнець.

floбpaлaсь-цaPиця Кaтеpинa II й дo Укpaiн-
сЬкoI цеPкBИ. tlalna цеplсвa' oIIиЕIивIIIися пiд Moск.
BoIo' спoчaткУ, цiдиx стo лiц нi6и нiчoгo I{е BтPaчa-
лa, _ бoгoс.lryлс6oвoro МoBoro 6yлa мoьa цеPкoBI{o-
слoB.яI{ськa' 3 великolo щpaiнськoro BимoBoIo' чoМy
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6у лa ъoнa Bлaсне мoвolo стapoщpaiнськolo. Aле Киiв-
сiктrtr Митpoпoлит Caпryiл Мисдaвський (f l796 p.)'
yкpaiнеЦь, дoгoд)кaloчи цapицi Кaтеpинi, poкy
l784-гo 26 xсoвтня видaв сyBopoгo llaкaЗa ЕIaBчaти
сryДентiв Киiвськoi aкaдемii чистoi poсiйськoi ви-
мoви бoгoс.lryxdoвиx текстiв. Книrrски рpaiнськoгo
дPyкy пoвiд6иpaли tr 6ataтo f7oПaJIuIJIИ, a зaмiсть
ниx зaIIPoB at)KуBaJIv| нoвi, мoскoвсЬкoгo BидaIIIIя'
вхе 3 poсiйськими l{aгoлoсaми. I цo всiх цеpквaх
lаalкalaЛИ, щo6 дяки тa сBящениr.<kl ЧИTaJILIй пpaви-
ли cлуzк6и Бoxi ..гoлoсoмъ свoйствеIItIьlмъ poссiй-
скotty нapЪнiro". I пo цеpквaх cTaJwI BиIvroBЛяти цеP-
кoвнoслoв'яtlське з poсiйськolo BимoBoIo; пPaB'цa'

дzlлекo не скpiзь, i yкpaiнськa BимoBa TaI<vI J|vIIIaлa-
ся aэлс.цo пoлoBиIIи XIХ стoлiття.

Toй лсе Mитpoпoлит Caмyiл з 1786 Рoкy poз.
пoчaB пoвIIy iт cильнy pyсифiкaцiro Киiвськoi aкa-
демii _ Bиклa.цoBoIo }roвoro сTaЛa остaтoчtlo мoBa
poсiйськa.*

Кoлoнiзaцiйнi pyхи Ilе спиIIялися й цьoгo нaсy.
Pol<у 1774 Мoсквa пo6илa TypЦilo, a 3IIеIo oстaтoчIlo
Bпaли й кpимськi тaтapи. Кoзaки 6ули вlкe непo-
тpi6нi, i po*y |775.ro oстaтoчIlo BпaJIa й 3aпopoзькa
Ciч. Ha циx зeмляx, нa ЧopнoмopЩинi й Ciчi, ствo-
pенo Hoвopoсilo,,це пiзцiцre PoзPoслися Кaтepинo.
iлaвщицa, Taвpiя й Хеpсoнщинa. Увесь цей кpaй
вiддaнo пiд влaдy кЕIязIo Пoтьoмкiнyav й дaнaйoму
Be JIvIкa мo)кЛиBlсть зaселIoвaти иoгo. Пoтьoмкiн
пoстaBив нoвi мiстa: Mикoлaiв, Кaтеpинoслaв, Хеp.
сoн. земЛя цIиPoI(o PoздaBaлaся в poсiйськi pyки.
Poзпoчалaс я вёликa кoлoнiзaцiя vyrrсинцiв: нiмцiв,
сеp6iв, 6oлгap, вipмен, гpекiв, вoлoxiв, lсидiв i iн.
Пpoтe 6iльцriсть нaсеЛеIIIlя 6у лa тaки yкpaiнськa.

Aлe лсивa нaPoдrra yкpaiнськa МoBa' xoч i зi.
пxl{yтa бyлa тепеp IIa стaн ..мyхсинoi Мoви", цPoте
oстaToчIIo tIе зaB}rеPлa. ще 6улиписьменники' щo
тaки ii TIЛeKaJIvI.3 Укpaiни пo3oсTалoся пiд Пoль.
щеro Пpaвo6еpеxэrся з Гa;rичинolo' кyДи poсiйськi
зaPядx(еtII{я IIе дoхoдили. Алe й цa Лiвodеpеlслсi не
Bсe мo)l(нa 6yлo лpи6ити. Письменник .{имитpiй
Tyптaлo (пiзнiruе
Bсe мo)l(нa 6yлo лpи6ити. Письменник .{имитpiй
ТVптaлo ( п iзнilше Cь ятий Лvlмитoifl P oстoвськй й ̂!имитpitl Poстo вський,
1651-l709) тaки й дaлi пиIше свЬсro yк.paiнськorо
мoBolo' IIaпPиклaд, йoгo ..Pyнo opoшrеннoе'' 1680
poкy' щo малo сiм видaнь.* Taк сaмo й йoгo слaвнi..Ч етьi.Mин e7'' 6y ли нaписaнi yкpaiнськolo слaBеI{o-
Poськolo мoвolo' aле в Мoсквi, пpи дPyцi, iх пе-
Pеклzlли нa мoBy poсiйськy. Poкy 172l.гo сaм Петpo
I зaxoдився 6ув' з iнiцiятиви гетЬMaнa Cкopoпaд-
сЬкoгo1r, BvrI\aTИ кHигy зaкoнiв .,нaIшим 

Pyским
нapiнiем", :lЛе з тиx зaхoдiв нiчoгo не виййлo. Лi
тoписець Caмiйлo B е л и н к o (1690-1728) poкy
l720 зaкiнчив свiй слaвний Лiтoпис тaки "нapiviем
кoзaцьrсим" , aJIe B)I(е BидРyкyвagиit вiн не бyв.

Кoмедii циIIIyтЬся й дaлi тaки yкpaiнськolo )ки-
BoIo МoBolo' щo вxo.цить нaвiть дo oфiцiйнoi rпкiль-
нoi цoетики Геopгiя Кoниськoгo42,^ якиЙ rraвчaB y
Киiвський aкaдемii: ..Кoмeдiя 

дoл)l(нa писaться
слoвaми IIIyтOчIIими' llи3ькими, oбиденни}lи' слo-
гoм IIPoстим' деPеBеI{сьIсиlvl' }ty)киIIьким'. oсь нa це
3lиIпЛa тепеP yкPalнсЬкa lvtoвa в сBoix тaки письМеIl-
никiв! Пpoте IIoявляrться 6aгaтo BеPтепниx дiйств,
3 чистolo нaPoдIIoЮ мoBolo. ПиIшеться tlемaлo т. 38.
iнтepмедiй uи iнтеpлroдiЙтaки xoPoшolo )киBoIо мo-
вolo' нaцpИ|<ЛaД,, тaк ix писaB Mитpoфaн floвгa.
левський й iншi. Усе це 6улa>киьayкpaiнськa мoвa,
якy небapoм пo6aчимo i в "Енeiдi" Кoтляpевськoгo.

* Див. мoIo poзвiдкy ..Pyнo oporпеннoс'' Cв. !имитрiя Poс.
тoвськoгo' '  l/,,Зaпиcкtl Кaм'янець-Пoдiльськoгo .(eржaвнoгo
Укpaiнськoгo Унiвеpситетy''' т. II, 1920 p.184

* Див.: Iвaн o г i с н к o. Укpaihськa кyльтypa. Ляйпцi'' |92З p.'
c '  ||2-|77. Йoгo ж. УкpaТнськa виIr,toвa бoгoслyжбoвoгo тeкстy
в ХVIl вiцi. Baprшaвa, |926 p' ' . .Елпic' ' ,  т. | '  c. 9-32. 185
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.{oля poзвoro щpaiнськoi лiтеparypнoi мoви пo-
мiтнo poзiйrплaся нa Пpaвoбеpеlк;кi й Лiвoбеpехсxi
xиII вiкy. Зapaз пo Pyiнi, xoн poсiйський ypяд i не
.цo3Boляв тoгo, Пpaвoбеpеxlкя пoчаJro зI{oBy зaсe-
JIЯTkIсЯ.' l тo не тlльки Bтlкaчalllи з IIьoгo' zlле и Лrвo.
беpел<цями. Пo Aндpyсiвськoмy дoгoBoPy 1667 poкy
все Пpaвo6epе)кхся зtloBy вi.цiйtплo дo Пoльщi, a тa
зIIoвy зaчaЛa йoгo пoльщити. Poкy |777-to пoль-
съкиЙ yPяд I{ aкaзaB пеpeписaти .pyс ькy'' Литoвс ькy
Метpикy пoлЬськиMи лiтеpaми. Aлe з 1795 poкy, пo
poздiлi Пoльщi, Poсiя зaвoлoдiлa й. Пpaв-oбеpеx-
)ItяМ' l пoльсьIсl нaлетlлoстr дo yкPaIнсЬкoI Лlтеpa-
тypнoI мoви пoчaли пoМаJry вивiтpювaтися.

Пpoтe пoльськi Bпливи мiцнo TpvI|\цaJIvIcЯ ga
Пpaвo6еpеlсlкi як y ХVIII' тaк i в пеprпiй пoлoвинi
вiкy ХIХ-го. Tpeбa тyт пiдкpесЛv|Tvт| щo пoльсЬкy
MoBy' як Ivroвy ..пaнсьl<у'',lлиpили в Укpaiнi, a нaвiть
i нa Лiвoбеpехсlкi тaкo)к i >киди. Boни ясили нaвiть
пo нaйменrшиx rriстечкax Укpaiни, як пaнськi oPеII.
дapi, Й пvrЛЬъгуъalм гoвopити пoлЬсЬкolо 

'o'o'9. 
TТlе

й o. Cтopo)t(енкo в ..Чopтoвiй кopнмi' ' виBo.цить
чopтa B пoстaтl )I(и.цa-кoPчМaPя' ЯKvIИ гoвoPить пo-
пoльсьIсoмy. TTТцqдц нa Пpaвoбеpехrкi бyли в пoль-
сЬких Pyкaх al{с .цo 1863 poкy' дo чaсy пoльськoгo
пoвстallня.

oтoхс, y ХVIII вiцi гpiзнo pirшaлaся.Цoля yкpaiн-
ськoi лiтеparypнoi МoBи _ чи iй взaгaлi нaдali 6ути
як мoвi сaмoстiйнiй. Усiм з.цaвaлoся, щo вoнa цirплa
нa poсiйськvlЙ 6iк i зливaеться 3 tIеIo нaзaв:кди. Aле
нacлiли нoвi vaси, i Iвaн Кoтляpевський свoсrо
..Енеiдolо'' 1.798 poкy pirшyне скaзaв нa це: нi! Бo мo.
вa нaРoдy нiкoли не B}rиpaе. Irплa зaпеклa боpoтьбa
стилiв, висoкoгo й пoдлoгo, _ кoтpий пеpешroхсе?

Пеpeмoглa y к p a i н с ь к 1. п i с_н я, Bся нa-
PoдIra твopuiсть, сaм щpaiнсъкиtt дух.. Bлaсне yкpa-
iнськa пiсня нaй6iльrпе збеpеглa ЕIaМ l{aшy МoBy 3a
тoгo чaсy' кoЛи спepеЧaЛИcЯ зa ii iснyвaння.

HaйстapIшиЙ зaлиc пiснi _ це пiсня пpo Boевo.Цy
IIIтефarra, вмiщенa в чеськiй фalraтицi 1550_1570 pp.
Янa Блaгoслaвa:

Dunaju, Dunaju, сеmu smutem tесеs
Na vеrsi Dunaju try roty tu stoyu.

I дaлi Мa€Мo 6aгaтo зaписiв вipшriв i пiсень зa
xvt _хvII-xvIII вiки, пIo 1х poзшry.к:alмB. Пеpетц43,
I. Фpaнко, Ф. Кoлессa44,NI.' Boзняк45 i iн. iтеIlеP
зЕIa€Мo пРo сиЛy пiсень ХVII' a oсoбливo ХVIII вiкy.
Гли6rпi дoслiди пoкaз;UIи' щo aвтoPaМи циx пiсень
6у ли нaшi Iшкoляp i, мaндp iвнi tяКvl _ 6aкaляpи, пo-
ети з нaPoДy ft.T.iн. Пpоф. B. Пеpетц взaгадi пе-
PеKoнливo .цoBrв пpo сиIJIЬL.IИVI зB я3oк Мl)I( пlснями
xvII-xvIII вiкiв тa цaшolo вiprпoвaнoю лiтеpa-
тyPoЮ; HaпPиклaд' пoет xvIII в. Cемен Климoв-
ський € aBтoP пiснi ..Iхaв Koзaк зa !унaй,'; спiвa;lися
пiснi ф. Cкoвopoди й iн. oтolк' пoPyч з лiтeparyp.
I{oIo МoBolo tкилa Й poзBивaлaс Я 

'|<Ив,a 
нaPoдI{a Nro-

вa, зdеpеlкеIla IIaМ oёo6ливo в пiсняx, _ мoвa чистa'
взipЦeвa, .цaЛекo кPaщa вiд мoви лiтеparypнoi. Py-
кoписнi збipники пiсень уce хoДvlЛИ пo Pyкax в
xvII_xvIII вiкaх, i влaсне вoни po6или rraпry )киBy
мoвy tIевмиPyщoIo' i це з неi виpiс Кoтляpевський,
a тPoхи пiзнiIп ТTIевченкo. B pyкoписaх хoдили Й
з6ipки вipшriв ЕIaIIIиx пoeтiв, нaпPиклaд' Климентiя
3инoвiсвa (fI727) Йiн.

.{oслiдники iстopii пiсень (Пoтебня, фyшев-
cькиfl, Ф. Кoлесa й iн.) твеp.цяTь пPo гли6oкy.Цaв-
ЕIиIIy пoстaнI{я нaпIиx пiсень, a Лoсь.цoвo.цитЬ' щo
пlсtll пoBсTaЛи Мo)tсе IIIе 3o сIllЛьнoсЛoв яIIськOI

дo6и.Ti пiснi, якi ми мa€Мo вxсе з ХVII вiкy, тaкi дo.
скoналi, щo для ix виpo6лення пoтpiбниЙ 6ув лу:,кe
дoвгий нaс. I спpaвдi, в них 6aчимo..висoкopoзви.
ненy oбpaзIry Moвy' BеЛичезниtт зaсi6 пoетичнoi
фpaзеoлoгii, piзнi фopми пapaлелелiзrrдy й симвoлi-

sт
(L
)z

(х
Eт
цl
q
с]
o
чo
n

тsФ

186 1в7



L

ct

Ф
I
s
F
Oб
т

ки' eпiтети, IvteTaфoРи' цoPiBI{яння й aнтите3и
й т. iн.' ' (Ф. Кoлесa, ..Укpaiнa'', 1928, II' 6l); yxсе B
ХVII в. мa €Ivlo в пiснях бaгaтo piзних фopм тa
стилiв. Bзaгaлi в нaPoдниx пiсняx мa€мo тaкy Bисo.
кy пoезilo й тaкпЙ висoкoРoзBиIdeниil пoетичний
стиль' якi рtятиx чaсiв недoся:кнi B тBopчoстi iнте.
лiгентниx пoетiв.

Taким чиIIo}t' Ми стBеPд}кyсмo щoнaйменIIIе
тисячoдiтнro пiсеннy твop.riсть yкpaiнськoгo нapo.
.Цy, твopнiсть' якa нiкoли нe пеPеPиBaJIacЯ' нiкoли
нe сIIиI{IoBaIIaсЯ' цебтo, х(иBa ЕIapoднa нaIIIa мoвa
x(иЛa Paзolvr 30 сBoiм нapoдoм' як вищий вияв йoгo
дрa. oсь тo}ry твoPчiсть КoтляPевськoгo нe 6улa
IIoвиIloIo' _ в1н тlЛЬки 6iльцrе виItoPистaB BЛaсне
цIo МoBy нapoднoI.твoPчoсти' пoкJIaBIIIи ii в oснoвy
}roBи лlтеPaтyPнoI.

тт r .цoБA BIДPOДIсЕЕII{я.

tA 
IсoTЛяPЕBсЬI<ИЙ

д'фЕe 8.дРsдiжGЕII{fi,
кsтJt.жР8яsьI(}rж

i .liql хvш-rc .тФiп' ( a.Фl ,.t.. .(rrnr цnlйсr n..nA oшрt. . nbc.t
qDl i lYдiYl|' '. *ш tII.i lфEr ich !.l. lnli ' str с.o'д 

'.**arnni. 
&..{'..

^^tnj{, 

с.P|Jr n.ч!.n srlhts.ff . 'ф iиq... !цii i!.n.t r.фф i.-l.$(c6 iсiф.
il.FAklдв o|сniin, отащп п.rul ir Joif пcoсtof.
ш.r.r1l, l l.. $гtpдт{рnпt {.пlla..фп*i' A Аo оrr'ri ' ro Po.r'.! otl,фol,.п.nnоd,оl-
i loчlnдс, i тYl. 

^oвд 

вIlPоn{a{n' .ю.J .lц|oф.^[nо*., G т.!Aь.rtl i. l1ер^tтрl ш д.6r
Фnк.Ф 'rдl.* .ц.n! 0 t{nt. tcrB!.igЛ.' сiо.т nдl!n.n.{d r!r.фtY!n. {в PoJooir6 Y
n..  Ir . i l  t rФ r ' .  i  e.  r .  r  r  t  6 ( l7ФcA|6't) ,

t r&
Ж р кiнцi ХVIII.гo стoлiття в Евpoпi зaчaв

сильнo IциPитися нoвий нaпPяIvt в лiтеpaтypi й кyлъ.
тyPr' _ сTaJIуI цuсaBитися всrllД IraPoдIlим' yсrм свollvr
нaцioнaльним, oсo6ливo дaвнiм. Cкpiзь пoчzrли дo-
слiдrкрaти свo€ l\{иНyлe, зaцiкaвилися сBo€Io нaPoд-
нolo мoBolo' нaPoдIlими пiснями. Cтapий пoгляд lra
мoBy пPoстoгo lraРo.цy' як нa Мoвy пo.ЦлУ' яBнo стaв
ПaДaTИ. I-(eй лiтеparypний нaпpя}r дoкoтився й дo
Cхoдy, дo Poсii' й пiд йoгo BIUIиBoM poзпovалaся й
тyт дoбa вiдpoдлсeння сBoгo нaцioнальнoгo. B yкpa.
iнськiй лiтеparypi ця дoбa.пpиtlеслa тaкoл(.сильЕIе
и ц1I{}Iе пo)I(Baвлeння сBo€I ЕIaцroнaльItol ЛrтеPaтy.
Pи, щo poзпoчaBy нaс Iвaн К o тл я Р е в с ь к и й
(1769-1838).

Як я вище BиЯсI{IoBaв, yкPaiнсЬкa лiтеparypа
)I(иBoIo мoвolo tIе пPипиtlя лacЯ B нaс нiкoли, B тolvry
й зa ХVIII вiкy, xou i зiйIплa Bolla нa uпoдлvtЙ стидь''.
Hoве бyлo тiльки те' щo пpoвiднi yкpaiнськi BеPстBи
нa Пpaвodepелсxi спoлoнiзyвaJlу|cя й пoкaтoличи.
ЛvIcЯ.' a нa Лiвodеpелсrкi пoмoсK}BИI|I4ся' IIoстaB€uIи
IIaIIaми й вiдipвaлися вiд сBoгo piднoгo.нaРoдy' те.
пеp зaкpiпoщеIloгo B пoльськy ни poсiйськy неBo.
лro, вiдipвaлиcя tт вiд йoгo мoви. Укpaiнський нapoд
yTPaтиB yсе' zlЛе пoзoстaлaся пPи l{ьoмy незмiннa
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Moвa лiтеp1TIpИ Й.нaуи, нaвiки ПoмеРЛa PaзoМ з
кo.зaцтBoм i 3aпopiзькoю Ciччlo, a пpoстий IIaPo/ц
i йoгo мoвa I{a yiaгy не 6paлися' Цё щ. вiдгoiлiн
стapoi Нaуl.сИ пpo мoвнi стилi.

Iвaн Кoтляpевський нapoдився poкy l769.гo в
Пoлтaвi йy>кe зa мoлoдиx лiт, пoкiнuивйи Пoдтaв-
сьIty дyxoвtly семiнapiro, зaцiкaвився yкpaiнськoro
етнoгpaфiсrо: збиpaв нapoднi пiснi, пpипoвiдки,
кa3ки й т. iн., a тoмy дo6pe знaв piднy-yкpaiнськy
тvroвy. Poкy l798.гo, йa"Iшй 29 лiт 

'i*y, 
ii'* BИrIYcTvI;-

свolo- слaBIIy ..Енеiдy''. Чaс бyв тaкиfт, щo з yipaiн.
ськoi мoви й з сaмиx yкpaiнцiв тiльки пiдсмiЬвaли-
ся' тo}ry зa циMдyxoм вaсy пirшoв i Кoтляpевський,
дaBIIIи 

..Енeiдy", вiд якo.i pегoтaлa не тiльки вся
Укpaiнa, aлe.ilуся vитaцькa Рoсiя. Ha пoнaткy мa.rro
xTo зaпPиIvriтив, щo це пoBa)I(ний лiтеpaт!,pний
тBrP' a IIе пPoстa смixoвицкa ..пoдлoгo стилlo''.*
Мaлo xтo зaпpимiтив, щo в бopoть6i тPЬoх стилiв
Кoтля.Pевськйй вiдвalснo стaв пo стopoнi ..l,toви
гIoдлoi'', нaдiвtши нa неi кopoнy ..стилlo.висol(oгo''.
ПетPo I свoiм нaкaЗoМ t7to pЬку зaбopoнив yсякi
yкpaiнськi tPy|<И, _ КoтляpеЬський вiдвaxнo злa-
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Iвaн Кoтляpeвський
(29.Vrrr.1769 - 29.X.
l838), бyдiвнипий
нoвoi yкpaiнськoi
лiтepaтypнoi мoви

дylпa йoгo _ йoгo )киBa мoBa, xo.r i .мyxицькa",
..xлoпськa''. Укpaiнськa мoBa й пpoстий IIaPo.ц xo.
дoм iстopii _ зPa.цoю Bищoi r-ЛacИ _ lЛvIJIvIcЯ теIIе-p
в o.цтrе цrЛе' B oд}Iе пoIIяття. Епiтeт .хЛoпськa",
..мyжицькa'' сильнo пpиpiс.цo нaIшoi мoBи' oсo6ли.
вo зa ХVIII стoлiття, кoли сцPaвдi вoнa, пoкиrrенa
свoiм пaнстBoм, cTaJIa вкiнцi тiдьки lvtoBolo селяII.
стBa. УIсPaiнськa мoBa пo3oсTaJlacЯ' як тoй пaPa-
лiтик пРи IIIиРoкiй дopoзi, _ BoEIa 6yлa oкpемoro
Мoвolo' Мoвolo сaмoстiйнolo, мoвolo веЛикoгo EIaPo-
ДУ, i;.JIe lraPoдy, щo пpoгPaB сBolo деP)rсaвнiсть, тoмy
rri6и нездaтНa N|Я пoвanкнirшoi лiтеparypи, i ця влaс-
I{е дyМкa laПatrуBaЛa в Укpaiнi tt тpимaлaся B нaс
6iльtце стoлiття, a сеpед poсiян yгIеPтo дeP}китЬсЯ
й тeпеp. Усiмa ввaxaJloсЯ' щo yкpaiнськa мoвa' як

мaB цьoгo Haкaзa' i випyстив твip свiй дPylro}r.
. Гoдoвнa зaсJrFгa Кoтляpевськoгo 6yлa rr ToМy' щo

Brн PrцIyче' ДPyкoм, сTaв нa тoй бiк, яким irшлa ще
)I(ивa МoBa в ХVIII стoлiттi, i вiн знoвy вiднoвив
yкpaiнськy лiтeparypнy Мoвy B дPyKoвaнoмy твopi, _
вlll мlцнo 3B'я3aB пеРеPBaнy бyлo в xvIII стoлiттi в
дpylсax _ чePeз нaкaз 7720 p. _ I{иткy нarпoi лiте.
paтzPИ )l(иBolo }toBolо. Пеpшopяднor вaги 6улo тe,
щo Кoтляpeвський пopвaБ з пaнiвнolo тoдi нayкolo
пpo мовнi стилi, висoкий iпoдлиil, i стaв ДИBИTИcЯ
Ira мoBy I{aPoдIIy' як ЕIa.цoстoйнy пoвarкниx твopiв;

.1 П.. Ц. Ц n o щ. .{o xapaктеpиcтики МовI{их зaсoбiв гylt{opy
э.j.P:"iдi]] Кoтляpевcького // ..Мoвoзнaвствo' ' ,  Aкaдемiя-Hayi<
УPCP, Киiв, |947 p.' т. IV-V, с. 18-33.190 191
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i дiйснo, кpiм смixoвиннoi ..Енeiди'', вiн тiеto ]Eс }ro-
BoIo нaписaв i твip .пoвaxнoгo" змiсry - "oдa.цo
кн. КypaкиIla''. A в ..Flaтaлцi.Пoлтaвцi" тa в ..Moс-

кaлi-Чapiвникy'' вiн,Цy:ке висмiяв ry пaнiвнy зa йoгo
чaсy мoвy' якolo гoвoPилo в Укpaiнi сepеднс й вище
пaIIстBo' пoвoлi oбмoскoвдroloчисЬ.

фeбa зaзнaЧити' щo i в iстopii PoзBoIo poсiй-
ськoI МoBи нaстaB Toдr тaкo)lс 3нaменItиЙ пoвopoт-
ний чaс. Cтapa теopiя тPЬoх стилiв, гли6oкo зaIIPo.
Baдх(енa B дytIки писЬIr{еIlIlикiв i читaчiв' oстaтoчIlo
впaJIa' a 3 тиIvr waJlk| й тi нa.петiдoстi нa лiтеparypнy
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3aгoлoвнa стopiнкa'Енеiди" l798 poкy
Aвтoгpaф I. Кoтляpевськoгo.
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мoBy' щo iх пpинесли yкpaiнськi вчителi. Poсiйськa
лiтеpaтypнa LroBa стaлa пoМaлy нa6ЛИх<aTv|ся .цo
Мoви нaPo.цнoi, a тиNl сaМиM сTaBaJra МoBolo Bели.
кopoсiйськоro. !yмкa пpo якийсь rпryuний ..o6ще-

pуськиil ЯЗИrс'' тим сaMиМ ПaДaЛa' TвopЦем нoвoi
poсiйськoi лiтеpaтypнoi мoви стaB Bеликий пoeт
oлексaндp Пyrшкiн (1799-1837), щo вlке piшryне пo.
PBaB 3 I{ayкoЮ пPo тPи стилi в мoвi.

B yкpaiнськiй лiтеparypi це стaлoся TPoхи pa.
нirrrе, i зpo6ив це Кoтляpевський. oсь тoмy l798
piк, piк пoяви ..Енеi.ци'', стaB ПoвopoTl{oк) iстopиv.
нoЮ.цaтolo в poзвoi yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви,
стaв.6o ii нapiжним кaмеI{еМ.

Ha свiй чaс МoBa ..Енеi.ци'' 6улa дo6polo нapo/ц.
нolo мoBolo' xoЧ y нiй, як y мoвi лiтеparypнiiт, 6улo
зaбaгaтo pyсизмiв тa apхaiзмiв. I{е 6yлa тa Мoвa' щo
PoзBиBaлaся ще дo КoтляpевсЬкoгo. Пpo якийсь
oкpемий yкPa.iнський пpaвoпис Кoтляpевський ще
не дyмaв' як.цoBгo }rе.цyМaли пPo.Tе й йoгo YaсTyп--
Ilики' _ лlтеpaтypнии ПpaвoПИc oУB тo.щl сПlЛЬHии
для poсiйськoi й yкpaiнськoi ЛiтеРaтуPI,|, _ в oснoвi
свoiй це стapиЙ yкpaiнський пpaвoпис. oсь ypивoк
з ..Енеiди'' зa opигiнaлoм:

Энeй бyвъ пapo6oкъ мoтopньrй
И xлoпeць xoтb кyдbl кoзaкъ'
Нa лиxo всe издaвсb пpoвoрньrй,
ЗaвзятЪйrпiй изъ всЪхъ 6ypлaкъ.
Ho Гpеки якъ' спa^ивIIIи Tporo,
Зpo6или зъ неи скирдy гнolo'
Bънъ, взявtпи тоpбy, тяГy дaвъ:
Зa6paвrши всякихъ й 

.Т'poянцЪвъ,

Oсмaлeньlхъ, Якb гиpa' лaнцЪвъ'
Пятaми зъ 

.Т'poи 
нaкивaвъ.

Bлaсне, це I{aшI стapoдaвнiй щpaiнський пpaвo-

пис'  з ьI '  ъ '  ъ; цiкaве Tе'  щo ЕIaIIIе i  Кoтляpевський

пеРедa €  чеPе3 Ъl Щo звичaйним бyлo в нaс i  .цo

нЬoгo' y)I(е в х\lI-хvII вiкaх, i чaстим y вiцi ХVIII'
|<oЛvr ПИcaJlvl| вtъ116' nrънъ i т. iн. I{е6тo' як MoBoIo'
тaк i пpaвoтIисoм Кoтляpeвський ще мiцнo зв'я3a-
ний з пoпеpеднiм Чaсoм' з ХVIII стoлiттям, нiчoгo
IIoBoгo в цЬoМy не дaIочи.

Кoтляpевський мiцнo пo€дIIaв yкpaiнськy мoвy
з yкpaiнськoro лiтеpaтyporо _ пiсля ньoгo-спpaвдi нa-
Iшolо лiтеparypнolo мoBolo oстaтoчнo' 1rке без хитaI{IIя'
cТaJla х|vIBa Hapoднa мoвa. I вiд Кoтляpевськoгo Boнa
стаJIa твopЧo poзвивaтися B)I(е зoвсiм свiдoмo. Зa пpи-
кJIaдoМ Кoт.ltяpевськoгo пiпuro 6aгaтo йoгo нaс.rriДyвaнiв,
нa яких вiн сильнo BIIлиBaB all{ дo чaсy ITТeвченкa.

Tpебa скaзaти' щo в пеpIшiй vвеpтi ХIХ ст. yкpa-
iнськa Мoвa' як сПaдщинa пoпеPе.цIrЬoгo, бyлa ще
IIIиpoкo PoзпoвсIol{)кенa сеPед oсвiчениx BеPстB B
Укpaiнi, пPo щo МaеМo 6aгaтo свiдoцтв. Укpaiнськy
Мoвy пIaнyвaли Й лlo6или; IIaIIPикJIaд' нaЦI письме1I.
ник П. Бiлецький.Hoсенкo (|774_|856) poкy 1823.гo
писaB: ..Чеxи мaloть свolo BеЛикy лiтеparypy, _ нaшIa
МoBa I{е Менlпе.цo тoгo пpидaтнa''*. Чepез цe 

..Енеi-

дa'' Кoтляpевськoгo легКo сиЛьIlo пorшиpилaсь, i
бaгaтo з oсвiчениx yкpaiнцiв зI1aJIИ ii нaпaм'ять, як
пiзнirпе й твopи Гyлaкa-Apтемoвськoгo.

Мaемo 6aгaтo свiдяень, щo 3a цЬoгo чaсy yкpa-
iнцi свiдoмo сTaBиЛися дo poсiян непpиxи.Irьнo. Mи-
хaйлoвський-fl aнилевс ькиЙ у свoiх спoМинax ПиIIIe'
щo вiн пoзнaйoмився I{a Пoлтaвп1инi з сiм'сrо Poд-
зянкiв, ,:aлe й ця сем'я, як i всi iнlшi, пpoсякwуa6улa
неHaBистIo дo Poсii. Я не знaxoдив y Мaлopoсii нi
oднoi Л|oДv|HИ, щo з I{еIo МaB нaгo.цy гoBoPиTи' якa
6 стaвилaсь.цo Poсii пPиxильнo. Cеpeд yсiх пalryвaB
oдвеpтий oпoзицiйний нaстpiй. У всiх iснyс пpи.
слiв'я: ..Biн yсiм xoporший, aле lvloскaль'', a6o iнaк-
IIIе: кoли PoсiяIrиIr, тo Bиxo.цить зrIa i| небезпечнa
лтoдинa'' (..Укpaiнa'' |927. vI. 3З-З4).
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Tе сaме знaxoдимo i в мeмyapax князя Л. Caцс-
ги IIPo 20-тi poки ХIХ ст. в Укpaiнi: ..oфiцеpи, oсoб-
ливo ни)Iсчi, здебiльrцoro 6ули пoляки a6o yкpaiнцi
з Пpиднiпpoв'я. oт тoдi я BпePIIIе пoчyB пpo yкpa-
iнське IIитaHня. Укpaiнцi o6paэкaлись' кoЛи iх нaзи-
вaли poсiяНav|vl, й poзмoвляли мirк сoбoro пoль-
ськolo aбo yкpaiнськoto мoBolo. }Кvтлtт BoI{и в тiснiй
пpиязнi мirк сoбoю, aJIe ЦwaJlkl.сь кopiнниx poсiян''
(тaм сaмo, с.34).

Як я вище poзпoвiдaв' oсI{oвolо стapoi нarцoi
лiтеpaтypнoi.мoви хv-xиII вiкiв 6yлa гoлoBlto мoвa
пlBнlчнo-зaxl.цнa' щo пaЕIyB;lЛa не тrЛЬки IIo кaIIце-
ляpiяx, aле й пo кни)ккax, з Bеликoro дoмiIшкoro пo-
лoнiзмiв. Мoвa ця тепeP тихo BIIoкoiлaсь, i Кoтля-
pевський pirшyне й oстaтoчнo PBe з неIo' PBе rиo)Iсе
й тoП,fy, щo в)ке пPoстo Itе знaв ii, a пиrпе тiльки тiеrо
)I(иBoto lvloвolo' якy глибoкo знaв' _ I\4oвoro пoл-
тaвсьI(olo. Мoвa ця Це мaлa piзких гoвipкoвиx oкpе-
мiцrнoстей (лoбa Pyiни Bсе пoBигЛaдltувaлa)' a тolvfy
бyлa легкo зpoзyruiлa не тiльки д.пя Лiвoбеpе)к)lся' zUIе
й !,ля всiеi Укpaiни. [е в>кe 6улa мiцнa oсI{oBa ЕIo.
вoi yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoBи, нa якiй вoнa й
пoчaлa poЗBиBaтися, бo тaкorо oсItoBoro мoвa зaхiд.
Ira теIIеP нe мoглa бyти.

Haслiдyвaui КoтляpевсЬкoгo нaйп-еprпе.пеpей-
няли вiд ltьoгo сivrirшливий тoн ..Ене.iди'', як вiдгoмiн
i дaнинy стapoi нayки пpo пoдлий стиль' i 6ули пe-
pекoнaнi, щo yкpaiнсЬкa мoBa нa це тiльки il здaт-
нa, 6o це не лiтеparyPнa MoBa' a тiльки дiялект, сe-
JIяI{сЬке нapiння. Пpo цe сиЛЬIlo скaP)I(иBся пiзнiIп
П. КyлiIп, щo.pегoтoМ нa.д "Енeiдoro'' мaлo-}laлo I{е
зry6пли сaмi зеlrляки сBoгo l{oBoнapoд)кеIroгo слo-
вa''. Bзaгалi, нa пo.raткy XIХ стoлiття, в чaс Кoтля.
PеBсЬкoгo' висмiroвaти yкpaiнцiв i poзпoвiдaти пPo
Irих .xoxлaцькi'' aнeкдoти 6yлo.цyхсе мoдI{иrvr, oсo6-
ливo xс пpo yкpaiнськy не3гPa6нiсть тa гaIryIцки 3
вaPеникaМи, )кивиtl вiдгoмiн чoгo 6aчимo й y пеp-

IIIиx TBoPax М.B. Гoгoля. Звичaйним i мoдним 6yлo
й глyзyвaти з yкpaiнськoi мoви. Мoлoдий М. Кoс-
тoмapiв (нapoдився l817 p.) писaв poкy l838-гo пРo
це: 

..Меня BьIBo.цилo vlзъ сe6я, чтo нeBъхqцЬI' кaкиxъ
тoгдa 6ьrлo oчень мtloгo' съ гIРезPънiемъ oтзьrвa-
дись o xoxлaxъ' и всякoе малopoссiйсKoе слoвo Bo3-
6у>кдalo тoЛькo смъxъ'.

Aлe мapевo цayки пPo пo.цлиil cтиль тaки Irе
здaвaлoся. Ha yкpaiнсЬкy мoвy сTaJIvI ДvlвllTvIсЯ, ЯK
}Ia IIPигoвoРенy дo сlvlеpти. Poкy 1818-гo вийrцлa
*фaмrvraтикa мaлoPoссiйскaгo нaptsviя" oдексiя
Пaвловськoгo, i вiн y пеPедIvroBi нaзвaв yкpaiнськy
мoвy ..ис незaIощее нapъuiе'', .roтrгy й piIшив зaПvIсaTuI
ii в свoiй гpaмaтицi.* Poкy l8l9.гo князЬ М. I{еpтe.
лев (f 1869 p.) виrгyстив з6ipник щpaiнськиx пiсень,
r B пеPедIvroBl 3aяBиB' щo цr пrсIIr тепеР yМиPaloтЬ,
a ixня мoвa "yстapъЛa ДЛЯ сaМьIxъ мaлopoссiянъ''.
|\e 6ули дyМки poсiян, aлe тaк сaМo ще дoвгий нaс
ДvlвvrЛvlcя й yкpaiнцi. Poкy 1836-го П. ЛyкaIIIеBич
в.vrДaв цiннoгo збipникa:..Малopoссiйскiя й uepвo-
нopyсскiя ДYNIЬI И пЪсни'', a в IIеPедМoвi вiц Пvl^сaв:.

. .Я спaсъ eщe нъокoлЬкo нapoдньlxь пъснeЙ'
и пpeдстaвляlo иxъ в этoмъ сoбpaнiи. Bъpoятнo,
этo, Мoxeтъ бьlть, пoслъднee иxъ издaнie, зaим-
cтвoвaннoe пpяМo изъ Maлopoссiи, _ тaMъ нapoд-
нЬlя пъсни дaвнЬ|Мъ-дaвHo yxe нe сyщeствyютъ' -
воъ oнъ искл|oчитeлЬнo зa]\'ънeны coлдaтсKиMи или
вeликopoссiЙскими пъсHями. Maлopoссiйскiй пapy-
бoкь зa стЬ|дь сeбъ пoчитaeтъ пътЬ дpyгiя. Пpo.
ъзxaйтe всю Maлopoссilo вдoлЬ Й пoпepeкъ, и я
pyчaюсЬ вaмъ' чтo вы нe yGЛЬ|шитe ни oднoй нa-
цioнaльнoй пъсHи. Эти пъсни, кoтopЬlя я издaю'
rсть yxe мepтвЬ|я для мaлopoссiянь''.

* Див. мoс пеpeвидaння цiс i  Гpамaтики в Кисвi l9 l8 poкy.
Cвoю Гpaмaтикy Пaвлoвський склaв щe нa пoчaткy XIХ ст.,
poкy l823.гo вийпrлo ..Co6paнie слoBъ мilлopoссiйскaгo вapънiя''
Iвaнa Boйцехoвичa.196 197
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Taкa6улa гли6oкa вipa в мoгyгнiсть poсiйськoi
Iryльтypи й пoвнy слaбiсть свoei... [ нaвiть зIIaчIlo
пiзнiruе, 6o вrке aэrс poкy 1874-гo oл. Pyсoв y свoiй
стaттi пpo Кoбзap" b.iu',u Bеpeсaя46 iraзвiв йoгo
..oдиЕl и3ъ пoслъдниxъ кoбзapей ма.llopyсскиxъ', хoЧ
пo ЕIЬolry 6yлиix десятки.* Taк сaмi yкpaiнцi мaлo
вipили a6o fi зoвсiм не вipили в дaльrший poзвiй
рpaiнськoi мoви. Haйблиxчi лiтеparypнi пoдii пo.
I<aЗaJIvI' щo нaспPaъдi 6yлo зoвсiм Ее тaк: живoi
мoви нiпIo нe в силi s6Ити!

Poкy l804-гo в Хapкoвi бyв вiдкpитий пеpIший
yнiвеpситет в Укpaiнi, i з тoгo чaсy це мiстo стaлo
oсеpедKoм yкpaiнськoi кyльтyPи' лiтеparypи й мoви.
Лiтеpaтypнцil Pух бyв тyг дy}Kе }сBaBий, _ зapoди.
Лaся пPесa, BvItaBaJII4ся yкpaiнськi з6ipники, Bигryс-
KaЛLIcЯ, кIIи)l(ки' poзвиBzUIaся лiтеparypнa мoвa. Tyт
PoзвиIryBся тaкиЙ сильнцЙ t<у-льтуpн.иЙ P).х, щo зa
пepIIIе десятиpiяvя ХIХ ст. в Хapкoвi видaнo пoлo-
Bинy всЬoгo (2r0 видaнь), щo вийrплo зa цей нaс y
цiлiй Poсii (..Укpaiнa", |927 p., кн. 6, с. 3l). Tyг лсе
нa сaмoluy гIoчaткy ХIХ ст. oстaтoчнo зaкpiпилися
нaзBи Укpaiнa, yкpaiнський, як нarпi нaцioнaльнi
нaзBи. A все це тoмy' щo 3a зaкorlolи 1803 p. цеt{зy-
Pa н€LIIе)I(aлa сaМoмy yнiвepситетoвi, цебтo 6улa ъ
yкPalнсЬкиx Pyкax.

Лiвoбеpеxrкя нaцioнaльIlo BтpимrrЛoся взaгaлi
знaчЕIo сильнiIш, як Пpaвo6еPе}I()I(я' щo пoмiтнo
спoлoнiзyв;lЛoся. Пoлтaвськo-хapкiвськa Iпкoлa B
пеptпiй пoлoвинi ХIX вiкy для Poзвoro нoвoi yкpai.
нськoi лiтеpaтypнoi мoви зpo6илa дy)ке 6aгaтo,
.loмy й пoлтaвсЬкo-xapкiвськa мoBa Ляглa в oсIIoBy
нaпroi лiтеparypнoi мoви; тPoхи пiзнirш дo цьoгo
пPиrдIraJIaся й киiвськa мoвa lТТggчgцIt3. I{е ця Iшкo-

Jla Bисoкo пoсTaBиЛa rraшy мoBy, пРиBчirлa дo неi
гPoмaдянствo й зaщeпилa в лiтеpaтypyте, щo вi.цнo-
вив 6р Кoтляpевський: хсивy IIaPoдIIIo }roBy' злaмaв.
ПIи тим )IиBy llayкy пpo пoдлий стидЬ.

B сaмoмy Xapкoвi 6aгaтo пoпPaцIoBaв пpoф.
Iзмaiд C p е з I l  е B с ьк цit  (18l2_1880), poсiянин
Po.цoм' aле зalсoxatlиЙ лlo6итель yкpaiнськoi кyль-
rypи. Уxе poкy l834-гo вiн вистyпив 6yв в oбopoнi
yкpaiнськoi мoви й нaписaв y свoiм видaннi ..3aпo-

porrсская Cтapинa'':

.,Bъ нaстoящee вpeмя нeчeгo дoкaзЬIвaтЬ, чтo
язЬlKь yкpaинскiЙ (или' кaкь yгoднo нaзывaтЬ дpy.
гимъ' мaлopoсссiйскiй) eстЬ язЬ|къ' a нe нapънie,
кaкъ дoкaзывaли нъкoтopьte' Й мнoгie yвъpeны, чтo
этoтъ язЬ|Kь eстЬ oдинь изь бoгaтъЙшиxъ язЬ|кoвъ
слaвянскиx' чтo oн eдвa ли yсryпитЬ бoгeмскoмy
въ oбилiи слoвь и выpaxeнiй, пoлЬскolиy въ xи.
вoпионocтИ, оepбскoмy вь пpiятнoсти, чтo этo
яЬ|къ' кoтopЬtй, бyдyчи eщe нe oбpaбoтaнъ, мoxeтЪ
yxe cравнивaтЬся съ язЬ|ками oбpaзoвaннь|i'и пo
гибкoсти й бoгaтствy синтaксичeскoмy, _ язЬlкЬ
пoeтичeскiй, МyзЬlKaЛЬньlй, xивoписний' ' .

Taк дивився пpoфесop-poсiянин ще Poкy 1834гo
нa yкpaiнськy мoBy' й дo йoгo IIoгЛядy дoBгo ще IIе
.цoPoстzrли нaBlть yкPaIEIськr письменIrи|сvI И lraУ-
кoвцi, щo звичaйнo зBaли сe6е мaлopoсaМи, a сBoIо
мoвy _ мaлopoсiйськolo.

Пoлтaвськo-хapкiвськa Iпкoлa щpaiнськиx пись-
lvtеI{l{икlB Ha дlлr пoкaзaJra' щo yкPaIнсьI(a нaPo.цнa
DroBa спPoМo)I(нa стaти МoBolo лlтеpaтyPи' l To lIе
тiльки смixoвиннoi, як дoвгo B нaс дyмzurи чеpeз
"Енеiдy'' Тa чеPе3 Еayкy пPo мoвнi стилi. Усi пись-
MецниI(и цiеr rпкoли пи;IьIIo зaЙмallиcя етнoгpaфiсro,
i вхсе тиIvr сaмиIvI гли6oкo IlлaJIИ )rсивy нaPoдЕy мoBy'
6o етнoгpaфiннi твopи спpaвдi нaвч;UIи iх цiеi !roBи.

Tpебa бyлo нaйпеpцIе Iloкaзaти, щo yкpaIнськa
Ivroвa 3дaтнa Й Дo пoвaлснoi лiтеparypи пoвiстевoi,

* I ще нaвiть poкy l89б-гo пpoф. П. Bлaдимиpoв y свoемy
кypci ..Bвeденiе въ истopiю pyсскoй литeparypы'' нa с. l88 пицrе:..Ис.rезнyвпrie yже мzlJlopyсскie бaндypисты''.198 199
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i це й зpoбив фигopiй Кв i тк a- O с н o B' я H е н к o
(|778-|843), щo ввa:кa€ться 6aтькoм yкpaiнськoi
пoвiстi. Biн свi.цoмo ви6paв сoбi yкpaiнсЬкy llroвy' як
мoвy лiтеparyPllиx писaнь, якy вiн глибoкo знaв.*
Iще глибrпе вiд ньoгo знaв yкpaiнськy мoвy Петpo
Г у л aк -A P т е м o B с ь к и й (|790-1865), пpo
якoгo М. Кo стoм3Р1j^ Tlс-a^в -y^ 

свoiй .aвтo6 ioгpaфi i,
щo з писЬменникiв 1820_1840-х poкiв.нixтo Ilе пе-
Pевищив йoгo в знaннi }I(иття МЕUlopyсЬкoi нapoд-
нoсти r в незPrBнянoMy Mистeцтвr пePе.цaBaти иoгo
пoеTичIlиМи o6paзaми й .rytoвolo ЕrаРoдIIoIo Dro.
вolo'', чеPе3 щo 6aгaтo xтo зIl'lЛи твoPи Гyлaкa нa-
пaм'ять. Пoвiстевa yкpaiнськa MoBa яBтIo зPoстaЛa,
i для цьoгo 6aгaтo дoпoмiг oлексa C т o p o )tс е tl к o
(1805_1874), щo свoiми пoвiстями зЕIaчнo дBигIIyB
ii впеpед. Гapнy мoвy мaB i нarп 6aftкap €вген
Г p e б i  н к a (1812-1884), як iЛев Б o P o B и -
к o B с ькиЙ (181r-r889), який пoчaв пиcaти, щo6
дoвeсти' щo 

..Лo)I(нo }rнъние, якoбьr я3ьIкъ мaлo-
poссiйскiй спoсoбенъ тoлькo Для вьIPaхенiя смЪш.
Iloгo и tlизкaгo''. .{ля poзвoro yкparнськoi мoви
ПPaцroвaB i  Aмвpoсiй Метлинський (18l4_
1870) '  a тaкo)к o. A ф a Н a сь i  в -  Ч y * 6 и g.
с Ь к и й (1817_1875), щo пиЛЬI{yвaB пPo дoскoЕIa.
лiсть фopми свoiх пoезiй, i poкy 1855-гo PoЗпoЧaв
6у ъ ви дaьaти 

.. Cлo вap ь IvriЦo Pyс с кaгo н apЪviя''.
3гaдaro ще тyт Миxaйлa М a к с и м o в и ч a

( 1804-1873) 
'  

пеPIIIoгo pектopa зaсIIoвaнoгo
1834 poкy Киiвськoro yнiвеpсlrгеry' тa oсprпa Б o,щ я н -
с ь I( o г o (1808_1876), що 6aгaтo пollpaцIoBurли для
PoзBoIo нaIпor МoBи нa пoлi нayкoвoмy. Boни з6иpa-
ли етI{oгpaфiннi мaтеpiяли, a це дaлo iм змory гли-
бoкo пiзнaти свolo piднy мoвy.

* .{ив.:3. М. B ес ел oвс ь к a. МoвaГ. Хв. Квiтки.oснo-
в'янeнкa // ..Hayкoвi 3aписки'' Хapк. Hayкoвo-,ЦoслiдчoТ Кaтедpи
Мoвознaвствa' 1927 p. ' с. 93-l09.

Миxaйлo Мaксимoвич
( 1804_1873)' cлaвнvlfl
yкpaiнський уueний,
пepший дoвiв сaмo-
стiйнiсть нatпoi мoви,

Михaйлoвi Мaксимoвикy в poзвoi yкpaiнськoi
лiтeparypнoi МoBи ttaЛe,кить пoчесIlе мiсце, a тo 3a
йoгo вiкoпoмIloгo з6ipникa ..Мa;ropoссiйскiя пЪсни''
1827 poкy. flo з6ipникa ]\aga бyлa пеpедМoBa, щo нa
дoвгий чaс стaлa rvraнiфестoьr yкpaiнськoгo ЕIaPoд-
ництBa; пpo lraпry мoвy вiн писaв' щo вoнa не тiльки
PrвIroпPaвIra 3 ПoJrьськolo тa poсrисъкolo' aJIе сBo€Iо
tlDlсЕIrстro тa гaPМoнr€Io' скa)Kемo B пlсEIях' пеPеBa)кae
poсiйськy. Cвoiм збipникoм цiсень (6ули щe BvIДaН.
ня. 1834 i 1849 pp.) МaксиMoBич пol(aзaв yсьo}ry
свiтoвi, щo Ми мa€мo Bисoкopo3BиIrенy IIoе3iIo, хoч
кIIи)I(кoBa лiтеpaтypa B нaс I{еBеЛИкa. I Мaксимo.
винiв з6ipник стaв виxiдIrolo 6aзoю рpaiнствa; 6aгa.
тьoм вiн вiдкpив oчi нa IraЦry мoвy й зpo6ив сBiдoМиМ
рpaiнцем. Biн вдaсне пеpIший.тroзнaйo}rив свiт з не.
зpiвнянoIo кPaсoю 1псpaiнськoi пiсеннoi пoезii. oсь200 201
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Чol!'y пеPIIIoPядIIий зIIaBець yкpaiнськoi мoви
П. Кyлirп знaB Haпaм'ять МaксимoBичевoгo з6ipни-
кa й piдкo кoли PoзлyчaBся з ним. !,ля сBoгo чaсy
Мaксимoвиv 6yв пеPIIIoPя.цнtтfl cлaвiст, i бaгaтo
ПИсaB пpo yкpaiнсЬкy МoBy. Бaгaтo тBеPдиЛи тoдi'
щo yкpaiнськa МoBa _ цe нapiнuя poсiйськoi, зiпсy.
те пoЛьськtltrlИ BItJIvIBaми; МaксимoBич пеPIIIиil нa.
yкoBo дoвiв, щo EIaшIa МoBa _ МoBa сa}roстitтнa, Й 6eэ
пepеPBи PoзвиBaeться вiд нaйдaвнirших чaсiв. 3a-
сJryгolo Мaксимoвияa6улo взaгzuti те' щo вiн пеpIший
дoвiв тисячoлiтнro безпepеpивнiсть yкpaiнськoгo
)Iсиття нa свoiй землi, вiн пoкaзaв, щo yкpaiнськa
МoBa' нaPoдна й лiтеplJyp'u' Po.-звиIryлися opгaнi.
чIIo 30 стapoi киiвськoi ..pyськo.i'' мoви.

Пoльський уРЯДУ ХVII ст., a poсiйський y ХVIII
нiзaщo не xoтiди .цaти B Киевi виш1y свiтськy шкo-
rry. I тiльки poкy 1834-гo пoстaB y Кисвi yнiвеpситeт
Cв. BoлoдиlvlиPa' a йoгo пеPпIиМ PектoPoМ стaB
Maксимoвич. Як i тpе6a 6улo яeкaти, Киiвський yн-
iвеpситет скoPo стaB цеI{тpoм i нaцioнaльнoгo, i
Hayкoвoгo )lсиття. oфiцiйнo Мaксимoвич мaB кaтед-
py..poсiйськoi слoвeснoсти'', aде вiн пеpeтвopив ii
ЕIa кaтедPy yкpaiнoзнaвстBa; 3a сЛoвaми ,Дpaгoмaнo-
вa, МaксимoBич стaB для Укpaiни цiлим yчeIIим
iстopикo-фiлoлoгiчним фaкyльтетoм.

Мaксимoвиu 6yв пеplпий, щo зaчaв IIPaцIoBaти
нaд виpo6леIItIяIvl oсi6нoгo yкpaiнськoгo пpaBoписy;
це вiн зaцpoвадиB .цaЦIки нaд бyквalrИ o Ta e' кoли
вoЕIи Читaloться' як i, тa нa.ц и. Пpaвдa, Мaксимo-
Bичевa HoвиЕIa B I{aс нe пpиЙl lялaся'  зaтe BoЕIa

дoвгo тpиDrrrЛaся в Гaличинi' a ЕIa Зaкapпaттi дo.
.цеP)IсzUIaсь arк дo IIaIIIиx днiв. Cвоi Дaпilr.|4 нaц o' e' и
МaксимoвиЧ сTaB У)КvIBaтИ щe з 1827 Poкy' a B3яB
Bлaсне ix зoвсiм випaдкoвo' 6o в дpyкapнi не знaй-
IIIлoся iнIrrиx знaякiв, кpiм циx фpaнцyзькиx. Cвoi
пРaBoIIисtIi пoгляди M. МaксимoBич дoкдaднo пo-
ДaBУ JIИсTaх дo oснoв'яI{eнкa' якиit зaкslикaB Bислo-

BИTvIcЯ. пpo змiнy yкp.aiнськoгo IIpaB.otlисy: ..O пpa-
вoписaнiи мaлopoссiйскaгo язьrкa".*

Письменники цiеi .цo6и в свoix твopax oIIисy.
Ioть гoЛoвIlo сеЛo ft ceлян, дaloчи тим зpoзyмiти
сгraснolvry vитaнеBi, щo рpaiнськolo мoBolo не Мo)I(.
нa BзяTися зa rли6ltlцЙ oпис iнтелiгентськoгo lкит-
тя. У iхнiй пpoзi пaнyе гoлoвtlo >кивlаit poзпoвiдний
стиЛь' _ oпoвiдaе aбo сaм aBтoP вiд се6е, aбo дiевi
oсoби. Oписoвoгo мaтеpiяrry ще Мaлo' 6o нa це 6pa-
кy € IIисЬМеЕIItикaм слiв, a I{a нoвoтвoPи Boни це
вiдвaлсyloться. Не BидIIo щe гoтoBиx фoP'лiтеpa-
тyPнoгo oпoвiдaння' I{еIua дoбopy виpo6лених зa.
сo6iв писaтуI' ЯКИх 6aгaтo 6yлo вхсе тoдi, скaxсемo,
в лiтеpaтypi poсiйськiй. A в деяких пеpIших пись.
мецникiв ixня мoвa ще 3aн2дтo пpoстaцькa' пеРе-
пoBIIенa пPoстoHaPoДIlvlМvI BиРaзaми. I влaсне це
дoвгo пoкyryBалo в poзвoi нaIшoi лiтeparypнoi мoви,
тиМ сaМиIvt нa дiлi вoскpеIЦaloЧИ НaУI<У пpo пoдлий
cTИЛЬ. Tpoхи пiзнiцr 3a цIo дyмкy BхoпиBся мoс-
кoвський ypяд, зa6op oI{яIочи fIvIcaTvI yкpaiнськorо
lvloBolo пpo iнтелiгентiв тa iнтелiгентське )t{иття.

Письменники цiеi дoби кoхaюTься гoлoвIlo B
oпoвiднoмy кaзкoBoму стилeвi _ oпoвiдaння Bе.ще
якaсь oднa oсo6a. Haпpиклaд, тaкиil cTvIJIЬ пal{y€ B
тBoPaх oлекси Cтopoxенкa; скaэI(eмo, ..Мехсигop-

ський ДiД'' - oпoвiдaння 6a6усi,..Мipoпrник'' _ oпo-
вiдaе мipotпIlик' a тo в oпoвiднolvry кaзкoBol!(y стиле-
Bl oпoBlдa€ сa}r aBтop' чaсoм IIaвlтЬ Po3пoчинaloчи:..Бyв сo6i'' (..Cкap6''). oписoвoгo lциPoкoгo сTИJIIo
цисьмеI{ники щe I{е зI{aIоть i збyвaють йoгo пaporо
слiв.

* Лист oснoв'яненкa в..Мaякy' '  l840 p. '  кн.5, a в iдпoвiдь
Мaксимoвичa в ..Кiевлянинi ' '  l84l p. '  c. l53-l80, КиТв. .(ив. пpo
це: Пrтpo З л e н к o. M. Мaксимoвич пpo yкpaiнський пpaвo-
пnc ll ,,Piднa Moвa'', 1937 p., н. II, c. 390-З94..(ив. iще: П. К o -
Л е с Il и к. М. A. Мaксимoвпя |l ,,Лnтepжуpнaя Энциклoпедия'',
1929 p. ' т. VI.
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Мoвa IIисьменHикiв цьoгo чaсy _ нaPoдIIa' a
сaмi oпoвiдaння ixнi ЦеpепoвI{eнi етнoгpaфiяним
мaтеpiялoм: легеЕц:lI\{и, пoвip'ями, пPикarrка&rи й т. iн.,
якtтй ьolsи зa.пroбки o6po6ляroть. Caмa мoBa iхЕIя _
IIaРoдI{a' aле чaстo tlеРехoдить нa мoBy пPoстoI{аPo.ц.
rтy' a тo й вyльгapнy; }raпpиклa.ц' y твoPax Cтopolкен-
кa зIIaxoдиMo' як звичaйне: як уtшrcваpшfnъ aoщ,
3нa'суp, xфшоapка'с nшcьI|'|'o' лt,ipottlнuк фба, Оав, nu'са. Iaш-
porca, неpк йoao no nшцi, rcумnaнiя, зDuxнуmш, бaзilсаrnu,
nуэсap, J|onaв зDopoвo, ншnpiclсасmъся й cnurnъ i т. iн.
Пpостaцькi пеpекpy.ryвaЕIl{я Чy)киx слiв звичaйнa
pi'l: a6axmа (rayпвaxтa), некpуm (це6тo pекpyт),
Фolltц aнa'cmeмa й т. iн. A. Пaвлoвський y свoiй ..фa.

мaтицi yкpaiнськoi мoви" l8l8 poкy пiдсмiIовaвся,
щo в yкpaiнськiй мoвi нaйвищий сryпiнь пopiвнян.
ня Dro)кнa po6ити слoвolvl ,.6iс'' чи..Чopт''. fliйснo це
в Cтopolrсенкa rra кox(нoтwy кpoцi: Bа,лъDulн,еniв зdiй^мa-
лoсfl ao 6iсa, Crnapuй вuсе збiсa сmав (..Чopтoвa
кopнмa''), й т. irr.*

Aлe бaгaтo письМеtII{икiв цiеi дoIшeв.rенкiв.
ськoi дo6и B)IсиBaIoть yкpa'iнськoi мoви в свoix пи-
сaннях yxе зoвсiм свiдoмo, xoч ще сильtto хитaloть-
ся B сaМolvfy oкpесленнi' щo сaме Мo)кнa писaти цiсrо
мoвolо, Taк нaпpиклaд, нaвiть сaМ М. Мaкси-
МoBич yвDI(aв yкpaiнськy мoвy тiльки 3a пpoстoнa.

BopяTъ' KoTopЬIЙ иMъеTъ сBoЮ сиЛy' сBoи KpaсoтЬI' неyIIo-
бoизъяснимьtя lra дpyгol\,Iъ сBoи oбopoтЬI' IoМopь' иpoнiЮ,
и Bсe' Kaкъ бyптo y пopяДoчнaгo язЬIKa''.

Пpo цe сaме писaв Квiткa i в ..Cyплiцi 
дo пaнa

iздaтеля'' (дo видaвця ..Утpенняя 3вЪздa'') 1833 poкy:
..3a 

цroro вигaдIсy' щo ти I{е цypaвся B сBo€My 36ipни.
кy й yкpaiнсЬIсих твopiв, aлс тpиvi тoбi дякyro. Hе-
xaй rкe зI{aIотЬ i rrarпиx! Бo е тaкi JIIoДvI ga свiтi, щo
3 I{aс кeIIKyroть, i гoвoPять Ta tl ПИЦIуTь, 6yцiм.тo з
нaIIIиx rrixтo не BтIlе' щoб 6улo, як вoни кaxyгь, i
зBичaйIIе (:rпляxетне) й нitкненьке, i poзyмне й гIo-
лeзIIе' i щo, стaлo бить, пo.нaцIoмy oпpiн лaflки тa
глyзyBaIIня EIa.ц дyPIIем бiльrп нiчoгo IIе мox(нa й
llaлvlcaти'',

!,л я ьияcнel{ня стaнy yкpaiнськo i лiтеparyp нoi
мoви цiкaвий щe лист Квiтки.цo п. П. Плетневa,
poсiйськoгo письl\,lенHикa, B якOIwy вiн poзпoвiдaе
пPo свolo сyпеpечкy чи I{е з Гyлaкoм-ApтемoвськиМ:
..Пo слyuaЮ бьtлъ y мeIIя спopъ съ писaтeЛемь нa l'laлo-
poссiЙсКoMъ Hapъчiи. Я еro пpoсилъ H^I1уIс^TЬ Чтo-Либo сe-
pьезlloе' TpoгaTелЬHoе. oHъ I\,IIIъ дoKaзЬIBaЛъ' чTo язЬIKЬ llе-
yДoбеHЬ 14 BoBсe неспoсoбеrъ. 3rивь егo yпoбсгвo 

' 
ЯHaIIуlсаlь.

,.МapyсЮ'' и ДoKазaЛt' чTo oTъ l\,laЛopoссiЙсKагo ЯзЬIKа tlo)к}lo
pасTpoгaTЬся''.

oтoэrс, як бauимo, пoмiлс сalvrими нaIIIиI\{и писЬ-
IvlеIII{икaIuи нe 6улo 3гoди щoдo oбсяry yкpaiнськoi
мoBи як мoви лiтеparypнoi. Hедaввя iстopiя цiеi
мoBи' щo' скlDкеlvto, B тBoP:rx PектoPa Киiвськoi aкa-
.цемii Ioaникiя Гaлятoвськoгo бyлa всебiннoro лiте.
PaтyPнoю мoBoto' в тoмy й мoвoro нaylсoвolo, геть
зa6yлacя зa яких 150 лiт, i yкpaiнськi письменники
тaк нi6и PoзIIoчиEIaIoTь yсIo сгIPaBy спoчaткy...
Tpaлишiя в нaс без пorцaни!

.. oсь тolиy.немa нiчoгo диBIIoтo' щo 6aгaтo yкpa-
IIIсЬкиX cИЛ flIlIлL1 пpoстo в Poсrиськr IIисьмеI{IIикиI

бo тaм не 6yлo сyпёpеяки пpo здaтнiстЬ lvroви дo
лiтеpaтypи, rraпPиклaд, тaIсиМи 6yли: B. Pyбaн
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poдIly' дo Bисoких лiтеpaтypниx цiлей нeз/цaтнy.
Гyлaк-Apтeмoвський спoчaткy сyмнiвaвся' чи yкPa.
iнськoro мoвoro ..мo)lснo пеPедaть чyBстBa нъ)кнЬIя,
6лaгopoдньrя' вo3BьIlпенньIя'' (..Укpaiнa'', 1927 p.,
vI' 46). А,. ф. Квiткa-oснoв'яненкo вrке свiдoмo
стoяB зa yкpaiнськy мoBy' як lvloBy лiтеparypнy, пи-
сaв йoмy: "МьI дoлясtьt IIpисгьIДиTь ИЗaстaBуffЬ yilIoЛк}r'/"гЬ
людеЙ съ чy.цt{ЬIivlъ поrrятiемъ, гласHo tlpol]oвъдyЮЩиtt{Ъ' ЧTo
не ДoJDк}Io нa тoмъ язЬIKъ ПисaTЬ. }Ia кoеlvtъ 10 миллioнoвъ гo-
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(|742-|795), Бoг.цaнoвич, B. Кaпнiст (Т757-|823)'
B. Hapi>кний (1786_1825), Гoгoль ( l809-1852) i
iнIпi, щo сyмлiннo пoПPaцIoBaлИ I\ЛЯ Poзвиткy po-
сiйськoi лiтеpaтypнoi мoви. З пiзнiIшиx писЬ}rен-
никiв дo цiсi ГpyПИ тpе6a пpи€дI{aти щe yкparнцiв:
ф. .{aнилевськoгo (1828-1890), ф. Мauтeтa (1852-
1901), B. Кopoлeнкa (1853-1921) й iн. Tим xе по-
ясtllo €ться й те. rцo нarili писЬMеtIники сTaBaли .цвo-
МoвI{ими й випyскaли цiлi тoми й пo-poсiйськoмy,
НaПРv|I<ЛaД\' тaкиМи 6ули: Квiткa, фебiнкa, пiзнiшr
TTTевченкo. Aле тpе6a пiдкpеслити, щo poсiйськi
писaI{Ilя циx цисьМrнникiв, хi6a кpiм Квiтчинoгo
..Пaнa Xaлявськoгo'', oснoвнe зa6улиcя й y poсiй-
ськoмy письIltеI{сTвi нaвiть не згa.цyloться.

3виuaйнo, ця дBoМoвнa письМel{нiсть велa дo
тoгo' щo в писa}IЕIяx iхнix aвтopiв бyлo arк нaдтo 6a-
гaтo PyсизМiв, щo бaчимo нaвiть y лiпIших ITIg3чgн.
кoBиx тBopax. 3виvaйнo, дехTo po6или це пPoстo lL'Iя
зapoбiткy' як це зI{a €Мo пpo M. Boвчкa, Aн. Cвид.
ницькoгo й iн., бo в poсiйськiй лiтеpaтypi зaвrкди
6улa звиuкa дoбpе aвтoPaм ПЛa:ТИTvI й нiчoгo I{е дpy-
КУBaTИ не плaтЕIo.

Haзвa нaIпoi vroви .,мaлopoсiйськa'' 6yлa не тiль.
ки фiuiйнolo' aЛе й бyДеннolo сePе/ц IIaIIIиx ПисЬMeн-
I{икlв зa цьoгo чaсy.

Згa.цaro ryт iще i пpo пoльськиx письМенникiв
т. зB. yкPaIнсьItoI lпкoлИ' _ ДeЯК| з llиx' I{aпpиклaд'
Тимкo 11aД,У p a (1801-1872),мoвууpaiнськy ЗНaлИ
д"бЧ.. й ли.callи I{еIo' aле пoмiтнoгo слiдy в poзвoI
yКPal}rсЬкoI лlтеPaтyp}I.ol МoBи'.3виЧaиI{o' не пo3o-
сTaBИЛИ' нaBпaки' пoлlтичI{o тlльки пoIIIкo.циЛи' r
пiзнirпе пpo rlaстЬ пoлякiв y..твopеннi'' yкpaiнськoi
лiтеpaтypнoi мoви пpигa.цaB p. 1863-гo мiнiстp Ba.
Луr,Bу свoiй зadopoнi.

IIIEBчEI{кo
як TBOPEЦь..
yкPAiIIсЬкoi
ЛITЕPATyPHoi
MoBи ,aA"яgtr*,.Е*; i i;"i*\
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"a \ i:*
i$ 1]${oвa.Tllpaсa LШевvенкa (1814_1861) в iстo-

PlI yкpaIЕIськoI лrтеpaтypнol МoBи Мa€ Beлике знa.
чення' бo влaсне йoгo мoвa стaЛa нapirкнoro пiд.
BaлиIloIo..лiтеpaтypнoi мoви. Як ми в>кe 6aяили'
нoBa }.кРaIнсЬкa лrтePaтypнa МoBa тBoPилaся спoчaт.
кy B пoЛтaBськo-xapкiвськiй Iшкoлi, цебтo нa Лiвo-
6еpеrкэкi, тепеp }ке.цo тBopеIlЕIя i i пpийIплo й Пpa.
вoбеperкхя, _ TITевченкo нapo.циBcя (25 лютoгo) в
сeлi Мopинцяx' a зpiс y селi Киpилiвцi* нa 3венигo.
poдщинi нa Киiвщинi, якpaз B oсePе.цкy Укpaiни.

. LШевченхo rrepшrий ънacrли6oкo зpoзyмiв вaгy
лiтеparypнoi мoви B письМеIlствi, й тoмy твopив ii,
пильЕIyIочи, щo6 6улa вoнa якнaйкpaщoю. Киiв нa
тoй нaс, пo зaснyBal{нi в ньolшy l834 p. yнiвеpситеry,
пoвoлi вiдpoдlкyвaBся I{a yкpaiнськи Й ку льту p ниЙ
oсеpедoк. Нa 1846 piк зiбpaлoся TyT ЧиМaЛo yI(Pa-
iнськиx кyлЬтypних дiячiв, щ-o-й зaклaли 6ули Ки-
pилo.МефoдifвЪьке Бpaтствo47, яке Ila y*pai"сo*y

t

* Hapoднa Bимoвa - Кеpeлiвкa. 207
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мoBy,цивилoся' як Ira сa}roстiйЕIy лiтеPaтyPIIy мoBy.
Boнo нaвчaлo: ..П{oб кo}I(еIl слoв'янський нapoд мaв
свiй язик, свoro лiтePaтypy' ' .  Aле нaстyпЕloгo
| 8 47 p oку нa Д 6 p aт'lиKaм и B ч и н е ний 6у в у p я дo виil.
пoгpoМ' i всiх iх пopoзкиДaJIvI taJlекo пoзa Киiв:
TITевченкa зaслallo нa l0 лiт, Миколy Кoстoмapo-
Ba зaпPoтopеtlo B Capaтiв нa 9 лiт, a мoвнoгo TIIев-
чеI{кoвoгo BчитеЛя КyлiIпa _ rra 3 poки в Tyлy.
3 цьoгo чaсУ сtlv|IlИлoся TТIевчеI{кoве свiдoме нa.
вчaЕIHя yкpaiнськoi мoви, сIIИьiИJIoсЯ й ti лiтеparyp.
не oфopмлeння в Кисвi.

[T199ч9нк6 мaв бaгaтo .цaниx' щoб глибoкo пi-
знaти свoro piднy мoвy, бo пеPIшy мoлoдiсть пpoвiв
нa селi. Як знaемo' вiн лю6ив сJryхaTИ oпoвiдaннIrя
стapих' a нa ЗBенигopoдщинi lra тoй чaс 6yлo кoмy
й 6aгaтo пPo щo oпoвiдaти' тaк щo Мoлoдий Тapaс
не тiльки зaкoxyBaвся в чaPи мелo.цiйнoi киrвськoi
мoBи, aле й знaйolvrиBся з iще xивoro тyг iдеoлoгiеro
3aпopixпся' кoзaцтBa тa ГaйдaмaччиIlи. ITIевченкo
мaв дo6pий гoлoс i кoxaвся в пiсняx, якиx зцaв 6ез
лiкy. Тb бyв взaгaлi чaс' кoли iнтeлiгенцiЯ кoхaJlaся
в yкpaiнськиx пiснях, a 3BенигopoдщиHa дaъaлa ix
Tapaсoвi 3 ЕIaйчистiпIoгo.ц}кеpелa. Пpи кorкнiй спo.
сi6нoстi TTTеBчеrrкo спiвaв, a це пPиIIoсилo йo}ty
глибoке знaЕIIIя мoви й пiсеннoгo Pитмy' щo вiн
пiзнiIп пеpенiс нa свoi вipIпi. B poсiйськiй цlкoлi Ta-
Рaс ЕIе BчиBся' a це збepеглo йoгo мoBy' a гoлoBIIo
сaм спoсiб.цy!raти (склaднIo) вiд пoмiтнirшoгo чy)I(oгo
кaлaМyтстBZ, _ У IIьoгo зaB){сди скЛaдня нaPoдIIa.

oсь тaким чиtloм нapoдний eлeмеЕIт' гoлoвнo пi-
ceнниit, стtlв oснoвним y L[Iевненкoвiй мoвi. Иoгo piл-
нa Киpилiвкa знaхo.цитЬся B пiB.цеЕIнiй Киiвщинi, геo-
гpaфiннoтr,ry oсеPедIсoвi У1p1iнськoi 3емлi: зBiдси дo
зaхiдниx гoвipoк яких 40-60 кiлoметpiв, a дo пiв-
цiчнrдr _ 2540. If е спpaвдi твoPить 3венигopoдщинy
oсеРедкoвolo земJIеIo, де рpaiнськa ц93a ITТg3чgнкoBG
гo чaсy 6yлa uистoro' чrJrиI\4и BIUIиBаIViи незaсмiченoro.

Tapaс l l lевseнкo (25.II. r814 _ 26.II. 186l),
6yлiвtluзиЙ yкpaiнськoi лiтepaтypнoi мoви
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Пiзнirш, кoли ТIТg3ченкo пiIпoв y свiт, вiн пoнiс
3 сoбoю й 

'y.y 
тa лro6oв дo yкpaiнськиx пiсень тa

iстopинниx дyм. нa тoй чaс пoвихo.цили B}I(е дo6pi
з6ipники ix, a сaме: ..oпьIтъ сo6paнiя МaЛoPyссKиxъ
пЪсней'' 1819 p. кн. I{еpтелевa, ..Укpaинскiя нapoд-
tIьIя пъсци'', н. I_II, 1827 i 1834-гo poкiв М. Мaкси.
MoBичa тa ..Ма.iropyсскiя нapoдIIьIя .цyМьI и пъсни''
1836 poкy Л}'кarIIеBиЧa. TTTевченкo мaв цi тpи збipни-
ки пpи сoбi, i знaв iх нaпaм'ять, a це д;UIo йoмy гли-
6oке знaння yкpaiнськoi нapoднoi мoви. Укpaiнськa
пiсня всяклa йoмy в сaмy ДyIIIy, cTaJIa йoмy rкивим
слoBI{икoм piдноi Moви' дo Якoгo вiн зaвхс,ци зBеpтaB.
ся в пoтpе6i. Гoловнe' TTТggчgнк9 зpoзyмiв скЛaдЕIo
мoви, й пеpенoсив ii в свoi Писaння, a скЛа,IlЕIя _Дylшa
мoви. Усе це си;IьIlo н.adЛИзЙJIo TllggчgЕu(63y мoBy дo
нapoднoi Йoчистцлo ii вiдyсякoi rптyнц9g''.

Г;ибшroгo l{ayкoBoгo poзyмiнrrя iстoтта лiтеpaтypнoi
цqgц TТIggчеI{кo ще не Maв, aле Boнa iнстинктивнo нo.
crаlzlaс-я. пеPед йoгo вiпIимtloчИNla. Taк, вiн свiдoмo щи.
кaе в свoiй мoвi гoвipкoвиx мiсцевиx виpaзiв (лo-
кaлiзмiв), хoч нa Звенигopoдщинi ix не 6paк1вaлo.
TITевченкo виIruriфoвyв.lв свolo мoвy вiд тaкI,D( виPa:riв'
щo бyли б незpoзyшtiлi Iшиpoким читaцькиМ кoлalvr, a це
вx(е бyлo poзyrиiння iстoти лiтеpaтypнoi мoви.

Tpе6a тyт 3a3l{aчити' щo нa Лiвoбеpехсхi 6yв
з.цaBЕIa непPI.Dп4JIЬIrий пoгляд нa Пpaвo6еPrхО{ся' як IIa
oпoлячене B сBoiй мoвi, a тoрry не тiльки g TTTggчgцкig
чaс' aЛе.цoBгo й згодoм письменI{ики свiдoмo цypa-
лися IIPaBoбеpехснoi МoBи' нiби пеpесякIlеI{oi ц o -
л o н i 3 М a М и . 3вичaйнo' це 6yлo пpaвдивим
тiльки.цo N{aJIoi мipи, aле ITTggчgнк9 дo6pе це знaB'
i пильнyвaв I{е в)I(ивaти в свoiй мoвi тaкиx пpaвoбе-
Pеx(I{иx слiв i фoP', якi 6ули 6 зaпiдoзpенi, як
пoлoнiзми*. Bлaсне цим TITевuенкo пoдaв pyкy лiвo-

* Див. мoю стaттк) ..Пoлoнiзми в сyuaснiй yкpaiнськiй лiте.
pатypнiй мoвi'' // ..Piднa Мoвa'', l93б p.' ч. l, с. l3-l8.
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"Як yмpy, тo пoxoвaйте'',
вipru 25 гpyлня 1845 p., НaПIIсaнL,й в Пepеяслaвi

3paзoк IПевченковогo письмa й пpaвoписy
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беpелсцям, a це бyлo I(oPисниМ y poзвoi нaIпoi лiте.
paтypнoi мoBи: o6идвa 6еpеги !нiпpa нapеrптi пoед-
|;.aлvlcЯ' в свoiй мoвi y твopеннi мoви лiтеparypнoi.

Taк сaмo уLIИr.aB TTIевченкo й a p х a i з м i в,
цe6тo стapoдaвнiх виpaзiв. Пpaвдa, в йoгo мoвi
вoни неpiдкi, тa зaвrкди I{a свo€Мy мiсцi, зaB)кди яK
oкPaсa стилIo' чoмy BotIи в ньoгo нiкoли tIе Paзять
чиTaчa. Як знaемo, II[евченкo дo6pе знaв Cвяте Пись-
мo, oсoбливo Псaлтиpя, дo6pе знaв i цеpкoвнo.
слoв'янськy мoвy' щo й пpивнoсив дo свoix вipIпiв,
aлe тUIЬки як IvlаJIьoвI{ичy oкpaсy IIoетичEIoгo стиJIro.

Кидaеться в вiчi, цдo ITIевvенIto oIvlиIIaB тaкoх(
v y rrс i с л o в a' B)кивaIочи ix.Цyxe piдкo нaвiть y
свoiй пpoзi. Як я Bх(e Bище BкaЗaB' ITIggчgцк6 g дц-
тинствi не BчиBся в poсiйськiй rцкoлi, a цe вбеpег-
лo йoгo мoвy вiд бiльIпиx pyсизмiв. Aле poсiйськoi
ц9gц ITIg3неIIкo I{aBчився пoxiдьмa, з )киття тa кI{и-
эrсoк, i вiн ii тaки знaB' xoч не гли6oкo. Biц, зa тo-
дirшньoro мoдolo' нaписaв Ilемалo твopiв тaкox i мo-
вoto poсiйсЬкolo' aле твopiв слaбенькиx' luoвa якиx
зoвсiМ IIе чистa' бo пoвrra yкpaiнiзмiв. Cвoгo ..!ен-

I{икa' IIIeвченкo цPoBaдиB poсiйськoIо мoBolo, i Biн
Bлaсне пoкaзy€' щo цiеi мoви Tapaс гли6шrе IIе зЕIaв,
пpo щo вiдкpитo й пpизнaвся в цьoмy.*.(o IIIeвнен.
кoBих писaць' звиuaйнo, PyсизМи тaки B.циPaлися'
aлe не Чaстo, й тo бiльIце тaкi, пIo B)I(ивaлися в
yкpaiнськiй xсивiй мoвi; скarкемo' в мoвi Кoтдя.
PеBськoгo чи Квiтки pyсизмiв знaчнo 6iльrп, як y
мoвi T[Тeвченкoвiй.

B стapiй yкpaiнськiй лiтеparypнiй мoвi xvII-
xvIII вiкiв 6yлo l{емaЛo пoлoнiзмiв, якi кидaroться
в oнi тепеpiпrньoIr,ry читaчевi. Кoтляpевський piIпy-
че з цим пopвaв, бo цiеi стaprшoi l4oви B}ке й не знaв.
Tе сaме 6aчимo й y мoвi TlTggчgццoвiй: в нiй пo-

r ,{ив. мoю прaцrо..llleв.rенкoвa мoвa'' ll ,,Pщlca Мoвa'', 1934 p.,
ч. 22 Й лuli.

лoнiзмiв y)ке HеМa, a тi, пIо.тaки тPaпдяIoться в ньo.
гo' це BХе oсвo€нi в нaшiй xивiй мовi слoвa.

IТIевченкo свi.цoмo уllvIКaB y свoiй мoBi o п P o-
щ е H н я' ytlикaв тoгo Poзгoвipнoгo )кapгoнy' щo
чaстo чy€тЬся в lкивiй нapoднiй мoBi, a це poбилo
йoгo мoвy чистolo й нaдaвaлo iй oзнaк лiтеparyp-
нoстi. IITggчgцц6 JIv.стУBaBcЯ 3o свoIм бpaтoм Ми-
tситoto' й зaв:к.ци диByвaBся )I(aPгoннoстi йoгo мoBи.
Poкy 1840-гo oдНoгo paзy IIIевне}lкo тaк вiдписaв
бpaтoвi: "Бpaте Mикитo, тpебa 6 тe6e пoлaяти 3a те,
щo я тBoгo писЬмa Ire втoPoпalo: чoPт-3нa пo-якoMy
ти йoгo скoМпoнyBaв _ Iri Пo-IraпIoМy, нi пo.мoс-
Iсoвськolшy' нi се, нi те... A я щe те6е пpoсиB' щo6 ти
писaB пo-свoсмy". I{e дyхсе цiннa зaявa' бo вoнa нa-
oчнo пoкaзy€ I{aM' щo TIТевяенкo Ma€ вxе свoro лiте-
paтypЕIy мoвy, дбaе пpo неi, 

^,,чиcтa'' 
нapo.цнa мoBa

сiльськoгo 6paтa йoгo вхсе Paзить.
oце 6yли гoЛoBl{i oсI{oBи ITTевченкoвoi мoви.

Tyг тpeбa ще пiдкpесЛvlTvl' щo в спPaвax мoви нa
TIТевченкa зaB)I(ди мaB Bеликий вплив П. КyлiIп'
якиtt йoмrу бaгaтo дoпoмaгaB. Як я пoкaлсy в Eraстyп.
нoмy poздiлi, Кyлiur 6уъу нac пеPIIIиlvt писЬIvlеI{IIикoм
r пеpIпиМ yчеIIиМ' щo 3oBсlМ свr.цoМo твoPиB yKPa.
iнськy лiтеparypнy мoвy' a свo.i пoгляди пеpедaвaв i
TTIевченкoвi. IТIg3чgцкo неpiдкo писaB тaки кoстPy-
бaтoro мoвolo, a це пpиBo.циJIo в лIoть МoBIIoгo rrypи.
стa Кyлirшa, i вiн неpaз ..хoсTкo'' 

дoкopяв IIIевченкoвi
fl випpaьляв йoмy фop*y йoгo вipIпiв. A iнoдi КyлiIп
випPaBляB ТITевченкoвi й змiст. Taк, y свoeмy вiprпi
.,.{o oснoв'яненкa" ТITggчgцц9 нaписaв 6yв:

Harr.r эaвзятий Ьлoвaтий
He вмpе, не загине!

A Кyлilп це BипPaBив нa]

HаIпa дyмa, нarпa пiсня
He вмpe, не зaгине!

J
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I тaк цe мiсце дPyкy€ться й тепеp y [Певuенкo-
Bиx тBoPaх.

Кoли poкy 1856-1857 BpIЙШЛa двoтoмoвa Кyлi
IIIевa пPaця ,.Зaпиcки o Ioxснoй Pуси'' fт дoтepлaся
дo ITTggчg'кa B зaслaIIIlя' тo тoй пpo це I{aписaB:
..Кyлirш пеpенiс меtIе нa IсPиЛax B IIaЩy Укpaiнy!''
Bзaгалi лс TITggчgIrкo пIaЕry.BaB КyлiIпa й цiкyвaв йoгo
гли6oкi мoвнi зIIaI{I{я. Кyлirп 6aгaтo пoпPaцIoвaв нaд
IТTевченкoвими твoPaМи: ..Haймичкa''' ..Haзap Cтo-
дoля,,, "Hеoфiти'' й iн., нaдaroчи iм кРaщy мoBнy
фop*y. КyлiIш чaстo тBеp'цив ТTTggчgцкoвi, щo з l{ьoгo
poсiйськoгo письМeI{IIиI{a не 6уДe, a 6y,Це тiльки
шIкo.цa для рpaiнськoi лiтеpaтyPи' i циIu тaки вi.цxи-
лив йoгo tlk|сaTИ poсiйськoro МoBolo.

Кoли [Ttевчeнкo BePIryBсЯ 3 зaслaння й пpoxи-
вaв y Мoсквi, тo вiн зaдyмaв бyв дo6pе пoBицPaв.
ляти свoi пoпеpеднi пoезii дЛЯ tloBoгo видaння ix.
Пpo це вiн зaписaв 18 бepезня 1858 poкy дo свoгo
.(енникa тaке: "Кoнчилъ пеPеIIисьIBaЕIье или пpo-
цъ)KиBaнЬе свoей пoезiи зa1847 гoд. )Кaль, чтo не
съ къМъ тoлI(oвo Ilpoчитaть. Hyжнo 6уteтъ пoдo)I(-
дaть Кyлиrпa. oнъ, xoтя й )кoсткo' I{o иItoгДa скa-
лсетъ пpaвдy!"

I oтorrс Bлaсне TTTевченкoвa NIoBa й стaлa в нaс
зa нapiх<нy пiдвaлинy l{aЦIoi лiтеparypнoi мoви. Cтa.
Лoся це ToМy' щo g2ц TTТggчgнкo 6yв у Нaс lаaЙсИJIЬ.
нiшrим IIoетoIи' i йoгo твopи зaxoпиЛи всro Укpaiнy:
iх yсi нитaли' зaвчaли нaпaм'ять, i вxе тим сaМим
ItaBЧaJIv:,cЯ. й мoви. B iстopii пoстaHI{я лiтeparypних
мoB це звичaйне ЯBище: мoвa нaйсильнirшoгo пись.
МеIlникa й гoспoдapя дyМ.IIaPoдIIих пoМaлy стa€ 3a
oснoвy мoви лiтеpaтypнoi, _ тaк неpiдкo бyвaлo в
€вpoпi, тaк стaлoся tt у нac, тaк 6улo в Poсii 3 тBo-
paми ПyIшкiнa. flo цьoгo тpебa I\oI\aTvI' щo TТTев.
ченкoвa мoBa мaлa всi якoстi, пIo6 стaти Мoвolo
лiтеparypнolo: вoЕIa 6улaнailruистiцra сеpе.ц мoв yсix
тo.щirшнiх письМеIlI{икiв i пoxoдилa 3 гeoгpaфiннo-

гo oсеPедкy Укpaiнськoi 3емдi, зo 3венигoPoдщи-
IIи' чolltry Moглa Легкo стaти сoбoPнolo мoвoro. I тaк
це й стaлoся, i  piк 1840-й, piк виxoдy пеpПIoгo
видaння "Кo6зapя'', пoPyч з poкoм 1798-м, poкoМ
Bиxoдy ..Енеiди", стaB зI{aIIеI{IIиM етaпoм в iстopii

Po3BoIo yкpaiнськoi лiтеparypнo.i }roBи. .Цo.цaм дo
цьoгo' щo Bлaсне тBoPи IITggчgнкa IIIиpoкo Poзнес.
ли f,l oстaтoчIro зaтBеРдили нaшi нaцioнaльнi нaзви:
Укpaiнa, yкpaiнський.

Tpебa пiдкpеслити ще Bеликy пpoстory й яс-
н|g16 TlTggченкoвoi Мoви' a тo тolvfy' щo B йoгo твo-
Paх pечeЕIня бyt{yroться пo.нaPoднoмy. B ITTевчен.
кoвiй склaднi пaнy € тaк звaIIa пapaтaксa, це6тo
piвнopяднi PечеI{ня' a не ltaкoпиченI{Я пiдpядниx
Pеченьдo oдЕIoгo гoлoBнoгo (гiпoтaксa), яIt тo чaс.
тo бaчимo в мoвi iнтелiгентськiй. I BлaсIIе це po.
6ить TITевчеIIкoвy Мoвy ясIroю тa пPoстoю. I цим
ITIggчgцкg ствopиB сBiй Bлaсний пoетичниtl стиЛь,
oпеpтий нa yкpaiнськy пiснlo нe тiльки мoвolo, aЛе
й pитмi.rнoro фopмoю. I{им TTIggчgнKq сиЛьнo
BплиIryB нa свoiх. нaслiднlrкiв, i пoвiв iх зa сo6oю,
l BплиBaв ще нaBlтЬ r тo.цr' кoли сoлoдкaвlстЬ иoгo
пiсеннoгo стиJrIo ьийтллa 3 Moди. I{им IIIевнеtIкo дo
певнoi мipи зв'язaв 6yв yкpaiнськy пoезilo, 6o в нaс
дoвгo ДуМaЛI4, щo IПевченкoвi фopми вiprпy _ тo
нaйкpaщi фopми, тo.цi  як poзвiй лiтеpaтypниx
фop' пoстiйнo пriняеться й yДoскoнaлIo€ться.

ITTевченкo _ тBopець нaпIoi пoетичнoi лiтеpa-
rypнoi МoBи' aле Ilе MoBи пPoзaiчнoi, якa B IIьoгo не
зaB)I(ди пеPIIIoPяДIra. B цьorшy вiднorпеннi TITевченкa
пеpеBищилa Mapкo Boвчoк.

3a свiй yкpaiнський п p a в o п и с IITевченкo
нiкoли не дбaв, i писaв свoi твopи пPaвoписoм po-
сiйським, цебтo стaPиМ yкpaiнськиМ' якoгo вiн нa.
BчиBся ще зaмoЛo/цy' 3a щo КyлiIп ЕIе Paз сиJIьнo гPи3
йoмy гoлoвy. oсь пPиклa/ц TTTевченкoвих писaI{ь з
opигiнa.lry 1847 poкy:
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Мени oднакoвo чи 6yдy
Я rкить въ yкpаини' чи ни.
Чи хтo згaдaе' чи зa6yдe
Мене въ снигy нaчy)ttини
OднaкoвисинЬкo мени.
Bъ невoли вЬlpис ме}ttъ чy2t(ими'
И неoплaкaнньrй свoими
Bъ невoли п^aчгrи yмpy
И все съ сo6orо зa6еpy
Мaлoгo с^идy нe пoкинy
Нa наruiй с^aвнiй yкpaини
На нauriй нe свoiй зeN'^и.

"Менi oднaкoвo", вipru 1847 p.
3paзoк IПевченкoвoгo письМa й пpaвoписy

B iстopii poзBolo yкPaIIIськoi лiтeparypнoi мoBи
TlТggчgцкq зaкiнчив ту ii дo6у, щo poзпoчaлaся кoт-
ляpеBським i велaся йoгo нaслi.цyBaчaми. Biн стaв
синте3olo цiеi мoви, i вiн хсе пoстaвив ii нa дo6py rryгь
дaлЬIIIoгo poзBolo. Пo IIIевченкoвi хoч iще й спеpе-
чaloтЬся зa Me)I(r лlтеpaтypнol спPoмo)I(нoстr yкPa-
iнськoi мoви' aле Bсiм стaлo ясIIo' щo ITIевченкo
тaки вивiB цIo МoBy нa IIIЛях пIиPпIoгo ЛiтеpaтyP-
IIoгo PoзBolo.

лlтЕPAтyPA
Пpo IIIев.rенкoBy мoвy диB. пPaцi: o. С и н я в -

с ь к и й. Елeменти lTlggчglrкoвoi Moви, ii пoхoд>кен.
ня й 3нaчеННя |/ ..Кyльтypa yкpail{ськoгo слoвa'',
з6ipник I,  Киiв, 1931 p.,  c.  7_5|; М. C y JI vr М a.
Haйяскpaвirпi oсoблиBoстi фPaзи IIIggчg**oBoгo
..Кoбзapя' '  //  . .ЧеpвoниЙ IIIляr ' ' ,  |92a p.,  кн. x,
с' 2|6_221: I. o г i е н к o. знaчення TTTевченкa в
iстopii yкpaiнськoi лiтеpaтyprroi МoBи l/ ,,Piднa

Мoвa' ' ,  1935 p. '  c.  97-|02, a тaкo)K: TITевченкoвa
мoвa // ..Piднa Moвa'' Зa 1934 piк; HaвuaйMoся лiте-
ParyPнoi Moви Biд II[евчeнкa, Cлoвник мoви ..Кoб-

зapя,' l l ..Piднa Мoвa'', 1935_1937 PP.; B. C и м о -
в и ч. ПPo aPхaiзМи в TTTевченкoBiй Мoвi |/ .,3aлиc-

ки HTIП''; Г. Л е B ч е tI к o. Мiсце ТITевченкa в
iстopii yкpaiнськoi лiтеparypнoi МoBи // T. ITTевчен-
кo. Киiв, .(еpxaвний Унiвеpситет, l939 p.;
T. B. З aйЦ е B a. Cтилiстичне й гPaMaтичIIе
зЕIaчеI{I{я пPoпyскy тa пoBтopеtlня Ilpис/.Цrсiв в
пoезiяx Tapaсa TTTевчецкa // ..МoвoзнaBстBo'', Aкаде.
мiя Hayк УPCц |947 p., т. IV _Y c. З4_45.

s
dl
o

oт
(L

l-.

(!
UJ
F
q

oУ
(-)
т
(L
У
l)
a
lll
(L

G)
t-
У(х
o
\tт
цJ

dtш
з

I
i

i
i
1

i
i
I

a
I

i
I

1
l

i
I
I

t



s
d)
o

t(L

t---

цJ
=
q

)z

т

)a

J
UJ

trl

:

шs
У

\Z

s
ts

б

Il'lrsrn.xa iai^сsfl,{ г.o'(tiд r.rp.fuсrlol r.r+рlгYjqJI doПn fivБ Y oJL ltln11',

м ]n.n igтоl.Y {rхфэr 
^il{р.tт,lct 

6oвn' дo(!t П.!в.l !t. {дт*si. в n.. t!{ц 
^dirзд!+дх\с.гхся'

l i . € ' rтtрЦJiм.g{ l lсп. l"tх lн lцi lпxtrrrnhlnnвx.r0Yлl j ic . i l l ( r !с,( . .{*rз.к i+пь.яr i l
p.аrnl,nrl ' аtn| nЕ,}lrv.y(nn( 1дsr,lодv.lДt.й l tlA 

^чrl!!' 
J. rзC01.R lцоrо хnз..

(rфkв.rir, oc o.r'rтё*l! зJb:il^la.nх. i f,JJ.ц'r.l. . r*сI оiчl' !!{il лl.ь{ € i lntrrn

# Y n{r БYrotr ul.3!.!iхriU,w! raтrin (м|'tс (Л!\{i

; iФ

fr fIpaвливим свiдoмим тBopцеМ yкpaiнськoi
лiтеparypнoi мoви 6yьу нac Пaнтелеймoн oлелькo.
вич К y л i  Iш (8.VIII.r819-14.II.1897).* Гли6oкo oс.
вiнений, вiн дo6pе знaв iстory кorrснoi лiтеparypнo.i
МoBи' дoбpе 6asив, щo нayкoBo в I{aс вoнa Ледь зa-

Poджy€ться, a тoMy Bсе сBo€ дo.Bг.е й тpyДяЩе лсит.
Tя BrддaвaB IIa стBoPеЕIIIя PrдI{oI лlтеPaтypнol мoBи.
Пoпеpеднi нarцi письМeнники виxoвyBaЛИсЬ LIa
iдеoлoгii кoзaкoфiльськoi porvra\TИKlI, якiй немалy
ДaНИну зaМoЛoдy вiддaв i сaм Кyлirп. 3o смеpтIo цьo-
гo кoзaкoфiльствa, пo oстaтoчнiм злiквiдyвaннi i
кoзaцтBa' i  сaмoi Ciчi, нarшi письМеtII{ики пеpекo.
нallo чеIсаJIи 6ули вrке й смеPти yкpaiнськoi .Цyми тa
пiснi, a 3 Нvtм:*7 й мoви. Aле Кyлilп ITTggчgнIс9gцп4'
устaМи смiлo кинyB:

Нarпа дyмa, нarша пiсня
Нe вмpe, нe зaгинe!

* П. Кyлiпr,  як пoкaзyс знайденa метpикa, нaрoдиBся
26 (a нe 27\ липня ст. cт. l8l9 o.

КyлiIп глибoкo poзyмiв вary piднoi мoви й нa
пpaкгицi I{е pzlз IIеPекotryBaBr, Щo poсiйськolo МoBolo
yкpaiнець нiкoли не пеpе.цaстЬ тoIIкo свoiх гли6Iпих
3a/цyшIеBIrиx дyм тa пPaгнеЕIь' свorx сеp.ЦечЕIих пoчy-
вaнь, 6o це Мo)Iснa 3Po6ити тiдьки piднoIo мoBolo:

Biщyвaнням нoвим
Cеpце мoе 6'еться, -
Чepез кpaй iз сepця
Рiдне слoвo ллеться!

..CЛoвo нaIIIе IlеBМиРyще, _ писaв Кyлirп. _ Язvlк
I{aIII BиBе/це нa яв 6aгaтo .цечoгo тaкoгo' щo пolvloс-
кoBськiй зpoдy Hе Po3Ka)I(еtш, i сaмa мoскoBсЬкa слo-
вeснiсть зaцвiте ltoвиМ цвiтoм. Poзкaхси мoскa.rrевi
IIo-МoскoBськiй, щo i в нaс слoвo нilltне, MаJlьoBIlиче'
гoлoсIlе' як пiсня''. Bзaгa.пi, вary piднoгo слoBa КyлiIш
зaB)к.ци Bисoкo цiнyвaв, i клaв Ila I{ьoгo нaй6iльrпi

Пaнтeлеймoн Кyлirп
(8.Vrrr. 1819- 14.rr. 1897),
iдеoлoг i  бyлiвниvий
yкРaIIrськoI лrтеPaTyр-
нoI мoви

кУЛIIII
якIlоЛoгITBOPЕIФ
yкPAIHсЬкoI
ЛITЕPATTrPI{Oi мoBи

trъreffкgg
ЖE f;&w*m*к- * уж*rtrx&e

ъfltrtre.#Жфetrф}j
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сIIoдiBaIrI{я. I це КyлiIп yсiм свiдoмo ПoкaзaB' щo
рpaiнськa МoBa _ це нe ..мyxицькa'' MoBa' як зByть
ii сyсiди, i щo 

..poднoй язьrк IIе для тoгo Toлькo, чтo.
бьr вьIбpaниTЬ l{еиспpaBнaгo lvryхикa''.

oцей зaлиIпoк стapoi l;laуКИ пpo *пoдлийcTLIлЬn,

oце пoстiйне кидaIIЕIя нa нaшIy Мoвy _ ..мyrкиua

мoвa'' _ сиЛЬtlo 6илo Кyлirпa, 6o в ньoмy 6улo ни-
мaлo il пPaвди. Hе dpaкyвaлo в нaс письменникiв,
щo нapo.цЕIiсть yкpaiнськoi мoви 6aчgлvl гoлoвIlo B
тoпry, Щoб вiд неi.дьor-тем пaхлo", i влaсне 3 цим yсе
)I(иття свoe бopoвся Кyлirш, IIе Paз y poзпaнi деMoII-
сTPaтивнo зaяBляIoчи' щo злaМa€ свo€ yкpaiнське
пеpo. I Кyлirп свiдомo пpaцIoвaB IIaд пoвищенняМ
к y л ь T У P ИyкParI{сЬкoI ЛlтеParyPнoI МoBи' Bитя-
гyloчи. ii зi стaнy .змyхсиuiлoсти". Biн yясe дo6pе
Poзyмrв Pl3ницIо пoiиl)I( MoBoIo нaPoдЕIolo и мoвolo
лiтеparypнoю, й свiдoмo пPaцIовaв' щoб з6iльrпи.
Tv| кyЛЫryPу rvroви лiтеparypнoi чи книxснoi.*

Кyлirш lre Paз спiвaв cЛaьy poсiйськoIwy пoетoвi
Пyпrкiнy зa те' щo тoй yмiв ствopити сBo€мy l{apo-
дoвi сильнy й пpeкpaснy лiтеparypнy мoвy' BlItе oпrp-
тy нa нaPo/цнy BеликoPoсiйськy мoвy.

.Iстopиннy пpaцю-.Пyшкiнa Кyлi'ц гли6oкo po-
3yмlB' _ r пильнyвaB II нaсл|ДуBaTИ' И ca\Лov|у у|TvI
.цopoгolo Пyпrкiнa в твopеннi yкpaiнськoi лiтepa-
тyPнoI llloBи.

Iдеoлoгoм yкpaiнськoi мoви бyв тoдi й нaIш вi.
дoмий iстopик i цисьменник Микoлa К o с т o М a -
p i в (l8r7_l885), i КyлiIп спoчaткy yBilкнo ПPL1с.Лy-
xoвyBaBся .цo йoгo Дyмoк. Aле пiзнilп Кoстoмapiв
зIvriнив свoi дyмки й пirпoв yтepтoЮ в ЕIaс дoPoгolo,
й зa iнrцими тBеPдив, нiби yкpaiнськa мoвa Ilе 3Дaт.
ЕIa стaти Moвolo великoi лiтеparypи _ вo}Ia тiльки
для xaтНьoгo B)киткy' a.цля пIиPoкиx лiтеparypних

* !ив. пpo це стaттю сaмoгo Кyлirпa ...(вi мoвi' книжня й нa.
poдня'' ll ,,Укpaiнa,,' l914 p.' кн. 3.

пoтpе6 ми Мa€мo мoвy "o6щеpyсскyю'', мoвy poсiй-
ськy' якy il ми, уpafurцi, TBоPили. Мoвoro нaylсoвolо'
скa)KеМo' рpaiнськa мoвa, 3a КoстoмapoBиlu' тaкo}с
бyти не lvto)Iсе, i по-yкpaiнсЬкoмy нiяк не Moхнa ви-
r.ЛaДaТИ *Pимськy iстopiro'' Moмзенa, _ тBеpдиB
Кoстoмapiв, _ ,,ДЛя тaKoгo Poдa сoчиненiй еще не
пPиIIIлo Bpемя''.'в I xoч Кoстoмapiв сaм нayкoвo по.
кaзaB' щo тaки iснyе..двi pyськi нapoднoстi'', зoвсiм
oкpемi oдIra вiд o.цнoi' aле пoлiтичtlиx BисEIoBкiB 3
цьoгo зpoбити нe змiц не зPoбиB нaвiть i виснoвкiв
лiтеparypниx _ вiн yпеpтo стoяв I{a стopox(i "oбще-

Pyсскaгo ЯзьIкa'', й дoвoдив, шro yкpaiнськa MoBa,
пoзa хaтнiм yx(иткoм, tпиplпoi дoлi не мaтиме й
тoмy свoi висoкoвapтiснi iстopиннi пpaцi писaB
тiльки poсiйськorо мoвoro.

КyлiIп сIloЧaткy пильIlo пPислyхaBся дo Кoстo-
мaPoBиx мoBtIих теopiй, i не тiльки пPисJI}4€BсЯ' aJIe
й пoдiдяв ix. Кoниський poзпoвiдa€' щo poкy 1860-гo
пoлтaвцi oдtloгo Paзy BиIvraгaли, Щo6 зaцPoектoBa-
ний тoдi мiсячник *oснoвa'' yBесь дPyкyвaBся yкpa.
iнськorо Мoвolo. Пpoти цЬoгo BисTFпив Кyлirш, i дo.
Boдив' щo Taк po6ити tIе мo)кнa' 6o щpa.iнсьKa мoBa
ще мaлo виpoбленa. Caм Кoниський тoдi x( 3aпРo.
пoнyвaB 6yв, щo6 xтoсь у нaс зaftняBся пеpекЛaдoм
lllекспipa нa yкpaiнсЬKy мoвy. Taкa дyмкa KvII1yJIa
КyлiIпa в смix, i вiн зaявив, щo 

*lllекспipa нa нaIшiй
мoвi пoбaчaть xi6a пpaвнyки''.

Aле Кyлiшl Irе пepестaвaв гли6oкo oб.цylДyвaти
.цoлю й iстory нarпoi лiтеparypнoi мoви, й-незaбapoм
3oBсi}r змiнив свoi пoпеpедIri пoгЛяди'У 

'J.ac 
це вiн

пеpruий киIryв спaсеI{I{е гaслo: ..06личчям 
дo Евpo-

пи!'' КyлiIп зI{aB I{е тiльки мoвy гPrцьrgy, :rле знaв
тPoxи й мoви евpoпейськi: нiмецькy, iталiйськy, aнг-
лiйськy, i xoч не знaв ix гли6шIе, aле Bсе rк мiг стyti-

* ..o пpепo.Цaвaнiи на южнo.pyсскомъ языкъ'' Il ,,Оcrloвa',,
1862 p.
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+ ..Кieвскaя Cтapинa' ' ,  1883 p. ' кt l , 2, c.223. 22з

IoBaти еBPoпeйсЬкиx пoеTiB в ixнiх пеpвoтBoPax.t
I КyлiIш сiдa€ 3a IIеРеклa.ци' a для цьoгo пoтPiбнa
6yлa poзвиI{еIra лiтеPaTyplra мoBa. I вilr не пo6oя8-
ся тBoPити нoBoTBoPи 

' 
a Ta|<vI кpaщi IIIекспipoвi

тBoPи пеPекЛaB' xoч пеpIIIе сaм y те не вipив. I
КyлiIп зBеpтaBся дo lllекспipa:

Cвiтлo твopчествa' Ьмepе нoвoсвiry,
Пpийми нaс пiд свoro oпiкy знaкoмитy:
.{aй y свoiм xpaМy нaм вaPвapствa пoз6yгись,
Ha кpaщi пoчyття i зaдyми здo6yтись!

A пoдaroяи гpolvraдяIIствy свiй пеРеклaд' КyлiIш
IIисaв:

Ha хr, дзepкалo всесвiтне, - gи3gpдfiga,
З6агни, який тп aзiят мiзеpний,
Cвoiм poз6oем 

^Ioтим 
нe пиrлaйся,

I дo сем,i кyльтypникiв веpтaйся!

Кoли пoявився Кyлirпiв пеPеклaд TITекспipa, нa
Ilьoгo 6aгaтo-xтo З нaIIIoгo гpoмa'цяIIстBa o6уPИJ|v|cЯ, _

як тaки мo)I(нa po6ИTL1тaкe не!ryBaне блIo3нiPстBo:
IlеpекЛaдaти IПекспipa rra ..мyх(ичy'' Мoвy! Cкpiзь y
Пpeсi пoсипaJIуIcЬ IraсМiIIIки I{a пеpекJIa'ц (..Бyги ни не
6ути _ oсЬ де зaкoвикa!' ') '  нaсмiIIIки не тiльки вiд
кyx<инцiв, a ще 6iлЬпIе тaки Bi.ц сBoiх. A Кoстoмapiв
гIpo це HaBчaв (poсiйськolo мoBolo): ..Cyuaсний стaн
ю}шopyськoгo l{apiччя Tar-v|й, щo IIиМ тpебa тBoPи.
ти, a не пеPекЛaдaти. I взaгaлi' нaвPЯд чи дoPечIri
IIеPекJIaди IIисьМеIIIIикiв, щo ix кolкен iнтелiгентний
MaлoPoс пpoчитa€ PoсiйсЬкolo Мoвolo' якa дaвIIo B)I(е
сTaЛa кyлЬтyPнolо MoBoIo BсЬoгo loжнoPyсьl(oгo
кpaЮ. Пpи тoмy, ця 3aгaJIьI{oPyсЬкa мoвa не чy)кa'

* Iв. Фpaнкo в свoТй пpаui ..Hapис iстopiТ yкpaiнсЬкo.pyсь-
кoТ лiтеpaтyри'' l9l0 p. нa c. |"16 твеpдить' шo Кyлitп нe знав анi
I{oв дaвнlx' анl oдtlol з мoв eвpollеисЬких.

не зaIIoзичеI{a' a виpo6Лelaa тусvulЛями.всiх pyських'
не тiльки BеликopoсiB, zutе й мaлopoсiв''.*

Кyлirп тaки BитеPпiв i не зaJloМaвся лiд гpaдoм
циx нaпaдiB, i пpoдoв)кyвaв твopити лiтеpaтypнy
мoвy. Hixтo з нaшIиx писЬMеtIникiB не твopиB стiдь-
ки IIoBoтBopiв (неoлoгiзтvriв), як тBoPиB ix КyлiIш;
}IoвoтвoPи цi, звиvaйнo' I{е Bсi 6ули вдaтнi, i гpo.
МaдяI{ствo зaв)I(ди пiдхoплrовaлo iх нa зy6oк i пyс-
кaлo пPo IIих al{еIqцoти. Aле бaгaтo з КyлiIпeвиx
но вoтвop iв тaки лpиflн яЛvlс Я в нaпri й лiтеparypнi й
мoвi й lloзoстaЛися в нiй дoсi. Poкy 1897.гo виЙтллa
КyлiIпевa "Пoзиченa Кo6зa" _ з6ipник пеPеIиaдEIиx
пoезiй. Haйгoлoвнirпoгo сyЧaсIrики Hе .цoгля}ryли B
нiй: КyлiIшевy пoстiйнy смiливiсть y мoвI{oМy тBo-
pеннi й, rли6oку вipy в yкpaiнськy }roвy' a це вкiнцi
пoстaвилo ii нa пpaвдивy лiтеparypнy rгyть.

КyлiIп дo6pе зЕIaв' щo в Евpoпi 6aгaтo вiкiв лro-
ДvI НaBчaJIvlся сBo€i лiтеparypнoi мoви гoЛoвIlo 3 пе.
Реклa.цy свoеi Бiблii, i paнo зaхo.циBся 6iля цьoгo й
сaм: пoстaнoBив IIеPекIIaсTvI пoвI{y Бiблiro нa yкpa.
iнськy Мoвy' щo6 читaчi н.aBЧaЛkIсЯ мoви з цiсi
нaй6iльrш читaнoi кни)I(ки. Poкy 187l-гo в ньoгo бyв
y)rсе гoтoвий}loвиtl3aпoвiт48, i вiн йoгo зaпpoпo-
нyвaв KyflvrTИ Бpитiйськoмy Бiблiйнoмy Toвapиствy.
Toвapиствo вi.цдaлo .Кyлiпliв пеPеклaд нa PецеFIзiIo
вiдoмol,ty слaвiстoвi Miклorпиvy, aле тoй BизI{aB пе-

PекJIaд piIшyve ЕIеBдаJIим' бo це не бyв нayкoвий пе.

Pеклaд. Aле.Кyлirш IIе.зРaзився тим i невпиI{IIo.пPa.
цIoBaB дaЛl' l тaки дoBlB свolo великy пPaцю.цo кlIIця'
тaдoЛя пoсмiядaся 3 l lьoгo: 6 листoпa,цa 1885 poкy
згopiв Кyлiшriв хyтip Мoтpoнiвкa, a з Ilим згopiв i

Pyкoпис пеPекдa,цy Бiблii...
I КyлiIп знoBy пpийнявся Зa сBoIo Bсе)IсиTт€By

ПPaцIo' aле B)I(е 
'е 

зйн.,,, ii, _ зaкiнuилиI,Пулuэйaq
тa I. Hеuyй-Левицький. ,Дpaгoмaнiв висoкo стaBив
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сaмy дyМкy пеpекЛaдy Бiблii' xoч цIиpoке гpoмa/цяIr.
стBo tvl:lлo це oцiнилo. Пpaвдa, Кyлiшriв IIеPеклaд
вийrпoв y 6aгaтьox вiднorпеннях tlев.цaлий,* a гo-
лoBI{е _ це не дoслiвний пеpеI{лaд' a чaстo тiльки
IIеРекaз, вiд opигiнaлy taлeкиtt .**

КyлiIш дoбpе знaв стaPoдaBнIo yкpaiнськy мoвy,
6aгaтo читaB стapих пaм'Ятoк _ i дyrшеro пoлIo6иB
цIo мoBy. 3вiдси й зapoдилaся йoгo iдея с т a P o -
P y с ь к o i мoви. Iдея безyltoвtlo здoРoвa, не 3aв.
yеPл1 ще й тепеp, 6oxс пoв'язaти стaРy й нoвy yкpa.
iнськi lvloви тaки вaPтo й тpeбa. oсь неpез це в
Кyлiшrевиx тBopaх зaB)I(ди 6aгaтo apxaiзмiв, a чaсoМ
i зaнaдтo бaгaтo, i тo тaкиx, щo oстaтoчI{o B IIaс зaB.
меPли. Haпpиклaд, y ..Пoзиuенiй Кoбзi' ' 1897 p.
зElaxo/циMoi xrulнъ' чувсf||вo' iскуcrnвo й т. iн. _ тaкi
apхaiзми IIIиpoке гPoI{aдяI{стBo p;lхРаJlo пPoстo Py.
сизМaМи' xoч Bollo тaк ЕIе е. A вrrсе B IIеPеIиaдi €вaн-
гелii КyлiIш y)I(иBa € спpaвдi зa6aгaтo цеPкoвtlo-
слoв'янськиx виpaзiв, якi paзять чyття читaчa'
нaпpиклaд 

' 
7trсntrш,ltro бo елаroлlo всI,I' елaeoле Гoсnodь,

Блаее слoвo, Bicmъ блаеaя, Пoклшкаe Оo uсшзнш нapoDш
i т. iн. Звинaйнo, це Кyлirшевoгo пePекЛa.цy ЕIе IIpи.
кpaсилo.***

Пpи нитaннi Кyлitшевиx твopiв ще й тепеp кидa.
€ться I{aм y вivi 6aгaтствo aBтoPoвoгo слoвникa _
yкpaiнськy мoBy' стaPy й нoвy, вiн знaв гли6oкo, й
oбipyн кoPистaBся з нei, нoмy слoBниK йoгo твopiв
зaв)rqци pясний.

. Ф p a н к o нa с. l77 свогo . .Haрисy' '  твеpдить'  н iби pе-
rення ...{a yпoBaеть IзpaТль нa Гoспoдa'' Кyлiш пepеклaв: ..Хaй

дyфaе Cpyль нa Пaнa' ' .  Я нiчoгo пoдiбнoгo в Кyлirшeвих пеpс-
клaдaх нiдe нe знaxoдив.

+i У бiльlдoстi Кyлirп спpaвдi пеpеклaдав не з opигiнaлiв' a з
пеpеклaдiв poсiйських.
*.* Див. пpo це мoi пpaцi в ..Piднiй Мoвi'': ..Hе мa€Mo кalr,rеня
нapiжнoгo'', |9З4 p.' с l3l-l38;..Haйпеprшe д)кеpелo для виBчеrrня
piднoТ мoви'', l939 p.' c. 353_362,

Глибoкo poзyпliв КyлiIш сaтrлy iстory лiтеpaтypнoi
мoви' Paнo IIеPекoнaBся' щo .цля вiдпoвiднirшoгo
вiддaння lraпIoi мoви ЕIa письмi пoтpi6ен oкpемий
пPa.Boпис.,Цo тoгo vary рpaiнськa мoвa кoPистаJIaся
сBolМ стapo.цaBнrМ пpaвoписoм' yнoPМоBaIIиМ ще
гPaMaтиI{oЮ Мелетiя Cмoтpицькoгo 1619 poкy. Пpa.
Boпис цей пеpейIшoв iз Киевa й дo Мoскoвii, й тaм
тaкoл( мiцнo зaщепився. Як ми 6auили, IIIggчgцц6
тPимaBся ще цьoгo пPaвoписy' але КyлiIш piIшyvе з
IIиМ пrPBaB l стaB нa Olк Tиx' щo Bx(е BlддaBIra' гo-
лoBIIo з МaксимoBиЧa пoчиI{aroчи' cTaJIvr пIyкaти
вiдпoвi.цнilцoгo пpaвoп v|су NIЯ рpaiнськoi мoви. !дя
свoгo vaсy нoвий КyлiIшiв пpaBoпис' щo стaB зBaти-
ся .кyлiIшiвкolo', бyв .Цoсить пpидaтний для yкpaiн-
сьIсoI лrтеPaтyPЕIoI МoBи.

.Цoдaм iще, щo 3a цЬoгo чaсy в IIaс пoсЛi.цoвrro
пoЧaЛи в}киBaти т. з.в^. aпoстPoфa, щo пеpIпий зpo-
6иь чvl не М. Гaтцyк5u y свoiй ..A6етцi'' 186l poкy.

I{е Кyлirп пеpIпий y rraс стaB зaпpoвaд)I(yBaти
фoнети.rний пpaвoпис, якиftyясе бavимo в йoгo ..3a-

пискax o Ioxнoй Pyси'' 1856.poкy. Bлaсне цeйКyлi
rшiв пpaвoпLlс, 3 ДeЯКvIми змiнaми, IIPийIrяв у Гaли-
чинi €вгeн )КедехiвсьK|4v1 Д,J|Я' сBoгo Cлoвникa
1882-гo poкy (цe т. зв. ..I(eдехiвкa''), як пpaBoпис
фoнетaнний.

Кyлiпr свoгo яaсу 6ув нaйкpaщиМ зЕIaBцем yкPa.
iнськoi лiтеpaтypнoi шroви, щo йoгo визI{aBЕr,'Iи Bсi.
Кoстoмapiв зaв)I(ди Bисoкo стaBиB КyлiIшевy мoвy.
Bизнaвaв це й Фpaнкo, щo,3дa€ться, сaм ще Irе Рo-
зyмiв глибIпе ПoтPе6и yкPailrсЬкiй мoвi стaти }loвolo
лlтеPaтyPнoю' щo гaPяче пPoпolIyBaB l всe )I(иття
poбив Кyлirп. Bизнaв це Poкy 1899-гo й Б. Гpiннен.
кo, який твеp.циB: Кyлilп 6ув,.нaилучIuиIvlь знaтo-
кoмъ МiuloPyсскaгo я3ьIкa' нaиJгyчIцимъ стилистoмъ
мaлoРyсскимъ'', i пилЬI{yвaв пPo кPaсy слoвa свoix
тBoPiв' нiкoди не зaнедбyвaв фоpми' зaB)к.ци пилЬ-
IryBaB пiднoсити кyЛьтyPy сBo€i мoBи' чoМy фopмa
l 5 - з.303з
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йoгo твopiв звичaйнo 6yлa дoскoнaлa. Кyлirпевa
мoBa _ Мoвa висol(oi якoсти, якoi зa йoгo нaсy нixтo
не тiльки EIе пеРевищив' aле й не дoсяг 

.ii. 
Кyлiпr

знaB Bary слoBa' y свoiй пoезii чaстo 6yв.фiлoлoгoм,
r все свo€ )I(иття вrplro стoяв нa стoporкi цЬoгo слo-
Ba' xoч i мaв aхс зaбaгaTo вopoгiв, щo .цoпIкyЛьнo
ЗaBa1КaJIИ йoгo пpaцi.

. Cильнo вiдvyвaлaся..B нaс пoтpе6a мaти I{apеIII.
т1 слoBIIикa yкpallrсЬкoi мoви, для Чoгo мaтеpiялy
бyлo вrке нe Мaлo. I КyлiIш зaхoдиBся c|tЛaДaTvr Ta-
кoгo слoвt{икa' пPo щo й oпoвiстив y l.й книхсцi*oснoви' '  l861-гЪ poкy. Aле дoвiдaвIпися'  щo
К. IЛейкoвський пpистyпиB y Киевi дo Дpyкy свoгo..(Jпьlтa Ю)кHo.pyсскaгo слoBaPя,,, якиil i пoявився
тoгo )I( l861 poкy (випyск 1-й), КyлiIп IIPипинив
свoIо пPaцю, a зiбpaний мaтepiял poкy 1864.гo пе-
PедaB лo {и1вa, i пiзнiruе вiн видpyкуьaниtt 6уъ у
Cлoвникy Б. фiнuенкa.

лпЕPAryPA
Пpo П. КyлiIпa див.: ..Пaнтелеймoн Кyлilп' ',

99pник' Киiв, 1927 p.; в. B a с И Ле н к o. П. Кулиl l  l /
"Лите-paтypнaя Энциклoп eДvlя. , 1929 p., т. IV, пpЬ ..кyлi.
rпiвкy'.
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lПil i ф0.nд 

'16(I тt'Jй'цIi,
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'Yl, 
ц0 ц?fl,

lт,. n(iiх{^J :.,irд{ Ynl6Фсfгr1тsi. цsгrо fiYdl { Yrtltnr;rв{ !s.{ (ins. Бiц.).

ei-
,fi!,кpaiнськa лiтеparypнa Мoвa I{a oчaх нe.

впиннo pbс лa й вa6илa,цo себе все. yкpaiнське нaсе-
JIеHIiя' щo пoтPoхy цoчинaЛo вr.цРo,ц)кyвaTисЬ r
rли6tle нaцioнaлiзyвaтисЬ. Пpaвдa, сеpед сaМиx
yкpaiнцiв, Як ми 6asили, не бyлo ще згo.ци щo.цo o6.
lлиpy й пPизнaчення цiеi лiтеparypнoi мoви, aле це
6улaхaтня внyтpiIпня спPaвa сaМиx yкpaiнцiв.

ПеpIпий цензypний yстaв poсiйськиfl l803 p.
6уъ лу>кe лi6epaльний, i вiддaв мiсцевy цelIзypy в Py.
ки свoiх yнiвepситетiв, де ьoни 6ули ни мaли вiд-
кРиTися. oсь тorrлy в Хapкoвi пoстaB тaкийвeликий
ви.цaвничий yкpaiнськИй pух, бo цензypa gaJIе1KaJIa
сaМoMy yнiвеpситетoвi, цебтo 6улa ъ yкpaiнських
pyкaх (див. вище).

. Ta спpaвa Poзpoстyyкpaiнськoi мoви в oкРеl{y
;riтеparypнy МoBy cТaJIa сиЛьtlo ЛЯкaTpl poсiйський
уPяД Ta poсiйськиx нaцioнaлiстiв, oсo6ливo BчеI{иx'
С>o >к yсi poзyмiли, щo 3 Poзpoстoм мoBи зPoстaЛa
Й oкpемa свiдoмiсть нaцii. Poзпoчaдися писaI{Ilя'
rl1tt yкpaiнськa мoвa _ цe Че oкPемa мoвa, a тiльки
t:lIrlлoнiзовatra Еapo.цнa гoвiPкa rvroви.poсiйськoi. Ба.
|.it.г() PoсrяII BVI'ЯBЛя.JIuI пpoстo зooЛoгrчнy I{еIIaBисть
,l1tl yкpaiнськoi DroBи. Taк, яaflcлaвнirпий poсiйський
кl)и1'ик B. Бсдiнскiй (18l1-1848) гoстpo Bистyпив
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IIPoти [TТggчgцк9goгo ..кo63apя" l840 Poкy. /цiйЦIлo
:Dк дo тoгo' щo Бслiнскiй пy6лiннo 6езсopoмнo лаяв
[T[евченкa: "3дpaвьrй сIvrьIслъ дoл)I(енъ ви.цъть въ
Т[Iggчgцкa oсЛa' дypaкa й пoцIлецa' a сBеPxъ тoгo
гopькaгo пЬяIlиI{y' лto6итeля гopъЛки пo пaтpioтиз-
}ty xoxдaцкolлy... IПевvеIlкy пoслaли нa Кaвкaзъ сoл.
дaтoмъ. МнЪ не )I(aлЬ егo: 6уль я егo сyдЬей' я бЬI
сIIъЛaJIЪ tIе IиеньIце''...

oсoбливo сиJIЬtIo нaкидaвся Белiцскiй нa TTTев-
чеI{I(oBиx ..Гaйдaмaкiв''. A пpo П. КyлiIua цей rrсе
Белiнскiй писaB: "oднa скoтинa и3ъ xoxJlaцкиxъ
ли6еpaлoвъ, нъктo КyлiIшъ (кaкaя сBинскaя фaми-
лiя! ) нaпeuaTarIь истopiro Мaлopoссiи"...

A poкy 1856-гo вистyIIиB прoф. М. Пoгoдин зi
сBo€Io l{oBolo теopiсro: poсiяIrи-гIoЛЯtIvI 3 глибoкoi
ДaвHvltlvл )l(иЛи нa,ц !нiпpoм, :lле тaтaPський пoгpoм
31\[yсиB ix пеpе6paтЙсЯ.Ha пiвrriч, 'це BoIIи й пеpеiвo.
PИЛvIсЯ в.poсiйський нapoд. A пopoлснi пoднiп-
pянськi мiсця зaf,тнялa лroднiсть iз зaхoдy, гaличa-
ни. Taким чиt{oМ' пеPIIry деPxсaв.у нa.(нiпpi laI<JIaJIvl
й Bipy Хpистoвy пpиilняли BлaсIlе poсiяни, a не
yкPaiнцr '  i  вся стaPo.цaBI{я лiтеpaтypa й мoвa
x_xIII вiкiв _ це все poсiйське, a нё yкpЬiнське, як
BoI{и xBaЛяться. I{е 6yлa лaтpioтичIla poсiйськa
iдеoлoгiя, щo сиJlьIIo B ДapИJla yкpaiнськe iaцioнaль-
Ire пoчrття.

I poзпoнaвся .спopъ roхaElъ съ съBePянaми'', щo
з чaсoм- ще rlocv|ЛvlBcЯ (теopiя пPoф. A. Coбoлев-
ськoгo)51, i якиfl для нaс 6yв Ъ.'o.,i"ф кopисний 6o-
дailтим, щo з1vtyсиB гли6rшe дocлiдити iстopiIo свoсi
yкpaiнськoi мoви. Алe сyпеpечIсa ця киДaлa в злiсть
poсiйських нaцioналiстiв, якi незaбapoм пoкликaли
с.o6i нa цoмiч poсiйський ypяд. Poкy l846-гo, як ми
6auили, щpaiнцi зaKIIaJIvI в Кисвi демoкPaтичне Ки-
pилo-Метoдiiвське Бpaтствo, яке сильI{o н€UIякaлo
}?яД, i вiн apeIпryвaв i xopстoкo пoкaPaв oсo6ливo
тpЬox нzlIIIиx письlиенt{икiв: ITIевченкa, Костoмapoвa

й Кy.лiIшa52..I з цьoгo вЛaсне чaсy PoзIIoчaДaсЯ', ПPaB-
дивiIIIе _ вiднoвилaся, 3бiЛьцIеIra цeIIзyPa Еa yкPa-
iнське слo.Bo. I{ензypi 6улoнaкъзallo пидьtlo сTе}(и.
ти зa рpaiнськими писaIrIIями i "не дaвaть цеРеBъсa
лIoбви къ poдиtlъ I{aдъ лIo6oBьIo къ oтeнествy", й
Boнa пoчaлa BиI(PесдIoвaти 3 yкpaiнськиx твopiв
yсе' де в6aчaлa..пpистPaстiе къ мaлopoссiйскoй
нapoднoсти''.

3a дiядьнiстIo Bи,цaтIIих щpaiнцiв цеIlзypa пиЛЬ-
ЕIo стe)килa. FIaпPиклaд, Киiвський митpoпoлит
Iнoкентiй (Бopисoв) з цiеi пpиvини мyсiв JIvIc.ryBaTуr
ся з М. Мaксимoвичем пo-лaтинi. Cтaття Мaксимo.
Bичa пPo Кoлiiвщинy 1768 p. 6улaнaлиcaяa 1839 p.,
aЛе цеIIзyPa дPyK зaбopoнилa, i стaття пoбaчилa
свiт тiльки 1875 p., в)lсе пo смеpтi aBтopa.

. 3 дpyгoi пoлoвиllи 50-х poкiв y Poсii скpiзь пo-
вiялo вiльнiIшим дрoм, 6o скpiзь tloчaJrи гoJloснo й
ЕIaстиPлиBo гoBopити пPo скaсyBaння кpiпaцтвa. B
Кисвi poзпoчaвся ъeлцкtlil pyх, BЦPoдvIJIacЯ цaдiя нa
вiльне )l(иття. Усi спirцили нa IIPaцЮ.цля нaPo.цy: зa-
снoвaнi 6yлит. зв. недiльнi Iшкoли, пoчlUIи пoяBля-
тися yкpaiнськi пiдpyнники' IсtIи}l(ки дyxoBlroгo
змiсry, нapoдиЛoся т. зв. ..xлoпoМaнствo'' й xoдiння
в IIaPoд. Pр пiIшoв rлtт6oкуlй, i ypяl не в силi 6yв
спPaвитися 3 tlим. Haвiть сarvr Киiвський ryбеpнa-
тop Гeссе poкy 1861.гo poзiслaв вoлoсHим стaPIIIи-
IIaм сBoIo пРoмoвy дo них мoBolo poсiйськoro й
yкpaiнськoro (..Укpaiнa,, , |927 P., кн. 6' с. 1l l_l 14).
Укpaiнськa лiтеpaтypнa мoвa зa цей чaс пoBa)Iснo
зPoстzшa Йlлиpилacя, i здaвaлoся, IlaстaroтЬ дЛЯ IIеi
вiльнi чaси. Але тiльки здaв;UIoся. Пpoти рpaiнсь-
кoгo Pyхy piIшyvе BvIcTУIIvIЛИ Ч9jякY' пiзнiIпе й
}куrДуr' i це лсидiвський чaсoпис .Cioн" пеprпий ки-
нyв тoдi нa рpaiнцiB: сепaPaтисти! Hapoд 6ув тaки
звiльнений з кpiпaцькoi невoлi 19 лIoтoгo 186l

Poкy' випyпtениtт 6уъ I{a BoлIo й ITIевченкo. Ta poкy
1863-гo вiд6yлoся неBдrrле пoльське пoвстaння, i
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вкiнцi 6yлo зaдулеIlе Hе тiдьки це IroBстaнIlя' aЛе
й кyльrypний yкpaiнський Pyx, якиfl з ним в'язaли.

Haгiнкy нa щpaiнсьI{y мoвy' Як це I{е диBI{o' Рoз-
пoчaв Poсiйський CвятiIший Cинoд. Укpaiнцi дoЪpе
зgaJIvI зIIaчeIlI{я Cвятoгo Письмa в лситтi нapoду, a
Tgyr}, ЕIaш письIvlеIlI{ик Пидип Мopaueвський (1806-
l879)' iнспeктop Hixинськoi гiмнaзii, poкy l860.гo
пoкiнчив пеPеклa.ц чoтиPьoх €вaнгелiй нa рpaiн-
ськy I\,toBy' й вi.цiслaв йoгo дo Cв. Cинoдy, пPoсячи
пo6лaгoслoBL1TvI Дo tPУкy.Cинoд 14 xсoвтня 1860
poкy вiдпoвiв: ..Пеpeвoдъ Евaнгeлiй, cдЪлaнньIй
Baми, vIЛvI ДPy|ИIqъ кЪмъ.либo' I{е мo)кетъ 6ьrть дo-
IIyщeЕIъ I(ъ Ilечaтaнiю''. I{е 6yлa некaнoнiчнa зa6o.
pонa рpaiнсЬкoмy нapoдoвi ч|4TaTvI €вaнгелiro свo€Iо
PrдI{oю мoвoro' a p:rзolvt 3 тим це 6увтя>ккийyдaP пo
yкpaiнськiй кyльrypi.

Мoскoвськиfт ., 
!eнь,' тa киiвський ..Bъстникъ

Ioгo-3aпaднoй Poссiи'' Po*y 1861_1s62 сTaJIvI сИЛЬ-
нo нaпa.цaти нa yкpaiнцiв, вимaгarо.rи, щo6 вoни
3peкЛися свoгo ..пpoвинцiaльнaгo нapЪviя, кaкъ пa-
мятки IIeI{aBистнaгo игa пoJlьскaгo'', i щo6 3alсинy.
ли мpii ПPo BBедеIIня дo yнiвеpситетських лeкцiй,
дo.цеPкBи, ypядiв, сyдiB ..пpoстoлIoдIraгo М:Ulopoс-
сiйскaгo нapЪнiя, искaлъЧеннaгo пoлollизмaми'', 6o
це 

..вoпiroщaя нелЪпoсть''.
Як я вrке пiдкpеслrовaв, сaмi yкpaiнцi пoBa)I(нo

спеPечaлися мirrс сo6oro пPo PoлIo щpaiнськoi мoви.
Кoстoмapiв' щo спoчaтку 6yь пpихйльниKoм сaмo-
стiйнoсти нarцoi МoBи' пiзнiIпе стoяB нa тoмy' щo
poсiйськa мoBa _ це 

..oбщеpyсскiй я3ьIкъ'', язик лiте.
parypнuЙ' a yкpaiнськa I\{oBa _ тiльки для xaтньoгo
вrкиткy. Бaгaтo yкpaiнцiв пoдiляли цi Кoстoмapoвi
ty|уIКуI. Poсiйський ypяд 3pyЧнo пoспirпив викoРис-
тaти ц1 BIIyTPrпIIrr сyпePечки I{a сBoIо кopисть, i
вкiнцi Мiнiстp внyтpiIпнix спPaв Петpo Baлyeв
(r814-l890) 2d неpЬнЪ 1863 poiy ви.цaB сBoгo тя)Iс.
кoгo iстopичнoгo l{alсaзa' yxBЕUIенoгo ..BисoчaйшIе''.

Baлyев писaB y цьoмy нaкaзi, щo 
..бoльrшинстBo lua-

дopoссoBъ с:llvtи BесЬIr{a oснoBaтеЛьI{o дoкa:}ьlBaloтъ'
чтo llикtlкoгo мEUIoPoссiйскaгo я3ьIкa не 6ьIлo, tIъть
и бьrть Ilе Мo,кетъ, й нтo нapЪнiе иxъ, yпoTPe6ляe-
Il,Ioе пpoсToЕIapoдьемъ' €стЬ ToTъ хсe pyсскiй я3ЬIкЬ,
тoЛькo испoPчeЕIIrьrй влiянiемъ I{a IIeгo ПoлЬIIIи;
vтo oбщеpyсскiй тalс)r(е пollятенъ дЛя мuUIoPoссiян,
и дuDKе гoP;Ц}дo пot{Ятнъе, чъмъ тeгIеPь сoчиняемьrй
для IIиxъ нъкoтoPьIми мuUIoPoсiЯ:яa|r.v| й въ oсo6ен-
нoсти пoлякaми тaкъ нa3ьIBaeМьIй yкpaинскiй
ЯзьIкъ; Лицъ тoгo кPyх(кa' кoтopьrй ycvlЛvlBaeтcЯ Дo-
Ka3ьIBaть пPoтиBнoe, бoльrпенствo сaмиxъ мzlJloPoс-
сoвъ yпPеKaетъ B сеIIaPaтистсI(иxъ 3aмьIслaxъ BPaлс-
.цебнЬtхъ къ Рoссiи и ги6ельньrxъ дЛя Мaлopoссiи''.
B yкpaiнськoмy pyсi Baлyев у6aяaь тiльки *лoЛити-

ческiе зaмьrсльI ПoЛьlЦи", a в бaхсaннi вчити нapoд
piднolo MoBoIo _ ..пoлитическyЮ пPoпaгaндy''. Bзa-
га.пi цензypний пoгpoм yкpaiнськoгo слoвa 6ув ьtl-
кликanlиtl пoльськиМ пoBстaнIIям. I мiнiстp сyвoPo
ЕIaкaзaв цензypi нa 6yлyvе:

.ЧтoбьI Kъ tlечaти дo3вoлятЬ тoлькo тaкiя пpoизвеДенiя нa
мaлopoссiЙскol,lъ я3ьIкъ' кoтopЬtя пpиflaДлеxaть къ oблaсти
изящнoЙ ЛиTеpaтypЬr' ПpoпyсKolrъ xе кHигЬ нa мaлopoссiЙ.
сKoMЬ языKъ кaк и yвебныxъ и вooбще нaзIIaчaемЬIхъ Для
пepвoнaчaЛЬIlaгo чтенiя Hapoдa' пpioсганoвиться''.

I{е 6yв стparпний yдaP гIo PoзBoIo yкpaiнськoi
Kyльтypи' a B тorlдy й рpa.iнськoi лiтeparypнoi мoви;
poзвiй MoBи, скa;l(еМo, нayкoвoi вiн цiдкoм Haдoвгo
сПиlIив.

I{ей Baлyевський нaкaз цiкaвий ддя нaс тим'
щo' вЛaсHе l(a)кyчи' вiн нi6и зaдoBoЛЬЕIяв пpилroднi
TBеpд;r(енHя бaгaтьoх yкpaiнцiв з КoстoмapoBим IIa
нoлi,. щo пiдкpеслrое й сaм нalсaз. Taким чиtloDl
xaтнi сyIIеPечIси пpo oбIпиp.лiтеpaтypнoi мoви
3pyчнo пrдхoпиB 1BиPrIIIиB Poc|vlcьКуItlуpЯД,| тo Bи-
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prIIIиB 3a пoчaткoвolo дyмкolо кoстoМaPoвa: yKPa.
iнськa мoвa неxaй }киBе B кPaсHolvry циЪьменствi,
aле BoI{a IIе Мo)Iсе бyти мoвoro нayки. I дaлi poсiй.
ський yPяд пиЛЬнyвaв iти вЛaсне цiсIo дopoгorо:
rцoб yкpairlськa лiтеpaтypa свoiм змiстoм 6yлa
тiльки для сеЛянствa' a ge NlЯ iнтелiгенцii, _ тyт
зIIoBy BoскPесЛa стaPa нayкa пpo *пoдлиtl стиль".

3нoвy нarшi вн1,т'piIпнi poздopи й пoстiйнi не-
3гoди тя)I(кo в.ДaPvIЛvI нaс сaмих' бo тс yсiм бyлo
яс}Io' щo iстopиvнa чaстиЕIa в Balryсвськoмy нaкaзi
пеPеДaBzrдa тiльки нaIпi вдaснi непopoзyмiння.

A щoдo oсЛaвленoгo Ba.lryевськoгЪ, нiби щpaiн-
ськoi мoви ..не 6ьtлo, нътъ и бьrть не l,to}сетъ'', тo
це бyлo тiльки слa6еньким IIoвтopеI{ням )кoPстoкo-
гo llaкaзy Пeтpa I з 1720 poкy пp6 yкpaiнськy мoвy:,,!a6ьl oсo6ливaгo нapЪнiя не б*лo''. Пiзнilше, poф
1905-гo Poсiйськa Aкaдемiя нayк пoдi6нi видyмкй
пPo цIтyч}riсть yкpaiнськoi мoви IlaзвaЛa ..п,Ьдo'

ЕIeyцтBa aбo злoбнoi видyмки".
floсi ypяд теpпiв yкpaiнствo, як oPyддя пpoти

пoлЬскoсти нa Пpaвoбеpеxlсi. Кoли lrс вiн нapеrптi
ylrPaвив-ся 3 пoлякaМи' тo B)Ke ЕIе мaB пPиЧиIrи теP-
пiти.небeзцечIloгo щpaiнськoгo сепapaтизlлy. I сaйi
yкpaiнцi IIoчaJIи силЬIlo й щиpoсеpлo вiдпeктдaтися
Br.ц цьoгo сепaPaтизlvfy' a це зI{aчIIo зaтемнилo пoлi.
тичIry yкpaiнськy дyмкy' a Paзoм iз неro й poзвiй
yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви. Бoxс лiтеpaTyРнa
Moвa _ це tIе Moвa сaмoгo тiльки кPaснoгo пись-
МеIlстBa' нi, _ це мoBa il{телiгенцil взaгaлi, мoвa
Bсьoгo,ц)D(oBoгo )китTя lraPoдy: tloro нayки, I{еpкви,
IIIкoли' теaтPy' IIpеси й т. iн. Пoвтoprовaлoся тe сaме'
щo бyлo в)Iсе в IIaс 3a гетьмaнствa Iвaнa Мaзепи:
Мaзепa все 

'(итТя 
свoе 6yв zDк зalla.цтo лoялъtlt:^й Дo

Мoскви й вipнo сJгy)I(иB iй, i цим BихoBaв y пoслyсi
IIaPoд' r чePe3 це вJIaсне пPoгPaB сBoIо oстaннIo спPa-
вy. Тaк сaмo пpoгpaBaJla й yкpaiнськa лiтeparypнa
DroBa' бo нixтo не стaBиB в ii poзвoi сaмoстiйнйць-

кoi iдeoлoгii. Tепеp Poсiйський yPяд сaм yзяв y свoi
pyки poзвiй лiтеpaтyPнoi.DroBи, i сaм визнaчиB
By3енЬкy сте)ккy для неI: тlльки кPaсне письмеIl-
ствo. Aле нaкaз 1863 p. зaкoнo}t не 6yв, i не бyв
нaвiть orry6лiкoвaниЙ, a тoмy й сaмa aдмiнiстpaцiя
чaсoМ tIе зIlzUIa' щo po6ити. Taк, Кyлiшrевa..фaмaт.
кa'' 1857 p. вiльнo пPoдaB:rЛaся нa Лiвo6еpеxlкi, a.пе
зa6opoнялaся нa Пpaвoбеpелсxi.

ПiIцди нaгiнки нa рpaiнськy lvroвy й пo rшкoлaх,
кy,Ци.Цiти п-Pиxoдили з pюдиEI iз знaнням тiльки
piднoi yкpaiнськoi мoви. Пo нarциx дyxoBниx ItIкo-
лax yкpaiнськa мoBa BпеPтo деP)Iсaлaся, i, як poз-
пoвi.цaс A. Cвидницький y свoix "Лroбopaцьких"
1861 p., тепеP ii пoчaли сильtto пеpеслiлyвaти' стaB.
лЯuи,,нoту" зa кo)Kнe пiдслцaнe вiд дiтей 

..мy)киць-

ке'' сЛoBo. 3a yкpaiнськolo мoBoIо BIIеPтo тPимrUIaся
o6paзливa Еaзвa: *мoBa rvryтсицькa''. Cтaли пеPе-
слr.цyвaTи нaBlть 3oBtIlцIнrсть yкpalнськy; тaк' Poкy
1863-гo в .Кiевскиx Гy6еpнских Bедoмoстях" oгoлo-
cили зa6opoЕy нoсити B yPядax IшиРoкi цIтaIIи' Bи-
шrитi сopoнки, yкpaiнськi свитки й т. iн. 9 сiчня
1863..p. 3 ПoЛтaви BvrcЛaJIvI нa зaслaння дo Boдoг.ци
yкpaiнськoгo письмеtlникa oд. Кoниськoгo, який
BеPIIyвся,цoдoltry 1865 p.' втPaтивIIIи oдtlе oкo.

B Укpaiнy пoчaли |:^acИЛaтуI poсiйськиx ypяд-
никiв, щo6 rvriцнirш ii pyсифiкyBaTуI' a щo тi йlллvl
сIoди tlеoхoче' тo зaкoнoм 21 листoпaдa 1869-гo poкy
тa l3 неpвня 1886.гo PoIry для чy)I(инних ypядoвцiв
в Укpaiнi BстaнoBJIенa 6улa 3нaчHa дoплaтa дo IroP-
Мaльнoгo yтPи}!aI{ня. .(oплaтa ця сI(aсoBaнa тiльки
1919-гo Poкy.*

Taкi 6ули зoвнiIrrнi yМoвиItи' пpaвдивiIпе _ пy-
Ta /I\ЛЯ' poзBolo yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви. Aде
)l(иBoгo )Iсиття зaчaBиTи нe rvroл(нa: Poсте 6o 6еpiзкa
й нa скелi. Poкy l872-гo в Киевi бyв зaснoвaнийlypя-
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toвИй' "}oгo-3aпaдньlй oтдЪлъ Импеpaтopскaгo Гeo-
rpaфиuескaгo o6щесTвan, ЯКИй вiдpaзy стaв y нaс
oсеP-едкoм yкpaiнськoгo l{ayкoвoгo )Itиття й згpyпy-
вa.в 6iля себe всi нaщoвi ctlлvt. |Ia нoлi цьoгo RЬгpa-
фivнoгo Toвapиствa стaB yчений етнoгpaф 

"Poф.ПaвлoЧ y 6 и нс Ь к и й (1839-1884), щo пеpед тиМ
P!к/ 1864-гo 3a сBo€ yкpaiнoфiльстBo 6ув вйcлaниil
з Киeвa нa Apхaнгельщинy.* Toвapиствo цe зaйня.
Лoся BикЛIoчIro нayкoBolo пpaцеIo йypядилo шrиpoкi
експедицii пo всiй Укpaiнi, з6иparovи в'eЛИкy ck|ЛУ
етнoгpaфiннoгo мaтеPiялy: пoвip'я, кa3ки, пiснi,
пPиKaзки й т. iн., i зa 1872_1878 poки Bидaлo .цPy.
кoм a)I( сitr! Bеликиx тoмiв piзнopiднoгo мaтepiялy,
щo стaB цiнним д)I(еPелoM i для вивяеня yкpaiнсь-
кoi }roви. Цi сiм тoмiв силЬнo пiднесли poзвiй нa-
Iпoi лiтеparypнoi мoви.

Ha rкaль, o.цI{oгo пoгЛя.цy нa iстory yкpaiнськoi
лiтеpaтypнoi мoви й тoдi щe Irе бyлo, хou пpaцi
M. МaксимoBичa яснo дoBели сaмoстiйцiсть нaIпoi
IvloBи. .{oцент Киiвськoгo yнiвеpситеry M. flpaгo-
мaнiв, I{aпPиклa,ц' тBеPдиB 1871 p., щo..yкpaiйськa
мoвa пoтpi6нa пoки щo тiльки I{a те' щoб пpи ii пo-
мoнi дiбpaтvrcЯ Дo lvtРкикa' ЦIvIPИTvlсepед пPoстoЛIoд-
,ця пPoсBlTy' кyлЬтyPy i пoлiтиvнy пРoпaгaн.цy. Писa-
ти ЕIеIo нayкoвi пpaцi тепeР не тiльки HеМo)I(ЛиBo'
aлe tl тle 6a:кaнo'' (..Укpaiнa'', 1928 p., кн. 5, с. 61).
Haвiть бiльrпе тoгo: *A якi ми pyськi, _ чи Mи Paз.
нoвиднiсть oбщoгo, чи oкPеМЕIе зoBсiм' _ цьoгo'
пpaBдy скaзaти' гaРнo нixтo Hе зEIa€ i з тих, кo.iм
з.цarтЬся' щo iМ вiдoмi Taйн.И Бoхсi. fla й як йoгo скa.
laTvl' KoIIИ, I{пP. сЛoBapя сBoгo не lvla€Мo'' (тaм сaмo,
с. 6l). Poкy l872.гo flpaгoмaнiв твep.Цив, lяi6и.чиc-
тиx yкpaiнoфiлiв в Poсii не бaгaтo, a пpaцьoвитих i
пpoсвiнениx мaбyгь i п'яти десяткiв не нaбеpеться''

* Biн aвтop yкpaiЪськoгo гiмнy ..I{e нe вмеpлa Укpaiнa''' мy.
зикa М. Bеpбицькoгo (t l870 p.).

(тaм сaйo, с. 62). Oтaкi дyMKи сiяв M. 'Дpaгoмaнiв 
i

B се6е B.цoмa, i oсo6дивo в Гaличинi' де }raB бaгaтo
пpихи;rьникiв.

Ha пpaцю Геoгpaфiннoгo Biддiлy пoсипzrлися 3
Кисвa непpaвдивi дoнoси, якиМи кеpyвaB oсЛaвJIеЕIий
Миxaйлo loзефoвин ( 1802_ 1 889), poдoм yкpaiнець.
У Петеpбypзi вiдбyлaся ypядoвa НaPata' 3 yчaстIo
М. !oзефoвичa' пPoти yкpaiнськoгo Pyхy. Haслiд.
кoм цiеi НapaДИ бyв нелo6poi пaм'яти т. зв. Емський
BисoчaйrциЙ нaкaз 18 тpaвня 1876 poкy. Пoдaro
йoгo пoвнiстro:

..Гoсyпapь Импеpaтopъ 18 минyвшaгo мая Bсемилoсти-
въЙше пoведътЬ сoизвoЛиЛъ:

1. Hе Дoпyскaть BBoзa Bъ пpеДъЛЬI Импеpiи бeзъ oсoбагo
paзpъшeнiя Глaвнaгo Упpaвлeнiя пo ДълaMъ печaти кaкихъ бьI
тo ни бьIлo книгь и бpoшюpъ, издаBаеMЬIхъ нa мaлopoссiЙ.
сKoмъ нapъчlи.

2. Пeчaтaнiе тtизIaнie въ Импеpiи opигинaЛьIlьIxЬ npoизBе-
денiй и пеpевoдoвъ на тolt4ъ xе нapънiи Boспpeтить' зa исюIЮ.
ченiемъ лишь:

a) истopиvескихъ дoKyмеtlтoвъ и Пaмят}IикoBъ;
б) пpoизвелeнiЙ изящнoЙ слoвесltoсти' нo съ тъмъ, vтoбьI

пpи пеvатaнiи истopичесKихъ пa!!ятниKoвъ безyслoвнo yДер-
жиBaлoсЬ пpaвoписaнie пoдЛинниKoBъ' въ пpoи38еДенiяхъ xе
изящнoЙ слoBесt{oсTи не бьIлo ДoпyсKaеMo ttиKaKихъ oтсТyll.
ленiЙ oтъ oбщепpинятaгo pyссKaгo пpaвoписaнiя, и чтoбьt
paзpъшенiе на печaтанiе пpoизвелeнiЙ мaлopyсскoЙ слoBеснo-
сTи даBaЛoсь нe инaче' KaКъ no poзсмoтpънiи въ Глaвнoмъ
Упpaвленiи пo Дълalirъ пeчaти;

]. Boспpетить paзличньtя сцeничeскiя пpедстaвленiя нa
мaлopyссKoмЬ я3ьrKъ' a paвнo и печaтанiе Еa тaкoвolvtь хе
тeKстoBъ Kъ мy3иKaЛь}lьIl/rъ нoтa!tъ'.

Ha oснoвi цьoгo 
..BсемилoстивЪйIшaгo" 

цaPя
oлексarцpa II нaкaзy (який oфiцiйнo oгryблiкoвaний
нiкoли не бyв) Киiвське Геoгpaфiuне ToBaРистBo
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t .(ив.: М. C м y )к к а. .{paгoмaнoв y бopoтьбi зa Iraрoднto
мoвy й лiтеpaтypy в Галичинi //..Кpитикa' ' ,  1933 p. ' ч. I, с. 38-
43. Львiв. * Див. пpo uе .шaлi, poзлiл ХVIII. 2з7

.тимчaсoвo" зaкpили _ i бiльIп нiкoли не BiдкPиBa-
ли. нaкaз цей lr(opстolсo пPи6иB PoзBiй yкPailrськoi
лiтеparypнoi }loBи, бo знoвy 3вy3иB ii тiльки дo сa.
мoгo l{Paснoгo письмeI{сTвa. Biдтoдi сTaJIvI зa6oPo-
няTи в)I{иBaTи сдiB Укpаtша, уtсpаilt,cъкшй, a To il C'tц,
rвaк i т. iц. oстaтouнo пpи6ив тaкox{ i poзвiй нa-
IIIoгo oкPемoгo пPaBoпИcУ _ це бyB yдaР пo т. tB... кyлirш i вцi'' : yкpaiн цi Мyсять rIvIсaTvI зaгuUI ЬнoP oс i й-
ськиM пPaBoписoм (зaбyли toДaTvr' щo це x( пPaвo-
пис стaРoyкPailrський!) Aле в цей .raс y;ке вiдpoди-
лacя ГalrичvlLra, у Львoвi Po3пoчaBсЯ lraцiolrальIrий
Рyx' i нarшa лiтеpaтyPнa пpoдyкцiя пo цiй кaтaст-
poфi пoдaлaся Зa кoPдoн' i 6yлa тaМ zDк дo 1905.гo
poкy. Львiв l loмaлy стa € oсеPе.цкoм yкPaiнськиx
l{pрiв, a Paзoм зi Львoвoм ще й iнrшi мiстa в Евpoпi,
нaпPиклaд, )Кеневa, Пpaгa.

Haкaз силЬцo BдapиB пo всiй yкpaiнськiй кyль.
ryPi. П. Кyлirп IсинyBся 6yв дo пoлякiв, i всryпив нa
cлуzк6y в Baprпaвi, aлe 3 тoгo нiчoгo пyтньoгo нe
вийtшлo. Укpaiнськoгo вченoгo Пaвлa )Iiитецькoгo
(1836-191l) вислaнo poкy l875-гo IIa зaслaIIIIя I{a
пiвцiч дo Bятки. Poкy l875-гo зaрpaiнoфiльствo 6yв
звiльцений з Киiвськoгo yнiвepситery пpoф. Миxaй-
Лo Д P a г o Ivl a Ir i B (1841-1895), a нaстyпнoгo Рolсy
вiн змyшeний 6ув пoкиIlyTи бaтькiвщинy f| oceJILIB-
ся в )ICеневi в IIIвейцapii. Tyг Дpaгoмaнiв пoвiв rци-
poкy..кyльryPl{y пpaцЮ' якa вIIлиBaлa Й нa poзвiй
yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви.* Ha лiтepaтypнoмy
кoнгpeсi в Пapиrrсi ,Дpaгoмaнiв гoстpo зaпPoтестy.
BaB цPсrIи цеtlз)Pнoгo ЕIaIсaзy 1876 poчРJ, пoзrийorrд,вrrцz
Евporry 3 циlu BapвaPстBoм. Блихсче пoзнaйoмивrцися
з eвpопейськolo кyльтyPoro, .{paгoмarriв нaкpеслroвaв
IIIиPoкr Рaluки ll,Iя yкPaIIIсЬкol lсyльтypи' a P.r3oм rз тиIvl

i дпя мoви: ..Cтoяти lloЕllvtи й сepuем нa Укpaiнi, свoi
гoлoBи деPxсaти в Евpoпi, a Pyкalvrи oбiймaти всro
Cдoв'янщи'У''. Ц"й 3aкдик дo евpoпеiзaцii пpивiв

'Цpaгoмaнoвa дo BilкЛивoгo й мoBнoгo виpirпення,
щo тo тaкe. нapoО, шаpodшшй, наpoОнiсltlъ. Biн писaв y
"фo*aдi""*: ...{aвнo B)Iсе llopa зaIсиFгyти зBичIсy зBaти
нaPoдoМ тiльки селян-хлiбopo6iв, a пPи3нaти нaPo.
дoМ yсix' xтo po6ить IсoPисЕy гpoмaдi пPaцю''' тo&ty
вiн xoтiв 6aчити нapoднiсть y фopмi, aле не B
змiстi,_ в змiстi тpe6a eвpoпеiзyвaTИcЯ. Taким чи.
нoм, poзвiй yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoBи пoвoЛi
пoIIIиPIoBaBся й стaвaв нa rшиpoкi тoPи' вiдмiннi вiд
IIoпepедI{iх. Cтaлo ясtIим, щo в Po3Boi лiтеparypнoi
IvroBи ltе Мo)tснa Bсецiдo piBtlятися ga canlvlil нaPoд'
oсoбЛиBo змiстoм. .Hapoдний'' _ це BсенaPoдIrий, a
нe пPoстoнapoдниЙ'

Пpaцювaв,Дpaгoмaнiв i нaд пoлiпIцеrrIIяМ пPa-
Boписy' й йoгo систеМa вiдoмa пi.ц нa3Bolo .Дpaгo.

мaнiвки".*
[ те, нoгo tlе Moяснa 6yлo дpyкyвaти в сeбе, дpy.

кyBaJIoся тeпеp y Львoвi чи в iнurиx мiстax. Taк po-
6ив Кyлirш, дPyкyloчи свoi пеpекIIaДИ у Львoвi, a
сBoгo ".{звoнa' не пo6oявcЯ вvIДaTИ l893 poкy
нaвiть y )ICeневi в .{paгoмaнoвa, aЛе бiльlшiсть po-
6ити тaк, звиuaйнo, 6oялacя.

A ypядoвi скopпioни нa yкpaiнське сдoBo не
сT|VIr;ЯЛуIсЯ il taлi, i 8 xсoвтня 188l poкy знoвy зa6o-
potlяBся yкpaiнський теaтp, a oкpемi йoгo вистaви
пoстaBлеtlo ..Bъ зaвисиIvroсть oтъ yсмoтPЪнiя вьrс-
цIихъ МъсTtIЬIxъ вЛaстей в кalкдoмъ oтДЪльнoм'.,У.:
нaЪ''. .(oзвoлеIlo дPyкyвaти сЛoвIIики yкpaiнськoi
I\{oBи' aле poсiйським пpaвoписolvt. Poкy l892.гo
8 сiчня зa6opoненo пеPеI{Лaдaти з poсiйськoгo й
цензypi взaгaлi нaKaзaIIo "сoкpaщaть числo мaлo.
poссiйскихъ IIPoизве/ценiй въ цъляxъ чистo гoсy-
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дaPсTве}IнЬIхъ''. Poкy l894-гo зIIoBy пiдтвеpдxсенo
Ilaкaзa Irе .цorryскaти B^вoзy yкpaiн с ькиx'кtlи)Eсoк 3.3a
гpaницi, a чеPез piк, 2 гpyлня poкy l895.гo, зa6opo-
нили нaвiть з6ipники, yкpaiнськi дитяvi читaI{ки'
..xoтя бьr пo сyществy сoдеpхсaнiя oъ|vl И IIPедсTaB-
ЛЯЛvlcЬ 6лaгoнaмЪpeннЬttvtи''. Ha Киiвськiм apxеo-
лoгiчнiм з'.iздi 1899 poкy зaбopo|1vlJIуI ЧvITaTИ Pефе-
paти yкpaiнськolo мoBolo. Б. фiнненкo вiд pyки
писaв дPyкoвaниIvrи лiтеpaми кни)кечки для свoiх
rпкoляpiв, бo цензypa tpyl<yBaTvl не дoзвoлялa. A
2| лилня 1914 p.' пo oгoлolшеннi вiйни з нiмцями,
3aPa3 ,ке пoзaкPивzUIи BсIo yкpaiнськy пpесy... .{aлi
йти з скopпioнaми, здa€ться' не 6yлo кyДи!

oтorк, мoскoвськi скopпioни нa yкpaiнсьI(е слo.
Bo' щo poзпoчaЛися ще в ХVII стoлiттi паленняМ
нaIIIиx кIIиI(oк' a s |720 poцi вилилися B )кoPстoке
Петpoве ..Мaлopoссiйскиxъ книгь Bпpедь IIикaкиxъ
IIе IIечaтaть!'', не сt|vIъlяJIvIсЯ' й yсе ХIX стoлiття. Ta
ЧvI ctl.vlllvиIv|ся BoIIи хov тепеp? oсь цими скopпioнa-
ми й пoяснIo€ться, uoмy рpaiнськa лiтеparypнa мoвa
PoзвиBaлaся тaк мЛявo й тaк вyзькo i йшлa B сBo€-
Мy Po3Bo€вl чaсoМ кPyтиIvtи сте)I(кaми тa кoлIoчими
oбмiхскaми.*

I{i ypядoвi скopпioни Bv||g|v|KaJlИ гли6oке IIo.цPa-
тoBaIIня сеpe.ц yкpaiнцiв, бo yкpaiнськa книx(кa пе.
peслiдуъaлaсЬ IIе Зa змiст, a Зa ca|{у фop'y' 3a мoвy.
Poзвитoк лiтeparypнoi мoви 1aыIсди йде в лapi з poз-
вoем лiтеpaТуpvl, a }Iaм цIo лiтeparypy зaбopoняли.
Гли6oкo 6илиЦi зa6opoни й пo сaмiй yкpaiнськiй
кyльrypi, oсo6ди-вo тaкi, як зadopoнa l892 poкy пe-
pекЛaдrв нa yкpaIIIськy мoBy.

* Пpo всi Цензypнi скopпioни нa yкpaiнськe слoвo дoклaд-
нo poзпoвiдaro в свoiй пpaui 19l8-гo poкy ..Укpaiнська кyль-
тypa' ' ,  с. |з8-|42' l59-l60, 206-2|7. .Цив. ще: ..oбъ oтмънъ
стъсненiй мaлopyсскaгo печaтнaгo cлoвa', ll 3aпискa Poс. Aкa-
демiТ нayк, 1905 p'

Усi зa6opoни рpaiнськoгo слoвa бyли незaкoннi
_ цe 6ули тiльки зaбoPoни aдмiнiстpaтивнi, хoн i
мaли чaсoм цapсЬI(е 3aтвеpд)I(енtlя, iх 6oялиcяпpи-
лIo.цнo oгoЛorпyвaти, щo6 нe BикЛикaти смixy в Ев-
poпi. Boни нiкoди не пеPеxoдvIЛvI зв.ИчaЙнolo дoPo-
гorо зaкoнiв _ чеpе3 сеIIaт' зaв)I(ди 6ули тaемними
й нiкoли IIе oгoлoIцУв,aJIИсЯ, a чеPе3 цe чaсoм I{e
6yлo oднoi лiцii й сePе.ц aдмiнiстpaтиBllиx ix викo-
нaвцiв. I{я мoскoвськa пoлiтикa сyпPoти yкpaiн-
ськoгo слoBa силЬllo пoни)IсyBzUIa в Укpaiнi oсвiry й
дiйцrлo дo тoгo' щo вiдсoтoк ЕIегPaМoтниx в Укpaiнi
6yв у 2,t paзa бiльIпk|й.' я|< y Poсii...

B 6epeзнi 1905 poкy Poсiйськa Aкaдемiя нayк
в,ИПycтvlЛa 3aпискy: ..oбъ oтмънЪ стЪсненiй мaлo.

Pyсскa-гo печaтIlaгo слoв.a'', _ нi o.цин yкpaiнський
тBrP нll(oли тaк не BисМlяв цих yPядoBиx скoPпro-
нiв, як зpo6илa ця 3aпискa.
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ЖxXкI{A]\{ЕIrяPI
yкpдiнськoi
лITEPATypнoi
МoBи

E&*e#Жж**
yк{treъЖ*ьж*?Г. ;ь*x-*р*з'Y*ж*?r

ськa Мoвa 6yлaзвиuaйнoю. Biн глибoкo знaB-нapoд-
tly мoBy' i дeсь y Poкaх 186l-1862 нaписaB бapвис-
тий poмaн .Лю6opaцькi", яKий, нa хсaль' go6aчиъ
свiт тiльки poкy l90l-гo. Кoди б цeй poмaн-хpoнiкa
пoЯBиBся бyв свoгo вaсy, вiн 6езyмoвнo вплинуь6и
нa poзвiй пoвiстевoi нaIшoi мoBи''.*

Бaтькoм yкpaiнськoгo PoМaЕy Bвaхa€ться B нaс
Iвaн H e яу Й-Л е в и ц ь к и й (1838-1918) '  щo
IIoxoдиB зi священи.roi poдини нa Киiвщинi, й yлсе
томy глибoкo зЕaB рpaiнськy мoвy, 6o цi poдини,
пpoбyвaвIши пo сеЛaх, звивaйнo tvtoскoвщидися
мaлo й мaли yкpail{ськy мoBy 3a сBoIo зBичaйнy лo-
IvroBy мoвy. .(o uaсy Hеvyя.Левицькoгo нaцra oписoвa
мoьa 6улa ще слaбенькa _ BидIlo, письмеtlникaм'
нaвiть Mapкy Boвнкoвi, dpaкyвaлo для тoгo слiв.
Пеpшrий, хтo пpoзoвy oписo-чy lvtoBy сидьIIo пiдняв
r висoкo пoстaBиB' 6yв П. Кyлirп, xoчa 6 y свoiй
..Чopнiй Paдi' ' 1857 Poкy' aЛе вiн yсе тaки не мiг
.цaти свoiй мoвi пoвнoi вoлi в oIIисoBих чaстиEIaх.
Bзaтaлi B.стaPих письМeнникiв зoвнirшнi oписи в
IхI{lх пoвlстяx яBнo слa6енькi. Зoвсiм не те бaчи.
мo в Flечvя-Левицькoгo: йoгo мoвa сиJtЬнo з6aгaти-
лaся Й вiн oднaкoвo вiдьнo веде й PoзIvroBy дiевиx
oсi6, i }rzUIIo€ Iпиpoкi кapтиtlи пpиpoди чи психiчнi
гли6oкi пеpе}кивalrня. Явнo вiднyвaeться' в:п(е з
йoгo I тoмy "ПoвicтeЙ" 1872 Poкy, щo пePед нaми
письIvrенЕIик 3 IIIиPoкиIvl DtoBIIиltД РoзIvtaхolt rBРo-

пейськoгo зPaзкy.
{o тoгo лс Hетyй-Лeвицький, як гiмнaзiяльllий

пpoфесop, дo6pе знaв yкpaiнсЬкy мoBy й нayкoвo i
p. 19l4-гo випyстиB свolо ..фaмaTvжy yкpaiнськoго
я3икa''' ч. I_II. Cвoгo чaсy BеЛикoгo poзгoдoсy нa.
po6или 6уlм дьi пpaцi Hе.ryсвi, B якиx вiн гoстpo,

elssЖ
. ll.в6ft| tl 'r. i. !. lE'фn сEфФ .лfrфret i lм{ftnn 

'. l i lп.*
?Y.{Ф lrn! _ .
cof!.l l ihtр.тtciф' 3 .6r1rr.sl i.хriк|всi'ф'вn;с.-o" ффi*.

rсa.пrJi \tрrrn..iot п Ao<Pе !ёrn}ч.гnn Бd!t'o6' J ч..с{ nc.ьшoпo n,o. Т.( nп!Pq. l.ц( 
'tYi 

!.nц{!i!iunФl {.i tiс рl,lrro*' хor lqr lовir.м ti iхi.

lil.iii"tl "tii.illjilti"""i,;:_1.1:i:"".1,f,l.-,:"i.l l,".l1li';llllfln,,ll"t:;lr^:l:.r;
::::..: : i:}-,]!.**' 

о.4я.Л*п n.loAnY (rn,.!{.' i al^t i(^t;."o т.aдo-'r; uo,.tт"1с.n.'
rn,q l nlnr.t*вn.l ' lo]nnтrv 8.uuо' 

^i't,.тt'n.l ' innп,

f f iж
*$ ffензypнi ypядoвi зa6оpoни сильЕIo спиЕIto-

вaли нaJIеxний poзвитoк yкpaiнськoi лiтeparypнoi
Ivloви _ спиIIIoBаJIи' .Urе не сtlvllаvulw. Мoвa poслa вгли-
6инy й I]IИPLIIaу' й пoвoлi стaBaлa спpaвдi лiтеpa-
тyPнolo' з пoлтaвськo-xapкrBсЬIсo.киiвськorо oсЕIoBOIo.

Poзвитoк рpaiнсьйoi п p o з o B o i мoви, дo6-
Pе Poзпoчaтий Квiткolo' з чaсoМ IlевIIинI{o iIпoв yсе
BпеPед' i це бр нaйцiннilшиЙ длянac poз"и'oк, io'
1ще пoмrтнo Brдчyвaлaся невиpoбленiсть .i i. 

3aте
Мapкo B o в ч o к (l834_lg07, фибpaне iм'я Мapii
oлексaндpiвни Biлiнськoi, пo iиyхсЪвi МapкoвиЪ)
ДBИr'aуЛa цIo МoBy знaчIIo BIIеpе.ц: вoнa глибoкo зI{a-
лa l{aPoдlтy мoвy, oсoблиBo I{aPoдI{y склaдI{Iо' й мaлa
вeликиil тaлal{т дo пoвiстяpсiвa, ним i п-pиclryжилa-
ся poзвиткy нaIшoi лiтeparypнoi мoви. ii мoвa, зa*-
>кди 6apвиcтatl >кивa' з 6aгaЪorо фpaзeoлoгi €Io' чи.
стolo скЛa.цIIеIo' .цoвгo 6yлa ь нaс зPaзкoвolo для
BиBчеtItIя' й нixтo ii не пеpевищaв; див. xoнa 6 ii.Пoвiстi' ' 1861 poкy.

Aнaтoль C ъ и дEI и ц ь к и й (|834-187l) бyв
Poдo}t пoдoляK зo сBящеI{иvoi poдини, де yкpaiн-

I

* .цив.: M.Хpaщев сь к и й..(еякi  фpaзеoлoгiннioсoб.
ливoстi мoви A. Cвидницькoгo /| ,,3aл. BУAн"' |929 p., т. ХХI'
c. l l9-147.

lб - 3-з0з3
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zUIе пPaBдиBo сIсPитиI{yBaB тoгoчaсI{y лlTеpaтyP}ry yк-
Pai.нсьIсy мoBy: ..CЬoгoчaснa чaсoIIисIIa мoBa нa УкPa-
iнi'', Киiв, 1907 p. тa ..Кpиве 

дзеpкaЛo yкpaiнсьйoi
мoви'', Киiв, l9l2 p.*

3гaдaю ще тyт, щo дPРIиIIa П. КyлiIпa, oлек-
сaндPa Бiлoзеpськa, Яr;afwlсaлa свoi oпoвiдaння пiд
пpи6paним iм'ям Гaнни Б a p в i  н o к (1828-1911),
3aв)кди пидЬI{yвaлa 3a чистoтolo мoBи' якy глибoкo
зIraлa; ,цив. ii "oпoвiдaння з l{aPoдIrix yст'' 1902 p.
Taк сaмo дo6pa мoвa й y писaIIняx ДPУ)KI4I|I4 Бopиia
Гpiнвенкa, Mapii 3 a г i P I{ ь o i (1863-1928).

H-ебyДенним зI{aвцем l{aшoi мoви 6yв i нepнiгi
вець Oлексaндp К o н и с ь к и й (1836-1900), щo зa
свoi писaння 6ув зacлaний 1863 p. в пiвнiннy Poсiro,
дo Boлoгди. Гли6oкo зЕIaB нaпIy мoвy й Пaнaс
М, P н и й (Pyлvенкo, l849-192b), iз Ъдяннини
Poдoм' i в йoгo poмaнi 1880 poкy..Xiбa pевyгь вoЛи'
ЯK ЯсЛa пoвнi?' ' 6aгaтo пpeкРaсI{их лiтеpaтypниx
мiсuь.** Але.Миpний мaв вyзькi пo-гляди нa oбп'иp
лiтеpaтypнoi мoви й твep.Цив, нiби yкpaiнськolo
мoBolo Ilе Bдaсться oписaти iнтелiгентне )I(иття.

Д p a м a т и ч н a IIPoзa в poзвoi лiтеparypнoi
Ir,roви мa€ великe зItaчеI{ttя' 6o vepeз теaтp стa€ )Iси-
BoIo МoBIIoIo цIкoЛolo для гPoмaдяIIстBa. Чимaдo
твopiв для теaтpaльIlиx BистaB l{aписaв Мapкo
К p oп v|B,1Иц Ь к и й (184l-1910) тa К a p п ё н -
y o.. к a p.vl tl (Iвaн Тb6iлевиu, 1845-l907). Мoвa
IхЕIrх тBoPrв _ мoBa llaPo.цнa' :rле чaстo нечистa й
невиpo6леIla' _ вoЕIи 6yли 6iлъlп aPTистaMи, aнiхt
TBoPцяMи лiтepaтypноi мoви. Але в твopaх пiз-
нirпиx нaшIихлpaмarypгiв - M. C т a p и ц ь к o г o'

* Пpo мoвy lвaнa Hе.ryя-Лeвицькoгo див. пpaцю A. н i  .
к o в с Ь к o г o : Мoвa..Бypлaвки' ' '  в видaннi i i  1928 p. Киiв,
c.2941.

i :  I .с.Гp n цют e н к o. Фyнкцi iпобyтoвиx слiвy poмaнi..Хiбa peвyть вoли...'' Пaнaсa Mиpнoгo // ..Мoвoзнaвств6'', киТв,
Aкaдeмiя Нaук, |947 p., c. 46_67.

Л. C т aP и ц ь I( o i -Ч. P н яx i  B с ь к o i  (1868) '
Cп. Ч е P к a с е н к a й iнrциx _ Iuoвa нaбyЛa втсе
зpaзкoвoi лiтеparypнoi фopми.

BеpIпкa свoсi сили I{aпIa пPoзoBa МoBa.цoсягЛa
B писaнIrяx Mиxaйлa К o ц ю 6 и н cЬ к o г o (1864_
l9l3). У ньoгo зaB)Iс.ци мовa бapвистa' щиpoпPитa-
мaннa yкpaiнськa фpaзеoлoгiя, a слoBI{ик 6ataтий,
стиль писaння Легкий, зaxoплIoroчий, чим Кoцю-
6иrtcькиil бiльIш в'ятсеться вx(е 3 письмеtIЕIиKaMи
нoвiIцoгo чaсy; див. йoгo ..ouoвi.цaння'' 1903 poкy.
Biн сдиний в нarпiй лiтеpaтypi смiлirпe пoдaв pylсy дo
мoBи гaлицькoi (..Tiнi зa6утих пpедкiв' ' 191l p.)'
й yмiв ii пo-мистецькoмy пo€,цнaти 3 tvroвolo нaд-
днiпpянськolo. Bеликий мистець сЛoвa' КoцIo6ин.
ський 6уь rли6oким i в психoлoгiчIroмy змa:rroвaннi
дiевих oсi6, i B oписy кPaси пPиPo.ци.

Taк сaмo силь}to зPoслa вiptшoвa лiтеparypнa
мoвa й y твopax нaIIIих пoетiB, щo звинайнo бiльrц
.ц6aroть пPo кyЛьтypy свoеi lvloBи' як писЬмеЕIнvrltИ_
пpoзaiки. Тyт тpе6a 3гa,цaти Дoвry Irи3I(y пoетiв, щo
свi.цoмo пpaцIoвaJIи lraд кyльтFPoto 999сi мoви' El?цP.:
6aЙкapЛЪoнiд Г л i б i в (1827-1893), Петpo H i -
щ и rr с ь к и й (1832_1896, скiнuив yнiвеpситет y

фецii), щo пеPеклaв Гoмеpoвy ..oдиссеro''' чaстиlly
,.iлiяДи,, a poкy 1883.гo ПеРекJIaв Coфoклoвy ..Aнти-

гolry" й iEIшIi.'Якiв 
II] o г o Л i в (1824-1898) 6aгaтo пPaцIoBaв

нaд кyльтyporо свoеi мoви й нaд вipIпeвolо теxнiкolо.
Biн мpiяв ..пpopy6aти вiкнo.цo iнтелiгеIlтськиx пo.
кoiв'', це6тo flИсТtvl IIе тiЛЬки IIPo селяIr i селянствo,
aJIe пИcaTuI й нa тeми гли6тпi, д}.хoвi й кyльrypнi, для
чoгo пoтPi6нa ьиpo6ленa лiтеpaтyPнa мoвa' a нe
..poсiйськo.мaЛoPyсЬкий )кaproн'', яким чaстo B IIaс
тoдiпиcanlи. Il]oioлiв твеPдиB, щo писaти тpе6a тaк,
щo6 poсiяниIt tIе Легкo зpoзyпliв, i в>ке з тoгo нaвбaч
пеpесвiдuиBся, щo мa€.пеPе.ц :og9ro oкpемy мoBy'
a Це дrяЛекT МoBи Poсiйськoi. I Il]oгoлiв зaкликaB
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дo бiльuloi кyльтypи сЛoвa' зaкЛиI(aB пoкиtlyти'
нapеrптi, мipяння yкpa.iнськocти il нapoднoстй нa
IvrlPy зaцахy дьoгтro.^I спpaвдi, Двa Il{oгoлевi з6ipни-
ки _ ..Bopсклo'' 1883 p. i..Cлoбo)кaнщинa'' 1s98Ъ. _
мaloть yлсe дoбipнy щpaiнськy лiтeparypнy мoвy. Oсь
yPиBoчoк з йoгo ..КеЛиxа'', 

щo симЪoлiзyе нaIпё лiте-
paтyPIIе слoвo:

Qнiцеpy дaнa ypoча po6oтa:
Bзяв вiн y^aмoк oд чистoгo з^oтa,
I для 6енкeтiв зaпевнo весe^иx
Bикyвaв сyгий i хyпавий кeлиx.

.  B пеpедмoвi дo збipникa . .Cлo6ox<aнщинa' '
l898 poкy Ш{oгoлiв вияснroвaв; ..Мoiми нaBЧителя.
ми в мoвi 6yли cумi>кнi кopдoни Хapкiвськoi й Пoл-
тaвськor ryбеpнiй. Чистa, нiчим нe зiпсoвaнa Мoвa
циx мiсцевoстей, щo зaдoBoль:ня.Лa }rеI{е' пo Dro}кJIи.
вoстi, в лiтеparypнoтr,ry poдi, B пoезii ДaBaлa' звичaй.
нo, тiльки тi зaсoби, якi мoглa дaти, i якi 6yли дa-
ЛеKo llедoстaтнi для пoдaIII{я i дyмкaм, i o6paзaм, i
кaPтиIraм I{алe)IсtIoгo tloеTичIloгo кoлoPитy' мo)кли-
Boгo в бaгaтo PoзвиIIеIrиx мoвax''. Мiхi iнйим, II]o-
гoлiв pевнивo 6еpiг сBoIo llloвy' 3a пpиклaДoм iнrпиx
лiвoбеpелсцiв, вiд п paвoбepелсн йх .. гIoлЬсЬIсиx''
впливiв, i 6paв звiдти неoxoчe. Biн ще лякaвся llo-
вoтвopiв, alсoЛvl тpе6a 6yлo твopити rх, твopиB дy)Iсе
ooеpеx{JIиBo.

Hемaлo пpaцIoвaB нa.ц свo€Iо lvloвolo й Cтепaн
P y л aI{ с ь к и й (1830_1873), пPoте в вipIпoвiй
технiцi дulдекo не пiIrroв _ вiн ще бyв пiд TIiевчен-
кoвим вIIливoм' i свoi пiснi стилiзрaв пiд нapoднi,
a в iстopиutlиx пoемax тaкo]к BиPaзIro йцroв зi IIIев-
чеIlкotl.. Biн пеpeклaв Гoмеpoвy "Iлiяду" _ IIPaця
BеЛикoI Baги.

Cильнo д6aв пpo мoвy свoix твopiв тaкoяс Ми-
хaЙлo C т a p и ц Ь I( и Й (1840-1904), щo свiдoмo

цpaцIoBaB нaд пiдняттяDr кyльrypи рpaIнськoi мoви
й 6opoвся з ..мyxикyвaтiстro" ii. [ спpaвдi, деякi
вiprшi йoгo збipникa ,.Пoезii'' 1908 p. нaписaнi Дo6ip-
IIoIo MoBoIo. Хoporпa мoвay йoгo дpaмaтичнI.D( тBopzlx.

Бopис Г p i н ч e II к o (1863-1910) 6yв y нaс
piзнopoдним yкpaiнськиlvl писЬменниI(ott : цисaB
BipшIaми, пPoзolo' f7vlсaв тPoxи й нaрoвиx poзвiдoк,
нiкoли не зaбyвaв i rry6лiцистvlчHvlx стaтей. 36иpaв
eтнoгpaфivнi мaтеpiяли, й рpaiнськoi мoBи нaвчaвся
Bсе свo€ )lсиТтя й знaв ii спpaвдi гди6oкo. Biн пеpIпий
пPaBдивo oцiнив м9вy П. КyлiIшa й сaм пильtIyBaB
iти йoгo дoРoгolo. Иoгo вiprшi зaB)I(ди писaнi дo6ip-
tlolo мoвolo. тaкolо )Iс MoBoIo писaнi й йoгo пoвiстi-
PoМaЕIи: 

..Пiд тиxимtтвеp6aми" 1910 p.' ,.Coняrшний

пporvriнь'', ..Ha poзrryттi'', ..Cеpeд тeмнoi нoнi", ..Яснi

зopi'' й iцпIi. Усe сBo€ )IситTЯ Гpiнuенкo дбaв пpo
кyльтypy МoBи, пPo yстaлeння щpaiнсЬкoгo IIPaвo-
писy' Irе paз IIисaв нa мoвнi тa пpaвoписнi тeми, 6o-
лitovи, щo гaличaIIи нe йдyть У цих питallllях-нoгa
в lrory з Киевoм. Pе.цaкцiя ..Кiевскaя Cтapинa"55 дoв-
tиЙ uac,3a пoчaткoм ще П. Кyлiura, з6иpaлa мaте-
piяли для щpaiнськo-poсiйськoгo слoBIIикa, i все це
poкy 1902-гo пеpеДaЛa Б. фiнненкoвi для pедaкцГi,
i в 1907_1909 poкax, Як дoдaтoк дo деIlникa 

..Paдa"эo

в Киевi, вийrпoв цей 4-тoщoвий Cлoвник. B iстopii
poзBolo нaпroi лiтеparypнoi мoви Cдoвник цей мaB
BеЛике'знaчeння й 6езyмoвнo сильнo BплиIIyB нa
пiдняття кyльтypи нarшoi MoBи. B Cлoвникy цЬoМy
МoBI{o BикoPистaнa мaйже-всЯ cyЧacНa Ila тoй чaс
лiтеparypa' aЛe' t|a )Iсaль, 6ез нaйнoвiIшoi. I{е 6yв
yх(е сЛoBник yкpaiнськo-poсiйс ьr-ий, rпиpoкий
свoiм змiстoм.*

Укpaiнськa пoетесa Леся У к p a i н к a (1872_
|9|2' Лapисa Петpiвнa Кoсaн) y poзвoi yкpaiнськoi
лiтеparypнoi мoви сBoгo чaсy Мa€ чи IIе rrailBklДaT-

sФ
o

oт

l-

o-ш
t

oУ
JI()
:Е
(L
!z

Е
tх
t
uJ

sl

244 * Див. дaлi poздiл ХIХ ..Укpa.iнcьке слoвництвo''.



б
L

o.

s
ts
(J

б
т

Леся Укpaiнкa (Лapиca
Кoсaч.Квiткa ' 1872 _

-l 
913)' 6yдiвничкa yкpa.

lI lськoI лrтePaтyPнor
мoBи

нiIце мiсце. Poдoм вoЛинячкa, з м. 3в'ягеЛЯ,' BЧИЛa.
ся мoBи нa вoЛиIlськoМy селi, i  в}I(е зa дитячиx
Рoкiв дoбPе lкaЛa i i .  Мoвним Bихoвa}tl lяМ Дorrь-
ки' зaпPиIvIiтивrци i.i пoетичниЙ тaлaнт, IIильнo
зaЙМaЛacя ii мaти, oльгa Кoсaн, сестPa Дpaгoт'ra-
нoBa' сaмa BuIДaтH'a IIисьlvIенниця свoгo чaсy (oле-
нa Пчiлкa, нaPo.циЛaся 29.VI.1849-гo poкy в Гaдя-
чoмy нa Пoлтaвщинi, пoмеpлa 4.X. poкy 1930.гo).
o. Кoсaч бaгaтo rlу|сaЛa' пеpеклaдaлa ГoгoЛя, ви.
I,aвaЛa в Киевi .цBoти)IсIIeBик'PiдниЙ Кpaй'', в
якoмy не paз звоДИЛa бoi зa чистoтy yкpaiнськoi
мoBи. Безyмoвнo, oленa Пчiлкa дoбpе знaJIa yк-
paiнськy мoьу, д6aлa пpo ii кyльтypy й yсе це paнo
пеPедaлa Й cвoiй дovцi Лapисi. Boнa не вiддaлa
свoix дiтей дo oфiцiйнoi poсiйськoi rпкoли, aле
Bзялa нa се6е BиxoBaEIня дoнЬKи Й cинaМиxatтлa.
[ Леся oтРиIиaлa IIPекPaснy oсвiтy: зIIaлa IvIoBy

гPeцЬI(y' чoтиPи мoBи еBpoпейськиx i кiлькa мoв
слoв'янськиx' a це дaлo iЙ 3мoгy читaти еBPo-
гIейськиx пoeтiB в opигiнaлi. Кoли IvloлoдеIlькa
Лecя cтaлa ПуIсaТvI, мaти зaв)rсди BиIIpaBJIЯJIa ifl.
мoвy, 3Bеpтaloчи yвary oсoбЛиBo I{a склa.цнIo.

Лro.цмилa Cтapицькa-Чеpняxiвськa PoзпoBiдa€
пРo це в свoix спo}rинax: ..Гoвopили й ми, дiти, пo-
yкpa.iнськoмy' :lле тo 6улa якaсь мirпaнинa yкpaiн.
ськoi мoви з poсiйськoЮ, Щo 3aтoплялa нaс y гiм-
нaзii. HaвпaKvI' ЛecЯ' Кoсaн, 6увlttи ще дитиIIoю'
Po3мoBлялa дo6ipнoю yкpaiнськolo 1\4oBolo, бo й
УЧvIJIacЯ' ItеIo з бpaтoм Mиxaйлoм''.

Taким чиtlolvr Леся Укpaiнкa ще зМaлкy Po-
3yl\{ iдaся нa питaнняx кyльтyPи лiтеpaтypноi
мoви й ii uистoти, i всi li ПvlcaНr1я зaв)rсди писaнi
нaйкpaщolо ЛiтеPaтypнoю Мoвolo. Tвopи Лесi
Укpaiнки, пpи ix гли6oкoмy зIvriстi, 3aв)к.ци Draroть
дoбipнy дoскo}raдy стилiстичнy фopмy' з кpицi
вtlкутиЙ слoBЕIиK, чoгo пPекPaснoю пaм'яткoto
нaдoBгo пoзoстaliеться ii "Лiсoвa пiсEIя'' 19lr p.
!6aюяи Пpo lсyльтypy лiтеpaтypнoi мoви, Леся
Укpaiнкa зaB)кди o}rиHa€ мiсцевi вoлинiзми, дбa-
Ioчи tIPo всеyкpaiнськiсть свo € i  мoBи. Микoлa
3epoв тaк oкP есЛIo-€ .IvloBy Л ес i .Укpaiн ки : ..Увaх<-

IriстЬ дo lraРoдньoi фpaзеoлoгii й синтaкси, Itе
зoвсiм звичaйнi дЛя нalпиx пoетiв леKсиЧнi скaP-
6 и, стp епrлi н ня .o6xo.ц vITvIс Я larlacaМL7 нap oДllьo.
гo слoBIIикa'  TlЛЬKи IIOЛегIIIyючи' oI(PидяIoчи
йoгo кoнкpетнiсть, тaкт i  oбеpеtкнiсть B y)ки-
BaI{нi нoвoтвopiь" (.Леcя Укpaiшtсa\.

Лeся Укpaiнкa гли6oкo poзyмiлa сvlЛy cJloв,a' a
Toмy Bсе fLvIЛь|IУB.aЛa пpo йoгo дoскoнzrлiсть' Boнa
xoтiдa 6 вiд слoвa:

Пpoмiнням ясllим' xви^яl\'и 6уflнимн,
Пpyлкими iскpaми, 

^еTк)чими 
зipкaми,

Пaлкими 6лискaвицями' Irreчaми
Хoтiлa 6 я вaс вислoвить' слoва!246 247
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Bплив твopiв Лесi Укpaiнки нa зpiст нaIпoi лiте-
paтypнoi мoви бyв 6езyмoвнo великий.*

3гaдaro щe й BoлoДИNlИpaС a м i й л е н к a
(1864_1925), нaIпoгo сaTИpИКa' щo зaв}кДи дбaв пpo
кyльтypy лiтеpaтypнoi мoви й дoсягaв ii в свoiх
TBOPaX.

..Пoдalr iще ryт, щo неМаllo yЧеIlих мoвoзнaвцiв
свoiми 

-нa1тс 
oвl4|vIИ сту Дi'1I\1И щpaiнськoi лiтеparypнoi

мoви бaгaтo .цoгIoмaгaJIи i i  poзвoсвi, вкa5yюuи тi
дopoги' я.I|ИNIИ BoI{a пoвинIra IIPяМyBaти. Пpо rrpa-
цIo М. М a к с и М o в и ч a пoдal{o B)Itе BиIце. B
poздiлi IХ. HaйбiлЬIII ПoпpaцIoBaB тyT oлексaндp
П o т е б н я (1835_189l) '  rли6oкий3llaBeцЬ склaднi
нarшoi МoBи; вiн эке пеpекЛaB Гolrеpoвy . .oДис.

сеto' ' .** .{ля вивuення iстopi i нarпoi лiтеpaтypнoi
мoви бaгaтo зpо6ив Пaвлo )К и т е ц ь к и й (1836_
l9l  l ) '  щo т iльки з пoлiтичних ПPичин l lе мiг стa-
ти пpoфесopoм Киiвськoгo yнiвеpситетy. Пpoфе-
сop aкaдемiкAгaфaнгел К p и M с Ь к и й (1871), хoн
фaхiвець вiд сxiднiх MoB' чиМaJIo нaписaB i для вив-
ЧенI{я нaIпoi Мoви' a /цo тoгo вiдoмий i як пoет.***
Пpoфесop €вген T и м ч е н к o (1866) нaписaв цiлy
ни3кy скЛaднеBих пpaцЬ' poкy 1896_1899 випyстив
y Кисвi дBoтoМoBий 

..Pyсскo.мaлopoссiйскiй 
слo-

BaPч , Irе.Мчo пеpеклaдiв з евpoгrейськиx письМен.
никiв, мiхс iнrпим' IIеPекЛaв ..Кa.певaлy' ' ,  

фiнськy
нapoдI{y еIIoПeIo' a poкy l930_1933-гo вийrлoв нaд.
звичaйнoi цiни зa йoгo pедaкцiсrо ..Iстopинний

слoBник yкpaiнськoгo язикa' ' ,  т. I. f loдaм iще дo
цьoгo' щo в Cлoвt|ИКу 3a peдaкцiеro Б. фiнuенкa

* !llв.: Iв. o г i с н кo. Чoтиpи пoемi Лrсi УкpaТнки // ..Piднa
Moвa'. .  l938 p..  Ч. 4, 5 '  7,8 '  I  l  i  t2.

** !ив.: К. Ч ехo B и ч. oлeксaндеp Пoтебня, yкpaiноький
мислитель-лiнгвiст. Bapшaвa' 183l p. .{ив. iще: П. М. П o П o B.
.(o xapaктеpистики нayкoвoi дiяльнoстi o. o. Пoтебнi //..Paдянськr
Лiтеpaтypoзнавство' ' ,  |947 p.,  кн. 7_8, с.  l15_134, Киiв.
*** Життепис A.e.Кpимськoгo див. y ' 'Зaп. BУAH' '  l9 l9 p.,  т.  I .

.цy)ке бaгaтo мaтеpiялy ТиMчelrкoвoгo. Poкy 1893-
].898-гo вийrпoв 4-тoмoвий ..Cлoвap poсiйськoукpaiн.
cькиЙ,'M. Ум aн ц я (Миxaflлa Кoмapя' 1844-1913)'
щo стaв цiнним y poзвoi IraшIoi лiтеparypнoi мoви.

Нa зaкiнчеI{Ilя цьoгo poздiлy скaжy ще й пpo
poзв.iй yкpaiнськoi нayкoвoi МoBи. IIпoв вiн.y нaс
3oBсiМ неHopмaJIЬнo, бo }I(' як ми 6aяили' poсiйсЬкa
влaДa зaB)к/ци 3a6opoняЛa нayкoвi пpaцi yкpaiн-
ськolo Мoвolo. З 1882 polry B Кисвi зaчaв Bиxoдити
нayковий мiсячгrик ..Кiевскaя Стapинa,,, zUIе 3 yРя.
дoвoгo пPиМyсy МyсiB МiсTити стaттi тiльки poсiй-
сЬкolo МoBolo.

Poзвiй I{ayкoBoi МoBи B бi.rrьIпoмy poзмipi poз-
ПoЧaB у ГaлияинiПPoф. o;rексaндp Б a p в i н с ь к и й
(|847_1927). Рoкy 1885-гo вiн пo6yвaв y Кисвi i нa
нapaдi киiвських yчеI{их, гoЛoвнo з B. Aнтoнoви-
чеМ' yкЛaдeнa 6улa ПpoгPaМa ..Pyськoi Iстopиuнoi
Бiблioтеки' ' ,  i  oбмipкoвal{a 6yлa гoлoвнirпa пo-
тpiбнa теpмiнoлoгiя. Pirпeнo 6улo лpиilняти теpмi-
ни Укpaiнa*Pyсь, yкpaiнськo.pу ськиЙ як ПpoTисTaB-
ЛенIlя дo Bеликa Pyсь, ве.пикo-pyсЬкий (теpмiн
Укpaiнa-PyсЬ зatlpoвaДив y 1860 p. П. Cвенцiцький).
I з 1886 Poкy пoчaЛИв:4хoДИTИ гpyбезнi тoМи..Pyсь.
кoi Iстopиuнoi Бi6лioтеки'', пеpеклaд нa yкpaiнськy
МoBy кPaщих Пpaць Пpo УкPaiнy ГoJIoBнo з MoBи po.
сiйськoi, PaзoМ 24 тoми. Пеpeклaдaяaми 6ули в
6iльптoстi нaдднiпpянцi, пo.насти .ГaЛИчats|И. L{я ве-
Ликa rстoРичЕ{a енцикЛoПеДrя IIoМ1тнo спpичиниЛa.
ся Дo poзBorо нaшroi нayкoBoi МoBи. з 1897 poкy Bи-
.цaI{ня Бiблioтеки пеpебpaлo Hayкoве Тbвapиствo y
Львoвi, a pе/цaктopoм ii стaв гoЛoBa йoгo М. фy-
tпевський.*

248 * М. К o pдy 6a/ l  , ,Укpaiнa,, ' |928 p.,  кн.5, c.50 5l . 249
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A з 1892 Рoкy y Львoвi гIoсTaлo ..HayIсoве Тb-
BzrPИстBo iмснi T. ШIсвченкa'', тr1o вiдpа:]y пoпp()-
BaДилo )кBaBy нayкoBy IIpaЦIo в бaгaтьox свoiх
Bиl{aннях'  aJrс I{a MoBy Boнo сПеpIIIy зBеPTiUIO МaЛy
yвaГy _ пoва.rкнoI мсrвrroi pедaкцii не бy:lo, а вченi
:звичaйнo ЦИс'1IIИ нечис1-oIo yкpаiIrськoкl мoвoro. Ta
Bсе_тaки сo' l 'нi видaнь Львiвськoгo Hayкoвoгo Тbва.
pисTBa сиЛьIIo ЗaBan|<ИЛИ в iстopi i РoзBo}o наrлoi нa-
yкOBoi n{oви, ГoтyloчИ I'РyнТ Для oсTaтoчrror.o виpo6-
лсIII{я II.

Кoстpy6a.гoтo 6y;ra й мoвa нarrloГo нaйбiльrшoгo
iст'opикa Михaйлa l.pyIlrевськoгtr, i  тaкoкr t}oнa Пo.
ЗOсl.aJlaся й тoдi, кo.rIи вiн пеpенiс свolo ПpaцIo Д()
Кисвa, - Мoвa ця 6yлa ПсpеI]oBIIеlra зaхi2цнoyкpaiн-
сЬкиMи гoвlРI{oBиМи BиРaзaMи й фopмaми' I{езнa.
ниМи в схiднiй Укpaiнi. Aле все.гaки Миxайлo Гpy-
шtевt.ький. що 20 лiт самoвiдДaнo ГoJIoByBаlt  y нTш].
свo(. lо глибсlкс l  ц iннoкl IJсе}I(ит.I € I roю гtpaцсro, дoвiв
yсьoМy нayкO|]oМy свi. l .oвi, щo yкpaiнсЬкa п4oвa 3Дa1'
нa бyти МoI]OК) НaуКИ' як i всi iнlпi мoви, i  71iлoм зa-
беlrпечив yкpаiнськiй мoвi пpaвo гpoМa/(ЯнсTвa в
rrayl4 i .  Bлaсне М. Гpyrпевський 3 ПoJIoвИни 1890-х
prlкiв 6yв гoJIoвI{иM зtr 'я:зкoBим мiхс Гa;tи*tинolo тa
Уrсpаiнolo aж Дo свoеi спrеpтi.

!ля на. l lе>кнoгo Рo:}Boтo свt lс i  нayкoвt l i  мoви
Укpaiнa не N{2UIa гoлoвtto.t oснor]I,1 - IпI(OJIи, a ToМy
МOва Ця pol]IзиBaЛaся нс opгaнiз()Baнo' РoзRиBaлaсЯ
:зуcИЛЛЯNIИ oкPeМих olIиI{иць' a нс iнститyr1iй. Нay.
ксlвa теpмirrо;loгiя знaх()l{иЛaся B l i OчaTкo'.orиy стaнi,
бo lrIroв )ltс TztI(и Boнa нс Мaлa )ки1.т €Bих OсIIoB Дл,I
свoгo виpoб-l lс i rня. I  т i ;rьки з 19l7 poкy, a oсo6ливo
з РOкy 19lB-гo, кoли lrOсTaЛa l{сзlulе)кнa Уrсpaiнськa
l{еP)кaBa t l . 6yли зaклaденi вищi yкpaiнськi l l tкoли з
Укpaiнськoкl AкaдемiеЮ I{ayк н:r uoлi, тi. l tьки 3 тoгo
Чaсy :]aЧaBся Й 6уйний poзвiй yкpaiнськoi наyкoвoi
МoI}и. I нa сr 'сlгoднirпIriй День МOBa ця чzrс't 'o вх{е -
зРzl l]кoBa лiтеpaтypнa МoBa.
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11pедстaвIrики yкpailrськoi нaуКИ не тi.lIьки дo..

сJIl/()I(yBaJIи yкРalнсЬкy МoBy' aJIе И JJoBoДИJIИ tlpo II
сaмoстiйнiсTь, Hе3aJrеrкнiсть вiд iнrлиx мoв. Пo-
чинaloчи вi.,t М. Мaксимoвичa' Дос-lt iДи нa71 yкpaiн-
сЬкoIO MoBoк) IIе спинЯIотЬся й .]tO сЬoгoДIl i .  Мaлo
тoГO, yкpaiнськa l{ayкa RL1po6лЯЛa й iдеолoгiю yкPa-
iнсr,кoi мoви й сiялa i i  свoiМ слyхачaМ Чи tlиTaчaМ.

Тaк нaItpиrtЛa.ц' наIII слaвgий iстopик Boлoди-
миp A н т o II o в и ч ( l834_190t]) зaвхiди l{OBo.цив
пРo ol(pеМirlrнiсть yкpaiнськo' i  кy-l lьтypи й мoви Й
пpo неoбхi21triс.гь iм piвrrятися нa :]aхiД, a IIе IIa Po.
сiкl. A-ъrтoнoBи Ч нaBчaB : .. B плив poс: i йськoi к}UI ьT}'pи
нa yкРaiнцiв : l :r t taдтo вt 'ликий. i  ' roм1. rпкiдливйй.
Poсiйськa , ' r i r .еpaтypa сильнirпzr зa yкpaiIrсЬкy, a
poсiйськa Мoвa нal{тo 6лизькa 2цсl yIсpaiнськоi - це
збi;Iьrпyе ЕIсбсзПекy. Кo.l lи yкpairrцi бyдyть засBoIo-
вa.I 'и зaгaЛЬttо,, ltодськi i21еi й випдy кyЛЬтypv 3 TBopiB
зaхiдItьoевporrейськoi ДyМки чy)кoзеNtними, бiльtш
ДaJ|eКИ|i|I' Mor}aМи' тo вoltи не бyлyть тaк y,r.РaчaTи
своIo piднy Мoвy' qк TсIIсP. Boни бyztyтЬ н2llvlагaтися
висJIoвлIoвal 'И l l l  rДеI свorlo MOBOIO' 1 циМ сlIРияTи.
мyть i i  poзBиTкy. a pa3oМ з тим i  pозвитксlв i  p iлнoi
лir 'еpaтypи й кy.пьтypи. Hехaй МoJIo.ць Bчи1'Ься Чy-
)кoзеMниx MoI}' ЧиTa €  ( laraту нa iдет зaxiдlrоевpo-
пейсЬкy лiтеparypy - rде бyДе кoPt{снiIIIе 71;Iя неi, як
BПJIиB poсiйсЬкoi лiтсpатypи".* Це6тo, -  JIиЦем Дo
Еrlporrи в тIroРентji yкpаiгrськoi лiтсpаrypнoi мoви й
кyльтypиl

250 * ..УкpaТнa' ' ,  1928 p. '  к l r .  5 '  с.  97 98 251
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1 . HAцloнA'lьниЙ зAнЕпAд гA'tичини
Poзвiй yкpaiнськoi лiтepaтypнoi мoви в

Гa.rrичинi йIшoв ylке вiддaвнa iнIшoro дopoгoro, як в
Укpaiнi Cxiднiй, тaк сaмo йrцoв дoPoгolo кpyтoю й
теPЕIисToIo. 3a княхсoi to6vl Дo цoчaткy ХIV ст. Гa-
лицьке князiвствo чи Гaличин a gaшe)кaJla дo сo6op-
нoгo yкpaillськoгo о6'еднaння з Beликим Князеrvr
Киiвським нa нoлi, aJIe це князiвствo зaвсiди вияв-
дялo великi сепapaтистичнi l,raxv!Лvl' нa щo чaстo
скaP]киться Iпaтський Лiтoпис. Пo l340-мy poцi,
кoли Гaличпнa6улa пРи€.цнaнa дo Пoльщi, вoia нa
дoвгий vaс вiдpивaеться вiд Укpaiни Cхiднoi й пo-
TЦ1е пц pеaльнi сильнi пoльськi BIIЛиви. Кoли poкy
1386-гo пoльсЬкa кopoлiвнa Ядъиraвиftлlлa зaмirrс зa
литoвськoгo кня3я ЯtaЙлa, Пoльщa o6'eднantacя з
Литвoro, a це дzlлo змoгy всiм зaxiднoyкpaiнським
зeмляIvr 6yrvlв oднiй деplrсaвi й спiльнo твoPити сBoIo
кyЛьryPy. Кoди з кiнця ХIV ст. пoстaBaли ..pyськi''

кaнцеляpii' мoBoIо B IIиx бyлa мoвa зaxiднoyкpaiн.

сЬкa' BлaсI{е IIlвнrчIIo-зaxlдI{a' дeякими oзнaкaМи
(нaпpиклaд, з Оo6por вoлi) нa6лwкенa дo мoви бiлo-
pyськoi. oсь ця пiвнiчнo-зaxiднa yкpaiнськa (..Pyс"-
кa") кaнцеляpiйнa мoвa й poзBиtlyлaся тrт Еa мoвy
лiтеpaтypнy, й тpoxи пiзнirп, з Лlo6линськol yнii
1569 poкy стzUIa Bсеyкpaiнськoro сoбopнolo мoвolo.

Беpестейськa pелiгiйнa yнiя 1596 poкy 6iльIше стa
лiт 6улaунi€Io пzlпеpoBoro, 6o IIaРoд yпеPтo зa неIo не
йrшoв, .UIе з пoчaткy ХVIII вiкy, кoли унiя стaп cиль-
нo кaтoличvITу|cЯ, тaки пoPBzUIaся дyxoвa' a з нero й
мoвнa сo6opнiсть yкpa.iнськoгo нaPo.цy. Ta ще й y
дPyгiй пoлoвинi вiкy XVII.гo в yсix iстopичIlиx Pyxaх
Хмельниччуltlи f,l дa;ri Pyiни гaJIvIЧanr'уI 6palм мallиft

ftiл, a це д:Ulo Р'ory ixнiм гoвipкaм нaJrеrкllo Poзви-
Baтися тa зaкopiнягися. B Гa.пичинi не 6yлo тaкrо< нiве-
ляцiйнш< нapoднш< pyхiв' як тo 6улo нa Пpaвo6еpежлсi
тa Лiвo6еpеlкlкi зa чaс тaтaPщини, ХмельIIиччи}lи
(1648_1657) тa Pfiни (PoМ 1663-1687)' кoли схi.Цнoщ-

PaIIIськl гoBrPки сиJIьIIo пo3aTЧ)'Urися B сBoD< Pr3IIицлL
B Укpaiнi, як ми 6auили' нiкoли IIе пеPePивa-

Лacя' }|<vIBa нapoдIla течiя в poзвoi лiтеpaтypнoi
мoBи' чoгo IIе 6yлo в Гaличинi: тyт стaРa лiтepa-
тypнa мoBa' пo€.цнaBIIIися 3 lvloвoro кaнцеляpi йнoro,
oбеpнyлaся в пiвмеpтве .язичi€' tt zкилa arк дo кiнця
ХIХ вiкy, як luoBa.pyськa". Кoли Пoльщa B'rлиЛaсЯ
il кoли Boнa oIrиниJIaся B poсiйськиx pyкax (1793_
| 7 9 5), p o3п oчaBся Й у Гallиuинi вe ликий p oсiйс ький
BплиB, якvlЙ tли6oкo пiIшoв y нaPoдtly гyщy тa дo
дyхoBеI{стBa. ще пеpший гydеpнaтop Taлуlчиtlи
гP. ЧеPrе.Ir p. |773to пи-сzlв IIPo гzUIичaн: ..Boни tIе.
певнi нaвiть щoдo вipи, бo си}rпaтизyloть з Poсiеlo''.*

* М. B o з н я к. Як пpoбyдилoся yкpaТнськe нapoдIlе )киття
в Галичинi зa Aвстpii. Львiв, |924 p.' с. 6. Пpo нaцioнaльне пpo-
бy.Цження Гaличини див. iще кн. 2 зa 1928 p. ..УкpaТни'', всto
пpисвячеI{y темi ..Гaлицькo-yкpaiнськi взaeмини'', з цiнними пpa-
цями М. Гpyrпевськoгo, К. Cтyдинськoгo, O. Мaкapyшки,
Ф. Кoлеоси й М. Лoзинськoгo.252
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Пoльщa нiкoли не сIIиI{ялa свoiх .цorшкУльI{иx
пеpeслiдyвaнь yкpaiнсьI(oгo lrapoДy' xoн тепеp вiн
i 6уь у pелiгiйнiй yнi i  з Pимoм; нaBпaки' зaBзЯтo
po6илa все' щoб IIеPев.еPIIyти yнiятЬ IIa чистих кa-
тoликiв, a тиIvl сaМиМ i нa пoлякiв. Тbмy_тo oчi Гa-
ЛИЧvrНИ' як i iнrших слoв'янських нapoдiв' yсе 38еР-
TaJIkIcя дo Мoскви, нi6и ,,ЯK 

дo единoi мoлсдивoi
Bи3вoлитеЛьки з-пiд IIoльськoгo яpмa''. Унiятське
ДyхoвеЕIствo oxoче спPoBaд)I(yвaлo Бoгoслyэкdoвi
Книги IlloскoBсЬкoгo Bидaнrrя, й пo них i слy>килo;
i як це Ilе диBtIo' це .цyxoBеI{сTвo a)к дo сьoгoднi
пpaBить Бoгoслyлсби по пеpе.цPyкax 3 кI{иг мoс-
кoвсьt(иx' a не свoix стaPих yкpai l{сЬкиx, i  aлt дo
сьoгoднi в yнiятських Бoгoслylс6oвиx Книгax 6aчи.
мo пoстaBлений нaгoлoс poсiйський;* не.цaBIIo в
Pимi видaнo Лiтypгirо Iвaнa 3oлoтoyстoгo' aЛе
цrЛKoм зa тeкстoм lvloскoBським' a Ilе нaIIIиIи стaPo-
yкpaiнським. Усi yнiятськi Бoгoслyтсбoвi Книги _
пеPедPyк 3 стaPиx МoскoBськиx' a IIе стapoyкpaiн-
сЬких BидaIIь.

oтorк, y ПoлoBиI{i XVIII вiкy в Гaлининi poз-
пoчaвся тoй пoлiтичниftpу, щo пiзнiпr ще си.llьнirше
пo IЦиPиBс я й 6ув rаaзвaниil ..мoсквoф iльстBolt4''.
Boнo, це мoсквoфiльствo, сильнo тyт зaщеIIилocя fl
сIloчaткy мzUIo зa сo6oю 6iдьпriсть нapoдy тa дyхo.
BеIIстBa з €писIсoпaтoм цa чoлi. I тiльки в дpyгiй
пoлoвиrri ХIX вiкy, кoли свiтськa iнтeлiгенцiя пo-
6iльlлилacя, MoсквoфiлЬстBo пoчrulo тPoхи вивiт-
PIoBaтися' aле все-тaки 6улo сильIlим a)Iс дo oс.
тaннix днiв. A Bсe це .цoпIкyЛьt{o вiд6ивaлoся нa
poзвoi yкpaiнськoi лiтeparypнoi мoви, 6o дyxoвен-
ствo й iнтелiгенцiя дoвгo 6улитут звичaйнo пPoти
неi, i вoлiли B}l(иBaти сBoгo язичiя. [ це язинiс, yбpa-
не в фopми стapoгo пPaBoIIисy' мiцнo зaщепилoся
в Гaличинi вЛaсI{е яIс мoвa ..pyськa''.

A.пе Пoльщa po6илa сBo€, й нa xBиЛIo I{е спи.
НЯJIaсЯ' в пoлoнiзaцii Га.пичини нaвiть пo сBoiх poзбo.
Рaх7772-|793-|795 P. P.,Рке зa aвстpiйськoi влaди.
Унiятськa iеpapхiя вся спoдoнi lув;aJlaсЯ' спoлoнiзрa-
Лoся й дyxoBенстBo' й звичaйнolo мoBolo пo сBЯщеtlи.
чиx PoдиIrаx сталa MoBa IIoлЬсЬкa. oфiцiйне JIvIcтуBaН.
rrя пPоBaдиЛoся тiльки MoBoIо пoЛьськolo' пo деякиx
I{еpквaх пoльськolo )I( МoBolo Bигoлoцryвaлися й пPo-,
пoвiдi. Taким чиtloм' i в Гa;rичинi тpaпилoся те сantе'
щo й y Cхiднiй Укpaiнi: нaPoд пoзoстaвся сaм 3o
свo€Io ..xлoпськoto " мoвoro...

2. пoлol{lзAцlя гA,lичиHи
Poку I772-гo Гaличинy зa6paлa пi.ц сe6е

Aвстpiя. Пpo тяхскy спaдщиIry по Пoльщi aкaд.
М. Boзняк пиtIIе B свoiй цiннiй пpaцi "Як пpoбyли.
лoся нaPoдllе ,киття в Гaличинi зa AвстPii'' (Львiв,
1924 p'): ..oдинoкoro yкpaiнськoro iнтелiгенцiсю
6yлo дyхoвеЕIстBo, a;rе йoгo oсвiтa нe 6yлa Bисoкa.
B l783 p. ствеp.цив aвстpiйський pефePеIrт Для
спPaв Гaлиsини, щo oдин нa 30 священикiв МaB якi-
тaкi сryДii, a бaгaтo з EIиx не Blvriли нaвiть п.LIcaTИ.
Boни не 6ули в силi гoвopити пpoпoвiдей, нi вvи.
ти дiтей кaтиxизМy... Щo6 сTaTvI сBящеtIикoм' тPе-
6a 6улo тiльки вмiти пo-пoльськи тa читaти il пи.
caтй киpиЛицero'' (с. 3-a). Ciльський сBящеIlик
мaлo чиМ piзнився вiд селянинa, po6ив пaнщинy, i
тiльки poку |777-гo звiльнeно йoгo вiд неi й вiд
iнrшиx двipськиx фiзинних oбoв'язкiв.

Пpo пoвнy пoлoнiзaцiro yнiятськoгo дyхoBетI.
стBa й iнтелiгeнцii яскpaвo пиIIIе тoй )Kе aкaд.
М. Boзняк y нaзвaнiй пpaцi:

.,Д,yхoвенствo звичaйнo вiдбилoся вiд нapoдy,
гoBoPиЛo пo-пoльськи й нapiвнi з дiдичем i lкидaми
BикoPисToB}ts:шo нaРo.цн i мaси. Р aз 6yв випa.цoк' щo
сеЛЯt|Иt| o6винyвaтиB сBoгo пaPoxa пepед Кoнсис.
тopiеIo, щo не хoче Bи.цaтийoмry NIеTPики йoгo бaть.
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кa. I oбBиIryBaчеI{ий пaPox 6opoнився пеpед Кoн-
систopiеrо тип4' щo Biн ..не в сr,uri пеpенитaтй дaвньoi
метPики' писaнoi пo?yськи' бo в rпкoлax вчився вiн
пo-IIoльськи, пo-нiмецьки' aле по-yкpaiнськи йoгo
нiде в Галичинi Ilе вчили...

Бyли uaси, щo yкpaiнськi 6oгoслoви тiльки в
oстaннix Poк;rx свoiх нaщ.пoчиIIaЛи в.Чи|TI4ся. тPoxи
ЧИTaTvI IIo-цеPкoBI{oслoв'янськи й пo.yкpaiнcьки,
щo6 6oдaЙ мoгЛи вiдvитaти Cлyж6y Бolкy з цеPкoB-
ЕIиx кI{и)кoк. Мoлoдi пaPoхи гoBoPиЛи пpoпoвfii a6o
спoвiдaли Taкolo кaлiченorо МoBoIо' щo Iх пapoхiя.
ни a6o Мaлo щo' a6o цiлкoм ix не poзyмiли. fЪкoли
yкpaiнський священик ЕIе знaB нi гЪвopити, нi vитa-
ти пoткpaiнськи. ТIIoб мoгти вiдпpaвити Cлy>к6у
Бoxy, дaBaB пеpеписaти весь C;ryхсе6ник57 лa'й'ci.
кими бyквaуИ' a пpoпoвiдi в цеpквi гoBoPиB IIo-
пoльсЬки... Як низькo Bп:UIo щpaiнське дFxoBеIIстBo
(yнiятське), дoкaзyе те' щo.t8зо p. зaitlr^Лa пoтpе-
6a видaти Cлoвникa, де цеpкoBlr6слoв'янськi сjтo-
Ba пoясIIеIlo пoЛьсьI{ими. II{o це не нaси Пoльщi,
a Aвстpii, Bидкo бyлo тiльки з пoстiйниx нapiкaнь
YP"дy, щo yкpaiнське (yнiятське) дyхoвеIIсTBo не
пlДДеР)rry€ сlлЬськиx l{aPo.цниx rшкiл i B них ЕIe BчитЬ
дiтей.. .

FIечисленнi ypядники yкpaiнськoгo пoхoд)I(еI{.
IIя ooялися пPизнaBaтися дo свoсi нapoднoсти. B
I{ayкoвих зaведенIrяx rrixтo з yvителiв i пpoфесopiв
не скaзaв нi слoвa пo-yкpaiнськи. Пoльськa мoBa пa-
FlYв.aлa с-кpiзь.пo д.oМax oсвiчениx yкpaiнцiв, y Кoн-
систopii, семiнapii, нaвiть пo свящёничиx .цollax.
Taким poбoм y гpoМaдськiм rкиттi все бyлo пo.
пoлЬськи' Йкoли xтo з oсвiчениxлroдей зaioвopив
дo сeляI{иIIa a6o дo нихсчoi пPис/r}ти лaМaнolo yкpai.
IIськoIo МoBolo' тo це в)I(е булaьellикaлaскa" @. a04T)... €пискoпaт i митpoпoлiя цiлкoвитo 6yли спЬ.
дoнiзoвaнi , TЯrЛkl Pyкy пoлякiв, гoвopили i писaлvl
тlЛьки пo-пoлЬсЬки' a пo.yкpaiнськи нiчoгo не вмiли''
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(тaм сaмo, с. 20). oсoбливo lvloЕlzlxи BaсиЛiяни сI(o.
po зoвсiм пoкaтoличиJILI.сЯ,3a6УI|и Bсе сBo€ piдне й
3aвE(ди нaКЛaДaJIvI З IIoЛякaми' a нaвlть oPzlЛи чиtI.
ниttyД.iл y пoльськolvry пoвстaннi 1831 poкy. Пpи
тaКиx yl\4oвax yкpaiнськa лiтеparypнa МoBa не мaЛa
Iсo.цнoI 3мoги po3BиBaтися' - BoIIa тlЛьки-tlo )I(евpr-
лa. I це тoдi, кoли в Укpaiнi в)I(е гoJloсtlo спiBaB
T. TtTggчg'Iс....

Пoляки 6езмipнo BиIraPoдoBл |oBaлvl в Гaличинi
yкPaiнцiB, a Pим, 3aB)I(ди oпaнoBaний пoлякaми,
нiкoли Еrе зaстyпиBся зa yнiятiв. У вищеrraзвaнiй
пpaцi M. Boзняк PoзпoBiдa € ,  як Poкy 1816.гo в Пе-
pемиlплi пoстaлo *Toвapиствo гaЛиIIькиx yнiят-
ськиx сBященик1B дJIя пoIIIиPенllя oсвlти и кyльтy-

Pи сеPед вipниx нa пiдстaвi xpистияIlсЬкoi pелiгii''.
Cвiтськa в.ЛaДa зaтвеPдилa це ToBaPистBo' aЛe IIa
IIьoгo сиJIЬIlo lнaКИЁIУв'cЯ' Pим i зaбopoниB пpaцю
(с. 33-35). ..He пеprший це й не oстaннiй Paз' _.цo-

дa€ aBтop'_ rroдyв мopoзний вiтep iз Pимy yкpaiн-
цям B oui. I{е,Цyхсе цiкaвий дoкyмент Мaчyulиlloгo
(щo6 y:кити лaгiднoгo слaBa) тPaктyBaIIня yнiят-
ськoi цеpкви з 6oкy Pимy Цiлими вiкaми'' (с. 35).

Пpo те сaме свiдuить i д.p oстaп Мaкapyrшкa:
..B Гaличинi, в дoмi yнiятськoгo дy,(oвнoгo BсевЛaд.
rro пaIIyBaли пoльськo.IIIляxетсЬкl зBичaI' IIoльськa
мoBa, a нaBiтЬ пo.цекy.ци й пoльськa нoIшa'' (oсoбли.
вo пoлЬськi rпляxетськi чoбoти 3 BисoIсиMи xaляBa-
ми зaмiсть uеpевикiв).Bacилiяllи вB;ri{сaли себе Bи-
щиMи зa бiлe дyхoBеIrстBo' BеЛи сеpеднi пIкoли
IIo-пoЛЬськи, ..i сaмi се6е пoнyвaли пoЛякaМvli 3
yкpaiнським lrapoдolr в,ЯlaJla ix тiльки вipa тa oб-
pяд" ("Укpaiнa'', 1928 P., кн. 2' c.4|_42).

Як твеp.Цить М. Boзняк, сaМ Львiв ще в 1840 p.
"6yв цiлкoй сIIoльщеI{иЙ,, (c' |17). Пo гiмнaзiяx дo
1867 poкy lvloвolo нaBчaI{ня 6улaмoвa нiмецькa. Пpи
тaкиx ylvroвиIrax тPyдtlo гoвopити IIPo Po3витoк сBo€I
лlтеpaтyPнoI мoви.256
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Aле aвстpiйcъкиfl yPяд xoч i як нaклaдaв 3 пoдя.
кaми цiнoro yкpaIнцiв, пPoтe мyсiв дaти й ..pyсинaм''
нaцioнaльнy BoлIо. Пoмaлy цoстaBaли в Ihдичинi
yкPaIнсьI(r пII(oли' IIoстaBaдa свiтськa iнтелiгенцiя,
l це влaсЕIе BoI{a Пpoбyдvlлa ъ |altининi нaцioнaль.
нy свiдoмiсть, i пoвoлi IIoтяглa 3a сoбoЮ й .цyxoвен-
ствo. Caме-д}D(oBrнстBo 6улo не в силi вiдpoдити
Гaлиuину,6o пpoти цьoгo 6уъPим, oпaнoвai:ий пo-
ЛЯI<aI!I|4.

3. lt'yP lv|l)к yкPAiнoю Й гAличинoю
. Пoмix Укpaiнoю й ГaличиIlolo цiлими

BlкaМи тBoPився ruryvний непеpехiднИй щP, гoлoB-
rro дyxoBl{ий. Bелaся зaв)I(ди сvIЛьIla й yпеpтa aгiтa.
ц1я пpoTи-Ilp-aвoслaвiя, a тoМy й щpaiнцi 6ули"cxиз.
Мaтикaми". 3нoсини з Укpaiнoю пpoвaдиiи тiдьки
oкpемi oсo6и. УкpaiнськиМи тBopaми з-IIoзa цьoгo
кopдoн-y не цiкaвилися. ..Tвopи ITIg3чgцIсa Зt|aIIуI
тoдi (l850_l860 pp.) хi6a (oкpiм M. TIIarцкевиua) iз
)l(иBих Baгилевич, ГoлoвaцькиЙ, Устияtt{oBич тa
Лисaк, Глинський тa п{aJIO xтo бiльrпе з писЬMен-
никiв. Pедaктop..Cлoвa'' Б. !iдицький, без сyмнiвy,
oсвiчений тa oчитaний чoлoвiк, не вмiв 6aгaтo скЬ-
3aти пpo ТIТевченкa, мiстив xибнi, нетoчнi вiстi
нaвiть пp9- 1i-oгo твoPи 

' 
_ свiдuить aкaд. К. Cтy.

динський -("-Укpaiнa'', -lg28 p.' кн. 2 с. l3). oсь тol,тy
нa смеPтЬ LПeвченкa..CлoBo'' EIе спPoМoглoся Пo.цaти
нaвiть бioгpaфii йoгo, бo нiчoгo нЪ знaлo пPo BеЛи-
кoгo пoеTa (с. 9). B piuницIo пo смеpтi [ПЪвченкa
МoЛoдь сJryжkIJIa пalraxи.цy пo дyrшi пoеTa' 

'rЛе 
пopт-

Pетa йoгo не знaйrшди пo цiлoмy Львoвy! (с. 1B).
Pедaкцiя ..Bенepниць" (1863 p., u. 10) вlvIЯcl:rwlaце не.
знaIII{я lТIggчgцц9gих твopiв y Гaлининi вiдкpитo:.A пpецiнь € y нaс ще тaкi iloди, щo стp.rхaЮться пo-
клoI{итись Bеликoмy Генiсви (tПевнёнкoвi), _ кa-
эк'/гь, бaчитe, щo вiн пPoтивI{ик Мoскви, тa Bсе-тaки
пPaBoслaBниЙ, тaK де )I( y KaтoлицЬItoмy пaнствi

клoIIиTись IIPaBoсдaвI{oмy fенiеви?'' (с. 30). Poкy
1865-гo вi.цкликaнo y Льв6вi aкaдемilo ц6 ITIевueн.

кoвi нa }IсaдaнтIя митpoпoлii' a пPичиIly цьoгo Pе.
дaктoP 

..Cлoвa'' 
,цo6aчyвaB y ..нiкoтopoгo 

Poдa yЗ.-
кoсePднoсти, с якolo сMoтPит oднa чaсть стaPшoI
Pyси нa пPaBoслaBIrий xaPaктеP веЛикoгo пoетa
Укpaiни'' (c.22).^ 

Haслiдки дyxoвoгo вiдяyхсення Гaлиsини ьlд
свo€i МaтеpiУкpaiни чеPе3 ii пpaвoслaвнiсть 6yли
стpaIшнi дiя Гa.лиsиlaи _ вoтIa нaцioнальнo сильнo
вiдстaлa. Д-p ЛoнгиIr Цегедьський. пипIе п-Po це:
..Пoлiтичнekиття нaпIoгo нaРoдy вi.ц чaсiв Хмeль.
ItиччиIlи зoсеPедилoся тiлькй нa Укpaiнi Haдднiп-
pянськiй, i тaй кипiлo вo1lo дOBIIIий чaс дy)ке силЬ-
*o, ,цoк' йoгo не to6ИЛvI Петpo I тa Кaтеpинa II.
Taм, нa Укpaiнi, виpoбилaся нaцIa нaцiolraльrra
свiдoмiсть i пoдiтичнa /\yуIКa, тaм )I(иЛo пoстiйнo
зМaгaIIIlя Дo lJIyКvI всiеi Pyси.Укpaiцy B o/цнy нaцio-
IIальI{y не3'lле)rснy деP)IсaBy. Taм, нa Укpaiнi' зaчaлo.
ся тaкo}к нarце IIaPo.цне вiдpoдlкеllllя нa цiлих 50 лiт
скopirпе, як y Гaлйнинi. A Гaличинa вiд чaсy xllrеIIЬ-
ниччини пPяIvro зaBмеPЛa нa дoвгi нaси. Haцio-
I{aльнe Pyське )lсиття в Гaличинi сTaJIo' a рpaiнськa
нapoднiсть зaхoBaдaся лиrЦе I{есBiд,oMo B мaсaх теM-
I{их IIaнщизItяних xЛoпiв, i тo тiльки тolvty, щo ляxи.
IIUIяxтa Ilе маJlи хлoпiв зa Jrroдей, тa нaвiть Нe Д6aJIvI
B тиx чaсax пpo те, якoIо Мoвolo гoBoPять тi xлoгIи,

тaк як не д6aёться' якиМ гoлoсoМ pеве po6yяий вiл.

Кoли oтхсе Укpaiнa лсилa мaйxе 6eзпеpеpИв.11vlllл

нaцioнaльним xситтям, Гaлиlинa дoвгi .raси бyлa

МеpтBa. Ha чiм стaлa вoнa 3a чaсiв xмельниччини'

'uЪi' 
стoяJIa.цo IIoЛoBиI1и ХIХ вiкy. Гa.пиvиНaЙ|nЛa'

oт)ке, нa сaмiм кiнцi нarпoгo нaцioнaльнoгo Po3-
BoIо''.*
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* 3вiдки взялися i щo знaчaть нaзви Pyсь i Укpaiнa. Biнiппег.
|9|1 p., С. 71_.I8.
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4. нAц|oнA,lЬнЕ
B|дPoдxЕння гAличини

Ясним пpoмiнем.y Цiй темнoтi 6yв Iвaн
lVl o г и Л Ь 11 k| ц Ь к и йI (|777-|831), пеpемиськpltt
IсPидoIIIaнин, який лlo6иь свolo piднy мЬвy, й poкy
l829-гo нaписaв ..Bъдoмoст" o pyЪкoй' 

"'iцъ,,, "*Ьй ьиЙцlлa,цPyкoм' :lле пoлЬсьI(olo мoBolo' й нa свiй
Чac NIaJIa нeмallиЙ BплиB. Аде гoлoс Moгильrrиць-
кoгo B 9б-9poнi 

.pyськoi" мoBи пpoJr}rнaB гoлoсoм EIa
пyстeлi, й нiхтo йoгo не пiдтpимaв, i це тoдi, кoли
зa 3фyr-ем спiвaли вxе нaслiдЬики КoтляpеBсЬIсoгo.

.Tpебa згaцaти ще пеpеMиськoгo кpилoIIIaнинa
o. ИocипaЛ е в и u ь_к o г o (l801_18ti0), щo poкy
l834-гo випyстиB y _Пеpемиluлi Гpaмaтикy нi'uoi.
мoBи,.. пo.нiмецьки. Чи не вiн тaкй ви,цaв p. t83о-гo
y Львoвi ..Пpиpyvньrй 

слoвapь слaвенo-п6 льcкvtй,,,
_ тo бyв чaс сиЛьIIoi пoлoнiзaцii дyxoвенствa в Гa-
лининi, i для йoгo пoтpе6и й видpyкoвallo цьoгo
Cлoвникa. Aвтop скapx(итьсЯ, Щo гaдичaIIи 3a-
oyBaloтЬ сBoIo.цaBIIIo мoвy, й дoдa€: 

..Пpиниrтy сегo
сМrгнoгo явленiя въ нaIIIемъ пpoсвъщеЪЕoмъ Bъцъ
знaйти (пoстинь) мo)Iснo пo чaсти въ пpезиpaнiи
Bлaснaгo язЬIкa' a oтдaнiи ся сo Bсъмъ чyxtесTpall-
IlьIмъ язьIкaМъ. Ho извеpгъ €стестBa €стЬ стЬI.ця.
щiйся язьIкa.{ъдoвъ свoйxъ!'' *

Гaлицький сBященик o. ЙocилЛ o з и н с ь к и й
(1807-1889) тaкoж lсoхaвся в нaцriй нapoднiй мoвi,
й видaв y ПеpемиIшлi poкy 1846-гo фajaтию7 7\, aлe
зIroвy пoльськolо Moвolo.** Як 6aчимo, зaкликaloть
лlo6итуl свolo "pyськy'' мoBy' zrлe кличyть пo-пoль-
ськи чи ЕIuшeцьки.

Ta нoвi iдеi тaки cутIyЛуI 3 цяllцпiпpянськoi Ук-
paiни в Гaлиuинy i пorvraгy зaпалIоBaли oкPемих oди.

]^.Дl^". пpo цe мoю зaмiткy в..P iднiй мoвi ' ' ,  l937 р.,  ч.5,c.221-224.
** Див. o. М a к o в е й. Tpи pyськi гpaмaтики. Львiв, 1903 p.

ницЬ. Tpи мoлoдиx пaтpioтичIlиx свящеIrики _

Мapкiян IШ a ш к e B и н j tвtt-rв+3), Iвaн B a г и -
Л e B vlv ( l81l .1866) тa Якiв Г o л o B a ц ь к и й
(1814-1888) зaxoдилиcя 6tля BoскPесiI{ня )I(ивoi
yкpaiнськoi мoви, яIс мoBи лiтеpaтypнoi, i в Гaли.
ниЪi. Tpи цi oсo6и вi,цoмi в iстopii, як ..pyськa тpiй-
ЦЯ,, ? йa чoлi 

.iх 
стoяв M. IПаrr'кевич. Boни cKI|aJ|vI

з6ipникa "Pусaлкa.(нiстpoвaя'', aлe й свoя дyxoBlra
tt уpядoьa цензyPи BИДaTуI йoгo не дoзBoлили' тa
IIIaЬкевич тaки iе спитIивсЯ йr видaв цьoгo з6ipни-
кa Poкy l838-гo в Бyлимi (Бyдaпештi). L{iеto "Pyсaл-
кoю !'нiстPoBoIo'' TIIaцrкевич тPoxи PoзBoPyIЦиB
сBo€ гPo}raдяI{ствo' aЛе 6iльшIе тим' щo й сaм пи-
сaB lraPoдtlolo мoBoro' пPaвдa' дy)I(е }Iечистoю. Ta
Якiв йлoвaцЬкий' як t{езa6apoм BиявиЛoся, 6yв
пpoти yкpaiнськoi мoви, як Moви лiтеpaтypнoi.
I{ьoгo uaсy Aвстpiя piIшyvе змiнидa 'сBoIo пPo.
пoльськy нaцioнaльнy пoлiтикy, tt cтaлa пiдтplrмy.
вaти свoiх..pyсинiв" сyпPoти пoЛякiв. Poкy l848.гo
в Aвстpii ьдapилa pевoлroцiя, i пpи Львiвськolгy yнi
веpсиieтi впЪpше зaсIIoBaIIo кaте.цpy-Pyськo.i мoви
й лiтеparypи, йнa неi o6paнo Якoвa Гoлoвaцькoгo.
Ha тсйь тiльки, Гoлoвaцький пiзнirце pirпyне стaв
нa мoскoфiльський бiк, свoi Bvrw|aДvl читaB язичiем
i пiзнiIшe IIе BизнaBaB 3a ItaшIoIo нoBoro мoвolo )кoд.
IIoгo пPaвa 6yти мoвoro лiтеpaтypнolo _ це lvroBa
тiльки^для дoмoвoгo вxиткy. Aлё poкy 1857-гo y
свoiй пpaцi ..Poзпpaвa o язицi lо)кЕoPyськiм'' Я. Гo.
лoвaцьйий писaв: ..I{e не сaмoxвaль6a, бo й стo.
poнськi письмеIltIики, знaвцi tloв' пPизI{aIoть нa-
Iпiй т"roвi кPaснoзByчнiсть тa iнrшi пpикмети' щo
стaBЛять ii вище пoнaд ДРyгими слoв'яItсЬкими
мoBaми. Бaндтке нaзивa€ ii нaйкpaщoro пoмiлс yсiмa
слoB'янськими, Мiцкевич _ мilк pyськиI\{и я3икaми'
Бoдянський величaс ii пoетичнiсть тa мyзикztлЬ-
нiсть, i велить piвняти ii з гpецькorо тa iталiйськoto,
Кoв6ек i МaцЪйoвський iмeнyroть ii кpaщoю вiд
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чеськoi' Paкoвецький' >кaлyе, щo BoI{a I{е сTaлa
пaЕIylo-чolo в цiлiй Poсii, a poсiйський письменник
laль-Лyraнськцil пPизIra€ iй пеpшreнстBo IIа{ вели-
кopyським нapoднiм i книxним язикoпt''.*

Taк писaв Я. Гoлoвaцький зaмoлo tУ' aлe незaбa-
poм зoвсiм пеpейrшoв нa poсiйськи:й 6iк.

I вкiнцi "pyськa тpiйця'' тaки poзЛетiлaся: дo-
IIIкyльI{o 

a.PjS"]дy'aний свoiми o. iIIaцrкеBич paнo
пoмеР (tr843)' Гoлoвaцький пiцroв нa слyлс6y pЬсiй-
cЬI<у' a Baгилевич _ нa сtryж6у пoльськy (стaв pедaк-
тopo}r пoльськoгo rкypнalry)... Мoсквoфiльствo й
пoлoнoфiльствo.гyстolо теМpЯBolo пoкpивaли тoдi
всrо Гa;rичиrтy, i цiсi теI\{pяBи нe мiг oсвiтйти слa6eнь-
кий вoгник lT[aцrкевичa. I це 6yлo тoдi, кoли в
Уjput'i гoЛoсIlo спiвaв pкe T. LШеЬнeнкo, _ aле вiн
бyв ..схизмaTИK,,, тoмy ,Цo йoгo вiщoi 6aндуpи ь Гa.
личинi не пpислyxaJlИсЬ i вiн ryт якoгoсь IIIиptпo-
гo BIIлиBy дoBгo не мaв.

Язиviем, aле 3 BелиKoro дoмiruкoIo свoсi мiсце-
вo.i мoви, ПИcaJIvI щe письtvlенIlиI(и й пoети: o. Ми.
кoЛa У c T vI я 'I{ o в и н (1811-1ss5) тa o. Aнтoн
M o г ил ь I{ и ц ь к и й (rs l1_1s?3).

кapдинaЛ. [ензypy пpoBaдиB йoгo poдив o. Bене.

дикт Левицький. (tzвэ_tвьt), pектop Львiвськoi
дрoвнoi семiнapii, _ цей чaстo зllyщaBся з yкpaiн-
.iкo.o слoBa. Taк, вiн EIе .цoпyстиB дo дPyкy з6ipки
IIеpеIсЛaдy пoезiй Aнaкpеoнтa. Poкy l835-гo цeн.
зyfa зa6o! oI7ИЛa збipнйкa М. IIIaшкеBиvа ..3opя''

(i вiн пp6пaв) тiльiи тoмy' щo rtиcaниil yкpaiн.
сЬкolo мoBoro.

B УгopЩинi uенqpa бyлa ЛегцIa' тor.лy ..щpaiнськa

тpiйця'' пoстaнoBиЛa BидPyкyBaти свoгo слaвнoгo
з6ipникa ..Pyсaлкa.{нiстpoвaя" в Бytaпеrштi i poкy
1856-гo в гpyлнi ,,Pуcaлкa', виЙшlлa нaклaдoм 1000
пpимipникii 1нa нit зaзнaчений 1837 piк)' aле в
tй'oй"y o. B. Левицький ii нe /цoпyстив i 800 пpи-
тvripникiв ii знищили' a нa.ц М. ITTaцrкевичеМ yPяДиB
сyiopе слiдствo. Biн же poкy l844-гo зa6opoнив y
Львrjвi пеpе.цpyк ..Мapyci' ' Квiтки-oснoв'янeнкa,
нi6и зa нeЬнaний y Гaлияинi пPaBoпис тa ..II^е.зpo-

зyмiлi гaJIичaIIa}r нaдд'iпpя'ськi ълoвa''. Poкy 1847.гo
сiм митpoпoлит Михaйлo Лeвицький скoнфiскyвав
пaнегipйкa A. MoгильI{ицЬкoгo нa чrстЬ aвстpiй-
сЬКoгo apхiкнязя, скoнфiскyвaв BиклIoчIIo 3a те' щo
6увлисiний yкpaiнськoк) Мoвolo' xoч свiтськa цен-
зypa дoзвoлилa йoгo ДPУIсyв;аrTvIi зa6opoнив, ..6o rк не
мo)I(нa вeликoгo дoстoйникa тaкoto пpoстoю мoвolo
вiтaти! ' ' . . .

Taкa 6улa в Гaличинi ..свoя'' цeтIзypa. o6идвa цi
Левицькi, i митpoпoлит i pектop, зaдoвгий чaс сBo.
гo yPядyBaння безмipнo нarrrкo.циЛи PoзBиткy лiте-
parypнoi МoBи B Галичинi, чolvfy гPoIvtaдяЕlстBo зBaлo

цьoгo NrитPoпoлитa ..ipoдoм", a йo.гo^ pектopa - ..нa-

вilкеним''.]. [ тiльки pЪвoлrоцiя l848 poкy звiльни-
лa Гaличtтнy вiд тaкoi Cвятo-Iop с ь кoi цензyp и. *

5. цЕнзyPн| сKoPпloHи
нA PlднE слoBo

- ^Ц.'зyPa 
в Гa-лияинi, кoли ii poку |772-ro

зa6paлaАвстpiя, тaкoхс iскyвaлa, aлe 6fлaсвoя' a не
чrл(иIrецькa' як це 6yл-o в Укpaiнi. AвстpiйськиЙуpял
пePе.цaв цеIIзyРJ yкPaiнських твopi в Cвятo.Iopс Jкiй
митpoпoлii y Львoвi, a щo ця мйтpoпoлiя 6j,лa дoкopеIIя спoлoнiзoвarra' тoп/ry тaкa ..cвoя'' цеI{зyPa нe
бyлa кpaщoю вiд vyxинeцькoi. 0сo6ливo лroцiвaв i
зIryщaвся нaд yкpaiнськиМ слoBoм дoвгoлiтнiй мит-
poпoлит Миxaйлo Лeьицькиtт ( l s 1 5- 1 854), пiзнirп

* Пpo uензypy див.: М. B о з н я к. Як пpoбy,uилoся.. . '
c .9| '92'  97'  l0з; i0о, t t+, |25: '  С. С ф p е м o в. Iстopiя yкp. пись.
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6. Iv|oсквoФlлЬствo в гAличинI
Рoкy l848-гo спaлaxнyлa 6улa в Aвстpii

pевoлroцiя, i вoнa сиЛьнo o|<P|4JIИЛa й yкpaiнцiв Ь.
ЛulчИtl'vI. Poкy 1850.гo 29. IXЪaпpo'aдхсе'o в Гaли-
чиIIr кPa€вy кoнстиryцiю. Poдилися poхсевi мpii, пo-
встaвaЛи великi Мo)I(ЛиBoстi poзвиiкy yкpaiнськoi
кyлЬтyРи. У5g1i1ui oб'еднaлиЪ 

", 'a*nЫи^.Paду 
lHa.

.ч:{1.?.:Y^, 
i l0 тpaвня 1848 p. BИrrycTИЛL4 вiкoпoм-

нoгo мalrlфестa' в якoМy' мiэrс iнrпим, зaявили:,,Ми,
PycLlнll гaлицькi, Ilaле)Iсимo дo велиKoгo PyськoгoЦaPo.цy' кoтopий oдIlиМ гoвopитЬ я3икoм i^1Ъ мiлio.
IIlв BиIloсить, з кoтPoгo пiвтpетя мiлioнa 3емлro
Гaлицькy 3aМеIIIкv€

. Hейбopo' .,Ь цьolry мoлoдий yкpaiнський пaт-
Ploт o. Bacиль ПoдoлинськиЙ вилy€тив dporшypкy
цoЛьськolo Мoвolo ..Slovo przеstгogi';, B якolиy писaB:..Пapтiя 

Чистo-PyсЬкa xoче Pyсi (Укpaiни) iiльнoi'
незaдежнoi' тa змaгa€ дo неi пpoстo,^безoгляднo, 6o
чеPе3 слoв'янщиtтy. 

l-aк, ми pуcини, i твеp.Цo вipимo
вJoскpесеH ня Pу cи (Укpaiни) вiльнoi й незалеrкнoi...
гrrщo ЕIe I\,ro)I(е здеР)кaTvI Нac вiд зaгaльнOгo змaгali.
ня.в Евpoпi. Hе зaмoвкtlеМo' хi6a Евpoпa зaмoвкне!
Э.^1l"".y" бyти вiльнi 1a-piвнi з iнrш,ими нapoдaми!
^'oчеМo oyти нapoдoм, i бyДемo ниМ неминyuе!''

rI2Д LaJIvIчИнoю сxoдилo сoI{це' aJrе не зiйшrлo.*
|.кpaiнui 

3apa3 х(е poзlилиcяrra чoтиPи пapтir (Pyсo-
кa' pyсЬкo-пoлЬськa'- Pyськo-aвстpiйЪькa t pyёiкo-
Y::Y:::I.), a це ви!149ся й нa твopеннi лiтЪiraryp.
tIoI Moви' _ в) l(е з l849 p. poзпoнaлися зaпеклi
сyпеPечки.пPo MoBy тa пpaвoпис. Cпpaвa в тoМy' щoкapпaтськi yкpaiнцi (.. кapпaтop oси. j стaли ПИ сaTvI'
щo лlтеPaтyPЦolo мoBolo Ilе Мo)lсе 6уи zкивa нaPoд-
I{a Мoвa' a тiльки Moвa цеpкoвнoсдoв'янськa. Це6.
тo' пoвoPoт дo 

..слoвеIlopoсЬкoi ' '  
мoви ХVIII ст.

(див. poздiл VII). 3нялaся )I(Baвa сyпеpечкa' i 6ara-
To пPистaлo дo .цyмки кapпaтoPoсiв. Aле як вiдpo-
ДvlTИ cTaPy мoвy? Кapпaтopyси вi.цпoвiли: o6,еднa-
тися МoвI{o з poсiянaми. I ця ДyМкa 6улa пpиflнятa
в Гaдичинi, й нapoдилoся BелиKе числo т. зв. ..мoск.

вoфiлiв' ', a Bлaсне стapi мoсквофiли вiдэкили, 6o
fIoяBИЛvIcЯ Boни' як ми бaчили Bище' ще з,цaвIIa.
Бaтькoм tloвoгo гaJlицькoгo мoсквoфiлЬстBa стaB
yкpaiнський iстopик ! ,eниc 3yбpицькиЙ (1773-
1862)' a.цo l{ьoгo цРи€.цIraJIися пpoф. Якiв Гoлoвaць-
киfr, Гупaлевин, A. ПетpyIпевич i iн. I з тoгo нaсy,
гoлoвIlo з 1851 P., свiдoМo IIoяBЛя€тЬся в Гaличинi
нoBa лrтеРaтypFla Мoвa' _ yкpalЕIськo-PoсrисьItе
язиuiс, пpaвдивий .циBoгЛяд в нaIпiй iстopii. Poкy
1852.гo циМ диBoглядoм вийrшлa ..Pyскa Читaцкa''
Д,ЛЯ НaуКvl piднoi }roви B ниrl(чих клaсaх гiмнaзii, в
якiй не пoдal{o aнi oднoгo yкpaiнськoгo письМен-
никa' a тiльки свoi. Taкoro ]к Мoвolo ъидaвaлocя й
..Cловo'' l861_1865 poкiв, в.ИДaв.aЛoсЯ МoBolo' щo.,нe 6yлa aнi poсiйськoro, aнi yкpaiнськoю, aнi цеp-
кoвItoсJtoв'янськolo' a якoIось стРoкaтoЮ МlIIIa}Iи-
нoro всix тpЬoх' 3 Maленькoro дoбaвкoIo нapoднoi
мoви''*. TaкoI )I( Мoви B)I(иBaв i o. Aнтiн Петpyluе-
Bич _ ..писaв Пpидyмarrolo tIиМ. сaмиМ...гIpaPyськolo''
мoвolo' якa' BпPoчlМ' Ilе вlдorгaJla B1Д )I(aPгoI{y зa-
гaльIto в)l(иBaЕIoгo тo.цi в гaлицьких мoсквoфiль-
ських видaнняx''.**

Poкy l852-гo .ценис Зy6pицькиtl видaв пpaцю
..Истopiя гaличскo.pyсскaгo княэIсествa'', a в нiй нa-
PoдIIy yкpaiнськy Мoвy пPoзиBa€: це 

..язьtкъ чеplrи'
язьIкъ ПaстyхoBъ' пaсъчникoвъ' фицькoвoвъ''. Тaк
сaмo й iдеoлoгivний бaтькo тo.цiшrньoi Зaкapпaт-
ськoi Укpaiни oлексaнДp Дyxнoвия (1803_1865) д^-
в.ИвСЯ IIa ЕaIIIy нaPo.цнy мoвy' як нa ..безнpaвI{yЮ'

д и tt  с ь к и й // . .УкpaТнa' ' ,  1928 p. '  кн.2, c.24.
д y б a ll Taм caмo, кн. 5, с. 44.
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.. .{ iлo' ' ,  |9|4 p' ,  н. 64.
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пPoстylo с,ry)Kaнкy' безaзбyvнy, Rzlлящyloся пo кoPЧ-
}laмъ' й пo вoльньIМъ дoyaМъ''.{<

Як цi мoсквофiли lНaJlkl poсiйськy Мoвy' якolo
tlalмat aJIvIс Я I7ИсaT И' пoкaзy€ aнекдoтичI{a 6p orпyp a
1866 p. Бoгдaнafliдицькoгo:'..Bъ oдиtlъ чaсЬ нarlиться
МaлoPyсиI{y пo-великopyсcКИ'', в якiй aBтop зa.'евняв,
щo iснyе тiдьки oдин,,pуccкifт', язик, aле двi виIvtoви.

I цим .цивoви)ItЕIим ..язичiем'' lяaвчaли piднoi
мoви й пo гiмнaзiях Гaличини 1863-1865 i iн..poкiв.
Учитель yкpaiнськoi мoви в Caм6ipськiй гiйнaзii
пpoф.-Miйський гoвopив свoiм y.rняй: ..Мoскa;ri 

дoб.
pе po6лять, щo зadopoняroтЬ нaBЧaти й гoвopити rro-
yкPaiнськи' _ я тaк сaмo зpoбив 6и в Гaличvlнi, як6vt
це вiд Mене зaле)кaлo''. Укpaiнськy лiтеpaтypy Цeй
п. Miйський звiв дo.. .  ЛoйoЕIoсoвa й ПyIпкiнa.**
3pештoro, Бoгдaн liдицькиtт y..Cлoвi' ' 1866 p. v. 59
3aявив: ..Pyсь Гaлицькa, Угopськa, Кiевскa, l\iioскoв-
скa, Toбoльскa й пp. пo.цъ B3глядo1!{ъ еTI{oгРaфияес-
кимъ' лексикaльньIМъ' литePaтypl{ьIМъ, o6pядo-
BьIМъ €сть oдrra й тaя )I(е Pyсь''...

I piдкo-piдкo, пiд чaс Bеликoi небезпеки, щo
гPoзиlla всiй Гaличинi, yкpaiнцi Йтлли тaки зaгaлЬ.
ним фpoнтoм. Poкy l859-io гydеpнaтop Гaличини
гpaф A. Гo.lryrсoвський зaтiяв бyв зaпpoвaдИTИ ЛaTv|H-
кy лo yкpaiнськoгo письмеЕIсTвa, _ i всi oднoдyrпнo
це вiдкинyли.***

7. BплИB yKPAiHи нA гA,lичинy
I як це не сyМI{o' zurе I{op.цoн пoмi:к Укpai-

нoю й Гaличинoro все зPoстaв, 6o yнiятське д}xo-
веЕIстBo всe 6iльIпе КaToIIИЧv|Лoсь i тяглo зa сo6o,o
й нapoд, - це т. 3в. ..святotoPськa 

пapтiя''. Бyв кop-

t ' 'Cемейнaя Библioтeкa' ' ,  |856 p.,  c.  З2.

^:: ц. с ly д ц tI с Ь к и й //. .Укpaiнa' ' ,  1928 p.,  кн. 2, с.  14.
.] .]* ,Див.: Iвaн Ф p a.н к o.-АзбyннЪ вiйна в Гaличинi |859 p'  / l. 'yкP. pyський Apхив' ' ,  т.  VI l l .

дoн пoлiтивний, aле виPiс iще гpiзнirпиil духoъниЙ
кopдolr вiд ..сxизмaтикiв''!

I тaк минaли й дaльIпi PoI(и' aле Гaличинa вi.ц.
po/ц)кyвaЛaся l{eквaпI{o' хoч сaм aвстРiйськиtl уp яд
.цoпoМaгaв iй, _ глyпrили це вiдpoд>кення гoлoвIlo
мoсквoфiльстBo тa пoлoнoфiльстBo 3 pимoфiльствoм.
I вхсe пiзнirш. кoли в Гaличинi l{aстaлa сBoя сиЛьнa
свiтськa iнтелiгенцiя' BoI{a спPaвy вiдpoдхсення 83я-
лa в свoi Pyки' xoч i мoсквoфiльськa тeчiя, oсo6ЛИ-
вo сеpед дyxoвеtlстBa й пoчaсти iнтелiгенцii,6yлa
тaI{и си,IьI{a arl( дo oстaннix днiв.

Пpo це ще Мapкiян TITaшIкевич з дyrшевним 6o.
лeМ писaв: ..Ми, yкpaiнцi, вхсе oдстa€Мo oд iнtпиx
сЛoв'яIl' 6o все пoчиI{a€Мo зIroвy тa спеPечa€МoсЬ пPo
фoP*y' ' . . .

Aле poзвiй лiтеparypнoi мoви IIе сПиttявся Й зa
тaкиx oбстaвин. .(ля вивнення yкpaiнськoi мoви 6a.
гaтo зpo6ив пpoфесop Львiвськoгo yнiвеpситeтy
oмелян oгoнoвський ( 1833_l894).*

Кoли yкpaiнцi в Гaличинi пoчинaли спPaBy
свoеi нoвoi лiтеpaтypнoi МoBи тa нoвoгo пpaBoIIи-
cу, ЗBИчaйнo 3чиtlяllaся 3aпеклa бopoть6a, бo
мoсквoфiли I{a це I{е гo.цилися. I дoвгi .цесятки
poкiв 6илиcя тyт зa йop (6укьa ъ), a пiзнiIIIе зa
фoнетиvний пpaвoпис' як ЕIе.цaвнo 6илиcя зa aпo.
стpoфa, i вит.paяaли нa це.' a не нa збiльIшення
КуIIьтypИ свoсi мoви, дopoгi сИЛvI, Яких i без тoгo
бyлo мaлo. Bисoкi 3pa3ки i лiтеpaтypнoi мoви, i
пpaвoписy 6yли вэrсе в Укpaiнi, a,Iе гaЛичI.ll{a 3Bи.
чaйЕro нa I{их тIе пoгo.цжувaлacЯ й yпepтo тBoPи.
лa сBo € ' xoн i гiprпе. )I(oднoгo нaвiть rvlaЛoгo пPo.
6лиcкy нa сoбopнy лiтеpaтypнy МoBy тyт pеaльнo
Ilе IIoBстaвaлo aхс дo l917 Poкy; сxi.цнoyкpaiнське
вкiнцi тyт тaки пpиймaлoсЯ' aлe 3aвхсди тiльки пo

* f lив.: B. Л e в. oмелян
1933 p. ' ч. |2, c. 444447.
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зaвзятiМ бoi тa з oпiзненням нa 20_30 лiт.* Пpи
нoвiм нaпpямi дyхoвенстBa, Щo стaЛo pilпyне лa.
тиI{-щити свolo вipy Й o6pяд, тPyдrro 6улo тут
гoвoPити пpo якy-бyдЬ вiльнy сo6opнiсть iз. .сxи3IvraTикaМи' ' .

Aле rкиття po6илo свoе. BзaсмИI1И 3 Укpaiнoю
тaки бiльпralrи Й шиplлilли. I.lензypнi yгискиЪ Укpa-
iнi все кpiпrпa;rи, й нaдднiпpянцiЪтйи дyrvlaTи IrPo
пРaцIo^y Львoвi. Poкy l873.гo з iнiцiятиви uеpнi-
гiвr{я o.пексaндPa Кoниськoгo, Щo з l862 poкy.6yв
y тrсниx взa€МиI{aх з Гaличинolo' зaсItoBaнo y Львo-
вi Toвapиствo iм. T. [IIевченкa' нa щo пoдipyвaлa
пoлтaBсЬкa .цi.цичкa €лизaветa Iвaнiвнa iз Cкopoпaд-
ських Милopадиvевa ( l832-15(27).III . ls90) s000
pyблiв (9000 гyльденiв).  З iн iцiятиBи тoгo l r(
oл. Кoниськoгo Poкy 1892-гo це Toвapиствo пеpей-
NrеI{oBaI{o 6yлo нa Hayкoве ToвapистЬo iм. T. IПев.
чеIlкa. 3 1894.гo p. гoлoвolo цьoio нTIII (i пpoфе.
99Poм iстopi i  Львiвськoгo yнiвеpситетy)*я сfaв
МиxaЙлo фyпrевський, i влaсне це HTIП тa йoгo
слaвниЙ гoлoBa' щo сaмoвiд.цal{o пpaцЮвaв ryт 20
poкiв, пo-пPaBд{иBoМy дBигI{уJIи нaцiЬнaльнe yipaiн-
ськe хиTтя в Галичинi й спpaвдi вiднoвили йoгo.

Пo кaтaстpoфi 1876 poкy oui вс iс i  Cxiднoi
Укpaiни вiдpaзy звеpнyлиcя нa Львiв, як I{a мo)K-
ливиЙ 

-ocepе.цoк кyJlЬTypнoi yкpaiнськoi пpaцi в Гa-
личинi. {iйснo, нa цей чaс пoBсталa B}I(е тУт t{oвa
yкpaiнськa свiтськa iнтелiгенцiя _ пoявилaёя yкpa.
iнськa пPе9al )IryPнaли. fpyнт yкpaiнськиЙ 6ув iу
yхtе мiцний, i тoмy Bсе' чoгo не Мo)I(ЕIa бyлo lpyiy-

'  Дич. мoЮ пpацIo . .Гoлoвнi в iдмiни лiтepaтypнoi мoви вiд
мoви^зaxiДньoy.кpaТнськoi"', див. ..Cлoвник мiсцЪвих. слiв'', l 934 p.
с. |22_|54 тa й yвесь Cлoвник Цей пpиовянeниЙ oпиcу гaлицькЬi
мoви. .Цив. мoю пpацlо . .Haйчaстiul i  пpoгpiхи письменницькoi
мoви в Гaличиtli', ll ,,Piднa Мoвa'', l936 p.

-**. Ще poкy l872.гo Iiа кaтедpy ..pyськoгo яз:икa Й лiтeратypи''
Львiвськoгo yнiвеpситетy кликaли П. Кyлirшa, aлe вiн зpiкй.

вaти B Cxiднiй Укpaiнi, ДPyкyвaлРся y ЛьBoвi мaйx(е
дo l905.гo poкy.* }I(ypнал "3opя''эв 3 кiнrlя 1880 p. стaв
пpaBдиBим всерpaiнськиМ opгalloм _ тyт ПO€.цIIаJIися
Bсi Е{aшIi сo6opнi лiтеpaтypнi сИJII4. Дo цьoгo чaсy чaсo.
писи в Галичинi скopo ПaJ\aJIvI,6o не бyлo читaчiв' те,
пеP x(е yкPaiнцi зi Cхoдy cTaJIvI мaтеPiяльнo пiдт-

PиIvryBaти пPесy' нayкy, гPoМадсЬке й пoЛiтичне )I(иття.
Aле poзвiй ЛiтеPaтypнoi МoBи йIшoв тyг yсе тa.

ки .цyжe слa6енЬKo, a гoлoвI{е _ не 6yлo тyт Po-
зyмilrня i стoти цi сi мoви.,Цpагoмaнiв-BидPуff IB^11 B
aкaдемiннoМy чaсoписoвi I. Фpaнкa ..ДPyг''59 l875-
1876 p. тpи свoi iдеoлoгiuнi ЛИcTvI' в якиx..висвiтлив
yсIo BrдстaЛrсть 1 I{е3yгaPIrlсть гaлицькol мoви' як
мoви лiтеparypнoi.** Caшr Фpaнкo писaB пpo цей vaс
(..Мoлoдa Укpaiнa'', ч. 1, с. 7), щo в Гaличинi це 6yлa
пoPa, кoли 6aчилoсЬ' щo 3aпaнy€ тип ..pyтенця'',

який знеoxoчений сBaPaI!{и пPo нapoдrriсть, мoвy й
,Цpaгoмaнiвськi iдеi, вмиBa€ pyки вiд yсЬoгo' Ilе хoче
нiчoгo Пoзa чopнo-}l(oBтиМи стoвпalvlи' щo вiдме>кo.
ByIoть Гaлиuинy вiд Poсii. Листvl,Дpaгoмaнoвa.цo Pе-
дaкцii 

..Дpy..'' пiдiйцrли дo зaпЛyтaних язикoBиx i
нaцioнaльниx пиТaнь з llеBидaЕIoro в Гaличинi еpy-
дицiеro й смiдивiстю. ,Цpaгoмaнiв з'яс1ъaв yсIo IIезy.
гapнiсть гaлицькoi лiтеparypнoi мoви, вiдстaлiсть
МистецЬких смaкiв,.yсro 6езпpинципoвiсть галицЬкиx
нaPoдних Bo)к/цrв l Iх пoлlтики' Ix.пPoBrнцrяльнy o0-
мехсенiсть y стaвленнi рpaiнськoi спpaви.***

Але все це нiяoгo I{e пoМoглo' яK tlе пoмoгЛи
й писaння пPo гaлицЬкy Мoвy й пpaвoпис Б. фiн-
Ченкa,**** Iв. Cтепrенкa, M' фyIшевськoгo йlirl.Гaли.

* Д-p М. Л o з и }l с ь к и й. Гaличинa в життi Укpaiни.
Biдень, l916 p.

** .(ив.: M. C м y x к a. ,{paгoмaнiв y бopoтьбi 3a }rapoдIlю мoвy
й лiтерarypy в Гaличияi l/ ..Кpитlкa'' 1933 p.' ч. l, с. 38-43, Львiв.
*** Микoлa 3 е p o в. .Цo джеpeл. |94З p., c. |25
**** цiнна булa йoгo пpauя ..Tpи питal iня нal ltoгo пpaвoписy' ' .
Киiв' 1908 p.
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чиIra Bпеpтo тРиМaлaся свo€i мiсцевoi МoBи' дyмoк
гIpo Bсеyкpaiнськy сo6opнy п,IoBy poзyМiти не xoтiлa,
тBoPи fllевченкoвi oсo6ливoгo пoIпиPенI{я тyт I{е
lлaлИ. II{o пеpедpyкoByвiuloсь з киiвсiкИx в.vIДa:нЬ'
IсoIlче випpaвлялoся в мoвi й пpaвoписy нa свoе. Як
я Bище пo.цaBaB' сBoя дyxoBЕIa цеErзyРa зaбopoнилay
Львoвi poкy 1844.гo пеPедPyк ..N,Iapyсi' '-Квiтки-

oснoв'яненкa. }Кypнaл ..Bеvфницi',, 
дpyкyк.lни oпo-

вiдaння П. Кyлirшa ..fl iвo.rе сёpuе'', дoЪЬв дo ньoгo
тaкy.цoпискy в ч. 39 зa 1862 piк: ..Hе смiемo зrvriня.
ти пpaBoПиси КyлiIпa TyTKvI' як тo pо6иМo 3 твoPa-
Ми нaJrrиx нaдДнiпpянсЬ.I(иx-Ilисaтелiв (для Bигoди
нarшoi стaprшoi uитarощoi лу6лики), тиМ менlIIе' щo'
яI( зI{a€Мo' П. КyлiIш не пo3вoля€ пoдi6нoi пеpемiни''.

Aпe гipIше 3po6ИЛИ Кyлiтпевi пiзнirпе. КyлiIп, пе-
PекЛaдaIочи Бiблirо з Iв. ПyлюеМ' Maв з ниМ yмoBy'
щo вol{a виЙдe I(oнче yкpaiнськoю нaдднiпpян-
ськolo- y9Рolo. Чеpез rшiсть лiт пo смеpтi Кyлiшёвiй,
poкy 1903.гo, Бiблiя нapештi ъийтлia, aле' Як зaя-
вили.Hенyй-Левицький i КyлiIпевa дPy)IЙIra Гaннa
Б_apвiнoк, сaм Пyлloй BипPaBиB пpaцro КyлiIпa й
Hеvyя Ila гaлицьке' зaпPoBaдиB тal{oх( raлицький
пpaBoпис. I{е бyлa ПPИчvII:^a, чoМy ця Бi6лiя не МaЛa
в Укpaiнi yспiхy. I це бyв тяzккий уДap Д\ЛЯ пaм'ятi
iдеoлoгa yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoвЪ: вдoмa ii не
.цoзвoлялa poсiйськa цеI{зyPa' a в Гaличинi цьoгo
пеpeклa.цy взaгa.пi ъ|e чИTaJIv!,6o зpoбив йoгo ..сxиз-
мaтик'', тa fт Pим зa6opoнив читaти видaння Бpи.
тiйськогo Бi6лiйнoгo Тbвapиствa...

_ Aб9 ще пPиклaД oстaнньoгo чaсy: poкy 1941-гo
yЛьвoвi пеPеви.цzUIи зa pедaкцiсю o. Пaнейкa..Пpa.
Boписнoгo слoвникa,' o. Iзroмoвa 193l p., _ i пo.
мiтнo пеpеpoбили ..нa свo€'', зpо6ивпrи йoгo мaлo.
вapтим.*

Cвoгo чaсy нaшI TaЛaI{oBитий сaтиpик Boлo.ци-
миp CaмiйлеItкo в листi з 7 сеpпня 1892.гo Рoкy.щo
Бopисa фiнvенкa, щo тoдi видPyкyBaв 6yв стaттro
пPo гrurицькy лiтеparypнy Мoвy' писaв: ,.Стlaси6iBaм

зa Baшry пpaцrо! Bи дaете iй тaк 6aгaтo i в тaкoмy
лобpoмy нaпpямi. BaIшa зaмiткa цPo гaлицькy IvroBy'
як BидIlo' вoзoп{ laчel7Илa гаJIичaн' щo й,цoсi гPизrгЬ
Baс тa xoтять пРoкoBтнyти. Нa IIpевеликий lкаль,
6avy, шo I{aм тpyднo 3 I1И|'rIИ пopoзyмiтися. Boни
дивляться Ira Plч тpoхи з lнпIoгo rloГЛЯДу, a llaпIoгo
пoгля.цy не хoтять зpoзyпliти. З iх пoгля.Цy Bихo.цить'
мaбyть, Taк' що якби вoля l{aПIoгo сЛoBa 6yлaтiльки
y лемкiв, тo дiялект лемкiв пoBиItе}I би стaти лiте.
paTyPI{oЮ МoBoIо' Ilе ввa)Kaloчи нa те' щo 20 мiль-
йoнiЬ гoвopитЬ 'щaлекo iнaкrшe. iм бaйдyлсе ПPo Tе'
щo 3./4,IraРoдy гoBoPить. oдrroстaйнolo й дoситЬ
вrдМ1нI{oю 81Д ниx l\{oвolot Ix дrялект 3дa€тЬся IМ кpa.

щим: тo €сть сПРaв}(ня лiтеpaтyPгIa мoвa' _

Бo нев i цiсapя вiтаесь,
I кaзaнь кaх(eсь нa aм6oнi,
Бo нев кoбiтi oсвiд'raесь
У щиpo pyськoМy сaльoнi.

II{o 6yлo нaйгipIше, тo це те' щo твoPи. yкpaiн.
ськиx письМеIlEIикiв y Гaлиvинi якoгoсь бiльrпoгo
3llaчення не IvtаJIи. i нaвiть oгIlеннe ITIeвченкoве сЛo.
Bo мaлo кoгo Tyт зaпaЛIoBалo?..x

Хoч в Укpaiнi це}Iзypa i зadopoнялa слoBo ..y*Pu-

iнський' ' , нaсильнo змiнroroчи йoгo нa ..Мzrлopyсь-

кий'', пpoте пpoф. M. I. Петpoв ще 1880 poкy вигIy.
стиB свolo пpaцю пiд тaким тиryЛoM: ..ouepки изъ
истopiи yкpaинскoй ЛитеpaTyPьI' '. A в пoлiтичнo
зoвсiм вiльнiй Гaличинi нiяк не MoгЛи пiдiбpaти
нaзBи /цля сBoгo нaPoДy й йoгo Мoви; тaк, пpaцi

* Див. пpo це: Д-p М' Б a б ю к. Як y Гaличинi poзyмiли
Шeвчeнкa l l  , ,P iд l la Moвa' ' ,  1939 p.,  ч.3; Л..( и н y к. IIIевreнкo
в Гaличинi.  Taм caмo' ч. 6.

т
s
s

L

dt

s
dt
o

oд

l-

(L
цJ
t-

,s
s
F()
o
os

o:Е
q

т
з
т
ЕФФ
o

I

I
I

I

270

* Гapяний пpoтrст прoти випPaвлення в Гaличинi нaдднiп-
pяI-lсЬких пpaць нaписaв B. Кopoлiв.Cтapий. !llв. 

..Piднa Мовa'',
19З9 p.,  я. l :  Пpo вЛaсI ly книжкy.
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oзaгoлoвЛIoBaJIvlcяl. .. Истopiя ЛитеpaтyPьI Pyскoи''oм. oгoнoвськoгo l89a p., ..Пiдpyннji.,ф" py.-
кoi лiтеparypи'' 

-31стцРця 1902 p., "Галицькo-Pyсь.
ке писЬмеEIствo'' o. Tеpлецькoгo 1903 p., ..Ha}ис
iс-гop ii yкpaiнськo-P|! 1ioi лiтеpaтypи'' iв. Фpairкa
l9l0 p.' i тiльки axс 1920 poкy нЪpейтi вlке М. Boз-
няк вiдвarкиBся нaзBaти ..[стopiя yкpaiнськoi лiте-
paTypИ,'. Мaдo тoгo, Boзняк1 дл,я дaвньoI нaшoi
лlтеPaтypи-пPaBдиBo в)киBa € сЛoвa ..yкpaiнськa''.

Т' 'y.. гIPoф. М. фyIшевськoгo 
..Iстopii Укpaiни-

Pуси,', безyмoвнo бyв невдaлий; скaжЪмo, 
'i 

oд""
poсiйсь-кий yнен:,rй нiкoли I{е виПyскaв пpaцi з ти-
тyлoМ ..Iстopiя Moскoвii-Poсii ' ' , .rи ..Мdскoвськa
iстopiя' ', a зaв)I(.ци тiльки ..Pyсскaя iстopiя' ', xou
Poсiя дo Петpa I звичaйнo зrraJlaсЯ, МoскoЁiя, Moск.
вa (пop. ..Истopiя кцязя Bеликoгo мoскoBскoгo'',
l578_PoIy' пPaця I{няЗя Aндpiя Кypбськoгo).

I в Галичинi ax дo oстaнньoгo чaсy (як нa Бy-
кoвинi i нa Зaкapпaттi) мiцнo й yпеpтo.тp.--^ё,
нaзBи Pyсц pyський, pyсvtн. Д-p Лoнгiн I{еiельський
ще Рoкy 1917.гo писaB: .,HaцiЪнaльIlolо 

I{aзBoIo нa-
пIoгo нaPo.цy € тaк сarvro дoбpе iм'я Pyсь i iм'я УкpaI.
нa. Гaлицькi yкpaiнцi цiлкoй не пoтpеdyloть виpiкa-
тися I{aзви Pyсь i PyсиII' 6o ми дoбpе знaсмo, щo тi
слoвa зI{aчaтЬ Tе сaме' щo Укpaiнa тa yкpaiнець".*

A Pим ще й дoсi 3a тPи вiки aнi piзy не нaзвaв
taJIИчanа yкpaiнцями, a;rе пoстiйЦo зBе ix pyсинaми.

8. PoлЬ lвA.нA ФPAнкA
в PoзвoI л|тEPAтyP}|oi мoви

. П"Реглядaloчи лiтеparypy Гaлиvини, пеpе.
сBlдчy €МoсЬ, щo тyт I{е бyлo письменникa, якйй
глибrше зpoзyмiв 6ивaty сodopнoi лiтеpaтypнoi мo.
ьи il зaкликaв 6и.цo неi iнrпиx. HaЙ6iльa7йй лиcъ-

- - 
* 3вiдки BзЯл,4cя й щo знa.raть нaзви Pyсь i Укpaiнa

1.917 o.

мeнник [вaн Фpaнкo (27.VIII.1856 _ 28.v.1915), поет
i вuений, мaв 6aгaтo дal{иx пеpейти нa BсеyкPaiн-
ськy лiтepaтyPнy мoвy' aЛе тoгo I{е зpoбив.* Haд
кyльтyPolo свoсi мoви Фpaнкo спoчaткy пPaцIoBaв
МaJIo' пиItIyЧи зBиЧaйнoЮ гaдицькolo гoвipкoю. Ha
фop'y свoix писaнь Фpaнкo взaгaлi звеPтaв МаЛy
yвary бo tt uaсу lra це не МaB 3a звичaйнoro B IIьoгo
iraвйo'о dyаеtiнoi пpaцi. Йoгo збipник ..З веprшин
i ttизин'' 1887 p.' щo.цo мoBи, стoiть I{е Bисorсo _ це
звичaftнa галицьI(a гoвipкa. Aле flpaгoмaнoBoBa нa-
yI€ цРo лiтеparypнy МoBy пPoте не пiruлa Фpaнкoвi
нa МaPI{е' a вiн 6yв йoгo вipниIvl yчIlеМ' i пiзнirш
Фpaнкo piшryне пoBеРtIFB y свoiй мoвi нa Cхi.ц, i стaв
бiльrце пPaцIoBaти IIaд сBo€Io мoBolo' i мoвy йoгo
нoвiIшиx збipoк, чи' сIсa)кемo' пoеМy ..Мoйсей'' не
мo)кнa й piвняти дo мoBи ..3 веprпин i низин''.

o.цин 3 кPaщиx кpитикiв Фpaнкoвиx, Микoлa
3еpoв, зглa.цх(yloчи зalla.цтo гoстpi BислoBи oл. Дo-
PoпIIсеBичa пpo ФpaнкoBy Мoвy' IIисaв: ..Taк, не мo)к.
нa зaIIePечити'.щo МoBa PaтIIIьoгo Фpaнка стpa)к-
.цa€ нa чисЛеl{Ill д1яЛекти3ми' IrpoBurцlялl3Ми' щo
в нiй зyстpiчaroться iнкoли й елементи PyтеI{щи-
ни''.**

Ta й нe бyлo звiдки Фpaнкoвi дoбpе I{aBчaтися
лiтеparypнoi мoви, бo тяrrске oтoчеtltlя в Гa.пичиrri зa
йoгo uaсy мoBЕIo нiкoгo ЕIе oкpилIoBa;ro. B мoвi йoгo
бaгaтo пoдoнiзмiв, i це не диBtIo' 6o вiн скiнчив
пoльсЬкy гiмнaзiIo, IIе мaлo й писaв llo-пoЛьсЬкoМy'
oсo6ливo 3a чaс свoеi пpимyсoвoi дeсятилiтньoi,.пoЛьськoi пaнщини'' (1887-1897). €динa лIoдинa,
щo IvroBI{o Bпливaлa нa Фpaнкa, 6yв M.,Дpaгoмaнiв,
aЛе мoJIoдий письменник спoчaткy йoгo мoвнoi нa-
yI{и не poзyмiв глибrпе.

* Див. стaттro lл. C в с н ц i  ц к o г o..Мiсце lвaнaФpaнкa
в iстopii yкpaТнcькoi фiлoлoгii' ' ll ,,!iлo',,1933 p.' зa 3l. V' l. VI
l oкpемo.

** 
'{o джeрел' |94З p.' c. 120.
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Тh Фpaнкo нaв6aч цеpекoЕ{rвaвся' як висoкo стo.
яла дrтеpaтyPнa мoвa в Укpaiнi Bеликiй в пopiвняннi
з- Гa.fiиuинoro, i мiцнo взявся й зa вивчення ii.
Иoгo пеgrпa збipкa вipIпiв, ..3 веprпин i нvт3ин',, вий-
IIIлa lбб'/ Рoкy' a Bx(е дPyге BиlцaнI{я ii poкy 1893-гo
пoет МoBllo знaчЕIo пep-еpoбив. I всi дaльrшi Фpaн-
кoвi твopи lllo,цo мoBи 6y"Y P99 сильнiпri тa кpiщi,
}1lP",g'ц, 

..Зiв'яле лИcтя...l896 p., ..Мiй iзмaiap,Ц''
i99 p.' ..Iвaн Bичrенський'' l900 i,.' ..Iз днiв *уpвi,'

]'900 r.' 
,.Moйсей'' 1905 p., "Sеmpеi tiro'' lg06 p. Ъ i".

У свoix пPoзoBих тBoPax Фpaнio пPaцIoBaB IIaд Мo-
вolo 3нaчнo МенIIIе.

Але знaченIlя lvtoви в хситтi нaPoДy Фpaнкo po-
зyмiв гли6oкo. Haд I{aшIoIo мoвolo смiялися' звучй ii
дiялектoм, a Фpaнкo нa це вiдпoвiв:

f,iялeкт... A ми йoгo нaдиIIIеМ
Miццlo Дyхa i oгнем лю6oви,
I нeстepтий слiд йoгo зaпиIueм
Caмoстiйнo мirк кyльтypнi мoви!

A в пеpeдмoвi дo ..Мoйсея'' 1905 poкy Фpaнкo
нaтхIIенЕIo писaв:

...Нapoде мiй!
B слoвi т .

I силa,, JiH}J":Тj#i1o',.u,
I все, чим мo?rrе вгopy лyx пi!няться.

.Copoк лiт пpaцIoвaв Фpaнкo нa лiтеparypнiй
IrиBi, i xoч не виpoбив сo6iЪpaзкoвoi мoви, пPoте
вalкливiсть.лi-т.еparypнoi мoвй вiн poзyмiв i свiдoмo
иlIIoв дo неI. Ivlyк слoBa спoчaткy вiн мaлo 3нaB' aле
пiзнirп сI{oпIтyBaв i всlo iх сoлoдкiсть, i всlo тягoтy
тa теpнистiсть.

.Фpaнкo виxoвyBaвся нa лiтеpaтypi eвpoпей-
сЬкIи тa oкPеМиx слoв'яЕIських l lapoдiв. Moск-
вoфiлoм вiн нiкoли не бyв, a йoгo зaявa _ ..Ми всi

pyсoфiли: Ми лIodиIvro BеЛикoPyсЬкий нapoд i 6a-
xaемЪ йoмy всякoго дo6pa, дro6имo й виyнyемo
йoгo мoвy" _ це BиIIЛиB iз пoruaни Фpaнкa дo
poсiйськoi лiтеpaтypи. I Фpaнкo бaгaтo пrpекЛa.
IlaB' НarIPИклaд, iз ПyIшкiнa.

Caм-Фpaнкo дo6Pе пiзнaв недoстaвi свoеi мo.
ви, i в пеpедмoвi дo нЬвoгo видaння ..З вeprшин i ни-
зин'' 189З Р. писaB: ..Щo в мoiх .цaвIriurиx вi-P-tша1
MoBa ще не ЗoBсiМ чистa' це ще тиlvl легче 3Po3yMl.
ти' щo я oсo6истo ПеpеxoдиB.щеякi тaкi сryпнi poз.
BитIсy (a xтo в Гaличиii не пеРехoдив iх y тiм нaсi!),.

де пalryвaлo нaмaгaння пpитлyМити IIoчyття )кивoI
чистoi Мoви' I{oтpе щe змaЛкy 6yлo в l\tеtlе сиЛЬI{o
poзви}Iуте. Ha менi в lriнiяrypi пoвтopилoся те, щo
в *ел'кiм poзмipi 6aчимo нa всiй гaЛицькo.Pyськiй
лiтeparypi: rпкoлa, гPaмaтикa й спopи язикoвi пpи-
6и лi tт.. iaкa"лaмyтили чисToтy нapoдньoi м o ви''.

B х<ивiй нapoднiй гaлицькiй мoвi дyхсе бaгaтo
вiдмiнниx вiд нaдднiпPянських нaгoлoсiв; взaгaлi
тpе6a скaзaти' п(o гaлицькa мoвa мa€ сBoIо вiдмiннy
систеМy нaгoлoсiв, i цi нaгoлoси пoBстaли-,цy)ке .цaB-
нo, бo iх стpiuaемo в aкцентoBaltиx пaм'яткaх ще
хvI-xvII вiкiв.*

З тaкишrи нaгoлoсaми гoBoPить y Гaлиuинi i се.
ЛЯ|;.v'lа, i iнтелiгент' циx )I(е нaгoлoсiв уlкивaе Й т:a.
лицькиft IIoет y свoix вipпraх. oсь чoМy гaличaниIr
звичaйнo IIе мo)I(е пPaBиЛьнo читaти твopiв нaд.

днiпpянських пoетiв, a нa.Ц.ЦнiпpянеЦь 
-* 

гaЛицькиx.
I{ьoio Ilе знaв 

'Цpaгoмaнiв, 
i хaлiвся Фpaнкoвi: .У

вaс якaсь iнrпa пpoсoдiя!'', й BисдoBЛIoBaв свoе 6a.

* .{ив. мoi пpaцi: l. Укpaiнський нaгoлoс в ХVI вiцi |/ ,,С6op.

ник стaтeй в честь aкaд..  A. И'  Coбoлeвскoгo' ' ,  Лeнiнiгpад,
|928 p., c' 444 45l:2. Укpaiнcький нaгoлoс нa пoчaткy х.vtt.гo вiкy
ll .,Зiпllcкуt vинy Cв. Baёилiя Bеликoгo'', ll, зrп. 1-2; 3. ]кpa]iн-
ський лiтеparypний нaгoлoс // ..Piднa Мoва''' l939 p'; 4. Biдмiни
нaгoлoсу гaлицькoгo вrд лiтеpaтypнoгo // ..Piднa Мoвa'', l939 p.'

ч.4 i  5.

l8*

i=
ls
is
i<
!L
!

ld l
i
l s
!dl
io
1>
I

l .б
iт

i>r
iF
i<
I(L
lцJ
IF

; \
!,S

istrР
iO

l>
itrt
iсo
l(J
1t-

i l l
tq
t<
iт

i<

з<
iт

i ' s
l l0
r (r)
io
i(L

t
!
I
i
I
1
I

i rru

I



ц

(б
s
o
б
J

:r(aЕIllя пoчyги вiprпi ..З BеpIIrиrr i низин'' в читaннi
дoбpогo читця ..i3 вatцих". Чеpез це й oл. flopolш.
кевич зBе нaгoлoси Фpaнкoвиx пoезiй ..Iпryvними'',

a М. Зеpoв _ ..нaдyмaнИNlvl'',* _ нi, це зoвсiм не тaк:
це звиvaйнi зaxiднoyкpaiнськi llaгoлoси' вiд вiкiв
тyт y)кивaнi, aле вiдмiннi вiд лiтеparypниx сxiднo-
yкpaiнських. Bсеyкpaiнськoi, всiмЪ виЪнaнoi, лiте-
PaтyPнoi Мoви .цoвгo B Ilaс ЕIe бyлo, тoмy гaлицькi
пoети rIИсaIwI ..пo-свoемy''.

Кoли 6 Фpaнкo пpийrпoв 6yв дo iдеi сoбopнoi
yкpaiнськoiлiтеparypнoi мoBи, вiн зpo6ив 6i 6ув
y uiй лiлян-ui дylке бaгaтo, i свoiм пPиклaдoМ пеpе.
PoдиB 6и 6oдaЙ мoлoдy Гaлияину, Aле тaк не стa-
лoся. БiльIIIе тoгo' Фpaнкo вкiнцi пoсвapився зi
сBoiм вiдстaлим гPoMa.цянстBoМ' i десять дoBгих
лiт ( l887_l897) 6yв . .нa пaнщинi ' ' :  змyIшений 6уь
сЛу1r-vlтv| пoльськiй кyльrypi. Ta все-тaки тpебa скa-
3aти' щo 3 чaсoм Фpaнкoвa Moвa стaлa тaки нaй-
кpaщoю в Гaличинi' чoМy йoгo твopи знaxoдили й
Знaхoдять IпиPoI(oгo читaчa i в Укpaiнi Haдднiп-
pянськiй.

9. кA]иEHяPI лlтEPAтyPнoi мoви
в гA,lичиH!, Бyкoви}|I Й зAкAPпATт!

Ta тoгo зoвсiм не Мo)кна скaзaти пpo iн-
rшиx пoетiв i письменцикiв Гaличиtlи: Bacиля
Ц y p aт a (|872), B. П a ч o в с Ь к o г o (1878),
Haтaлi i  К o 6 P и ЕI с ь к o i  (185r-1920), Уляни
К p a в ч е н к o (1862_1927) й iнIших. Пoeтi нoвелiст
Бoгдaн Л е п к и Й (1872-|941), нaпpиклад, звиuaй-
нo тaк сaМo ЕIе д6aв пpo мoвy свoix писaнь' i вoнa в
ньoгo .цrлсе IIечистa _ це звичaйнa гaJIицЬкa лiтеpa-
тyPнa-мoвa' пеPепoBI{енa пoлoнiзмaми; йoгo тpиЛo-
гiя ..Maзепa'' вapтa 6улa 6 чистiшroi МoBи' щoб чи.
тaчi вчилися нa нiй i свoеi лiтеparypнoi мoви.

Гaлицькa пPoзa в тBoРax Ioдiянa o п i л ь -
с Ь Ito г o (1884), B'ячеслaвaБyл з и }t o B с ь к o г o
( l868), щo pозpoбЛIoloтЬ iстopиннy.пoвiсть, цe
пirплa впеpед. Tймoфiй Б o p лyл я к (1863) дo6pе
зIIa€ нaPoдtly мoBy' aле }Ia лlтеparyP}тy Moвy 

-Ч9 -B:{.
6иъся.HaтoмiстьAндpiй Ч a й к i  в с к и й (1857_
1935), oсип М a к o B е й ( ls67- l925)* тa Iвaн
Ф и л и п ч a к ( 1871-1946), зaяaвIши IIvIсaTvr МoBolo
гaJIицькoIo' iдeoлoгiчнo сильIlo Pв'aJllИсЯ нa Cxiд, дo
сodopнoi лiтеparypнoi мoBи.

B гaличинi нapoдився цiкaвий IIaпPяМ y нaшriй
лiтеparypi: пvrсaTvr говipкoвоIo lvtiсцевolo lr{oвolo. як
я B)ке пiдкpеслrовaв' тyт спpaвдi iснyе кiлькa oкPе-
мих гoвipoi' сWIь}to вiдмiнниx вiдлiтеparypнoi мoBи,
a тoмy сaме сo6oro нaпPolпy€ться 6aхaння 3aфi-скy.
вaти iх y лiтеparyplrих тBoPaх. Це й зPoбиЛo ..пo-

кyтське тpio''1 Baсиль Cтефaник, Мapкo Чеpемшrи-
нa тa Лесь Мapтoвиv, щo писaли гyцyльськolо и
пoкyгсЬкolo гoвlPкoIo..Haйсильнiцrий 

з них Baсиль C т е ф a н и к
(1871_1937), щo писaв тiльки пPo селo й селян чис-
тorо гoвipкolo, сaм зi CнятинсЬIсoгo пoвiry, a 3 с.елa
Pyсoвa. eтефaникoвi мiнiятIopи-нoBели звичaйнo
силЬнo нaписal{l' зaB)Kди 3 BидaтниМ тaлaнтoм, i

тpe6a тiльки пo)rсaтryвaти, щo вiн ttе BзяBся зa 6iльпri
пoвiстi лiтеparypнoro МoBolo' 6o 6ув би ствopив ве.
ликi pенi. ГoвipкЪ в Стефaникa зoвсiм пpиpoднa piн,
бo вiн вклa,цae ii в yстa свoix селян' яких oписy€'
aвтopськi }K IIoясIIення пoдaс звичaйнoro гaлицЬ-
кoIo мoвolo.**

* oсип Maкoвeй пиcaв менi l0. ХII' |921, p.:..Bapтa б дo}lести
дo лaдy' щoб yсi oднaкoвo пy.canи.',.

* l .  див. мoto стaттк) . .Гoвipкa sи лiтеpaтypнa мoвa. Мoвa
B. Cтeфaникa l l  , ,Р iд lнa Мoвa' ' ,  |937 p.,  c.  |2|_124..Цив. iще:
l .  B е л и г o p с Ь к и й. Мoвa твopiв B. Cтефaникa |/, ,P iднa
Мoвa' ' '  1937 p.,  ч. 3. Iв. К о в a л и к. .{o xapaктepистики мoви
B. Cтефaникa. Тaм сaмo, u. 4.

*

276 * М. з е p o в.,(o лжеpел, 1943 p., с. l20. 277
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^ - - -Цзтgyiсть 
Мapкo Ч е p е м III и н a ( 13.VII.1874 _

25.v.|927) чaстo пoдaс нoBелкy гoвipкoвoto мoвoIo'
кoxaloчисЬ.y 9aмiй гoвipЦi як тaкiй. Чеpемrшинa (це
пpи6paне iм'я lвaнa Cемaнroкa) .,"6on.o знaв гy.
цyJIьсЬI(е )киття сеJIян i ixнlo мoвy, i Bсе це пoдaв y
свoiх тaлaнoвитиx нoвелax. Caй вiн 

'upoд'"." 
i

селi Кo6aкax нa Кoсiвчинi, Й гyl{yЛЬсЬкy мoвy пoлIo-
бив щe 3 дитяЧиx лiт' Йoгo з6ipки ,,кat'вп'' iэоt p.,..Bеpхoвин a,, тa,. Сe лo виrи6Ъе'' ' г^иЬaнi .. '. 'o.
ryцyльськolo гoвipкolo' Мистецьки дopiвнrоються
LтеФaникoвим нoвелaм. x

Лесь (oлексiй) М a P т o в и v (1871_19l6) нa-
poДиBся в с. Topгoвиця нa Гopoденщинi й писaв тaк
сaMo /цrялектoM IIOBели 3 сеJIянсьI(oгo л(иття, нa-
пPикJIaд, збipки ..Flечитa.rrьник'' 

i iн.

вoфiльствa. Пpo6yвaв fIvIcaTИ ЛемкiвсЬIti tIoBеЛки
ФpЬнц К o к o B с ь к и й (1885-|942)' aЛe rwlсaB
мaлo. B poкaх 1945_1946 нarпi лемки пеPе)Iсили
стpaшIнy тpaгедllo] rx вигIlaЛи з PrднoI зеМлr...

Ta тpебa пiдкpеслити, щo пеB]r9 piвняння гa-
ЛицЬкиx пoетiв i письменникiв нa Cxiд, з чaсoМ yсе
з6iльrшyвaлoсь, i ЧуIIacЯ B)ке BиPaзнa тyгa зa сo.
6opнolo всеyкpaiнськolо лiтеPaтyРIroю мoBolo'
oсo6ливo в мoлoдIшoгo пoкoлiння.

Б y к o B И 17 aдaвнo вiдipвa.пaся вiд мaтipнoгo
кopeня i чaс з |340-1527 p.6улa пiд Moл.цaвolo, якa
вipи й мoви yкpa.iнськoi.не |1ИЩvIЛa' _ нaвпaки' сaМa
сильЕIo пiдпaлa пiд yкpaiнсЬIсy кyЛьтypУ (див. Bище).
Ta poкy 1527to Мoлдaвy з БyкoвинoIo зaйнялa Typ-
цiя, щo сильнo ДУ|IlИЛa цi зeмлi, a гoЛoBнo мaте-
piяльнo. Poку I775 Бyкoвинoro зaвoлoдiлa Aвстpiя i
незaбapoм (1786) пo €.цIlaЛa ii aдмiнiстpaтивтIo 3
Гaличиiorо, i тiльки poкy 1849-гo Бyкoвинa сTaJIa
oсi6ним aвстpiйськиIvr кPa€M пo 1918 piк.

.{oвге пеpебyвaння пi.ц oднoro aвстpiйськoro
BЛa.цoЮ пoв'язадo Бyкoвинy B po3Boi лiтеpaтypнoi
Мoви з Гaдичинorо. Haцioнaльнe лiтеpaтypне вiд-

PoдясеЕIIrя PoзпoчaB тyг oсип Iopiй Ф е д ь к o B и ч
( 1 s 34- 1 88 8 ), oписyIoни гyцyЛЬське )KИTT Я й \итltуи
гyцyльськorо гoвipкoro. Tе сaме P96T" i fiaнилo
м., i  a к a (o. сидф Bopo6кевич, 1838-1903). Aле
oльгa К o Ь и, я * с ь iс a (27.ХI.1863-1942) ви6и-
лaсь y)I(е ПoЕIa.ц гoвipкoвий pегioнaльний piвень i в
свoix poмal{ax' тaкиx як ..У недiлro paнo зiлля кo-
Пaлa'', 1.If apiвнa'', ..3емля'', ..Чepез клaДЧ'', ..Aпoстoл

веpнi'', ..Hio6a'', ..3a сиryaЦiяt'tи', tl iн., дaлa зpaзIси
хopoIпoi oписoBoi ПPoзи' дoPrBнIoIочисЬ y цьoмy
пoвiстям Hенyя.ЛевицЬкoгo.

B мoвoзнaвствi 6aгaтo пPислy)киBся нa Бyкoви-
нi пpoф. Cтецaн C м aл ь. C т o ц ь I(,  ;  * (1858-

ГyЦyльськoМy )IситтIo й гyцyльськiй мoвi взaгалi
дopq.. пoBелoся в нarпiй лiте!эarypi; дo 

..пoкyтськoгo
тpio'' дoдaйMo щe й poмaн.пoвiсЪь Гнaтa * o' * е.
B и ч a (|877)..Кaмiннa ДyIna,' 1911 p., нaпиcaний
чистolo гyцyлЬсьI(oIo мoвolo. Mиxaйлo Кoцro6инсь.
кий y свoix ..Tiнях зaбyгиx пpедкiв'' 1911 p. тaк сaMo
.цylr(е тaЛaнoвитo змaлIoBaB гyцyльсьItе tкиття fт.
гyЦyльськi пoвip'я, *lкивaючй 6Ъгaтo вислoвiв з
ryцyльсЬкoi гoвipки.**

. Дpyгa сильI{o вiдмiннa гаJrицькa гoвipкa, лем-
кiвськa, тaк i не дoчекaJlaся свoiх видaтн]irпих пo-
етiв тa письМенI{икiв. Biддaнi в pyки полoнiзaцii,
леМки сиlIьI{o бopoлися IIРoти нei, aле пoпaли в
lнпly кpaинlсть' _ сTaJIИ теIIЛиl\4 кyблoм Для МoсI{-

' -  -  Д"l .^It.К p g в o н o с ю к. Мapкo Чеpeмшинa // , ,P iднa
Мoвa", _1937 p.,  н. 9-10. Iв. B e л и г o p 

" 
u * n й. Мoвa в тво-

paх М. Чеpeмrшини. Тaм сaмo, 1938 p.,  i .  z i  з,*.* 
.|У'rУ,"ськoю гoвipкolо .'исaли щe, кpiм o. Федькoвияa, щo

gBjв 
' ' l  дo лlтеpaтypи' Iв. Фp-aнкo (лив. . .I lетpi i  й .{oвбyшyки' ' ,,)Яу юoa 

Ч.T"u"]9*' '9.pив Черемoru' ' ,  . .TepeЬ y нoзi ' ' ) '  o.  кo-
oилянськa (. .3емля' ' ,  . .У недiлtо рaнo з iлля кoпaлa' ' ) ,  Oл. oлесь
(j!.1 1елrдих гopax''), Миx. Пaвлик (..Peбенщyкoвu,i"'""u';1 -
.цlсBl  oсooи в l tих poзMоBляютЬ г|o-гyцyлЬсЬки.
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1938)' п{o зaцpoBaдцB ПPaBдивий фoнетинний пpa.
Boпис y Гaлининi.

B кiнцi ХIХ стoлiття, з 7.IХ.l891. й I{a пoчaткv
ХХ сильнo зPoсдa емiгpaцiя Дo |<aнaДИ Й Амepикiт
з зaхiднoyкpaiнських зёмель, a oсoбливo з Гajичи.
ни,.з Бyкoв.И:яИ Ta Пpикapпaття. oсвoiвlпись нa
чr;сiй зeмлi, щpaiнцi взя.пися й зa пpoдoвxеt{tlя сBoго
ПoпеPедIrЬoгo ДУxoвoгo )I(иттЯ' a Рaзoм iз тим _ i зa
BидaвaIlI{я свoеi пpeси' floчaсти й книxсoк. Aле пpa.
цIoвaти пов;uкнo для poзBиткy рpaiнськoi кy;rьт,1pи
ця емiгpaцiя спovaткy не змoглa. ПеpIIIиDr зaклaвся
l892 poкy чaсoпис ..Cвo6o.цa'' в Alrеbицi, a пo IIЬo-
мy IIoчaJIи пoяBЛятися й iншi, aле всi вoни спoчaт.
кy.пис;rли гoвipкo.вorо мoBoto й нa мoвy Cxiднoi Ук-
paiни зoвсiм не piвнялися.

Tе сaме пaнyвaлo й нa 3 a к a p п a т т i _ вoнo
бyлo вiдpiзaне нaвiть i вiд Гaлиvliни, i мoвa й пPa-
вoпис тyт зa.B^lePли, зoвсiм не зPoстuЦи. Пpo piв-
IIяI{IIя в мoвi нa Киiв i дyмки не бyлo. У пpaвoписy
ryт arк дo oстaннix чaсiв fIaнlyBaJI"| "дaIшки" Mai.
сиМoвичa.. .  HaпpиклaД, o. A. Boлorшин y свoiй
гpaмaтицi ..Пpaктиннa 

гPaмaтикa pyськoгo яlИKa,,
1926 p. y)Iсивa€ ще ьI' ъ, Ь з дar,,*oй.* Poкy l925-гo
в Уlrсгopoдi циDr x(е пPaBoписoм вtliтtttли "fioезiъ Тa-
paсa L[IеBченкa для дътей".

- 
*_Цpo poзвiй мoви й пpaвoписy нa 3aкapпaттi  див. стaттi .

Iв. П i  н ь к e в и ч a в..Р iднiй йoвi ' ' : . .УкpaТнський пpaвoпис
11 }.*apnuiтi"'..!я36 .n.'.,1 || з'a |937 p.; ..ЕтимЪлoгi.lний 

пpaвoпис
нa l l lдкapпaттi , ' '  ч.  l ;  . .Bзipцi л iтepaтуpнoi мoви й прaвoписy нa
Пiдкapпaттi ,  я.  4.

чyДo.HAД ЧУДAIVIИ:
)rкPAIнсьI{A IvIoBA
сTAIIA MoBoIo
.ЦЕP}I(ABЕ{oIo
Й сoвoPIIoIo!

ЧY&ф жe& к&Y&eeeк#
ъ*Ж#eяъ{фtЖ& dЖфffi& фY&fL&

Jъeфtrфкф &ffitrЖe€Е{Фкф
Р* **ж*trЖф}фT

.'".'...:li,!'i.".*:.:i::::iii;:"'1j-'l"*,l.i.-]-i,ili1iilьii:ж"l:j;..l^iji';flitj]l,;,j'$if;
Pa.l&r6*r.r.n.мiа n.Yй..3 (ьilr ' l9ФJ PоtY il lр.дlnA.' t ffnf8l r*оr {}рliк.t, a|arnr пD.i{-

r {с thl.эч {o.1'.{n5o т'j l.fuсrхт 6o$Y il l ro{dJ лtroY q1-ь 

'оls'|о, 

lо,v {х A!.l lJзi|{

тtр,n(;;ol;r . . ' . f t . !oI;. i i l  intr . t  вf l r i , i l l rx!  l i . !ь.оs. .ro l  i l !ч.1 'kon l f l rn!rьк. i  ( lеe,

ik' i lotr^It vх. lIl lrчnh. {0C(1 .l}' lrt no.г,trФr д. {оin с0тo' nоi!к nп,

тrп., t. xt] *"а"r-tr {.ri i{J x^ro$.^ьil. i t l\(nnii l ' сl. inь. П(.rd.n^ilм ng вti 1.дil6

oiзlo('.cnonnli ' щo^.ilфi л|!nl. otс дtrl. odntll]t i. €

l$#

ff F.pyu poсiйсьхa pевoлroцiя l905 poкy вiд
PuЦ}y зIrесЛa Bсi 1pялoвi зa6opoни нa щpaiнське сЛoBoou
i в6нo стaлo вiльнo PoзBиBaтися. Пpoти цiсi зaбo.

PoЕIи Poкy 1905 висryпилa нaвiть Poсiйськa Aкa.це-
i.riя нayк.* 3 кiнця l905 poкyяaPoДИIIacя в Киевi
свoя yкpaiнськa вiльнa гIPесaol, a це вiдpaзy пoстa-
вилo yкpaiнсьIty 1\{oвy нa зoвсiм iнIшy пyть Poзвolo.
Toдi як дoсi poзвiй yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви
йrцoв невеликиM д)IсеPeлoIvl' тo 3 пoчaткoМ yкPaIн.
ськоi пpеси вiн пoплив y)ке IIIиpoIсoro piuкoto. II{o.
деIrнa пpесa вjлpaзy пoстaBиЛa дo мoBи сoтнi нoвиx
питaнь. нa якl Bимaгaлa rrегaйнoi зa.цoвiльнoi вiдпo.
вiдi. Cлoвник письмеtll{икa не 6ув тaкий piзнoстo-
poннiй, яким стaвaв сЛoвник щoденrroi пPеси' щo
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* Див. Петеp6ypзька Aкaдемiя нayк y спpaвi знесення зaбo-
poни yкpaiнcькoгo слoвa. Львiв, l905, ..Лiт. Hayк. Biсник'', i oк-
peмo.
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мyсiв o6iймaти Bсе )ItиTтя. I yкpaiнськa лiтеpaтyp.
нa МoBa сиЛьIlo poзpoстaлacьyrли6 i вrпиp, пильф.
Ioчи нaгнaти пpoгаlIIIий чaс. 3вичaйнo, в щoденнiйпoквaпнiй пpaцi ЕIе зaв)кди мo)кнa 6улo д6aт:и пpo
tlzlле)Iснy I<yЛЬTyPу тa чистory rиoBи' пpoти чoгo гo-стPo_PTсryч1в 6yв Iв. Hенyй-Л e"^Цo*if'.
.'..^^P-ll."l ] 9 1 4 poку 

-пpиllеслa vеpгo ви й пoгPoМ
y-I(PаIнсьItoМy.слoBy, 6o ypяд пoзaкpивaв yсIo yкPa-
:т-::-Y 

пРесy й. усi видaв]ЕIицтвa. A^кoли loсitсiкi
:'^":l1,1 

,Д.p"Y:" в Гaлиuиlу' вotlи.пoчzUIи )IсoPстo-
кo вrдrNlЩaти iй зa те, .щo 30 лiт (1s76_l905) Ъoнa
6улa зaxистoм i для схiднoyкpai'ioкo.o слoвa. fo.xoдилo дo тoгo' щo yкpaiнськi книлски IIoчaJIи Пpo-
стo пztли.Tи' як Tpoxи пiзнiru poкy lg20 .,a,", i*
Денiкiн62 y Кисвi.

^^-.}r."-т:уa6улa TР'ojpu"a' й нa Cходi 3нялaся pe-
BoЛIoц1я '/ беPезЕIя l9l7 poкy, щo вiдpaзy oстaтoчнo
cКИFtyЛa пyTa 3 yкpaiнськoгo слoвa, й Boнo зaчaлo
зFIoвy МoryтнЬo poзцвiтaти. Пpесa пoбiльrпилaся.

jЁfi:ffi;хff ?i ; Т*Т',"ъff .iаiъ i: i ffi y
УкPaiнськa лiтеparypнa Мoвa i,ioй,y 

'..yЦvIЛa 
Ha

пP.aвдивy' дoти небyвaлy' IIyть свoгo poзBolo' щoвкiнцi тaки пpивiв ii дo пoвнoгo зpoсryЪ 
'.pod,.'-Hя' якoгo стIИн.ИTLI B)ке He 6улo cиiи.

. ПP^oгoлorпення сaМoс"iйнoс"и Укpaiни 22 сiч.
ня l9l8 poкy вiдpaзy силЬI{o змiцнилo Ьoзвiй нaтпoi
:]|:Pi'yP"oi 

мoви. !'o цьoгo vaсy yкpЬiнсЬкa МoBa
oyлa все_тaки Мoвolo т iльки дo свoгo дoМoBoгo
lYT]: Y"BoIo дpyгopя/цЕIoю' бo мoвoк-l пеPшoЮ
Oyлa деP)I(aвнa й ypядoвa poсiйськa МoBa. Tепф леp-)I(aвI{oIo МoBolo сTaJIa мoвa yкpaiнськa' a цe нa нёi
нaклallЕlлo сoтнi нoвиx o6oв'яjкiв.

Без iдеi сaмoстiйнoсти Укpaiни нarпi стapпri
цисьМенниI{И, яK ми 6aчили вище' нarляДiли 6ули
:-1'-':':.,.MиpaнНя yкpaiнськoi пiснi, i y"p",".'""i
llloBи. UтaPl письМеHники 6ули пiд впливoМ 3aвМи.

РaнIIя й смеpти кoзaцтвa,* яке BoIlи пoкPиBaли
ltilкнoro Poмal{тиI(oro, й не xoтiли визI{aBaти' щo кa.
itaцькa й сiчoвa Укpaiнa мyciлa il сaмa зaвI!{еPти B
[toBих o6стaвинaх )IситTя. Boни бyли щиpi пaтpioти,
aлe Дaлt вoлi сaмoмy yкpaiнськoMy сЛoBy не йIпли.
Boни ще Erе 3нaли, щo слoBo пoвнo poзвивa€тЬся
тiльки в свoiй влaснiй деprкaвi, бo лiтеparypнy мoBy
РoзBивaroть не тiльки.нo сaмi письменники в свoix
тBoPax кPaснoгo письМеI{стBa, aЛe ще 6iльпrе все
6y.Цeнне )I(иве )киття: IIIкoЛa' цеРквa' теaтp' кiнo,
lIpесa, деprкaвнi ypяДи, пpивaтнi пiдпpисмствa й
т. iн. Пpoте П. Кyлiur ще poкy 1857.гo пpoPoкyвaB:
..Cпaсiння IIaпIoгo кpaЮ _ в нarшiй мoвi!''

I з 1918 poкy тaкий тtlиpoкиtт poзвiй нarпoi
.lriтеparypнoi мoви й poзпoнaвся в.цеP)I(aвEIoМy Poз-
гoнi, й.цo тBopенЕIя цiеi Мoви стaли не сaмi пoети
.гa писЬМе1II lики. aле Bсе ,{сиття. Пoчaли зaклa-

ДaTvIся свoi вищi шIкoли, yнiвеpситети. Hедoвipки
ЛЯКaЛИcяi тa як lке yкpaiнськolо Мoвolo пpoвa,ци-
TvI вvIЩу нayкy? Taхс сдiв зa6paкне! A тим чaсoМ
вияBиЛoся, кoЛи cTaЛИ сКЛaДaTИ теpмiнoлoгivнi
слoBники IIo .цесятI(ax piзних нayкoвиx i технiч.
t lих дiлянкax' щo ЕIaIIIa МoBa.цy)Ke гIIyчкa й зoвсiм
l lpидaтIra /цля твopення тepмiнoлoгiчниx нaзв. I
traвiть тaМ' де' сKa)кеМo' .в vroвi poсiйськiй y1|<vIBa-
Ioть лaтиIlськoгo чи гPецЬкoгo теpмiнy, y нaс бyв
ствopений lo6pиЙ свiй, нaпpиклaд, ценrnp_ oсepe.
dolс, nеpnенОшкуляp _ npoсrnonаО, npoсrnonaDна, nаpал-
лелъ17а _ piвнoбincнa й т. ill. Bзaгaлi, p-iзнi теpмiнo-
JIoгlI B |1ac сTaJIv| тBopиTися lra PrдI{rи oс1loBl' чиМ
вiдpiзнилися вiд теpмiнoлoгi i  poсiйськoi, y свorй
бiльIшoстi _ нyxсoi.**

* У вiдпoвiдь пpoти цьoгo 
..завмиpaння Укpaiни'' (лив. више)

i  пoвстав г iмн l863 p. Пaвлa Чyбинськoгo . .II{е не BмеpЛa
Укpaiнa' ' .

** Див. дaлi poздiл ХlХ: Iнститyт УкpaiнcькoТ Hayкoвoi Мoви
в Кисвi .
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Baгa. деpхaвнoi сaмoстiйнoстi в твopеннi лiте-
parypнoi МoBи' як BиявиЛocя' 6улa нaдзвиvaйнo ве.
ликa. Укpaiнськa мoвa' в якiй i тепеp ще вoPoги xo-
тiли 6 6aчити тiльки ..мoвy Мy)I(ичy'', a B кPaщoмy
випaдкoвi _ I\JIя.цoмaЦIl{ьoгo Bx{итIсy' як тa пoвiнь
BеснoIo' PoзтoPoщилa Bсi вiкoвi путa il вийшrлa нa
вiльний пpoстip. I тpaпилoсь чyДo rra,ц чyДaми: yкPa.
II{ськa мoвa oстaтoч}Io стaлa мoBolo л i т е p a -
тypнoю!

Мaлo цьoгo' з чaсy скинеIIня вoРo)ких пyт нe-
впиI{I{o пoвсTaBzUIи yкpalнськi пIкoЛи нaйpiзнiIших
типiв, зa6илo )киття пo свoiх yкpaiнських ypядaх'
кaЕIцеЛяPiях' yстalroвulx, в цеpквi, B теaтP'rx' в вiйськy
й т. iн., _ i стaлoся ДPyге чyдo нa,ц чyдaМи: в,vIЯв,vI-
лoся' щo yкpaiнськa мoBа здaтнa дo д е p xс a B -
I{oгoxсиття!

I цьoгo мaлo, _ 3 чaсy пPoгoЛoIценI{я деР)I(aв-
нoi сaмoстiйнoстi Укpaiни poкy l918-гo дo неi Ьiдpa-
3y пoтягЛися зo всiх стopiн ii poзгyблeнi дiти: Гали-
нинa, 3aкapпaття' Бщoвинa, емiгpaнтськa Кaнaдa й
Aмеpикa. I тpaпилoся тPет€ нaйбiльIше чy,цo нaд чy-
ДaмIvli в Укpaiнi н'aqaДvlЛacя с o б o p н a всеyкpaiн-
ськa лiтеparypнa мoвa!

Укpaiнськa лiтеparypнa мoBa в сBo€Мy poзвoi
пPямyв'UIa зa цей чaс yx(е дo lloвoгo' voгo дaвнirп не
6yлo: дo кyЛьтyPнoстi, дo евpoпelзaцii змiсry й фop.
ми. Bидaтниtl пиcьмeнник Iopiй Янoвський Ъlке
свiдoмo пиIIIе: ..У мене oдцa I{aPеченa' нapечеIla 3
|<o!Iutc|сИ' пРo якy я ,цyмaв мa61"гь i тoдi, кoли не вмiв
ще гoвoРити. Hapеvенa, I\ЛЯ якoi я л<ив цiле )I(иття'
iй пpисвятиB стaлевy IIIпary' i зa веi пiдстaвляв пiд
мечi вaхский щит. Кyл ь Tу P a н aц i  i_звyть i i ,
a B тoмy й кyльrypa свoсi лiтеparypнoi Мoви.

Укpaiнськa IIoетичI{a фopмa й мoвa сиЛьнo
Зpoстa€.P-ТBoРax I{aIIIиx пoетiв: Микoли B o p o .
II o г o (1871) _ цoетa.есTетa в Ivroвi й фopмi, Опи.
pи.цoнa Ч е p к a с е ЕI к a (1876_1940) _ пoетa i дpa-

мaтyPгa, щo 3aв)I(ди пиЛьнyBaв-пPo кyльryl)y свoсi
мo"й, poдoм з ХеpсoнщиI{и.* o+95!uч4P^o д е с ь
(oлекёaндp IвaнoЪич КaнДи6a, l 878- l 942)' po49м
з CлodoтсaнщиIIи' тaк сaмo зaв)I(ди д6aв пpo лoбip.
JlиBy Мoвy' хoч IIa йoгo мoвy кpит-ика^нaпaдaЛa ще
в Кйсвi. ф,цo*o Ч y п P и н к a (1879_1919) висo.
кo пoстaBиB сBoIo пoетичIry теxlrlкy.

Пaвлo.Г ичи н a (1891) _НaflBvIДaTнirший нaш
rIoет 20-х poкiв, йoгo з6ipки (..Coняlтl.нi.кляpнети''
l918 p.,  .ТIлyг ' ' ,  *Riтеp з Укpaiни' '  й iн.) кoPис-
'гyBaлись пoпyляpнiстro. Пpекpaснa мoBa в пoетa
liикoли Б a rк'a н Ъ 1tэ0+1 , чaсoм 6aгaтa нa apхaiзми.

[6aлипpo МoBy пoети oлексa B л и з ь к o (19o.8-
' tbз+1, в. м и с,и к, Михaйлo C е м е н к o (1892) '
Дм. Ф a л Ь к i  в с ь к и f l  (1898-1934), Геopгiй
lП * y P y п i й (1903, фyтиpист), €вген П {-y^a'
н' к (i6gв-1936), BoлЪдийиp C o с ro p a (1898)
i iнtпi.

Cеpeд сyчaсниx пoетiв тpe6a'видiлити Мaкси.
мa Taдсэlyпloвичa P И JI Ь c ь к o г o ( 19 6еpезня 1845 p.
в Кисвi), щo зaB)к.ци пильнo пPaцIor lraд кyЛьтyPolо
свoеi мoви, якy вiн гли6oкo знaе.tloвa йoгo твo-
piв _ клaсиянa.лiтеparyPl{a Moвa. |Ioгo. збipки пoе-
iiй ..Hu бiлих oстpoвaх'' igt0 P., 

..Пiд oсiннiми зopя.
ми" 1918 p., ..Cиня .цaлечiнь'' 1922 p., ..Кpiзь 6ypю
й снiг'' tэ25 p., ..Tpинaдцятa веснa'' 1924p., ].{9^схo-
;{яться лopoiи'' t()zэ p., "Гoчriн i вiдгo^мiн'' 19-39 P:.'*3нaк теpёзiв'' 1932 p., ..Киiв'', "Л!19'' 1919^Р.' ..Укpai-

lra'' 1938 p., ..З6ip винoгpaдy" !a0 p.' "Cлoвo пpo
piднy мaтip'', ..''CЬiтoвa з6pя'', ..Hеoпaлим a кулинa"
19++ p'' a тaкo)к численнi пoeми _ oднa пеPeд oд.
ItoIо BидrлIoroться кpaсoЮ й кyльтypнiстro мoви.
Рильський бaгaтo пеPеклaдa€.
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r йoгo мoвy я oписaв y свoiй пpaui ..Cyvacяa yкpaiнськa лiте-

DатvDнa 
",oва' ' .  

Bap.aвa,- l936 p. '  a тaкo)|( . .Кaменяp всeукpa. iн-

i :ькЬi .л iтеpaтypнoi.мови' i  l t  
. ,P iдga Мoва' ' ,  |931 p.,  с.  l39. l40.
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Мaксиlrд Pильський, нaйви-
дaтнiший cy нacниЙ yкpaiн-
сЬкий пoeт

)кaЛи: M. Д p a й - x м a p a (з6ipкa ..Пpopoстень''

l926 p.)' П. Ф и л ип o B и ч (36ipки..3емЛя i вiтеp''
1922 p,, . .Пpoстip ' '  1925 p.) '  oсв. Б y Р г a p д т
(1891_1948' Iopiй К л е н).

Cr,r.пьнo зpoстa€ й нarпa пpoзoBa мoвa. Boлoдимиp
lJ и н н и ч е н к o ( 1880) мaлo .цбaе пpo кyльrypy свoеi
мoBи, й вoнa B Ilьoгo pя6a, uеpепoBllенa PyсувNIaNIvI,
Чaстo )кapгolloвa' aле сaмa oписoBa теxнiкa Bисoкa.
Iстopиuнi oпoвiдaння Алpiянa К a щ е н к a (1858-
l92l), пpoстi фopмoro, звичaйнo МaloтЬ xopoпIy мoвy.

3 сеpедини 1920.x poкiв y центpi нaIпoi лiтеpa-
тypи стoiть Mикoлa ГpигopoвиЧ x в и л ь o в и й
( l893_13.v.1933). I-[е Mикoдa Фiт iльoв'  щo нa-
poдиBся в с. TpoстяIlецЬ нa Хapкiвщинi, в poдинi
poбiтникa. Хвильoвий _ 6лиску'lий стилiст, Bo)Iсдь
yкpaiнськol пpoзи. У свoсмy poмaнi ..Baльдrпнепи"

1927 p. v. I (дpyгy ч. сoв€тськaв,ЛaДa знищилa) дaв
зpaзoк xoporпoi лiтеparypнoi мoви.

Бaгaтo.цбaroть пPo кyЛьтypy свoсi мoви й iнrпi
lIисЬМенники. Iopiй Я н o в с Ь к и й (1902) ъидaтний
llpoзaiк, 6лиcl<униtт стилiст; пorпиpенi йoгo poмaни
..Чoтиpи пa6лi'' 1930 p. тa..Maйстеp кopa6ля''; збipкa
r loезiй..Пpекpaснa Iт ' ' .  oлесь.{ o с в i  т н i  й (1891) '
ttеpпrий сoветський poмaнiст, у сЛaвvlв'сЯ РoМaнoпr..Aмepикaнцi'' 1925 p. Пoпyляpвий caтиpик oстaп
B и rп н я (Пaвлo Гyбенкo, 1889 p.) зaB)Iс.ци ПиIIIе хo-
poЦIolo сoчистolо MoBoIo' a йoгo ryмoPески' I{aIIРик-
JIaд, ..Усмiruки'', 

дpyкyвaлися в мiльйoнoBollfy нaклaдi*.
Baлеpiян П i д м o г и Л ъ тl и iт (1901) y свoix

poМaнax ..Miстo'' 1928 p. тa ..oстaп lTTaптa-rra'' пoД-
6aв, щo6 мoвa йoгo 6yлa зpaзкoвa лiтеpaтypнa**.
фигopiй К o с и н к a (1899- l5.xII.1934) _ тaлaнo-

* .{ив.: Мик. o с и п i в. Мoвa фейлетонiв oстaпa B*llllнi l/
. .Чеpвоний Шлях' ' ,  1928 p. '  ч.  9_10.

** Я oписaв i.i 1936 poкy в пpaцi ..Cyraснa yкpaiнськa лiтеpa-
тyp}ra мовa' ' .

9.-.9б""19 РoзBинеIIa йoгo мoвa в йoгo пеPе-
клaдi ..Пaнa Taдеyrшa',' Мiцкeвиua, i цrо NroBy я дoI{-
ЛaДlаo oписaB y свoiй пpaцi ..Мoвa М. Pильськoгo''.*
Pильський I{aписaB бaiaтo пoем i вoIIи хoч нe Bсе
глибoкi свoiм змiстoМ' зaв)I(Ди виpiзнюroться кPaсoЮ
свoеi мoви.

Пильнo д6aли IIРo МoBy свoiх пoезiй т.  зв.
Il е o K Л a с И 1< И' Ila чoлi якиx тpебa пoсТaBити
Ми1oчr З e P o в a (1890), пoетa й лiтеpaтypoзнoв.
}].'Дoбpе вiдoмi йoгo пеpек лaди pимc|киx.пoетiв :*Aнтoлoгiя pимськoi пoёзii ' ' 192.0 p. тa ..Кaменa''
7924,.лiпlлi йoгo кpитиннi пpaцi: ...!o 

дrкеpел'' тa..Biд КyлiIшa дo Bинниuенкa''. Дo цiеi nс гPyЦи lraле.

* 
.Ц,". мiсячник ..Harпа Кyльтypa' ' '  l935-1936 pp., l .  |, З,4,

17, 18' 19 i 20. I oкpемoro книlккoю1936 poкy.,(ив i iц6 o. l .  в-i -л r ц ь к и й. Tвopviсть Мaксимa Pильсiкoio //..Paдянськe лiтe-
paтypoзIraвствo,,' 1947 p., кн. 7-8, с. 37_56' КиТв.286
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в.И.|ИfI белетpист. фигopiй Е п i к (190l) дaв xoporшi
oпoBlДaння. tiopис A н т o }I е ЕI к o - ДaB и.ц o в и ч
(власнe flaвидoвиv) y po.vraнi ..Cмеpть'' 

дaB зpaзки
xopotпoi Мoви' тaк сaмo Iвaнfl н i п p o в с ь.к и й
(1895)' пoет i пpoзaiк (пoемa i{oнбiс' '), Миxайлo
И o r aI{ с е ЕI (1895). ПoлтaвецьAндpiй Г oл o в к o
(l897) ,цaB РoМaн 

*Мaти'' 1934 p., пЬвiсть ..Бyp'ян''
|927 iiн.

,,,-. Iiaдiстopиннolo п^oвiстro пPaцюIoть Г o p б a н ь
("Кoзaк' i  вoевoдa' ' ) ,  C o к o л o в с u * '  i (poмaн..Бoгyн"), 3.xoPoшIolo МoBolo. !o6pa мoвa й.лpu'u.
rypгiв: М. J l lg i  шa (1892 P.),  o. i{o p н i  й iyкa
й iн. Poкy 1948-гo пoявився вeлцкvlЙ pЬ'u' Haiaнa
P и 6 aк a ..ПеpеяслaBськa 

Paдa' ' ,  пиЪaний 3Pa3кo-
вoIo лrTеPaтyPнolo MoBolo.

Хov тепеp y сoветськiй Укpaiнi 6aгaтo кpичaть
пpo-нa6ли:кеIlня lvloв рpaiнськoi й poсiйськoi, aле це
вiдбивaеться гoлoBtlo нa мoвi пoтЪчнiй тa мoвi чa-
сoписнiй, aлe не нa мoвi лiпIпих письменникiв _
Boнa зpaзкoвa лiтеparypнa мoвa.

3a oстaннi чaси B Укpaiнi зpoдиЛaся взaгaлi ве.
ликa oпoBiднa лiтеPaтyPa' 3 iyльтypнoю лiтеpa.
тyPнoЮ мoвolo' zUIе я Il.е Dralo Tyт зМoги й пoтpеби
шIиPIIIе спиI{яTися нa нiй. 3вичaйнo, 3a цьoгo )к чaсv
взaгaлi 3'явилoся 6aгaтo писЬМеI{никiв i пoетiв. 1
сеPед tIих ЕIемaлo й тaкиx, щo пPo них Микoлa 3е.
PoB lloДPaтoвaнo писaB: ..Hi 

для кoгo не секРет' щo
нarшi пoети, зa кiлькoмa IlечислеtIъIиМи Bиняткaми.
.цyx(е мaлo вчaтЬся й дy>кe мaлo пpaцЮIoть ЕIaд теx-
нiкoro слoвa' ' .* 3вичaйнo, це vисia пpaвдa' щo стo-
сy€тЬся дo бaгaтьoх нaIIIих письменнйкiв мoлoдIшoi
генеpaцii.

. 
Aле тpе6a 3a3l{aчити' щo всi нarпi письмеtIники

LI rloeTИ, якl пPaцюють в Укpaiнi пiд сoвeтaМи' пo3-
бaвленi всякoi вoлi в ви6opi тeми рlя свoiх писaнь _

tllvсять tlИcaTИ тiльки 3a вкa3iBкaMи 6iльпIoвицЬкoi
uipтii. Чеpез це Bесь письIvtенtlицький таJIaIIT витpa-
чa€ться lra твopи aгiтaцiйнi, yкpaiнськolry нapoдoвi
}raлo a6o й зoвсiм непoтpi6нi. Taк тепеp пPaцюють
М, Pильський M. Бalкaн, Л. ПеpвoмailсЬKиIi l ,
A. Мaлипrкo, М. Пpигapa, o. Кopнiйнyк, Io. Cмo-
;lин, o. Iльченкo й iнtшi' лiтеparypнa МoBa B Irиx пеP.
ltloPя,цнa' aле сaМi тBoPи чaстo свисryI{и...

Кorкен.yкpaiнський письМеI{Ilик в Укpaiнi нa
Bеликolvry пrдoзPrннl B сoB€тськoI BЛaДИ B)Iсе TиМ' щo
вiн yкpaiнець. ПисьшrенI{ик Ivfyсить IIpaцIoBaти i тo
IrPaцIoBaти дЛя Po3BoIo кolлyнiзмy, iнaкше ..3никне''.

Ha стopoxi чистоти кo-пry,rriзплy в писaIIЕIяx щpaiнсь.
киx IIисьменникiв uеpбеpaми стoятЬ сoвстськi ..кpи-

l.ики''-дyIшитeлi, тaкi як A. Хвиля, Cт. II{yпaк,
К. Кoткo, I. Микитенкo, I. Кyлик i 6aгaтo iншrих, щo
tliдстеpiгarотЬ кoхнe слoвo y ..вiльнiй 

деMoкpaтич-
нiй pеспy6лiцi' '.

Гoлгoтa yкpa.iнськиx письМенникiв, щo стoЯть
lIa стoPoх(l EIaшIoI лlтеPaтypнot lvtoви' нацзBичaинo
кpивaвa. 28 сеpпня r921 p. бiльIшoвики poзстpiляли
нirпoгo пoетa Гpицькa Чyпpинкy. 15 гpy.цня 1934 p.
6iльIшoвицькиЙ cуД, зaсyд,ив нa poзстpiл 28 yкpaiн-
t1iв _ кyльтypних .цiячiв, i тoдi ЗrИНуЛуl нarпi пись-
tvtеt l l{ики oлексa Bли3ькo, Гpигopiй Кoсинкa,
.(митpo Фaлькiвський, здaетьcя' пoет B. Мисик i
iнrпi. ПисьмеIIIIик €вген Плyясник згиI{yB 2 лroтoгo
l936 poкy нa кaтopзi нa Coлoвкax' тaМ )I(е кapa€ть.
ся й письменI{ик фигopiй Епiк. l3 тPaBI{я 1933 p.
з мyIш е н и й 6yв oтpyiти c g нaЙ6i льrш и й yкp aiн. ський
rIисьМeЕIник Mикoлa Хвильoвий' a з [Iим i пoет
Гipняк. .{е пoдiлися М. 3еpoв, М. Иoгaнсен i бa-
гaтo iнrшиx _ не знa €мo...

A 6aгaтo нaЦIих писЬМеЕIItикiв зrvryIшенi 6ули
BкoPитися влaдi Й пpaцIoBaти /цля PoзвиTкy кoМy-
нiзмy в Укpaiнi. Бaгaтo пirплo нa слylrсбy сoB€тaм, a
31 сiчня 1939 poкy зa вipнy cлyzк6у oтРиМuUIи oР.це.
! 9 - 3.30зз
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нa: М. Pильський, П. Tиuинa, М. Бaлсaн, oл. Кop-
нiйuyк, Io. Янoвський, A. Гoлoвкo, П. Пaнч i iн. ̂

Cильнo зpoстa€ нa свoiй кyльтypi й лiтeparyp.
нa мoBa нaIцих е м i г p aн т с ь к и x письмеiникiв
i пoетiп.л-oзa УкpaiнoЬ' щo з 1918 Poкy чи пiзнiIпе
змyrпенi 6ули пoкинyти сBoIo Бaтькiвщинy' xoч .це-
якl 3 llиx IIaBЧaЛИсЯ ii гoлoвнo нa емiгpaцii й з гa.
лицьких д)кepел: тaкa Мoвa пoезiй €вгенa M a л a.
1ч I a (1897) '  Haтaлi К o p o л e в o i  й iн. Зaте
Л. M o.с 9 н д з (t l94s) тa.Iopiй К л е н (t194s)
с.пpa-вдi .ц6aють пpo кyЛЬтypy сЪoеi мoBи. Hеpiвнa
й pя6a Мoвa B пеPIIIих тBopii topiя Л и п и (ti945)
зPoсталa нa силi в тBopzlх oстaннiх. Улaс C a М ч y к,
вoлиIlяк' тaлa}IoBитий oпoвiдav, мiг 6и 6iльlлe д6a-
Tи пpo свolo МoBy. Бaгaтa мoвa в Iopiя К o с a ч a,
aле чaсoM poбить вPa)I(еI{IIя rштyvйoi з кaмiннo-
}IеPyxливиM стиJIеМ. Bиpo6ленa мoвa й y oлегa
o л ь я( и ч a (Кaнди6и'-cИНaПoетa oлесir, 1907_
|944) в йoгo /цвox пoетичIIих з6ipкax ..Piнь'' тa
*B.}i''. !6aе пpo мoвy й Гa"лиga )I(^y p 6 a (1888).
!'o6pa мoвa' aлe зaнa.цтo тeмЕIa B пoетa .ioдoс.
o с ь м a ч к и (1s95). 3paзкoвaмoBa B Iвaнa Б a г -
PЯIroгo.

B y'кpaiнськiй лiтеparypi нapoдилaся нoвa дi-
ля}Iкa ii_лiтepaтypa pелiгiйia чиЪтo x p и с TИ я|1 -
ськ a. Письменниця.Haтaля К o p o л е в a (!yнiн
Бopкoвськa' (1888 p.) нaстo тopкЪе'ься € .aЬiель.
ських теМ' aле мoвa ii ЕIe чистa. Iвaн o г i с н к o
стaв.цpyкyBaти свoi вiprшi ще з 1906 poкy пiд piзни-
ми псеBiцolliмaми, aле oстaнньoгo нaсy, яI( МитPo-
пoлит Iлapioн, цiлкoм пpисBятився pелiгiйнiй iro.
91ii l "uЧPjклaд, 

йoгo пoёми *Хpест i.Boскpесiння''

l919 p. .Юкop6нa Мaти'' 1943 p^., ..Iсyс HaзЪpяrНиrf'
|2!4 P., 

..{ч1ч1Pистf свiтi'', тp.илoгiя |9 44 p^.,..Ioдa
з КaPiory'' |Р!!.p '..ПpoметeйЪ 1948 p., ..Hфoджен-
ня Лrодини'' (фiлoсoфtькa мiстеpiя; iэ+в P., 

..Cлoвo
пpo Iгopiв пoxiд'' (пеpеспiв) 1э49 p., .Хеpтвa Bе-

.tipняя'' (тpете. видaння) 1949 p. i iн. Пильнус ПИ-
сaти чистoro лiтеpaтypнoЮ мoвorо.*

B Галичинi тaк сaМo тPaПиJIoся чyДo нa'ц ЧtaNIvl|
rtoнa oсTaтoчtlo пopBаJra 3o сBo€Io мrсцеBolo pyгeцIци-
lroю й cTaлa rra IIIЛяx мoви сo6opнoi. Кaтpя
l. p и н е в и ч е в a ( 1875) в свoix iстopиvнrтх пoвiстях
..IIIoлoми в сoнцi'' тa..TITg61цкpи.,Iець'' l936 p. бaгaтo
lroпPaцIoBaJIa нaд свo€Io мoвolo. floбpе д6aе пpo мовy
й Coфiя П u p ф a н o B и н yз6ipникy.I{iнarкитгя'
l937 p.' a в збipникy 19a8 p. ..Iнпri 

днi'' 6aчимo B)I(е B
неi дo6ipнy сoбopнy лiтеparypкy мoBy; 3 бoйкiвськoi
lrrвipки 6aгaтo пoдa€ Boнa B з6ipui ..Зaгopiлa пoЛoltи-
rra' ' 1948 p. Мoлoдi пoети: Бoгдaн A н т o н и ч
(tl937)**' Cвятoслaв Г o p л и Il с ь к и i l ' Бoгдaн
Кp aвцiв i iн.  нетiлькиpiпгyне cTaJIvI нaIIIJIяxсo.
бopнoсти лiтеparypнoi мoви, aле в свoix тBoPax pе.
аJIЬнo пoкaзaли' щo нaвчитися ii не тaк y}ке тpyДнo й
..гaЛичantицoвi''. B Га.дичинi взaгaлi пoBсталa цiлa низ.
кa пoетiв i письменникiв, щo пиJIьнo пPaцЮIoть ЕIaд
кyльтypolo лiтеparypнoi, ylке сoбopнoi мoви.

Дo iдеi сo6opнoсти лiтеparypнoi.мoви пoвoдi
pеaльнo Bхoдять yсi yкpaiнськi землi. Бyкoвинкa
lpинaB iл ьде в свoixBисoкихl{oвелaxi пoвiстяx,
,гaкиx як ..CеpЦe xимеpне'', ,.Mетелики нa цIпиЛЬ-
кaх' '  1936 P:,  

. .Б ' . .  вoсьмa' '  1937 p. '  дaЛa зPaзKи
ltpеxopoпIoi  oпoвiднoi мoви. .{o сo6оpнoi мoви
llРи €дЕIaлися й мoлoдi письмeннИКvIтa пoети Пpи-
кapпaттЯ. Haй6iльrпе вiдстaлi ще Кaнa.цa й Aмepи-
кa, aЛe IIе чеPе3 бpaк вoлi, a тiльки з теxнiчних

* Збipкy кpaщиx пoезiй Iв. oгiенкa видaв 1922 p. Бoгдaн Лeп-
кий y збipникy твopiв yкpаiнcьких пoетiв , ,Стpунl l ' ' ,  ч.  1|,  c.247_
249' Пpo oг ieнкoвi пoезiТ Б. Лeпкий пиIпе: . .Пepшi свoi пoезi i
l lpyкyBaB y . .Гpoмaдськiй 

.(yмui ' '  l906 p. '  пoтiм пo iнruиx чaсo-
ttисaх тa aльмaнaxaх. Boни визнaчалися гapнolo мoвoro й викiн.
. teнoю фopмoro' ' .

** .IIив. мoю cтaттIо ..Мoвa Бoгдaнa Aнтoничa'' // ..Piднa Мо-
вa' ' ,  l935 p' ,  c.255_262, a тaкo)к . .Coняrшний пoет Бoгдан-Iгop
Aнтoнич'' |/ .,Haшa Кyльтypa'', 1936 p.' c. 2|З_220.
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пPичиtI: I{еDra де нaвчитися. B Кaнaдi нapoдиBся
ryPт I{oBиx IIисЬlvlеIIIlикiв, щo хoч i пиrпе ще I{ечи.
стolo' звичaйнoro гzUIицЬкoIo' Мoвolo, aле iДейнo
pBетЬся дo МoBи сoбopнoi, нaIIpиIиa.ц, oл. Л y г o -

у- ' Й' Iдля К и p i я к, I в a x i iн., a в Alrеpицi _

["вo;,ч.l :.ч я EI с ь к и й* й iн. Пpесa, нaПPиклaд'..Cвo6oдa'',' 
}l.oьиiт IlLпях'', ..УкpaiнЪ ький Po6iтник'',..Укpaiнський 

Гoлoс'' i iн. виpaзнo cTaJIИ нa IIIлях
всеyкpaiнськoi сodopнoi лiтеparypнor мoви i вхсе
близькi дo неi.

Cпpaвдi стaJIoся нaй6iльrце чyДo l{oвoгo чaсy: в
Укpaiнi зpе.1лiзyвa.rraся BeЛичнa iдея с o 6 o p н o сЬ'
yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви! !ля цьoгo зpеaлiзy-
BaцI{я пoпРaцIoвалo бaгaтo й нaпrиx мoвoзнaвцiв,
тaкиx як М. Глaдкий, H. К. Гpyнськиtт, B. Кoвa;riв,
oл. Кypилo' Iв. oгiснкo, B. Cимoвиv, oл. Cиняв-
ськиЙ, C. Cмеpеvинський, M. Cyлимa й iн.

3a цьoгo oстaнIlьoгo чaсy пoвalшIo poслa нa свoiй
cилi il Еr a y кo- B a мoBa. У нaс здaвнa влсе втеpлaся
6улa дyмкa,.нi6и нayкoBцЯyl 1I.е тpeбa I:нaTуI чистoi
ЛlтеPaTyPI{oi мoви, _ тo o6oв'язoк тiльки писЬМен-
никiв. Звичaйнa piv, це piпryra пoМилкa' i тo rпкiдли-
Ba' _ все бo, щo пиIIIетЬся' кoFIче }ryситЬ 6ути нaли.
сaне чи-стoIo лiтеpaтyPнoЮ 

'o'o'o. 
Пo l,9l7 poцi

сI]UIьIIo ..пiдтягyroться'' B свoiй мoвi й нaщoвцi, iчtт.с.
ленtll нaпIr lстoPики-лlTеPaтyPи' кpитики й мoлoдi
нaщoвцi B)I(е кoIIче дбaIoть пpo дo6ipнiсть свoсi мoви,
н;IIIPикJIa.ц' М'.3еpoв, i бaгaтo iншl.ос.3аoтyги C. €фpe
МoBa в poзвoi нarшor лiтеparypнoi мoви 6езс},rинiiнi.
. Бiльrпе тoгo.' нaPеIIIтiстЬи Poзpoбляти Й сaму
r.цеoлoгltо пpo piднy мoвy i poкy 1935-гo пpoф. Iвaн
(Jгl €нкo Bи/цaв y)I(e oкpеМий poзpo6лений кypс ..Ha.
yкa..пРo piднoмoвнi o-6_o''"зк"'63. в пеpедйoвi дo
цiеi книrкки читaеМo: ..Рiднa мoBa _ цe нaйвalкнiIпa

()снoBa' щo нa нiй зpoстaедyхoвIlo й кyльrypнo кorк-
Ilий нapoд. У хситтiкoхсtloгo.нapoдy' a ojoблиB::1]е:
деP)I(aBI{oгo' Pi.цнa MoBa вr.цrгPa € rraигoЛoBнrшy

PoлIo: piднa мoвa _ To сИЛa|ЧЛЬrypИ' a'суЛьrypa_
силa нapoдy".

Пoдaемo 3 цьoгo Рiднoмoвнoгo кaтехизиcу "Де-
сять нaйгoлoвЕIiцIиx мoBIlих зaпoвi.цей сBi.цoМoгo
гPoMa,цяEIинa'', с. 1 l_l2:

..1. Moвa - тo сepцe нapoдy: гинe мoвa - rинe
й нapoд.

2. Xтo цУpaeться свorт piдHoт мoви, тoЙ y сaмe
оepцe paHитЬ свiЙ нapoд.

3. Лiтepaтypнa Moвa' тo гoлoвниЙ двигyн poз-
виткy дyХoвoТ кyльтypи нapoдy, тo HaйMiцHiшa oс-
Hoвa TT.

4. Уxивaння в лiтepaтypi тiльки гoвipкoвиx Moв
сиЛЬнo ]llKoдитЬ oб'еднaнню нaцiТ.

5. Hapoд, щo нe ствopив сoбi сoбopнoт Лiтepa-
тypнoi мoви' нe мoхe звaтися свiдoмoю нaцieю.

6. .Д,ля oднoгo нapoдy MУситЬ бyти тiльки oдна
лiтeparypна мoвa й вимoвa, тiлЬки oдин пpaвoпис.

7 '  ГoлoвниЙ piднoмoвний oбoв'язoк Koxнoгo
свiдoмoгo гpoмaдяFlинa _ пpaцювaти p,ля збiль-
шeння кyЛЬтypи свoeт лiтepaтУpнoт мoви.

8. Cтан poзвolo лiтepaтypнoi мoви - тo стyпiнЬ
кулЬтУpи poзвolo нapoдy.

9' Як прo дyxoвy зpiлiсть oKpeМoT oсoби, тaK i
пpo зpiлiсть цiлoгo нapoдy сyдятЬ нaЙпeрule з KyлЬ.
туpи йoгo лiтepaтУpl-|oi мoви.

10. KoxниЙ свiдoмий гpoMaдянин мyситЬ пpaк-
тичнo знaти cвolo сoбopнy лiтepaтypнy мoвy Й ви-
мoвy тa свiй сoбopний пpaвonис, а тaKox э}raтИ Й
викoнyвaти рiднoмoв|-|i oбoв'язки cвoгo нapoдy''.

I хov дyxe кpyтими.цoPoгalvrи' ryстo зaPoслими
ТеPIIями, пpoте yкPail{сЬкa МoBa не тlльIси BиPoслa
в зpaзкoвy лiтеparypнy мoBy' aле сTaJIavl LtoBoIо .цеP.
}I(aBнoIo тa сoбopнoю!
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* Пpo ньогo див. мolo ст-aттю ..Пoет 
дyпreвнoi тyги Миpo.

слaв lчнянськlаil' ' /l ,.Haшa Кyльтуpa'', 19j7 p., a тaкояt ..МЬвa
Миpoслaвa Iчняноькoгo' '  / l  , ,P iднa Мoвa' ' ,  |9З7 p.,  c.249_256.
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*#ж
i, *ryuи oпис poзвolo yI{PaIIrськor лrтеparypнoi

мoви бyв би нe пoвниil, Koли б я не poзпoвiв iще пpo
тeпеpirпнiй стaн йoгo пiд сoветaми, з 1919 poкy пo.
чиI{aIoчи' цебтo 3 тoгo чaсу' кoли l{oвa сoв€тськa
Poсiя .oIсщyвa.пa Укpaiнy. ){(иття yкpaiнськoi л iтеpa-
тypнot мoBи пr/ц сoB€тaми нaдзвиuaйнo цiкaве tl rли.
бoкo тpaгivl{е' IIIиPoкoмy гРoМaдяI{сTBy МaJIo знaI{е.
Haцioнaльнa пoлiтикa 6oльrпевицькoi влaди кiлькa
paз мiня.пaсЯ' aлe мiнялaся тiльки нaзoвнi, бo в свoiй
rстoтi вolra сyпPoти рpaiнськoi мoви пoстiйнo 6yлa
й с незмiцнa _ пoслiдoB}Io BoPo)Ka, a мiнялaся тiльки
сryпiнь цiсi вopoлсoсти.

Iстopiro yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви пiд сo-
B€тaМи Мo)I(нa лoдiлити I{a тpи Д,o6и: |. !o6apуcи-
ф-'I1цi i .  |9I7-|92З Poки, 2. Д,o6a yкpaiнiзЬцi i ,
1923_1933 poки й З. !o6a кoплyнiзaцii, 1933 p.,цo нa-
IIIих дAIlв'

oпис свiй я скpiзь oпиParo нa oфiцiйниx сo.
Beтських дaних aбo нa дaIIиx сoвrтсЬI(их Bи.цaI{Ь' Iцo
в Укpaiнi мaй>ке те сaМе. .{aниx цих Мo)ке пoДalo тyт
aэк зaбaгaтo' aЛе Boни _ гoлoвнa пiдвaлинa мoеi
пpaцi, щo6 яснo tloкaзaти' який пpaвдивиtt стaн
yкpaiнськoi кyльrypи й мoви пiд сoвстaми.

1. дoБA PyсиФlкAЦlI
oкyпyвaвrши Укpaiнy, 6oльrцевики спoчaт-

кy Цiлкoм rrеxTyBали yкpaiнськy lсy{ьтyРy. й нiякoi
yкpaiнськoi мoви BизЕIaBaти не хo'гiли,. бiльrпе тo-

гO' стaвилися дo неi явIIo BoPo)ке' Iraслrдyloчи тим

с.гaPy цaРськy пoлiтикy.. 
Ьo,irц.',ки ol<yпуъaли Укpaiнy збpoеro, a тoМy

й tloвoдилися в нiй, як нa зaвoйoвaнiй землi. II{е в
сiчlri.лIотoмy 1918 Poкy BotIи laхofIvIЛvI 6yли Киiв \
тpи тиэкнi poзстpiлrовaЛи кo)ltЕIoгo, xтo гoвoРиB-пo-
yiсpaiнськй. B..Уripaiнi |IvIЩИЛvt все цiнне, a oco6ЛИ.
вo дaвнi yкpaiнськi кyльrypнi пa}t'ятки. I{е влyннo
3a3нaчиB пoет Tичинa:

Щo ц" гopить: аpxiв, мyзeй)
A пiдклaдiть-нo xмизy!

Aле в Укpaiнi кипiлo, тorиy бoльtшевики МусLl.Лvl
бoдaй пPo oкo лIoдське в.ИЯв,ЛЯTvr се6е пpихиль-
шикaми, i тoмy 4 6epeзня 1918 pокy oгoЛoсили
УкpaIнy сaмoстiйнoю сoв€тсЬкo.lo ^pеспyблiкorо, щo
(>yлo пiдтвеpд')кеIrе й весн-oro 1919 poкy III з'iздoм
сoветiв. Taк пoвстa;ra УCCP.

Aле стaвлеЕIIIя дo yкpaIнськoi мoви пoзoстaвa.
JtOся те сaМе' негaTивне. B Укpaiнi вiдpaзy IIoяBився
ьe лvlкvrЙ poсiйський уp ядoъиfl aдмiнiстpaцiЙниЙ aпa-
paт, як'й i дyмaти нё xoтiв 

"P"jY:o-laM 
yхP^aiнi.

зaцiro; aпaPaт цей пoзoстaвся тyт r дo сьoгo/цнr.
Opгaн yкpji'ськ'x сoцiял..цемo_кpaтiв, щo тoДi спiв.

'' 
Ёuцo*й' з бoльtцеви Кa\Лvr, "ЧЪpвoний П PaпoP'',

, ' i,u" пPo це тaк (Киiв, 9. III. 1919 p.): ..Бpaтськi

вiднoсини (бoльIшевикiв дo yкpaiнцiв) зaнaдтo без-
ltсDемoннi, i пoсягaють нe ЛиIIIе нa хлiб i цyкop' aле
t:l ia дуuтy нaPoдy. Taкoi rшaденoi й гaнeбнoi pyсифi
кaцii, якi йдЪ тепеp хBиЛeto пo всiй Укpaiнi, ми tIе
lуraЛИ. Hi oднoi листiвки yкpaiнськolo Мoвolo .цля
yкpaiнськoгo нaселеtlня, вi oднoi бporпypки, нi oд-
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н-oi гa3ети paдяI{сЬкoi BЛaДИ yI{PaiIIськoIo Мoвolo.
Укpaiнськa мoBa BигaI{я€ться звiдусrоди, де 6 тiльки
BoI{a IIе 6улa' I.\iлa ни3кa FIaкaзiB пpo вrкивaнI{я ..o6-

щеIloнятнoгo'' * це o3нaкa uaсy. I нa скpoмнi BиМo.
ги yкpaiнськoгo гPoМaД\Я,НvrlFra зaбезпечити й tт'oму
тaкo)к пpиIrzrле)к'нi нaцioнaльнi й кyльrypнi пpaвj,
якl Мaloть пPедстaвI{ики ..6paтньoгo'' нapo/цy тyт в
Укp.aiнi, е тiльки oднa вiдпoвiдь: Iпoвiнiiм, 6ypхy.
aзнiсть, кorrтPpеBoлroцiя.!''

Taке стaвлення нoвoi бoльпrевицькoi влaди дo
yкpaiнськoi кyльтуpи, в тoМy й дo мoви, вiдpaзy ви-
I{ликaлo гoстpi пpoтeсти й пoвстaння' щo oхoпили
всIo Укpaiнy, a цe зМyсилo влaДУ змiнити сBo€ стaв.
ЛеI{Ilя дo Укpaiни взaгaлi, xoчa 6 пoBеpхoBo ' Po6и-
лoся це,цy)I(е пoвoлi й неoхoчe' ПPo щo свiдvить i
Boл. BинничеIIкo' щo тo,цi веpнyвёя 6yв в Укpaiнy,
тaнeзa1apoY yтiк з.неi. ..Укpaiнёькa 

'Ь'u, "*.'opi*6улa.(пишe вiн y львiвськoтшy..Bпеpед'', 1 920 p., 30.k),
тaк i тепеp ЛvllI7ИЛaся неpiвнoпpaBнolo Мoвolo; як
ypяДyBaЛИ poсiяIrи мoBolo MoскoBськoгo ценTPy пo
Bсrx rнстиryцiях yкpaiнськoгo пPaвителЬсTBa' Тaк
ypяд1тoть.i теIIеP. Як вiдсилaлисi нaзaд пaпеpи' пи-
сaнl yкpalнськolo мoBoIо' тaк вiдсvlлaloTься i в цей
МoМент. Пiдозpiле вiднoпrення взaгaдi дO BсЬoгo
yкpaiнськoгo..Чеpeз це Irе дивo зyстPiти в нaйщи-
PlIпих неyкpailrських кoмyнiстiв вiднorшelrня дo кo.
rиyнiстiв.рp-aiнцiв, як дo пoтенцiяльниx ItoнтpP евo-
лroцioнеpiв''.

Aле Укpaiнa 6улa Ba)IслиBoIo екoнoмiчнoro бa-
зolo' a тorиy бoльrпеBики' пoки I{е 6улищe сvIJ|Ь|lИN|vI'
МусL7ЛИ тaки Paхyвa]rся з yкParнцями бoдaй пpo
лIo.цське oкo. I VIII З'iзд Цк PкП(6) 6.хII.1919^p.
накaзaB ПoчaткoBy ..yкpaiнiзaцiю 

Укpaiни'', дo uoio
РtЧ oр зN,ry[IеIrий пoбoIoBaнняM' щo щpaiнiзaцiя пiде
й без ньoгo. 3'iзд пoстaнoвив: ..ДoпoйaгaTи 

vсYнеI{-
нlo всix ПеPепoIr для вiльнoгo poзBитI{y yкpaiнiькoi
мoви й кyльтyPи. oскiльки нa гpyнтi вiкoвoгo rrpи.

гrliчеI{I{я сеPед вiдстaлoi..r acTИъl'И yкPail{ськиx Мaс
сIIoстеprгaIотЬся нaцroнаЛlстичIll теIIденцII' сТaBv|Tvl-
ся дo ниx iз нaйdiльrпolo тoлеpa}rцiеIо й o6еpеrкнi.
стro. ЗдiйснIoвaти llpaвo тPyДящиx rvraс yuитися й
lloPo3yМiBaтися piднorо МoBolo. Bхсити зaxo,цiB, щo6
y сoв €тсЬких yстaнoвaх 6улa.цoстaтня кiлькiсть
с:;ryх<6oвцiв' щo Boлoдiroть yкpaiнсьI(olo мoвoIo, i
Iцo6 ЕIaдaлi цi слyэкбoвцi знaли yкpaiнськy l!{oвy''.

I{iкaвий тrг BиPаз ..сеpед вiдстaлoi чaстиIIи yкpa.
iнських Мaс'', бo тalсa,цyмкa пoзoстa€тЬся й сьoгoднi
ttaнiвнoro. Aле це 6улo ь цiлoмy тiдьки ,IyкaвстBo'
бo пoстaнoвa VIII з'iздy B )I(иTTя Ilе ввoдилaся. Aле
Укpaiнa нe 6улa спoкiйнoro'  тoмy в 1920 poцi
l]. Ленiн rryблiuнo BислoвиBся зa сaмoстiйнiсть Укpa-
itlи, a щoдo yкpaiнськoi l!loви' тo скaзaB: ..flaйте yк.
paiнцям двi мoвi, a6и ъotlи 6илиcя 3a нaшIy iдею!''

Як зpoстa.rra yкpaiнськa кyльTypa' a з тим i лi-
,гсPaтypнa Мoвa' пoкa3y€ стaтисTикa Bи.цaниx кни)кoк
ш Укpaiнi (в дyхскax пoдaЮ чИсЛa кI{и)I(oк PoсiйсЬкolo
мoвoю). 3a 19|7 poкy' Poкy peвoлlоцii, виДallo 747
(452) кни:кoк' a Poкy 1918 _ 1085 (386). IнIпa кapти.
tta в)I(е пiд сoвстaми: 1919 p. - 665 (726)' 1920 p. _

457 (З69),1921 p. _2|4 (248),1922 p. _ 136 (491).
'Гa сaмa кaPтиIra й зo стaтистикolо пPеси: 1917 p. .
158 (695), 1918 p. -  239 (319), 1919 p. -  237 (22r),
1920 p. _ |26 (149) '  1921 p. _ 12З (182) '  |922 p. _

53 (186).
Aле Укpaiнa мiцнo стoялa 3a сBoro KуЛЬTуPУ' Й

6oльrпевикvI |у|УcИЛИ ..пoпyскaти''. 
.{o6pе пpaцIoвaв

yкРaiнський теaтp, IraпPиклa,ц' Poкy 1920-гo Гнaт
К)pa зaсгryъaв ..Tеaтp iшr. Фpaнкa", a в 6еpезнi |922 p.
l loвстaB..Беpезiль'' Л.Куp6aсaba. 14 неpвня 1921 p.
в Киевi пoе.цIlaJIися Hayкoве Тoвapиствo iм. IПев.
чеIlкa й Aкaдемiя Hayк в o/цнy нayкoBy yстaнoвy. Poкy
l92l ,  кoли Poзпoчaвся HЕП (21.III.1921p.) '  в iдкpи-
Jrися стapi yкpaiнськi пpивaтнi видaBIrицтBa. Пo
Укpaiнi 6yлo велике чисЛo ..Пpoсвiт'', 

щo пPoBaди.
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ЛИ г.ЛИ6ol<у нaцioналЬнy пpaцЮ' _ сoBiтськa BJIaДa

-l тpaвня 1922 poкy ЗaКpИЛa iх, o6еpнyвrпи ix нa..Пpoлеткyльти'', 
щo 6yли вxе в ii pyкaх.

Бoльшrевики BпеPтo зaxoплIoвaли Укpaiнy i дo-
6илиcя тoгo' щo 7 лилня 1922 poкy Укpaiнa,.хou i..сaмoстiйнa'' pеспyблiкa, ..дo6poвiльнo'' пo€/цнaлaся
з Мoсквorо...

2. дoБA yKPAlHlзAцli
Укparнськиfl тиск з виМoгaМи кyльrypнoi

незaЛе)I(нoсти зpoстaв yсе бiльrп, i бoльrшевики
6ули в великoмy клoпoтi, 6o 6улo ясIlo' щo сaМиM
oбмaнoМ Укpaiнy тpyднo 6yле лepxaти в pyкax. [{е
нa V Bсеyкpaiнськoмy з'iздi КП(6)У |? лиcтoпадa
l920 poкy Г. 3iнoв'св (Aпфель6ayм) poзпoнaв сзyiт-
сЬKy дyМкy цPo т. зв. бopoтьбy дBox кyлЬтyp в Укpai-
нi;  в iн скaзaв: . .Зpoбити тaк, щoб нixтo не мiг
зaIIrдoзPити' щo Ми xoчеlvlo пеPеIIIкoдxaти yкpai-
нськoМy селянинoвi гoвopити yкpaiнськoIo мoBoIo.
Чеp.ез pяд poкiв пePеМo)I{е тa МoBa' щo Nra€ 6iльIпi
кopiння, щo )I(итT€вiшa, кyльrypнirua''.

Cекpетap Цк КП(6)У Ле6iдь сильIlo стoяв зa
цro бopoтьбy .Цвoх кyлЬтyp' - кoтPa пеpемorке. Як
пo/цa € ..Кoтиyнiст' ' зa 23 6еpезня l923 P., цей Ле6iдь
нa пapтiйнoмy з'iздi в Киевi пpoпolryвaв: "Mи теo-
Pетичнo зI{a€мo' щo бopoтьбa.цвox Кyльтyp неМиI{y-
чa. Ha Укpaiнi чеPчз певнi iстopиuнi o6cтaьиgи
IryлЬтyРa мiстa е poсiйськa, кyЛЬтypa селa _ yкpaiн.
ськa. Пoстaвити сo6i зaB.цaння aктиBt{o yкpaiнiзyвa-
ти пapтirо, це6тo й po6iтництBo' це зЕIaчитЬ сTaTИ
нa тoчкy зoPy них(чoiкyльrypи селa, пopiвняIto 3 Bи-
щolo кyльтypoIo мiстa''' Cпovaткy пapтiя пoгo.цилa-
ся булa т{a цю явнo pyсифiкaцiйнy.цyNrlry Лe6eдя.

Aле незaдoBoлеЕIЕIя в Укpaiнi Poслo, i лебе.цiв-
щицa lvlycvlЛa Bпaсти: тoгo )к l923 poкy кoмyнiс-
тиЧцa пapтiя тaки пoстal loвилa' щo в Укpaiнi
Мyсить 6ути укpaiнськa Мoвa' для чoгo тpебa poз-

lI()чaти yкpaiнiзaцiю. I l сеpпня |92З poкy видaний
бyв пpo це oсiбний.цекPет:

..Poбiтничo-сeлянський ypяд визнar зa пoтpi6нe
пpoтягoM нaйближчoгo пepioдy зoсepeдИти yвaгy
дep)кaви нa пoшиpeння знaння yкpaТнськoT мoви.
Bизнaнa дo цЬoгo нaсy фopмaльнa piвнiсть мix
двoмa нaЙпoшиpeннiшими нa Укpaiнi* MoвaMи,
yкpaТнськoю Й poсiйськoю, нeдoстaтня. Bнaслiдoк
нeвeликoгo poзвитKy yкpaТнськoТ кУлЬтУpи взaгaлi,
внaслiдoк бpaкy вiдпoвiдниx пiдpyнникiв, вiдсyтнoстi
дoстaтнЬo пiдгoтoвлeнoгo пepсoнaлУ, )киття' яK пo
Kaзaв дoсвiд '  спpиЧинюe ФaKтичнy пepeвaгy po-
сiЙськoТ мoви. Щoб yсyнyти цю неpiвнiсть, poбiт.
ничo.сeлянськиЙ ypяд yxИвae низKИ пpaктичниx 3а-
xoдiв, якi ,  дoдepx(yючись piвнoпpaвнoсти мoв всix
нaцioнaльнoстeй нa укpaТнськiЙ тepитopii, MyсятЬ
зaбeзпeчити yкpaTнськiй мoвi мiсцe, вiдпoвiднe чи-
сeльнoстi тa питoмiЙ вaзi yкpaТнсЬKoгo нapoдy Ha
тepитoрiТ УссP".

oце тa oсItoвнa пoстal{oBa' щo poзпoчaлa гo-
Лoсrry yкpaiнiзaцiIо в Укpaiнi. floвгo ще r|Poв,a]tИЛ\1cЯ
piзнi зaкyлiсoвi пеpемoви й тiльки l925 poкy в,ЗЯ.Л|7-
ся викoнyBaTи цIo пoстal{oвy.

3виvaйнo, пPaктичне пеPеве/ценIrя yкpaiнiзaцii
lt )t(иття 6aгaтo зaде)кaлo вiд мiнiстpiв (нapкoмiв) oсвi
' l.и в Укpa.iнi, i тaкi мiнiстpи, як 6opoть6iсти Блa.
ки.гний, финькo, тa oл. [Пyмський спpaвдi сTIяJII^
lla сaмoстiйнiсть yкpaiнськoi кyдЬтyPи, пoскiльки
MoгЛи це po6ити пi.ц.цoглядoм Moскви.

I в vеpвнi 1926 p. Цк кП(6)У зpoбив тalсy 3a.
l|J|уTaНy пoстaЕIoBy:

..Пapтiя стoТть зa сaмoстiЙниЙ poзвитoK yкpaiн-
ськoТ кyльтypи, зa виявлeння всix твopнoстeЙ
yкpaiнськoгo нaрoдy. Пapтiя стoTтЬ зa шиpoKe ви.

* Пiд Coветaми дoзволонa т iльки eтнoгpaфivнa фopмa 
, .нa

Укpaiнi ' ' ,  a деp)кaвницЬкa 
. .в Укpaiнi ' '  зaбopoненa.298
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кopистaння po3вивaючo|oся yKpaiнсЬкo|o сoцiaлic-
тичн.oю кyлЬrypoЮ всix дoсягнeнЬ свiтoвoт KyлЬrypи,
3a цiлкoвитИй TТ poзpив iз тpaдицiями пpoвiнцiaлLloi
oбмexeнoстi i paбськoгo нaслiдyвaння' зa ствopeн.
|-|я нoвиx кyлЬтyp|.lих дoсягнeнЬ' гiдних твopeння
вeликoi Kлacи. Aлe пapтiя цe poбить нe цJляxoM
пpoтистaвлeння yкpaiнськoi кyльтypи кyлЬтypaM
iнtUиx-нapoдiв, a шляxoм бpaтськoгo-ёпiвpЬбiтriйцт-
вa poбiтникiв i пpaцююниx мaс yсix нaцioнaльнoстeй
в дiлi бyдiвництвa мixнapoднoi пpoлeтapсЬкoT кyль-
rypи' в якy yкpaTнський poбiтниниЙ клac зyмie влo-
xити свo|o чaсткy''.

.. I з 1923 p. пirцлa в Укpaiнi спpaвдi гли6oкa рpa-IЕIсЬкa кyлЬтyPнa пPaця' бo бiльIшoвики Poзпoчzrлинiби нoвy нaцioнaл.ьнy пiнilo, нoмy спpиялo it зa-
пPoB2д)I(еIrltя 21'.III. l92l p. HЕПy. Здaвaлoся, ця
щpaiнiзaцiя oxoпI.UIa Bсе )l(иття. Taк, пpесa в Укpaiнi
ga 85Yo cтaJla yкpaiнськolo' a кЕIи)ккvI Bk..ДaЕ,aЛИcя
пеpевax(нo yкp-aiнськolo Мoвolo. Теaтp скpiзь стaв
yкpaiнським. fПкoди нapoднi й сepеднiЪеpёйпrли нa
yкpaiнськy виклaдoвy мЬвy, a в шкoлi ,ищiй чaстинa
кaтедp (28 vo.) yкpaiнiзyвa.пися. Пoвaxснo ПPистyпле-
ЕIo дo yкpaiнiзaцii деprкaвниx yстal{oB' .цЛя чoгo
скpiзь з;a|<ЛА J\aЛvIcя Куp си щpaiнoзнaвствa' i ix мaли
пеpехo.цити всi ypядoвцi; слyx6oвцям po6илиcя
l с п ити. зII aн H1 yкp a.I.ЕIсЬк-oi мoви, 6yли кo нтpoлеP и
всiеi цiеi yкpaiнiзaцiйнoi пpaцi.

.- Poзпovалaся Poкy lg25-гo yкpaiнiзaцiя нaвiть
Blис-ькa' aлe oyЛa тrльки пPo лIoдське oкo' бо в ньo-
му 6.улo yкpaiнцiв всьoгo 42,5vo, i стiльки rIс мoск.
Bинlв' a. РеЦIтa _ нyясинцi iнrпi.* Aле poкy lg26.гo
видaниЙ бyв тaемний нaкaз, щo "нaцйнaльнo свi.
дoмi yкpaiнцi не мolк1,"гь зaймaти пoсaд Bиlце кoмaн-
диPa.пoлкy''. Ta незaбapoм Мoсквa скaсyвалa й цrо
кyuy ..yкpaiнiзaцiro'' вiйськa.

Cкpiзь пo Укpaiнi Poзпoч'UIoся )квaве BиBчеII1Iя
yкpaiнськoi мoви, нa чoлi чoгo стaлa Укpaiнськa
Aкaдемiя нayкУ Киевi' a ПpИ llitl зaклaлися дBa Balк-
.llивi iнстиryти: Iнститyт МoвoзнaвстBa тa Iнстиryт
Hayкoвoi Мoви. Дpyгий IrayкoBий цеЕIтp пoBстaB y
Хapкoвi. Hayкoве poзpoблення yкpaiнськoi лiтеpa.
'rypнoi мoви спPaB дi 6yлo цIиpoке tl rли6oкe, i зpoб-
J|eHo 6yЛo зa тoй чaс нaд3вичайнo 6aгaтo' зpoбле-
Iro стiльки й тaке, щo нiкoли в)I(е I{e зaбyдеться в
llaшiй кyльrypi. Бoльrпевики зBичaйнo Не flycКaJlvI
yкpaiнцiв .цo якoiсь ПoМiтIriпIol iнrпoi пpaцi, тolлy тi
/lpРI(нo сTаuIиI6iля пpaцi кyльrypнoi, й спpaвдi vyдa
po6или в кopoтI{oМy нaсi. Bзaгaлi тpебa стBеPдити,
tlto 20.тi poки 6iжyнoгo стoлiття 6ули PoкaМи lraй-
6yйн.iruoгo Poзвolo yкpaiнськoi кy.льrypи' a в тotwy й
yкpaiн-ськoi лiтeparypтroi мoBи. I{i pоки Пpo6уДИЛvt
в yкpaiнськoгo Еapoдy rли6oку нaцioнaльнy свiдo.
tt{iсть тa мiцнy сaмoпевнiсть.

B Укpaiнi зaBх(ди сильнo вiднyвaвся бpaк пеpe-
к;laдiв евpoпейськoi лiтеpaтУpvl' щo з}ry[Iyвaлo
зBеPтaти.ся..цo .пеpекЛaдiв poсiйських. I oсь за чaс
I1iсi yкpaiнiзaцii видalro бaгaтo пеpеклaдiв, I{aпPи-
Kлaд, пepеклaли: IIIекспipa, Бaйpoнa, Лoндoнa,
Jloнгфеллo, LШiллеpa, Гeтe, Гaвптмaнa' Бaльзaкa,
lloля, [6сенa, Гaмсщa, 3y.Цеpмaнa й iн. Пoявилoся6a-
l'aтo .цy}I(е дo6pих пеpеклa.цiв кPaщи-]( PoсiйсЬких
tlисьмеIIIlикiв, нaпpиклaд, Пyrпкiнa, Гoгoля, Кopo-
Ленкa, Гopькoгo й iн. ПеpеклaдI{a пpaця не сIIиIIя-
€'гься B Укpaiнi й д'o сьoгo.цнi.

Зa цей )Iсе чaс, зa 1923-1929 poки yкPaiнське
мoвoзIIaBстBo PoзвивaJroся без 6iльIпиx пеpеtшкoд, i
в }rЬoМy 3Po6леEro дy)ке бaгaтo. HaIшi мoвoзнaвцi,
6iльrшi й менrшi, _ A. Кpимський, €. Tимvенкo, oле-
нa Кypилo, oл. Cинявський, Л. Бyлaхoвcькиir ,
C. Cмеpенинський, M. Cyлимa, Hiмнинoв, Haкoнеч-
ниil it iн. нaписaли зa цeй чaс свoi видaтнi пpaцi.
l)rи6oкo PoзBиЕIyлaся сиIIтaксa yкpaiнськoi лiтеpa-
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тypнoi МoBи. Cлoвництвo пoстaвлеIlo нa нe6увaлу
Bисoтy _ Aкaдемiя l{ayк BиДaлa Iпiсть тoмiв (A_с)
висoкoцiннoгo ..Poсiйськo-yкpaiнськoгo сЛoBЕIикa''
зa pедaкцiеro A. Кpимськoгo. Iнститyт Hayкoвoi
Мoви пpи Aкaдемii нayк видaB 6.iля 30 piзниx теp-
Мl}IoлoгlчIlих сЛoвникlB BисoI(oI нayкoBol якoсти'
пPи Toмy теpмiнoлorlя 6улa гoлoвtlo свoя нaцio-
I{aлЬI{a' a не чyxtoземIla' як в Poсii. Лiтepaтypнa
нaIIIa Мoвa взaгaлi 6yлa цьoгo чaсy BпePпIe мiцнo
pегЛaМентoвaнa Й oчищенa вiд нyэкoгo' гoЛoвЕlo
poсiйськoгo l{aМyлy. Пpи pедaкцiяx гaзет зaпpoвa.ц.
>кeнi6ули фaxoвi мoвнi Pе.цaктoPи' щo пильI{yBaли
IIPo Чистoтy тa дoбipнiсть чaсoписноi мoви. Toдi lк,
poкy 1927-гo, бyв yпopяДIroBaний oстaтoннo yкpaiн-
ський IIРaBoпис. Bихoдилo 6aгaтo цiнних нayкoвиx
дослiдiв yкpaiнськoi мoви. 3дaвaлoся, Po3витoк
yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви .цoсяг свoгo веPIIIкa.

Aле це тiльки здaBaJIoся' 6o щo бiльIпi 6ули дo-
сягнеtII{я' тo бiдьIше 6oльrшевицькa BлaДa ЕIепoкoi-
,u.'. II1е вiд пovaткy цiri 

..yкpaiнiзaцiЙнoi,, 
дo6и

ввiйшoв y )I(иттЯ 3aлi3ний сoветський зaкoн, щo .цiе
й дo сьoгoднi: ..УкpaiнсЬкa кyльтypa мaе 6уи нaцio-
н.aлЬНa фopмoro,. aле сoцiялiстичнa змiстoм''. 3a6o-
Рol{яЛoсь хoч пlBслoвa IIaписaтLL чИ сKa3aти IЦo
пpoти 1"гискiв ъляI\И.Haйментrra вoля слoвa зaбopo-
ненa - IIa Bсьoмy тях(ить цензypa пapтii.

. Пiд сaМoloyкpaiнiзaцiеIо не бyлo яto.цнoi мiт(нoi
Пl.цваJ'IиI{и' пoЛrTичнol чи екoI{oMlчIIoI, a тoMy BкlI{ц1
бyлa вoнa без дyrпi й po6илaся нa сипкoМy пiскy.
IIшлa вoнa спpaвдi глибoкo й oснoвнo, aJIе вIIеРлaся
в rlryxиtl I(yт: IraяBIlo в.vlЯв.ИЛocЯ' щo BoI{a без oснoв.
goi 6aзи, сиЛьI{o oбмехсенa, i всi це зpoзyмiли й спo-
стеpегЛи' a це неймoвipнo НaЛЯr.aJIo бoльIшевикiв.
Cтaлo яснo: aбo тpебa дaти Укpaiнi пpaвдивy BoлIo'
a6o пеpестaTuI ГpaTИсЯ в щpaiнiзaцiю!

I бoльIпеви|{VI cTaлИ яBЕIo кoМпPoМет}ъaти yкPai.
нiзaцiю, де тiльки Мo)Iснa 6yлo' щo6 BикЛиКaти пРo.

.I.и неi нapiкaння тa неxiть IIIиPoких мaс. 3нaй-
|||J||4cЯ' тaкi, щo пРoПot{yвaли зaмiнити в Укpaiнi де-
(:,rткoвy систеМy paхyвaнIrя нa систеМy кoп (60).
Xapкiвськa Пpaвoписнa Кoнфеpенцiя 1927 Poкy в
ltpaBoIIисy чy)ких слiв, piвняIочисЬ нa 3axiд, мorке
зaйпrлa Зa/цaлекo й пoстaвилa PядoBoгo Bчителя в
l l емoтсливiсть зaпpoBaд}ItенЕIя Тaкoгo IIpaBoписy B
lraРoдI{иx IIIкoлaх' a Цe BvIKЛLJr,кa.пo нapiкaння, якi
3PyЧI{o Bикopистaлa сoB€тсЬкa BЛaДa пPoти poзвolo
yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi мoви. A кoди пpaвдивi
6i.дьrцoвики: IlIyмський, Хвильoвий, Boлodyiв, Aн.
r'oненкo-{aBи.цoвич i iн. стали вiдкpитo пpoпoвiдy.
rlaти пpo poзPив з Мoсквoro в кyльrypi, це сиЛьI{o
llаJIяKaлo бoльrпeвикiв як poсiйських нaцioнa.пiстiв,
i вoни пoчaЛи пoМaJly oтiнroвaти yкpaiнiзaцiю.

fliйснi кyльrypнi дoсягЕIеЕIня 9 Укpaiнi дo6pе
lrиДнo зl стaтистики Br/цсoтк1в yкpalнцrв' щo ЕIaBЧa-
J|vIсЯ Пo BиЩиx IIIкoЛax Укpaiни:

Poки BиIЦa шк. Tехнiкyми Poбфaки:

1924 30 57 45
1,933 50 63 60

Щoдo книrккoвoi пpoдyкцii, тo' скa)кeмo, зa piк
L927 в ссCР видaнo 36680 нaзB кни)кoк, a в Укpa-
il l i _ 2921, це6тo 7vo, тoдi як yкpaiнцiъ ь СCCP 207o.

!,иску c i  я з a дх(е p eл a Ky ЛЬтyp и
Чaсoм сoB€ти спpaвдi тpoxи пoпyскaли вilкки й

ДaBaJIИ змoryyкpaiнцяM Bислoв.vlTvrcЯ,. Taк 6yлo, скa-
xteNro' 3a чaс 1925-1928 poкiв, кoЛи тoчилaся сильнa
..;riтеparypнa 

дисl<усiя',: нa щo piвнятися щpaiнськiй
кyльrypi? У:сpaiнське. гРo}Iaдянствo пoдiлилoся ЕIa
/lвi чaстинi: зaxiдникiв i мoсквoфiдiв. Ha voлi тих,
lцo xoтiли piвнятися нa евpoпейськиЙ 3aхiд, стaв
виДaтgtlЙ нaIп письlvlенник Микoлa Хвильoвий' caмI
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стoBi,цсoткoвий кoМyl{iст 6ез )кoднoгo зaкидy. Biн
гoЛoсI{o скaзaв: piвнятися нaм не нa МoскBy, a нa
KyльтypЕIy Евpoпy!

Poзпoчaв дискyсiro М. Хвильoвий свoею нaй.
кpaщoю I{oBеЛoIo ..Я _ poмaнTLl:,<a'' i ця дискyсiя тo-
чИЛaсЯ тPи poки. Хвильoвoгo явtlo пiддеplкyвaли
пrиpoкi Мaси' хoЧ iДeя,,Я,, гли6oкo PoзклaдoBa.*

У свoiй dporпypi ..{yrvrки пpoти течii ' ' 1926 p.
M. Хвильoвий вi.цпoвi,цaв мoсквoфiлaм: ..Cьoгoднi

кoли yкpail lсЬкa пoезiя сxoдить нa цiлкorvr сaМo-
cтif,tниЙ IIIЛяx, ii в Moсквy ви не зaМaнитe нiякими
IсaЛaчикaМи. Ми дo нarшoi лiтеparypи пPиклaдa€Мo
теopiro кolшyнiстиннoi сaмoстiйнoстi. Poсiя хс сaмo-
стiйнa деplкaвa? Caмoстiйнa! Hy, тaк i ми сaмoстiйнa!

Ч.P.o нaми стoiтЬ тaке питaI{IIя: Ira якy iз свiтoвиx
лiтеpaтyp нaIпa лiтеpaтуpa Dryсить y3яти кypс? _
У всякoмy paзi, не rra МoскBy! I{e piшyuе iт 6ез зa.
стеpе)кеI{ь. Biд poсiйськoi лiтеparypи, вiд ii стилiв
yкpaiнськa пoeзiя мyситЬ якoМoгa tцвидшIе тiкaти!''
( . .Мoскoвськi  зaдpипaнки' ' ) .

Poкy 1927-гo виЙulлa I ч. гoлoвнoгo твoРy Хвшrь.
oBoгo _ йoгo poМal{y ,.BальдIпнепИ'' 

' a B lrьoмy aBтop
гoлoсIlo скaзaB' щo зIroвy вiднoвлloеться €.циI{a I{епo.ц-
iльнa, щo кoшгyrriсти _ це 

..сo6иpaтели 
Pyсскoй земли'',

a нaцioнaльнa пoлiтикa doльrпeвикiв _ сaмa o6мaнa.
У цiй дискyсii уcтa|{vl М. Хвильoвoгo й iнurиx

скaзaнo 6yлo нa aдpесy poсiян 6aгaтo гipкoi пpaBди.
Гoдoвнa iдеoлoгiя ..хвильoви3мУ,, 6YЛa тaкa. B свoiй
кyльrypi й лiтеparypi ми хoчейo piвнятися нa Ев-
poпy' a не нa Moсквy. Haм мa.пo вoлi сaмoi Moви' _
Ми не хoчеМo 6уvlтiльки нaзaдницькoro пpoвiнцiеro
в Мoскoвii, xoчeMo твoPити свoro yкpaiнськy iнтeлi-
генцiro, i xoчемo 6aчити ii скpiзь _ не xoчеМo ЕIa-

* Пpeсa пoдaвrrлa спискa членiв Укp. I{ентpaльнoi Paди, яких
goзстpiляв Хвильoвий. Хвильовий oдин час бyв слiдvим Чекa.
Иoгo poмaн . .Baльдшнепи' '  мaе poзкладoвy iдеoлогiro.

t|чaти мoскaлiв yкpaiнськoi Мoви, щo6 Boни кеpyвa-
Jlи нaми. Укpaiнy 3aливaloтЬ PoбiтIrики-мoскaлi, 

_

tr,tи xoчеМo твoPити свiй yкpaiнський po6iтниний
llpoлетapiят. Дoмaгa€мoсь, щoб yкpaiнськy кyльтy.

Py peпpезентyв:rлa пeРед свiтoм сaмa Укpaiнa' a IIе
Moсквa. Hapеrштi: I{е xoчеl\{o 6утивacaлoм Мoскви!
Hс хoчемo 6уи71 пpoвiнцiсю!

I{ьoго }к чaсy BистyпиB пPoф.екoнoмiст М. Bo-
Лoбy€в зi свoеro IIPaцeIo ...{o пpoблеми yкpaiнськoi
еt(oнoмiки''*, в якiй дoвiв: 1. Cтaн Укpaiни в кo.
лиrцнiй Poсiйськiй iмпepii 6yв спpиятливirпим як стaн
yссP в CCCP, 6o як 6улa Укpaiнa кoЛoнi €ю Poсii,
тaкoю пoзoстa€ться й тепеp; 2. )I(oвтневa РевoЛIo.
цiя свoiх гaсeл не здiйснилa i пpигнiнених нapoдiв,
traпPиклaд' Укpaiнy, не BизBoлилa. A звiдси виснo-
вoK: щo6 }I(ити' a не 3aгинyти, Укpaiнa MyситЬ Bи.
cTУtIvlTvI 3 сссP.

Illyпlський, як lrapкolr{ oсBiти, сильIlo пiдтpиlиy.
вaв хBиJIьoBiстiв. Пapтiйнi xвильoвiсти тa шyrvlкiсти
cTaЛИ odвинyвauyBaTИ кoмytliстичнy пapтilо, щo
вoнa )Iсиве.Poсiйськolo кyльTyPoЮ' a 1тсpaiнськoi не
IllдтpиIvty€ r щo B пapтlr пal{yloть кoМyl{rсти-poсlяIlи'
a yкpaiнцi в нiй _ як пaсиЕIKи.

3вичaйнo, сoв€тськa BЛat\a не стеpпiлa тaкoгo
,,уxилy,, ITTyмськoгo _ пoслaлa в Укpaiнy пpивести
tlсе дo пoPя.цкy Лaзapя Кaгaнoвичa, a тoЙ скиIryв
lШyмськoгo з пoсaди' зaслaв y Мoсквy, де тoй незa-
бapoм i..зник''. A нapкoм oсвiти Кaгaнoвич пoсaдиB
ltpaвoвipнoгo бoльrцевикa М. Cкpипникa, якoмy й
дal{o нaкaз випoлoти з Укpaiни нaцiorraЛiзM. Pевнo
сJIy)киB М. Cкpипник Moсквi, aле I{е вгo.цив, i пi3.
lriпrе, 7 ЛиIIIIя l933 p., Мyсив зaстpiлитися.

* Див. 
. .Бiльruoвик Укpаiни' ' ,  opгaн I{К кП(б)У'  пoчaтoк

l928 p. Aле ще poкy l922.гo Микoлa Cтaсюк в жypнaлi . .Ciль-

ський Гoспoдаp'' зa сepпень пoкaзав' щo CCCР зaбиpaе в Укpaiни
нa 40Yo бiльше' нiя< дae Тй.з04
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oця вся ..лiтеparypнa дисl<усiя', -_ це 6yлa пpoс.
To Мoскoвськa пiдсryпнa сiткa, щo6 y неi злoвити
всix нaцioнaJlьIlo свiдoмиx yкpaiнцiв _ i знищити ix.
I нa yкpaiнiзaцiйнoмy фpoнтi poзпoчaвся явtтиiт.,ъiд6oй',, хoч сaма yкpaiнiзaцifтнa дo6a тяг.IIaся ще
пo 1932 piк.

Cyм н t l i l  к i  н е ц Ь yкРai н iзaцi i
I. сaмa ця yкpaiнiзaцiя, кoли Boнa стoсyBaЛacЯ,

пPoвlдI{oгo сoB€тськoгo aПaPaTУ' cTaJIa сИЛЬI1o tlедo-
Мaгaти. {o yстaнoв тpебa 6улo писaти yкpaiнськolo
Мoвolo' aле в сaмiй yстaнoвi всi демoнaстpaцiйнo
гoвo.Pили мoвolo poсiйськoIo. Bеpх-iвкa пapтiйнa не
yкpaiнiзyвa.пacЯ.' aJIe змyIпyвaJIи po6ити це Ilи3и' щo
й без тoгo 6улvlукpa\нцями. Biдпoвiдaльнi пapтiйнi
кеPiвЕIики Й уpядники, щo ix нaсИЛaЛa Moсквa в
Укpaiнy, взaгaлi звiльнялися вiд yкpaiнiзaцii. Taк
сaМo й пapтiйцi нiяк не MoгЛи рpaiнiзрaтиcя,6o дo
пеp-евipки.ixньoгo зIlaння не дorryскaли' a сaм тepмiн
цrеi rtеpeвipки Bсе вiдклaдaвся в нeскiнченнiсть'

oсь тoмy, нaвiть 3a чaсy poзцвiтy ..yкpaiнiзa-

цiйнoi'' дo6и, тaк тaки ft не /цoзBoлили 6oльrпевики
видPyкyвaTи пoBнoгo yкpaiнськoгo слoBI{икa 3 Пoяс-
IlенI{яМ yкpaiнськиM' xoЧ тaкoгo poсiйськoгo сЛoB.
НИКa BИДaJIи' Кoли €. Tимчeнкo вигoтoвив Iстopия-
нoгo Cлoвникa yкpaiнськoi МoBи' тo B ЕIьoМy Itе
дo3вoлили Пoдaвaти мaтеpiял дo ХIV вiкy, тaк нiби
yкpaiнськa мoвa тiльки з цЬoгo вiкy й Iloчaлaся.
Як вище я писaв' Aкaдемiя нayк вигoтoв.v:Лa 6aгaтo
цiнниx теpмiнoлoгiчниx слoвникiв, aлe в пРaктичItе
)Iсиття вoни ввiйшJ|И NlaЛo' 6o вся ПpoМислoвiсть в
Укpaiнi бyлa зaxoпленa в poсiйськi PyIси' щo цих
сдoвникiв не пoтpебyвaлa.

A дaлi пiIпoв y)I(е яBI{ий пoгpoМ yкpaiнськoi
KуЛЬТуPkl. II]o6 мaти нa це яке 6уДь Bипpaвдarrl{я'
весI{oIо l930 poкy 6oльшeвики пPoBеЛи пpивсе-
лroдний пPoцес ..Спiлки Bизвoлення Укpaiни''; бa-

l. i lT.ьoх yкpaiнськиx кyЛьтyPних poбiтникiB пoтrи-

з,r^',^ u6i r.iИсeJ|vIЛуI j vкpai"'. A poки 1932-1933
||pинесЛи нoвий пoгpoм-yсi € i  пoпеPедньoi пpaцi.
l fpoвiднi кyльтypнi сили apeшIтoBaнo' a_зpo-бЛеI{е
с.I.vlrI{еBo винищеIIo. BисoкЪi цiннoсти 

..Poсiйськo-

yкpaiнський Cлoвник" з |924 p. скoнфiскoвaний i

lrl l.и'це",й. Taк сaмo пoнищенo й теpмiнoлoгiчнi
(:JtoBI{ики' 6o теpмiнoлoгiя в 6iдьцroстi свoiй пirшлa

1rt>сiйськa.. 
He BитPи}raB цьoгo Й ъipниtr yкpa.iнський кoмy-

ltiс.г МикoлЪ Хвильoвий, i l3 тpaвня l933 p. oтpyiв.
ся, a з ним тiеi )к гoдиtlи oтpyiвся й йoгo вipний дpyг
tItrет Гipняк. Toгo )к Poкy 5.хсoвтня 6р лiквiдoвaний
i 'геaтp^..Беpезiль'', щo сЛaBIIo пPaцIoвaB пiд пpoвo-

21<lм Леся Кyp6aсa.
Усе, щo 6yлo нaцioнaльнo дopoге' сTaJIИ oпЛьo-

tlyвaти' 
""a'й 

6ypжyaзним, a всiх пoпеpед.нix Hay-

кilвцiв _ вopoгaмй нapoдy, сrryГaМvr 61plкyaзii. Coвет-
C|rK? BЛ&.Ц? 3DryIIIyBaлa сaМиx нayкoвцrв oпльoByвaти
сс6е. Taк 

'uгlp^кnal,, 
вiдoмий yкpaiнський геoгpaф,

l l poф. Cтепaн Pудницький, зaaPецIтoB aниit, свiднив

l0з4 p"кy .'po .. 'o'oзI{aвче IшкiДництвo'': 
..0сo6ли-

шy yвiгy вiддaвaли ми po6oтi yкPaiнськoгo Мoвo.

l|rlaвствa. Кo.pистarouисЬ 3 rцBидкoгo пPoцесy Poз-
Dи'гкy рpaiнiзaцii, ми podory в гaлyзi llloвoЗIlaвстBa
(:IIPяMoByBaли тaI(' щoб y питaFIнях.пpaвoписy' Лек-

с"*o"y, y qpuз.o,oгii, теpмiнoлoгii-й стилicтики
ltи)киBaти з yкpaiнськoi мoви poсiйськi BплиBи'
ltPичoМy Po6иЛoся це пi.ц'кpесЛенo, oдвеPтo' 3 Poз.

l)irxyнкoМ нa те' щo' 3aгoстPюIoчи тaким чиItoм
ylraгу I{a цих питaнняx' пoцlaститЬ пPoтягaти iдетo

i'""й.*"oсти Укpaiни''.
Taке сaме oсЬiдяив i Кoник, кеPiBник гoЛoB-

llаyки I{кo, гаJIичaIIиI{ з пoхo,ц)I(ення: 
..Утalryзi нay.

кOBoгo МoBoзнaBстBa пPoвaди JIocЯ ГJI.И6oке цIкiд-
ltицтвo' 3aпpoBaд)куBaЛИсЯ Bидyмaнl сЛoBa' a0и

l|игнaTи з yкpaiнськoi мoBи слoвa' зaпoЗичеtll 3
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PoсiйсЬкoi Мoви. I{им IшляхoМ Ми tlе тiльки Pyйry,'-BaJIvr Н.ayКoвy мoBy.' a Й.>киву PoзLroв}Iy' щo вбиpaлa
B себе BеличезI{y кiлькiсть вapвapизмiв, гaлициiмiв,
r пo сyтl стaвaлa некyльтyPним >кapгoнoм''...

Taк, сaмi yкpaiнцi змyIпенi бyли oплIoгaBЛIoBa-
ти все те кPaще' щo poбили зa l923_1932 poки'..

3. дoБA KoinyHlзAцIi
Hoвa дo6a сoветськoi пoлiтики B стoсylrкy

дo yкpaiнськoi кyльrypи' a B тoмy й дo мoви poЪ..o-
чaЛaся пiсля пoстaнoви !К BкП(б) 3 квiтня 1932
Poкy пPo здyIIIеI{IIя нaцioнaлiзмy в Укpaiнi й зa-
пpoвa/ц)I(енI{я y BсьoMy кoмyнiстинниx iдей. IIdo6 це
зpoбити, в Укpaiнy 6yв пoслaний П. ПoстиIшев, Який
i пpибyв дo стoлицi, м. Хapкoвa, в сiчнi 1933 p. I вiн
гBaлтolvl чистив Укpaiнy вiд нaцioнaлiстiв. МЬскaль
3 пoхo.ц)I(еIIItя' деМoнстpaцiйнo нoсиB yкpaiнськy
BиIIIиBaIтy-сopovкy; вiн х<е пеpенiс 24 vеpвня 1934 p.
9T9,'ц. Укpaiни-з ХaРкoвa дo Кисвa. КЬли 1 .pyл'"
1934 poкy 6yв зa6итий кipoв, тo це дaлo Пoсiйrпе-
вyпpитoкy.,IrycTvITИ кPoB 3 rшoвiнiстiв'': 25 беpезня
1935 poкy в Киевi 6улo зaсуД>кеIIo нa смеpть ЧИ 3a-
слaннЯ бaгaтo пoетiв, письменIIикiв. vчЪниx i iн.
Bзaгaлi зa чaс свoеi диктaTypLl в Укpjiнi П. Пoс-
тиIIIeB сильнo пolrищив yкpaiнськy iнтелiгенцiro,
oсoбливo веpхи ii.

Aле й Пoстиrпев Irе спpaBився з щpaiнськиМ нa-
цioнaлiзмoМ'.тoМy нa пouaткy l93s !.Ъiн 6yв звiль-
нений, a цa йoгo мiсце дo Киевa пpиixaв.Микитa
Хpyuoв _ oстaтoчIlo лiквiдyвaти нЪйменlлиЙ дух
rтaцioнa.пiзrvry. I цe вxе зa йoгo-нaсy 15 беpезня 193sЪ.
poзстpiляли lrapкoмa oсвiти Гpинькa, a oстaннiй
бopoть6iст М. ЛIo6ченкo зaстpiлився сaм; тoдi rк
зник i A. Хвиля.

Pуйнyвaти Й спиllятvt poзвiй yкpaiнськoi мoви
взaгaлi, a лiтeparypнoi зoкpемa, 6oлirшевvIКИ в;3ЯЛИ-
ся сIIoчaтку чy>KИI*лИ PyкaМи _ 3a це взявся 6yв

Alцpiй Хвиля (vи Мyсyль6aс, хид) тa H. Кaгaнoвич.
Ilt l l lи влaсне пеprшi пiдняли кРик, нiби в yкpaiн-
{:t lr(oМ/ МoBo3нaBствi _ 6ypxyaзнo-Iшoвiнiстичнa
lllкi,t1ницькa }reтoдa' щo зaкpiпив A. Хвиля сBo€Io
tlyм нoi пaм'яти кни)I(кoIo .,3нищити кopЧня- yкpai
t!(| lrКoГo нaцioнaлiзмy IIa МoвI{oмy фpoнтi ' ' ,  Хapкiв,
l!)lt3 p., ДpyкoBallo l5.000 пpимipникiв. I poзпovaлo-
t:я в Укpaiнi те, uoгo неМaе нiде B цiлolлy свiтi: сaмi
p<rciйськi бoльшrевики сTaJIИ ДИКryв;aти сBoIo пapтiйнy
l{ с'гoдoлoгuo ЕIayкoвoгo llloBo3llaB сT вa' cT aJIvI вимa-
l.ilти BIroсити пiдхiд клaсoBoi 6opoтьби нaвiть дo
/ l iяJIектoЛoгi i .  ПpoгoЛo[IеI{o'  щo стapi метoди
tuOвoзнaBствa _ бypжyaзнi, кoнтPевoлroцiйнi, якi
)к0Рстoкo кaРaloться. Усе кpaще, щo бyлo недaBнo
l|pO6ЛеIrе B МoBoзнaвствi, oгoлorшeIre тепеP Iшoвiнiс.
,t.ичниМ Iшкiдництвoм. ПiIплa 6pyтaльнa. ЛatIl,<a Ha
шсix стapшrиx yчеIIих мoвoзнaBцiв _ iх зaдякaнo i
ltмyцrеI{o Мoвчaти. Кoaсен oбвинyвaнений не смiв
виIIPaв.цyBaTИcя:. N|yсИTь тiльки пyблiннo кaятися й
It{ol]чaти. Hixтo не смiв в.Истул|4TиI Пpoти a6cуplaл.ь.
tr()сти бoльIпевицькoi пapтiйнoi метoдoлoгii в мo-
Dtrзнaвствi, бo негaйнo фiзиvнo 3гиI.Iе' як бyлo це
l l lrpoф. Пoлoнським y Хapкoвi.

Пoвoлi сTaЛvl пyблiннo oгoлolшyBaти гoлoвнi
()сtIoBи нayкoBoi пpaцi пiд сoветaми:

l. Hayкa МyситЬ 6ути пapтifпa' _ тaк нaкaзaB
B. Ленiн. Hayкoвець мo)ке бyти й нe пapтiй-
ний, aлe Bсe' щo вiн виклaдa€ чи ПишIе' Мy-
сить кoнче йти пo лiнii пapтiйнiй.
Усiм нaкaзyвaлoсь кеPyBaтися BкaзiвкaМи
B. I. Лeнiнa пPo те' щo члеЕIи бiльIпoвиць-
кoi пapтii пoвиннi ..пеpетвopит-и yкpaiнськy
l\IoBy в 3lrapя.цдя I(oМyIIlстичI{oI oсвlти тPy-
.цoвиx мaс'' (Tвopи, т. ХХIЧ с. 514).
Cтaлiн нaкaзaв: ..II{o тaке нaцioнaльнa кyлЬ-
тypa Пpи диктaтypi пpoлетapiaтy? C.oцiaлiс-
тичнa сBoiМ змiстoм i нaцioнa.rrьнa фopмolo
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кyльтyPa' якa Мar свo €Io l l lетolo BихoBaти
Мaси B лyсi iнтеpнaцioнaлiзмy й змiцнити
ДИКTaTуPу пpoлетapiary''. *

4. Biн )I(е нaкaзy€: ..Tpe6a 
дaти нaцioнаJIьIlиM

кyльryPaМ poзBиrr1"тись, щoб стBoPити yМo-
Bv' t,Л'| IJIvITTЯ iх в oднy спiльнy кyлЬryPy 3
oдЕIiсю с п i л Ь I{ o Io м o в o Io''.**

. Coвстськиiт уpяд зBичaйI{o нa всi свoi 6iльшri
дiлa пyкae нayкoвoi oснoBи. Haйrпли ii й пpoти
yкpailrсЬкoi мoви. Poсiйський MoBoзнaBець Микoлa
Мupp (1866) стaв нaBчaти, щo..внaслiдoк бopoтьби
й пеpемoги пpoлетapiaтy.МoBнa мнoгiсть пеPетBo.
pитЬсЯ нa €,цн1сть Moви..' r BrFI )Itе .цo.цa€ ' щo IIе слr.ц
безчиннo чекaти Ila Злиття МOB Чи llеpемoгy o.цнoi
з МoB IпляхoI!{ еBoлIoцii... I{ебтo: llloBolo BсЬoгo кo.
мyнiстиннoго свiry мyсить сТaТИ o.цIra МoBa _ мoBa
poсiйськa!

Caм Cтaдiн tlaвЧa€ IIPo те сaМе: ..ТРе6a 
Дaти

нaцioнaльним кyлЬтypa|{ в.vIЯBvIтИ свoi пoтенцii, щo6
yтвopиTи yMoBи Д,Л'I ЗЛ|4ття' ix в oднy спiльнy кyль.
Typy 3 o.цнolo МoBoIо. Кoли пpoлетapiaт ПеPеMo)Iсе y
BсЬolvfy свiтi, пpийде o.цнa спiльнa мoвa''. I пy6лivнo
пиIIIеться: ..Poсiйськa Мoвa стa€ мirкнapoднolo Мo-
вorо сoцiaлiстичнoi кyльryРи' як кoЛись лaтинa6улa
мiжнapoднoIo N{oBoIo веpxiв PaнIIьoгo сеPе.цньo-
Biччя,.{<1с*

oтхсе, BиPaзIIе зaвдaння: lЛuITvI кyльтypи всix
нapoдiв тriд сoв€TaМи 6.в,, o/цEIy спiльнy кyлЬтypy 3 o/ц.
нl € Iо спlлЬнolо МoBoIо 

' 
3Bичaинo _ poсrисЬкoю.

I{ебтo, yкpaiнськa MoBa I{aIIеpе,ц зaсyд)I(y€Tься нa
знищення!

Poзpiзнення фopми й змiсry rraцiolrальнoi кyЛЬ-
тypи Стaлiн IIoстaвив )тIеpIIIе 1930 poкy i з тoгo нaсy

* Й. C т a л i н. Питaння ленiнiзмy, |9З9 p., вид. 10' с. 395_396.
** Taм caмo' c. 396.

*** Пpoф. P. П a к л е н. Бiлa Книгa, с. 53.

l1с пoстiйнo l{aгarцy€ться. Якpaз цЬoгo Чacу rIpИraДaJlvl
/lirtrнЮ нayкy B. Ленiнa пРo кoIIечI{iсть poзpiзняти в
lс<lхснiй кyльтypi двi oкpеМиx K/IaсoBI.D( кyлЬT}pи. A саrvrе,
1lttкy l913-гo B. Ленiн нaписaв стaттIo .,Кpитинеские

ltitметки пo llaциoнaлЬIrolvfy BoпPoсy''' i в нiй писaB:

..Koгдa peчЬ идeт o пpoлeтapиaтe, пpoтивoпo-
стaвЛeниe yкpaинсKoЙ KyЛЬтypЬl в цeлoM вeлиKo-
pУссKoй кУлЬтype, тoxe в цeлoм' oзнaЧaeт сaмoe
пpeдaтeлЬствo интepeоoв пpoЛeтapиaтa в пoлЬзy
бypxyaзнoгo нaциoнaлизмa. Еcть двe нaциo-
нaлЬныe кyлЬтУpЬI в кaxдoй нaцИoнaлЬHoЙ кyльтy-
pe. ЕстЬ вeликopyсскaя KyлЬтypa ПypишкeвинeЙ,
Гyнкoвьtx и Cтpyвe, нo eстЬ тaKxe вeликopyссKaя
KyлЬтypa' xapaKтepизУeмaя иMeнaми Чepньlшeв-
сKoгo и Плexaнoвa. Есть тaкxe двe KyЛЬтypЬ| в
yкpaинствe''. *

I{eбтo, Ленiн y кollснiй кyльrypi oкpеМoгo нaPo-
/(y PoзРiзIrя€ кyлЬтyPy сoцiялiстиvнy й бypжyaзнy.
|Tpиraдaли тaкo)к i нayкy Ленiнa пpo сoцiялiстич-
Ily нaцiro: ..Метa сoцiа;riзмy с не тiльки зIIиII{eнIIя'
pоздpoбленIlя ЛIoдськoстi нa Дpi6нi ,цеp)I(aBи tт' зни-
t l lснI lя в iдpyбнoстi  нaцiй, не т iльки зблихення
llаt1iй, aлe й 3лиття ix' ', звивaйнo' 3 eдиI{oЮ Po-
t' iйськolo Мoвolo. oсь oця ленiнськa l{ayкa пpo двi
I(yJIьтypи й пpo кoнечнiсть мaти тiльки oднy сoцiя.
Jliстичнy кyлЬтyPy й нaцiro й пopoдил*l BищeПo.цaнy
llilуку И. Cтaлiнa.

opiентaцiя нa Мoсквy
I пiIплa нaсильI{a opiентaцiя нarпoi yкpaiнськoi

.rli.геparypнoi МoBи IIa L{oBy poсiйськy. Бaгaтo з yкPa-
IllсЬкиx пPитaNraннoстеи oгoлolпеIlo 3a пoлolll3Ми'
a хтo ix у1r-Ив,aе,' тoй rпкi.цник, бo пoлoнiзyе нarпy
мoвy. Cвoгo чaсy' 1863 p' ще Baлyiв, як Ми 6aчили
llище' BИTИl.{aB yкpaiнцям пoЛьсЬкy poбoтy в
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yкpaiнськiй лiтеparypнiй мoвi, a TепеP зa це Bxoпи-
лиcя il бoльrпевики. 3вичaйнo' гoBoPити пPo пo.
лoнiзaцiro в Cxiднiй Укpaiнi, де ця Мoвa м.UIo кoмy
вiдoмa, 6yлo пpoстo BидyМкolo.

I 6oльIшевики IIoчаJrи pуflнуьaти yкpaiнськy лi-
тePaTyPI{y мoвy 3 ii сеpедини й явнo зaтpиlлyвaли ii
poзвитoк. Haпpиклaд' сильtlo зaтиpaloтьcя, ПpИ-
тaмaннoстi нaIпoi Мoви' скa)I(емo' oбмехсyсться зoв.
нa фopмa iменникiв, зaпPoвaд)ItyloтЬся poсiйськi
.цl€пРиItМетt|ИКИ NIИrIуЛoгo чaсy нa .впrий i т. iн.

Poкy 1933-гo вийпroв нoвий пPaBoпис' 6,пPaBo.

пис A. Хвилi'' чи Кaгaнoвияa, який зaтеp чимaЛo
oсoбливoстeй нaIшoi МoBи' зaтe нa6ли:кyroни ii дo
poсiйськoi. Caм H. Кaгaнoвич ви.цaв ..Cклaднro yкpa-
iнськoi мoви'' _ пPoсте зaстoсyBaIIня poсiйськoi
склaднi дo yкpaiнськoi мoви. Poкy 1937.гo вийrпoв
нoвий ..Poсiйськoyкpaiнський слoвник''' y)ке силь-
нo нaблихсениil Дo мoви poсiйськoi: стaPaнI{o пo.цa-
€ться Bсе' 6лизьке до poсiйщиI{и' a сBo€ Bикидarть-
ся a6o вiдклaдaеться lra .цpyге мiсце.

.{o нapoдних i сеpеднix tпкiл зIIoвy зaпpoвa-
дили pociйсЬкy мoвy' a числo гo.циII ii все з6iльIпy-
вaли. Bищa шII(oлa нa oчaх зIroBy pyсифiкyсться. 3
1.x.l933 p. в Укpaiнi вiдкpитi й yнiвеpситеTи' aле
в.бiльrцoстi з poсiйськolo виклa.цoBolo мoвorо й
пiдпopядкoвaнi в гoлoвIloМy Moсквi, a не Укpaiнi.
B Укpaiнi зlloBy вiднoвилися B Bеликoмy uислi po-
сiйськa пpесa й теaтpи. Чaсoписaм пPoстo нaкa-
зy€тЬся згoРи' якиx слiв i фopм не слiд уъКИв'aTИ)
звинaйнo, для нa6лиlкеI{IIя дo мoви poсiйськoi.*
3вyкoве кiнo i Paдio нa 75To cтaлo poсiйськиьr.

Усе yкpaiнське пoчaли дoIIIкyльIIo цЬI{yвaти' все
poсiйське явнo й силolo пiдтpимyсться, нoмy 6aгa.

t Haпp., cлoвa lсud y'(ивaти нe вiльно, у>кивaстьcя eвpей.
Aбo oминaсться. Haпpиклaд, y . .Пoвiст i  й oпoвiдaння' '  l949 p.
П. Кoзланloк нa с. l l6 подaс:. .Жиймo мoв бpaти, a paxyймoся,
як кyпцi'' (зaмiсть: жиди).

,r() I{aBiтЬ визrraчнirпиx oсi6 Пеpестaли гoBopити

укpaiнськolo мoвolo' a6o пеРеtIеcЛИсЯ нa пPaцIo дo
Moскви, як цe зPo6иЛaв'ИДaTнa Bченa oленa КyP,.
J|() й iн. Бaгaтo yчених пеpестaли П||caтkl| бo нiхтo
tIс зЕIa€, де гPaIIиця нaблиlкення рpaiнськoi MoBи дo
poсiйськoi. I нaвiть Cлoвник i пpaвoпис A. Хвилi
(lу ли нeзa6apoМ oгoлoIIIенi нaцioнaлiстиuн и м и, i с aм
A. Хвиля вкiнцi тaкo)к paптoBo зник 1938 p., як i
irlшi. ll{o6 не впaсти в клoпiт, ЛIo.ци пеPеcтaв,aЛИ
t.ORoPити пoткPaiEIськи; безб.opoннo МoгЛи гoBoPи.
,l.и пo-свo€ilry тlЛьки Bчителl yкРall{ськиx IIIк1л тa

aPтисти yкPaiнських теaтpiB, BиясHIoчи' щo це poб.
J lять . .дЛя впpaви' ' .  I  ще 1930 poкy . .Biст i ' '  ч.  121
] l o.цaли : ..C.lryж6oвц.i, 

щo в)I(e вoлoдiloть yкpaiнськoto
м()BoIo' ylrикaloть II Bx(ивaти

Poсiйськa мoвa, 3a l{ayкoЮ Ленiнa-Cтaлiнa, ви-
3tla}Ia BсесoIo3I{oIo ..сoв€тськoto'' мoBolo, мoBolo' oб'ед.
lryЮчolo всix. Хтo пPoти цьoгo' тoй rпкiд}rик' тoй вo.
poг нaРo,цy. Haвчaння poсiйськoi мoBи пo Iпкoлaх
Укpaiни Сvu|ЬIlo пo6iльtпенo. ХrV з'iзд КП(6)У в vеpвнi
l938 p. пoстaнoвиB: ..3'iзд з oсo6ЛиBolo сиJIoIo пiдкpес.
,llloе неo6xiднiсть злiквiдyвaти нac лiдки Bopo)I(oгo
lllкiдництвay BикJIaдaннi poсiйськoi МoBи B непoвниx
сеpeднiх пIкoлaх' a тaкoж вищих. Бypxyaзнi нaцio.
tlaЛiсти, тPoцкiсти й 6рapiнцi iulли нa всякi мePзoT.
Iloстi й пoдлoстi, щoб вигнaтИ в'aJIИ|{у poсiйськy мoвy
3 нaIIIих rшкiл i виrпiв. Зуcиlтля тpoцкiстiв, брapинцiв
i 6ypжyaзниx нaцioнaлicтiь6ули спpямoвaнi нa вiдpив

щpaiнськoгo нaPo/цy вiд 6paтньoi Дp|ж6и 3 BелиKим Po-
сiйським ЕIapoдoМ, нa вiдpив Paдянськoi Укpaiни вiд
сPCP i вiднoвлення .кaпiтaлiстичI{oгo pa6ствa''.

Ha цьolлy x з'iздi пPедстaBЕrик сoв€тськoгo ypя-
/t/ в Укpaiнi M. Хpyшoв зaяBиB:

s

l-
G)m
o

ч
E
dt
o

т
(L

l--

(!
цJ
E

У
J)
(J
т

\Z

..Teпep yсi нapoди вивчaтиMyтЬ poсiЙсЬкy Moвy'
тot\ 'У щo poсiйсЬкi poбiтники, в пepцJy чepгy poбiт-
ники Пiтepa, poбiтники Moскви пiднeслИ пpaпoр
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пoвотaння. Бiльшoвики вИвчали нiмeцькy мoвy, щoб
в opигiналi вивчaтИ нayкy Mapксa. Hayкa Mapксa-
Енгeльсa poзвинyтa дaлi нayкoю Лeнiнa-Cтaлiнa
poсiйськoю Мoвoю. Тoмy нapoди воix кpaТн вивчa-
ютЬ i вивчaтимyтЬ poсiйськy мoвУ, щoб Bv|Bчv|ти
лeнiнiзм_cтaлiнiзм, i  нaвчитись пepeмaгaти свoTx
вopoгiв. Bopoги нapoдy, бypxyaзнi нaцioнaлiсти знa.
лИ cV|I1У i вплив poсiйськoT мoви' poсiйськoТ кyль-
тypи, вoни знaли, щo цe вплив бoльшeвизмy, тoМy
вoни витpaвлювaли з t.цкiл poсiЙськy мoвy. B бa-
гaтЬoХ yкpaТнськиx ll lKoлaХ вивчaлИ нiмeцькy, фpaн-
цyзЬкy' пoлЬсЬкy Й iншi мoви' aлe тiльки нe poсiй-
ськy. Bopoги всiмa спoсoбaми вiдpивaли кyлЬтypy
yкpaТнськoгo нapoдУ вiд poсiйськoi кyльтypи''.

B xpистиянсЬкoМy свiтi нiкoли нiхтo не пi.цнo.
сив IIиTaнIlя, щo6 yсi нaвнaлися гРецькoi мoви, бo
IlеIo I{aIIисaнa €вaнгелiя Iсyсa Xpистa. Бoльrrrевики
)I( BиМaгaloть вiд yсix свoiх пiдвладI{их нapoдiв знaн.
ня poсiйськoi мoви, 6o вoнa _ Мoвa твopiв ixньoi
€вaнгелii, твopiв Ленiнa_Cтaлiнa...

oцe нoвa iдеолoгivнa oсIIoBa' Ira якy спPяМoBa-
не yкpaiнське МoвoзIlaвствo й poзвiй нarпoi лiте-
paтypнoi МoBи 3a oстaннi 15 лiт.  . .Biст i ' '  (1938 p.
н. 192) ЕIaвчa € ' щo 

..yкpaiнськa лiтеpaтyPl{a мoBa
зРoслa й змiцнiлa I{a пPeкpaсI{их твopax генiiв лiте-
paтypи йl кулыrypи великoгo poсiйськoгo нapo.цy''.
I вся ..yкpaiнськa'' пPесa пePеIIoBнеIIa тепеP стaт.
TЯ|иzI Нa тeМy: пoсилити вивчeння poсiйськoi мoви,
бo це клrоv дo знaнI{я кoмyнiзмy! Toмy вх<е ..)Кизнь

и искyсстBo'' (ч. 24) зaяьляe: ..Укpaинский язьrк,
гoвopя Мягкo' Ilе BIIoлЕIе пpигoден /цля OIIеРI{ЬIх пo-
стaнoвoк''. Ф. Глaдкoв, aвтop слaвнoзвiснoгo в сoB€-
тaх ..I{емeнтa,', гoстIoloчи нa 3aпopiхсэкi '  зaяBив:..3aчем вoзporrqцaть .цoIIетpoBскyIо эпoxy' зaчеM гzUIь-
BalrизиpoвaTЬ укPaИr:ский язьrк, кoтopьrй y)ке IIo-
кpьIлся пpaxoм?' ' . . .*

Пo нayкoвиx Poсiйськиx пpaцяx тепеp вiдкpи- i ;.l'() rIиIIIетьс я, як 6улo 3a цaРaтy' _ Ioхнaя Pyсь, Ma. , з
Jt()poсiя, a не Укpaiнa. 3 1943 p. сoв€тськaв,ЛaДa ДaJIa 9
/lсякy змory хсити й uеpквi, i вoнa тaк сaМo в свoiх : 6
Jl<lсiйськиi.PYдuЧy"* piдкo вясивa € сЛo.Ba Укpaiнa; 

3
ж()l{нoi рpaiнiзaцii I{аIIIoi I{еpкви, 3BичaйI{o, не пpo. э
rtс.цснo.

I все сoветськe лiтеpaтyPoзHaвстBo нa пРикa3 i E
:ir.oРи тIPo кo)кlroгo tIисьмеItIlикa тепеР пиIIIе' щo Brн : Е
l}иxoByвaвся нa poсiйськiй лiтеpa'Рi'-Iu poсiйськiй j f
i/(сoдoгii, нaвiть пPo тaкиx, як T. LшеBчеItкo чи ; Ф
l'.'Фpaнкo. Кorкен o6Ъв'язaний звaти poсiян..6paтнiй " .
rlapЪд'', ,,cтapтлиilбpaт''. 

$
I{Iо нoвy нaцioнaльнy лiнiro сoв€ти BBo.цятЬ дo i E

всix свoix нipoдiв' Taк, 28. УIII. 1933 P.Paдa Hapoд- :
l lих КoMiсapiв Бiлopуcii ьидaлa.цекPет' B якoмy : *
llaкaзaнo: ..Усyвaсться IIIтyчIra бap'еpa мiхс бiлopy- 0
CrlКolo й poсiйськolo Мoвaми в синтaксi тa в гPaMa- .*
r.ицi ' ' .  HЪстyпнoгo Poкy'  poкy 1934-гo l  квiтня, с
t1i . l Iкoм o6мoскoвленa й пiдпopядкoвa Мoсквi й .;
Укpaiнськa Aкaдемiя НaУКу Кисвi стaлa фiлiсIo Aкa- l
.llсмii BсeсoIo3нoi.

II]е нa ХII з' iздi BкП 1928 P. вPoчистo пpoгo.
J|<,cИЛИ 6yли *pirшyvy бopoтьбy з пеPе)I(иткaМ Po-
t:iйськoгoIшoвiнiзvry' '.Пpoгoлoсилитйькинaпaпеpi.
A в rкиттi пo Bсix сoв€тськиx ..pеспy6лiкax'' пPoBa- i
/lи.гьсяявнapyсифiкaцiя.Haпpиклaд'yтaTaPськoMy
tlaсoписoBi ..Кyльтypa й oсвiтa'' (v. 131 зa 1935 piк) .
с<rветський кoмiсap BидpylсyBaB нaкaз: 1. Haвчaти. l
(:Я tloBиx ..Bсесotозних слiв' ' (цебтo' poсiйськиx); ]
2. Coцiялiстичнy й нayкoвy тepмiнoлoгiIо бpaти бeз 1
llмiни з poсiйськoi мoви; 3' Кoли B тaтapсЬкiй мoвi 

!
tlсМa якoгoсь сЛoBa, дoзBoЛя€тЬся 3aMlстЬ ilьoгo B)ки- 1
Iraти тiльки слoBo Poсiйське, a тBopиTи Iloвo.гo Itе

,, l()3вoля €Tься... oце ПPoгPaмa для PoзBиткy лiтеpa-
r 'ypнoiMoBиBсixнaцiонaльних.,peспу6лiк ' 'CCCP.
l tкy 1938-гo вРoчисTo вiдкpитo.для.yзбекiв Феp- ] з15
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гaнський деp)IGBIIий IIедaгoгiчIrий iнстиryт нa 18 кa.
тедp' aлe з ниx тiльки oдIra yз6ецькolo мoBolo' a PеIш-
тa _ Мoвolo ..всесоrознolo''. 

liйrшлo a}Iс дO Toгo' щo
зI{oвy вBе.ценo ЗUvo нaд6aв,!сy Дo плaтIri тим, xтo 3 Po-
сiян слyrкить ..нa oкpaiнaх'', цебтo зa pyсифiкaцiю.

oсь тoтlгy теIIep в Укpaiнi нixтo не вiдвarкиться
ПvlсaTИ' щo щpaiнськa Мoвa вiдмiннa вiд poсiйськoi. У
видaннi твopiв РyДaнськoго orгpЦенi всi спiвoмoвки
цPo мoскaЛiв. B стoличI{olvfy теaтpi стaBлять oпеpy
Чaйкoвськoгo ..Мaзепa'', пoBнy oбpaз для yкpaiнцiв.
Tвopи Лесi Укpaiнки Bи.цaIoться в нaклaдi 5000, a
o.цЕIoчaсIlo твip мoскoвськoгo ryцr'jсTa Фадеевa в пе.
pек.пaдi I{a нaшy Мoвy B нaкцaДi 120.000. oфiцiйнo ви-
дaнo' як пiдpyvнИl.ta Д\JIя poбiтникiв, ..Poбiтнияa

Бiблioтекa'', 320 ст., i в нiй podiтникoвi pa,Циться uи.
тaти 95vo poсiйськr.о< кI{и)кoк' i тiльки 5vo укpaiнcьl<lп<..

LI{oб яснiIпе пoкaзaти, якi спpaвэкнi yмoвини
PoзBoIo в Укpaiнi свoсi нaцioнa.rrьнoi кyлЬтyPи' a B
тoмy й лiтеpaтypнoi мoви, пo.цaМ вiдпoвiднy для
цьoгo стaTистикy. Генеpaльний секpетap кП(6)У
Cтaнiслaв Кoсiop (пoльськoгo poДy) нa ХIII з' iздi
пapтii 27_28 тPaвI{я 1937 p. пoдaв тaкy стaтистикy.
3aзнaнy нaпepед' щo пoдaнi цифpи 6езyмoвнo пе-
pебiльrпенi. У пoчaткoBиx цIкo.цax yяaться 80vo
yкpaiнцiв yvнiв. Cеpeд.сTyдеЕIтiB вищиx tltкiл 547o
yкPaIнцrB' aле не пo Bсlх пIкoЛaх o.цнaкoBo' a сaМе
(дaнi нa 1 с iчня 1936 p.):

Iнстиryти Hapкoмземy Мaloть yкpaiнцiв 74,4vo,
Hapкoмздopoв'я - 74'2vo, Hapкoмoсвiти _ 69'Lvo,
Hapкoмпrляxiь _ 52vo, Hapкoм вa)ккoгo пРolnlис.'гy -
40vo, tlapкoм мiсцевoгo пpoМислy _ 3|%...Tyт,'як
6aяитe, _ скaзaв Кoсiop, _ с деякi opгaнiзaцiйнi
недoлiки, пpoгaлиI{и, a.rrе тpебa ЗBa]кити' щo iнсти-
TуTиI' НaПpvIклaд, HapкoМBDI(пPorfy' кoMПлектyIотЬ-
ся зa Paхylroк цiлoгo Coюзy''.

ПpoфесopiB тa Bиклa/(aчiв пo вищиx IIIкoлaх нa
l сiчня |937 p.6yлo 37vo yкpaiнцiв, a пo iнстиryтax

llirpкoмoсвtтvl ._ 52Vo...Aле пoPyч 3 TиM € в нaс i тaкi
ttapкoМaTи, якi мaroть гaIrебIIo мaлиЙ пPoцеt{т yKpa-
illlцiв. I{е тaк пol(aзy€, щo Ми тyт не.цoгледiли. oт,
(.t(аl)кеМo' в Hapкoшrвa}I(пpoпry сeРе.ц aсистентiв
yкpaiнцi стaнoBЛять 

^36vo.., 
a в Hapкoмздopoвлi aси-

сr'снтiв-yкpaiнцiв - 26Vo".
Зa пеpЪписoм 1926 p., сеpед iнlкенеpiв 6улo 14,37o,

yкpaIнцiв, y 1930 p. 6yлo iх yrкe 40Yo, у 1934 p. _

4tl,8Vo.
,Дyxсе вaэклиBе числo yкpaiнцiв B ,цеp)кaBIIoМy

alrapaтi Укpaiни _ 3aгaлoМ 52,7vo, a зoкpемa y HК
lt,l1opoв'я _26,7Vo, фiнaнсiв _33,4Vo, HКBнyгopзi й
ltl;loвтopзi _36Yo' HКМiсцeвпpoмi _ 37,\Vo...Tyт ми
.l.ilк сaМo дещo недoгл ядiли,' , _ .цo,цa€ C. Кoсiop.

Cеpед гoлiв paйвикoнкoмiв тa мiськpa.Ц yкpa'lн-
цiв 70To.

B пapтii, в КП(6)У' 57vo уpaiнцiв, y кoмсoмoлi _

747о'
Хy.Цoхсньoi лiтеpaтypи в 1933 p. Bи.цPyкoBaнo

6t}2 нaзви.
..Frе все ще гapaзд з BиI{Лaдaнням yкpaIнськolo

MOвoIо пo ЕIaIIIиx виЦIax'' (вищиx rшкoлaх), _ гo-
ll()pив Кoсiop. _ 3a цrо спPaBy МидaBнo не 6paлись.
.l.pе6a нaBести пopя/цoк' фaкти свiдvaть, щo вдеяIсиx
rraвчaльниx 331gцяДaх спpaBa стoIть IIa.цзBиlIaинo пo-
l.aнo'', пpoстiIше кarкyчи - скpiзь Bиклa.цaloтЬ poс-
iйськolo Мoвolo.

Taк po6иться нa дiлi, aле пРo ЛIо.цське oкo B
Укpaiнi нi6и пoвнa вoля yкpaiнськoi мoви. 30 сiчня
1937 poкy в УCCP BBе.ценa Iloвa кoнститyЦiя, якa
pirпyне зa6езпеuyе ..нaвчaння пo IIIкoлaх piднolo
мoBolo'' (poздiл Х, с. 120). A нa ХIII з' iздi КП(б)У
27-28 тPaвrrя 1937 poкy Кoсiop ypoчистo зaявЛяB:
.. Mи, I-{eнтp atlьний Кoмiтет КП (QY' 3a Дей_ час пpo-
/(oв)I(yBaли лiнilo lra дaльIIIy yкpaiнiзaцiro. Hе мoxе
llpaцIoBaти в rraпIoмy aпapaтr Л|oДИНa' якa I{e зI{a€
Moви тoгo I{apо.цy, який вoнa o6с.lryгoвyе, якoMy вoнaз16
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слy)Kить. Кorrсен, xтo пpaцюс нa Укpaiнi, пoвинен
зI{aти мoвy рpaiнськoгo нapoдy!'' 3виvaйнo, це яBнa
o6мaнa, бo нa дiлi цьoгo IIеМa.

Пiд мoскoBсЬкиМ ДиктaтoМ

. oтaк BиPaзнo стoялa .с.п.p^aвa з yкpail{сьI(olo
лiтеparypнolo Мoвolo 

'Dк 
дo 1939 p.' кoли сиЛьIIo зa-

пaхЛo вiйнoro. I бoльIпевики вiдpaзy cTaЛИ зIroвy
зaгРaBaти з yкpaiнцями й тpoxи ..пoпyскaти'' iм.
flеякi писЬмеI{Ilики, нaПPиI(Лaд' Io. Янoвський, вiд-
Bant<ИJIv|сЯ. tIт4сaTИ' Щo yкpaiнськa лiтеpaтypl{a Мoвa
3a oстaнн€ десятилiття сI.lJIьнo збiднiлa. A з 1944 poкy,
кoли бiльпroвики зa6paли тaкoх Taлиuину' Зaкap-
пaття й. Бyкoвинy, спPaBa нaле)I(нoгo poзBolо yкpaiн-
ськoi лiтeparypнoi ьroви нiби зrroBy cTaJIa Нa пoPя-
дoк ДеIIний, i  знoвy пoчaЛaся .цеякa нaзвеpхI lя
тoлеpaнцiя в спpaвi I{aпIoi мoви. Ta чи.цoBгo це пPo-
дoвхситься?

' 3apaз пo IT Cвiтoвiй вiйнi, як бavимo, все веP-
}{yЛoся I{a сBoI пoПеpедI{r тoPи _ нayкoBцям' пись-
МеI{IlиI(aМ' пoетaМ i т. iн. сaN{a сoB €тськa Bлa.цa
ДИl,<Tуr. i тeми для пpaцi, i метoдoлoгilo ii, i всi oбo.
в'язaнi cЛyxaTИcЯ' бo над ЕIay1.gР й лiтеpaтypoю _

диктaтypa кoмyнiстиннoi пapтii. 9 лroтoгo 1946 poкy
Cталiн зaяBив: ..Я не сyмнiвaloся, щo I(oли Ми пo.цa.
Мo }Iaле]l(нy.цoпoМory IIaЦIим yчеI{иNr' вoни зyмiroть
не тiльки нaздoгнaти 

' 
aЛe f l IIеpеBеplIIити нaiт6.

rIИ'кчИ|{ чaсoМ /цoсягIlеI{Ilя НaуКИ 3a ме)кaМи нarпoi
кPaiни' ' .*

I пoча.rroся пеpегaI{яIlIIя ! Taк, в ..Мoвoзнaвствi''

|947 p. oфiцiйнo B)I(e зaяBлясться вiд pедaкцii в пe-
pедoвiй стaттi ..Зa висoкy бiльlшoвицькy iдейнiсть
нarпoi нaуки,, (с. 3): ..CлoBa BеЛикoгo Bo)tqця тoBapи-
цIa стaлiнa € д)I(еPелoМ IlaтxIIенI{я i пpoгpaмoю дiй

* Й. в. С т a л i  н. Пpoмoвa нa пepeдвибopниx збopax. Киiв '
1946 p.,  c.  2 l-22.

д.ltrl всiх пpaцiвникiв Pa.цянсЬкoi.нayки, якi вi.цдaIoть
y(.| сBoI сvIЛИ IIa BикoнaнI{я стaJIlЕIсьItoгo 3aBдaIII{я.,.
A ll llpимiненнi, нaпpиклaд, дo МoвoЗIlaвствa ryт )Itе
(с. 5) oгoлoIIIy €ться: ..Лексичнi бaгaцтвa сyнaснoi

},к[)аl}IсЬI{oI Moви' як Мoви lraPo/цy l lrдyстplaльIro.
lсt l.llгoспнoi Paдянськoi Укpaiни, стBopIoBaлись i ствo.

l)к)roться пpи 6лaгoтвoPнoМy впливi MoBи великoгo

1rtlсiйськoгo l{aPoдy' в PезyлЬтaтi здiйснення ленiн-
GllКo.CтaлiЕlськoi пoлiтики, пoлiтики PoзBитKy нaцio-
l l iul ьнoi фоpмolo, сoцia.пiстиvЕIoi 3мi стoм KУ ЛЬTу pИ,' .

I rr irшли вiдпoвiднi висIloBки. У сссP еДиний
t:trвстський нaPoд' i тovry Мyсить 6уи й €диI{a сo-
l| € . l 'сьKa Мoвa _ poсiйськa, тoМy сoв €тський _ це
рсrсiйський' BиPaзи piвнoзнaннi, i  poсiйськa МoBa
It lиPиться й зaкpiплIo €ться'  як Мoвa BсесoIoзIta.
У l l 'есi oл. Кopнiйчyкa oДнa з дiевиx oсi6 yrке силь-
llсr traтpioтичFlo тy)I(ить: ..Tyт (в Укpaiнi) rroмpеIш i
Moскви не пo6aчиш!' '  (Bи6paнe, 1947 P., с. 268).
l с.l'aвиться мoвoзнaвстBy тaке зaBДaI{Ilя: ..Пpaцiвни.

ки paдянськoгo МoвoзнaвстBa пoвиннi йти нoгa в
tt()гy 3 пеРедoвolo нayкolo в CCCP, i нaпo.пегливoro
tlисoкoквaлiфiкoвaнorо poбoтoro дo6итиcя' щo6
pa/{ЯrrсЬке MoBoзнaвствo пoвнiстIo BикoЕIaлo сBo €
i t i l t .Дaltня - 6ути дiйoвoIo чaстинolo paдянськoi
куJЬryPИ' як Мy)I(IlЬoгo фaктopa вихoBaЕIня в кoМy-
l l iс.гиннorvry дyсi ' '  (..Мoвoзнaвствo' ' ,  1947 p., с. 4).

Ha oснoвi цЬoгo Bсьoгo yкpaiнське MoBoзнaB.
с. l ' t lo гoPдo зве себе тепеP пiд сoвстaми ..paдянськa

М ap.ксистськo-ленiнськa лiнгвi  cTLlКa,,  .  Мapксo.
Jlсll1I{ськ.l пpиIrципи 3aBo.ця.ться .цo гРaMaтики' дo
с.lloвникiв, .ц,o склa.цнi й т. iн. Пpo дiялeктизми й
аpхaiзми нaвчa €тЬся, щo-i* yжиBaloтЬ тiльки вiд-
с.гaлi rпapи нaселе}Iня. l iялектoлoгiя' яI{ нayкa'
'l'iJIЬки теpцитЬсЯ. Iстopiя мoви _ rпкiдливa HaуКa.
Moвa се.lra _ IraзaдIrицтвo' кyPкyЛьстBo' a oмoскoв-
JlсIIa Moвa мiськoгo poбiтникa _ МoBa 3pa3кoвa, 6o
tlс МoBa тРyДящoгo пpoлетapiяту Й Т' iн. f lo лiтеpa-
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Typ}Iиx тBoPiв i дo слoвникiв не вiльнo Bнoсити сy-
IIеPечI{oгo кoмyнiзмoвi, нaпpиклaд, ..дo теpмiнo-
лoгlчIloгo слoвIIикa не Мaloть Bxo/цити теpмiни,
сyпеpеuнi мaтеpiяЛiстичI{oМy свiтoглядoвi; нaпpик-
лaД., У Pе€стp Mедичниx теpмiнiв не пoвинrri BI{oси-
тися тaкi слoBa' як nopua, npuсrnpim iт. п.'' (..Мoвo-
знaвствo'', с. 76).

)t(o.цнoi сBoбoди _ свoбoди слoвa' пPеси' Iray-
киtlт. iн. в Укpaiнi пiд сoветaМи IIеМa' як неМa цЬoгo
й пo всьoмy CCCP. Cьoгoднi в сoB€тax вiдкpитo гo.
ЛoсиTься' щo свoбoдa' скa)I(eмo' пpеси - Це 6yp-
}I(ya3нa Bи.цyМкa.

I сoвстськa в.ЛaДa 6езпеpестaнь диктyс. oсь
14.VIII.1946 p. Центpaльний кoмiтет BКП(б) винiс
пoстaнoBy пpo ..шrляxи твopuoi пepе6yДoви Pa,Цян-
ськoi лiтеpaЧPи, щo6 вoнa ,цoсяглa piвня, гiднoгo
нaIпoi геpoiuнoi дoби, щo6 6yлa мoг1"гнiм знapяддям
сoцiялiстиvнoI кyльrypи' веЛикиМ фaктopoм виxo.
Baння мoлo.цoгo пoкoлiння бyдiвникiв кoмyнiстиv-
нoгo сyспiльствa''.* I нaслiдкoм тaкoi..твopioi пepе-
6уloви,, вся лiтеpaтypa, як i нayкa, o6еpтaеться в
кoмyнiстиvнy aгiткy, aле... свo €Io piднoIo мoвoro!
[{е6тo, rсни)кки ви.цaloться в Укpaiнi нa пoIIIиpеIlIlя
сoцiялiзмy, a не твopeння нaцioнaльнoi кyльrypи.

Poкy 1948-гo вийrпoв "Poсiйськo-yкpaiнський
слoвник'', зa pедaкцiero М. Я. Кa.rrинoвичa. Пoпе-
pеднiй сЛoBЕIик 1937 p. вiдкинений,6o 61ъ..дy)ке не-
пoвний, tlедoстaTньo тoчний i недoстaтнЬo кpитич.
ний щoдo нaцiонaлiстичних IIеPекpгIeнь пoпеpеднix
слoвникiв''. У нoвotwy Cловникy тaк сaМo дрке 6aгaтo
poсiйськиx вiдпoвi.цникiв, пoстaвлel{иx нa пеPIIlo}ry
чи нa.цРyгot"тy мiсцi, нaпPикJIa.ц: бсшrn_ бatm, фoranши;
вgrlfn1u|яц1,lJ| _ вснrnu,ляцiц вфхoвнъtй _ вфxoвншй, нaйвu-
щшй; anы6а - ф*o' eлшбa; Ошсtс _ Ошoс, сaxаp _ цу1сф,
сaхф ценmp_ цatmp i т. iн.

У цьor'лy Cлoвникy 1948 p. пPo Bисolсoцiнний
.,Pс>сiйськo-yкpaiнський слoвник'' Aкaдемii нayк нa
r:. ХI читaсмo тaIсе:

..ITТiстЬ випyскiв цьoгo Cлoвникa нeпpидaтнi
ltJlя кopисTyвa}Iня, 6o в ниx пpoявленi вiдвеpтi.бyp-
жyaзнo-нaцioнaлiстичнi тенденцii. Уклaдaчi й pе-
/lактopи цьoгo Слoвникa, в. бiльIпoстi бypхсyaзнo-
lIall loнaлlстичI{l мoвo3нaBцl' BoPoги yкPаIнськoгo
l]аpoдy' всiлякo iгнopyвaли спopiднeнiсть i взaсмo-
:|R'язoк poсiйськoi тa yкpaiнськoi lr{oв... Пoдi6нi lrс
l lеPекPyчeння 6ypжyaзIro.нaцioнaлiстичнi МoBo.
зllaвцi пPoтягaли i в opфoгpaфiю' нaМaгaloчись
зrrpiснryвaти ii нa 6уp>куaзниЙ 3aхiд''..

.Цo тaкoгo ДiЙlлли..мoвoзнaвцi' ' УCCP! I oце
r|Jlaсне e Дitтсga сoв€тськa oцiнкa yкpaiнськoгo Мo-
вo3}toBствa.
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***
oтaким € стaн poзBolo yкpaiнськoi лiтеpaтypнoi

мoви пiд сoBrтaми. Зa poки |92З-|932 Мoвa ця нa.щ-
3BиЧaйI{o Po3виIryЛaсь, i тeпеp неМa B)ке сvrЛИ сflvr-
t|vl.ГИ a6o 3aBеPЕIyти цьoгo Po3BoIo. Як ми 6auили,
бoльIпевики Bесь чaс' кoли бiльrпе, кoли МенIIIе'
l .aЛЬМyвaли poзвiй нaIшor лiтеpaтypнoi мoви, i
r'i.llьки з неoбxiднoсти a6o з демaгoгii чaсoМ tIе пe.

PсшIкo.цx(aJIи ii poзвиткoвi. Пoстiйне iх стaBлеIlня

/lO нaшoi МoBи _ BoPo}r{е, i  piвнoпpaBнoсти МoBи
yкPaiнськoi з poсiйськoю в Укpaiнi нiкoли не бyлo
Й тепеp IIеNla.

Пoлегrпi дЛя PoзBoIo нaшoi лiтеparypнoi Мoви,
кoли вoни.були,po6илися ttе 3 яIсoгoсь пPaвнoгo стaB-
Jrсння' a тUIьIси 3 BиМoг чaсy тa o6стaвин. Пoлегпri цi
)\alaДvIcя нaвiть ддя тoгo' щo6 виявити yкpaiнський
мoBoзЕIaBчий aктив, a пoтiьr йoгo знищити.

Tепеp сиЛolo ЕIaкидaloтЬ МoBoзI{aBствy пoлiтин.
lly пapтiйнy МетoдoЛoгilо, силolo 3мyrпylоть yвDкa.
,l.и 

PoсiяIr 3a свoгo ..стaprпoгo бpaтa'', i силolo )Iс нa.t ..Мoвoнaвстso',' |947 p., КиТв, т. IV_V, с. 3.
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блилсyroть yкpaiнськy МoBy .цo poсiйськoi. oбмo скoв-
леIItlя Укpaiни йде й-тепеP IrеBпи}Iнo' нaпPиклa/ц'
чеPе3 вiйськo, як тo 6улo й зa цapськиx чaсiЬ, тa че-
Pез Bеликe чисЛo piзних.цеp)кaBl{иx yстarroв, де пa.
нyе poсiйськa мoBa. БoльrпевикИ сTBIPИЛИ тепеP Bе-
лиI(е числo pемiсниuиx rшкiл, нa6иparoть дo IIиx
нaIIIиx xлoпцiв iз сiл, aJIe BLIсИЛa;ютi iх дo Poсii, a
не вчaть пo свoiх Iпкoлaх i цим ix глибoкo виI{apo.
.ItoBлIoIoтЬ.

.(o всьoгo цьoгo' бoльrпевики IIевпинI{o llищaть
yкpaiнцiв i фiзиннo aбo poзкидaroть iх пo.цaJIекиx
]Уltсих зeМлях Евpoпи чи Aзii. Пiдpaxoвaнo' щo
бoльrпевикvl lIlvIЩИЛv| il ьивeзли 6iльrце l5 мiль-
йoнiв yкpaiнцiв...

Taким свoiм пoстyпoвaнняrvr, пiдстyпнirпим, як
тo бyлo 3a цapськиx нaсiв, бoльrшевик' нaмaгaroтoся
зaдеpx(aти poзвiй yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви з
сеPе,цини' Й кvlнути ii в aнapxiю. I{i неuyвaнi нoвi
скopпlolrи нa poз.витoк нarпoi Nroви чaсoМ спpaвдi
спинIoIoть' aле нiкoди Ilе зМo)I(yтЬ знипIити йoгo.
Мoвa _ витвip Дyxa, a дyхa нixтo й нiщo не в силi
знищити. Caмa iдея Укpaiни з 1918 Poкy стaлa )Iси-
вorо й глибoкo пirrrлa B lraPoДl{y ryщy, i в)I(е )l(oдIlи-
:lzwr сvlЛaМkl ii звiдти не дiстaти, й зaпaлецoгo )кивo-
гo oгIlя не згaсити!

лlтЕPAтyPA
P. C м a л ь. C т o ц Ь к и й. УкpaiнсЬкa мoBa B

Coветськiй y"p_?ig, 
_Р,рIII1Bа' ди в. .. Пpaцi.Укp. Hayкoвoгo

Iнститyтy, ' , т. ХХХIV, 1936 p.; Пpoф. Iopiй шI Ь p е *.
Пpинципи й етaпи бoльшrевйцькoi пЬлiтики щoдo алoв'-
яIlськиx мoв в CCCP. {ив. 

.Cвoбoдa" |947 p., н.270-278;
C. H и I< o Л v| lll и H. Кyльrypнa пoлiтикa.бoльrшевнкiв.
|947 p.;9 

-Ц " 
к o л и lш и.н. Haцioнaлiзм yлiтеparypi

нa Cxiднiх Укpaiнс-ькиx 3емлях. |947 p.i пp"ф. P. h a.к -
л е н. ..Бiла Книгa' ': нaцioнaльнa й сЬцiяльнa пoлiтикa
Coвстiв нa с;ryrкбi МoскoBськoмy iмпеpiялiзмy (нa oснoвi
aBтенTичIlих yPядoBиx сoBстсЬкиx дaниx)' l948.

гoЛoBI{I O3IIAки
CoБoPнoi
УкPAiI{сЬкoi
ЛITЕPATyPHoi
}IoBи

x-фeфffiкg# *жж*жк*
*фЖфtrЖФиi

yfi{#e'ffit$ъe{ФW
e*YffiР&v$.wэа*# dъeф*}g
.'.-.. ".::':"Jiij:.';l.1':lJ$i":i]i}i1ll,'i:lflillli",it"Jl1i!ll llT;I llt.:::'iжl;";.ili'i.i:"
ltlчЕ. l l i гrxБJю .ьooi,\ir(г.rlPЛJi lo\n

l, iгг.|lтYl{. {А0a flс.. atnlт\ 6ч11l ч ф с r о ю.6.r l.tячflx 
'r. l}.с*{x 

!pn.

.'"..'" t-..'.i1l.l.;I:.li''ii;T:'.".;т{;rj;J..." ('iixcссhвfi N(j{.rt (l*t 6cnl ф r..

жff i
$'Ha зaкiнuення цiсi мoсi пpaцi кoPoтеIrьI(o

1ltlзtroвiм iще, як BvIPo6лЯЛvIся гoлoвнi oзнaки Bсе-
yкpaiнськoi сoбopнoi лiтеparypнoi МoBи. I{i oзнaки
irав)I(ди тpе6a Мaти нa oцi, хтo Пpaцю€.цля po3вolo
(:l}o€I лrтеParypнoI МoBи.

l. ЛiтepaтypЕIa нaшa Moвa Мyсить 6ути Ч И с -
.t.o to' 6eз paзяuиx гoвipкoвиx пPиBнесенЬ y слoB.
tlикy, склa,цнi й фopмax. Усi тaкi пPиBIIесеЕIня po6-
Jl,rть IIaпIy мoвy не сoбopнoro, i не лiтеpaтypнoю' a
мiсцевorо.* B дaвниrтy нaIшa лiтеpaтyPнa мoBa B)ке
бyлa спpaвдi с.o 6 o p..н-o Io' aлe-yl(Paiнський lrapo]ц
tto.пiтичнo poзipвaний 6yв ще в ХrV столiттi, a oсoб.
Ливo 3 1654 poкy, i тoмy й нarпa лiтеparypнa мoвa
D'гpaтилa сBoIо сoбoPнiсть. Coбopнiсть мoви ltесе
3a сoбoЮ й сoбopнiсть пoлiтичнoi iдеoлoгii, це6тo

* Щoб pеaЛьно oми[Iaти цr '  я видaв свою пiдpyннy книжкy
..Cлoвник мiсцевих слiв, y лiтератypнiй мoвi не вживaних''. Жoвк-
rru, l934 p. l56 с. Зa змiстoм кttижки i . i  мoжнa бyло нaзвaти..Cлoв-
ttик укpaТнськoi л iтеpaтypнoТ мoви' ' .
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твoPить пPaB.циBy нaцiю. A кoли e нaцiя, с й мiцнa
лlтеpaтyptra МoBa' пoкРoBa для неi.

Cтapшi нarпi письмеIlники не Мaли щpaiнськиx
деp)I(aBIrицькиx пеPекoЕIaнь' a тoМy не.мaли aнi
глибIпoгo poзyмiння iстоти лiтeparypнoi мoви й ii
хaPaктеPI{иx oзI{aк' aнi нarпoi сodopнoi iдеoлoгii,
тим-тo вiльнo пPивtlOсили в свoi пйсaння й гoвip.
кoвi дoдaтки. Алe B)Itе 3 ITIевченкoвoгo чaсy пись-
МеIIIIики пилЬнyloть oNlvтIIaTvI гoвipкoве ft rlиcaти
тaкolo мoвoro' щoб ii легкo зpoзyмiли lпиpIшi vи-
тaцькi кoлa. Cкaлсeмo, гoвipкoЬi xapкiвськi фopми:treoОю, нoсlo, вunllсюваnnlй iн. дo лiтеpЪrypнoi йoви не
ввiйпrли; тaK сailIo й киевo-пoлтaвёькi кopoткi фop-Ми нa.a зaмiсть -aui чIlrnа,, вuыяDатPиМaIoтЬся гoлoв-
I{o Мoви пoетiв, a МoBa звичaйнa лiтеpaтypнa ix
o1vlиIla € . 3вичaйнo, в тBopax письменникiЫмorке
6yти it свoе гoвipкoве, aлe тiльки яI( пРикРaс a сT|4.
лro aбo в Poзмoвax дiсвих oсiб, кoли тpёбa пеpедaти
й гoвipкoвy мoBy. Cкarкепro, y ф. Кoiинки IIеМaлo
пoдiльськиx виpaзiв: ая, файнoйт. iн. TITевченкo зaB-

'(ди 
писaв: м,eэr, moйli; Кoтляpeвський i КyлiIш все

ПvIсaЛvl moеdi' aлe в лiтеpaтypi зaщепилoся тiльки
lwiэtс., rnoОi. Iopiй Кoсaч кoxaсiься в гoвipкoвo-aPхa-
iчнiм rnаiна (mайна). У Лесi Укpaiнки чaiте вoлинс'-
|<e m,еnеpa, i т. iн. Morкyть 6утii гoвipкoвi писЬМеI{-
tlИI<И' як нaпPиклaд, ЧеpемlшИНa' aJIe мiпraнинoro
лlтеparypнa мoвa 6yти нe Мo)I(е.

2. Taк сaМo B нarпiй лiтеpaтypi муcить 6ути
тiльки всерpaiнський сoбopн'i"p i 

' 
o 

',, 
с, цеЬ'o

o/цин для.всьoгo yкpaiнськoгo нapoдy. loвгo в нaс
гI{aли свiй пpaвoпис i ypядoвo зa6opoня ЛИ' aJIe УIИ
пеPе}I(иЛи вrrсе.цi зa6opoни, й ьryсимo всi пiдтpимy.
вaти тiльки co6opниЙ пpaвoпис..Хтo цьolvry не пiдлil-
гa€' a пиIIIе кollче ..свoiМ'' пPaвoписoМ, тoh uнoсит'
aнapxilo .цo нaIIIoгo,ЦyxoвoгЪ я<иття.* Пpaвопис мo-

!|(у.гь Bстaн oBIIяTиI тiльки фaxoвi вчеtli МoBoзнaвцi,
в Ilс кoжeн' хтo пиlIIе чи xтo xoче.

3. Ще не.цaвнo стapIпi нaцIi письМеrrIIики твeP-
l|uJ||4, щo Bo}tи пиIIIyть ЕI a p o .ц н o Io мoBolo. I B3a-
гшli твеp.Цили, щo нaйпеPIIIoЮ oзнaкolo лiтеparypнoi
tr{()l}и.мyсить6ути ii нapoднiсl!, PoзyмiIoчи пiд нa.
pоднiстто пPoстoнaPo.цнiсть. Taк мoгли гoBoРити
,rlJlьки тr' щo не пoBнo Po3yMrли сalvty rстory дlтеPa.
.rypноi мoBи, 6o в кoxнoгo нapo.цy е двi мoви: лiте-

Paтypнa чи кЕIи)I(нa, й нapoднa, гoвipкoвa, щo в}I(e
дo6pе BиясIlив 6yв ще П. КyлiIш.* Дyмкa, нi6иукpa-
ltlськa мoвa _ це MoBa тiльки }IaPoднa, зoBсiм Hе.
сllpaBедЛиBa. flapoд звичaйнo 3aскopy3лий y свoiй
мoвнiй кoнсеpBaтивнoстi ,  a paзo}r iз тим Легкo
сrtpиймaе Moвy свoгo пal{a. Б. Гpiннeнкo в свoiй
ltoвiстi ..CoняIшний пpoмiнь'' yстaМи oДIroi з дiйвиx
oсi6 poзпoвИaе, щo чекaв Ha селi пoчrги свoiх пiсень,
a lroчyв 3 oд}Ioгo 6oкy:

Oй ти' Baня, ти paзсyкин син тaкoй,
le тп, Baня, сtoto нovкy нo.ryвa,r!

A тoненькi дитянi гoлoси TpvII|ДИ|<aлИ дo тaнцiв:

Улюбився, yp€зa^сЯ'
Бил би нo}t{ик _ зaрeзaлся 6.

I{е6тo, зaмiсть щиPoнaРoднoi NroBи Мo)I(I{a пo-

чyти Ira селi й Лaмalry мiшraнинy, якoi нe Мo)I(Ira пе-

PсIIoсити дo МoBи лiтеparypнoi, як тoгo сьoгoднi
BиМaгa€ сoв€тськa BII?Дa. У нaс любляTЬ BистaвЛяти
llЧитеЛяMи свoеi мoви свoiх бaбyсь: це Мyсить' нa.
perштi, вiдiйти тiльки нa спoМиI{' _ нaIIIим МoвниМ
yчителем DryсиTь сTaТИ нaйпеprше IIIкoЛa' i тo Iшкo.
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* Див. дaлi poздiл ХVIII '
* Див. йoгo пpaцю ...{вi мoвi, книжна й наpoдня'' l| ,,Укpai-

нa' ' '  l9 l4 p.,  кн. 3. .(ив. вище poзлiл lII . З25
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Лa xopoцIa' 6o 6ез дoбpoгo IIaвчaння лiтеparypнoi
мoви зЕIaTи ti не 6yдемo.*

Cьoгoднi тpебi нaвчaтися лiтеparypнoi мoви, 6o
oднoi нapoднoi дoмoвoi не вистaчa€..цЛя IIoBнoгo
зтI;lI{ня' i.тpебa сoбi дo6pе зaсвoiти, щo MoBa нapoднa
Й мoвa лiтеparypнa _ це piзнi pеvi, xoн лiтеpфpнa
й 6aзyеться нa нapoднiЙ. Ta Й Ilе Nro)кнa тiлькй.нa-
PoдI{oю }loBolo oпoвiдaти пpo тi pенi, пpo якi нapoд
нiкoли не зIIaB i не знaе.

, 4. Ha пoнaткy p-oзBolo нoвoi лiтеparypнoi мoви
(див. вище poздiл IХ) письмеHниI(и i 'лo'o вyлЬгa-
pИзyBaJIИ' o п p o щ y в a л и 7i, i це нa дoвгий uaс
стaЛo oзIIaкoIo ..дoбpoгo стИлlo''...Як гoвopимo' тaк
i пиcaти тpе6a'', _ iвеpлив ще Квiткa-oснoв'янен-
кo' ЕIе дo6aвляrоvи, тцo й гoBopити тpe6a лiтеparyp-
I{oIо Мoвolo. Гyлaк.Apтемoвський дбaв пpo свorо
МoBy' 1gе.-пpoстaцтвa в нЬoгo ще.цoситЬ. Як твep,Ци.
ли тoдi в'iдливi кPитики' зaпaх дьoгтIo був oзнaiоrо
дoбpoi yкpaiнськoi мoви. I вrке М. ,{paгoмaнiв силь-
IIo BистyпaB пPoти цЬoгo'  виМaгalочи, щoб нa.
poднiсть нarпoi лiтeparypнoi мoви не oбеpтaти в
ПpoстoнaPoднiсть. Taк сaмo й М. Cтapицький зaв-
сiди.6opoвся з ..мyхсицтвoм'' 

y нaпriй лiтеparypнiй
МoBl' нaкликaloчи дo бiльlшoi кyльrypи ii.

Пepпli нarпi письмеIIIIики' нalraгaloчи сь пvIсaTИ*нapoднoro'' 
мoвolo, звичaйнo сильI{o oПPoщyBaли

тyхсi слoвa в свoiх писaнI{яx' щoб нитavi :нaДPИBaJIИ
сoбi xивoти вiд смixy (у cтилi oпoвiдaнь Paёвськo-
гo). fliйснo, I{aР94 IlaшI'' ЕIеписьйенний, ПеPекPyчyс
нa всi лaди .ryxi йoмy слoвa' a писЬмеI{нйки, iцoо
flИсaTИ ..пo-IIaPoд}Ioму',' 

писaли: абахmа, a6лакаm,
кумеDнuй, кулleОiя,, nаmpеm, xвалut,швuй, хвu'lt,oзon i
r iн., i  .цеякi з пoдiбниx фop' пoпaли нaвiть дo
Cлoвникa зa pедaкцiею Б. фiнvенка. Пидип Мo-

1lir.lевський нaписaв 1855 poкy пoеl!{y..Biйнa я г л o.
t|lрaнuyзькa''. oпpoщення BлaсIrих il ltеI{ Taкo)l(
tlitсoМ irплo зaдaлeKo.. Ла,puвoн, Гpшцьrco й т. п. Poкy
ltt(i9-гo Кyлirш BипyстиB пеpекл4ц..П'ять Книг Мy.
сiсвиx'', i пpoти пpoстaцькoi фopми Myсiй зaMiсть
M o й сей KpvITvIl<a спp aве,цлиBo пPoтестyBaлa. П i3-
llilll тaке oпpoщrl{ня pilпyне 6улo ъиrнaне 3 нaшoi
,rl i,гepaтypнoi мoви, хoч ще пoзoстaлися: кум'еОiя,
ltlсоtlЬм i пoдi6нi. Чyхсi слoвa сьoгo.цнi в)киBa€Мo a6o
ш ix вдaснiй фopмi, aбo в yкpaiнiзoвaнiй 3a нaпIolo
.l l ir 'еparypнoЮ тPa.цицiеro, aле не в фopмi пPoстo-
llapoднiй. I пишrемo: фaбpшrcа, фarcrn, фалОu, a нe
хoабpшка й т. iн.

5. HaIшa лiтеparypнa мoBa пиЛьrry€ бщи vистoro,
t lс зaсмiченolо l lепoтpiбними B a P B a p и 3 -
L,t a м и, цeбтo тaкиМи чy)киМи слoBaми, як1 JIeгкo
Dlo)кнa Bi.ц.цaBaти й слoвaми сBoiМи.* Aлe paзoм з
.гиM lvlи tIе Лякa €Мoсь i vyrких слiв y нaшriй мoвi,
кoЛи BoIlи.цoклa.цнiIш вiддaють нaIIгy.цyМкy й не лег.
кo зaмiнroroться сBoiМи' яI( нaпpикJIaд, Ошскусiя, mpа-
dшцi,я, сnrцi"яJLь|Iшй, аnanoвarnш й т. iн. У свiтi I{емa€
,l.aкoi мoBи, щo IIе vIaJIa6 y сBo€Nfy слoвникoвi чy}Itиx
с.ltiв, _ спpaвa тiльки B тol\{y, щo6 не вrкивaти ix не.
l loтpi6нo. 3pешrтoro, скa}I(еМo, в aнглiйськiй мoвi
мaййе 3/4 яуlкиx слiв, a Bсе тaки вoнa ix зIraцioнa.
Jli3yвaлa й виpoслa IIa MoBy кyльтypнy.

Pyсизми й пoлoнiзми в нaIпiй мoвi зaненищy.
к)ть ii, якщo Ми Мa€Мo чим ix зaмiнити, i дo6pa лiте-

PaтypЕI3 Мoвa ix ч.е зн19. У КoтляpевсЬкoгo 6aгaтo
pyсизьriв, немaлo ix i в IIIевчеIIкa, 3a6aгaтo iх у Дpa.
гoMaI{oBa' aлe ДeДaлi ix стaе все МеIlIпе в мoвi нa-
ttrиx письMенIrикiB.

* Див. мoi пpaцi . .Чyжi впливи нa yкpaiнськy мoвy' '  тa . .He

зacмiяyймo свoс. i  мoви чyжими слoвaми' '  l l  , .P iднa Мoвa' ' ,  l933
i l936 pp. .{ив шe мoю мoнoгpaфiю ..Инoземныr элeмeнтьl Bъ
pyсскoйъ язьrкB' ' ,  Киiв, 1915 p.- тyт пpo всi  vyжi впливи й нa
l|аlllУ мoвv.
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Письменники пolueвченкoBoi дo6и vaсoм свi-
.цoDro й BиРaзIIo д6aли, щo6 ix лiтеparypнa мoBa як-
нaй.меншIе 6улa пoдi6н1 дo мoви poсiйськoi' щo6
PoсlяIrин' читaloчи yкPaiнський твiP' I{е Рo3yМiB йoгo
МoBи' й yхсе тим сaIvIиМ 3мyIIIений 6yв пpизнaти, щo
yкpaiнськa Moвa _ це спpaвдi oкPеМa мoвa. Taкa
iдеoлo.гiя нe 6улa кoPисIra для Poзвolo rraпIoi лiтеpa-
rypнoi МoBи' бo пoз6aвлЯЛaii 6araTьox тиx виpaзiв,
якi збеpеглvrсЯ Дo нaс як стapo.цaвIl € спiльне кyль-
тyPIrе ДoбPo. Hе кopиснo нaм вiдкидaти свo€ стaPo-
.цaвн€ сЛoBo тlЛЬки тoмy' щo вollo o/цнaкoBе зo сЛo.
вoм poсiйським.

. oсь свixий пPиклaд. Tвopяuи нoвий пpaвoпис
l-викLцaIoчи ъ' PoсrяIrи 3a oсТallньoгo чaсy Пеpеilня-llи
6ули в tlac Д\ЛЯ деяI(их BипaдкiB (y пpистaвкax пеPе.ц
йoтoвaнoro гoлoсIroЮ) I{aIuoгo aпoстpoфa : o6,ясняmь.
Poсiйськa емiгpaцiя пеpейнялa в нac тpизy6a, звуuи
йoгo свoiм. Чи ми бy,Цемо ЦуpaTИcЯ циx дo6pих нa.
lших pеней тiльки Toшry, щo Пo I{их IIPoстягaIoть Pyки
poсiяни?

oстaнньoгo чaсy B пiдсoвeтськiй Укpaiнi сиЛьI{o
нa-ги}Ialoть yкpaiнськy MoBy,цo мoви ..стapIшoгo 6pa.
тa'', poсiйськoi. Taке нaгиI{aння _ це свИoме лaмaння
нaIшoj лiтеparypнoi мoви. Aде вoнo Mo)IgIиве 6iльIпе в
теopii тa в мoвi пoтouнiй, aJIе не в мoвi книлскoвiй, _ в
твopaх кpaщих IlисьMеI{I{икiв бiльIпиx pyсизмiв тaки
не виДнo (див. вище poздiл ХVI).

6. CтapIшi нarцi письменI{ики зaлro6ки в)I(иBaли
a p_ х a i , y i в, як iстoтниx oснoB свoеi лiтеparyp.
нoi мoви. У Кoтляpевськoгo' opгaнiннo ще зв'язЪ.
Iloгo 3 письМе}lникaми ХVIII Biкy, циx apхaiзмiв,
oсoбливo сЛoвЕIикoвих' дoситЬ бaгaтенькo' немaлo
ix i в твopaх Шlевчeнкoвиx*. П. КyлiIп, щo дo6pе
зI{aв стaPy мoвy, залro6ки вх(ивa€ apхaiзмiв: сiDшЙа,,

* .{ив. пpaцю B. Cимoвичa ..ApхaiЪми в мoвi T. Шeвченкa'' //. .Зaп. HТШ'' ,  Львiв.

'|ru,lTlъ' 
нo, |1еrLъ3я', npеэюнiй, o6щuй, кpсlсlt'uй, 1сpшura, нa-

opаОg', вopol,l.аmшся й т. iн. Aле в дaЛьпIих письмен-
llикiв apxaiзмiв стaе Bсе МеHIIIе a)к пoки BoItи' зa

llalпиx чaсiв, }Iе 3tlикaloть oстaтoчЕIo' IIoзoстaloчи-
(:'|' яK oзнaкa лiтеparypнoгo стиЛIo' НaПPvII<ЛaД\' у
M. Бarкaнa, B. BинничеЕIкa й iн.

Apхaiзми. слoBникoBi з бiгoy 
^нi:l^:-::::::j:llсlвсiм з нarшoi МoBи' зElик зoBсlM ще недaвIro ЧaсT|4И

y t laс пpийменtlик к. a6o сПoJDrчIrик нo, зaмiнившrи.

i" 
"ou,*" 

дo' iUIе. Пpoте apxaiчних фoP* y нarшiй

мOBi пoзoстaJ|ocЯ HеМaЛo' тiльки Ми tIе вiднyвaсмo

iх зa apхaiзми. Гoвipки нaшi, oсo6ливo зaхiднo-

yкpaiнёькi, пеpепoBненi piзними apxaiзмaми, як

сJroвникoвиМи' тaк i фopемнитntи Ta скЛaднеBими.

П. КyлiIп, з6aгauyIouи нarпy лiтеpaтyPнy МoBy.'

сrrpodyвjв 6уъ 6paти пoтpiбний мaтеpiял i з нarлoi

с'.ipof .oви; нaдтo чaстo це poбив вiн.y свoix пеpе-
к.''йu" з [Пекспipa, a oсo6лиBo в Бi6лii. Гpoмaдян-
с,гBo 1Iе пiдтpимaлo цIo КyлiIпeвy iде-ro пpo стaPo-
pyсЬкy мoвy, в6aнaloчи B тaкиx apхaiзlraх пPoсTo

irЬpкo,"o.,oв'янiзми a6o мoскaлiзми. Фpaнкo тa-

к.,k o.y.Ц'"' цro КyлiIшевy спpo6y, aле без глибпIoгo

зpoзyмiння ,6o Й сaМ y)кI,rBaB aРxai3ми, нaпPиклa.ц'

эlсшзнъ. A мiяс тиМ сaМa КyлiIшевa,цyМкa пРo тB_o_pен-

llя .стapoРyськoi мoBи'' _ це дyМKa гли6oкa. HaIпa

.' l iтеpaфpнa мoBa rкиве dезпеPe.pиBIIo вiд Х стo.

лiття, rкйве вrке TИсЯЧy лiт, пpoйIплa дoB)кеЛезIIy
llyть сBoгo poзBolо' a мixt тим у lнaс у сyuaснiй лiте-

piтypнiй мЬвi вiд сТapo-i-мoви Пoзoстaлoся зoвсiм

мa.дo. Кoли в пoлoвинi ХVI вiкy зaчaJra тBoPитися

в Haс нoвa лiтеpaтypнa MoBa, тo дo ItеI Bxo.циЛa

6езлiч пoлoнiзмiв, тoдi яI{ нa те сaN{е poзyМllrня

6yли в ЕIaс слoвa з .цaвнiшroi лiтеparypнoi мoви. oсь
тЬr'ry Кyлilп i yхсивaв слoвa 1сш3нъ, нo, к зaмicть ?юшm-
.",.*,, do. БеЬ1ъloвнo' BaPтo 6улo 6 пoв'язaти в iстo-
pизний спoсi6 нaпIy сyЧaснy лiтеp-aтypнy мoвy 3
ДaBниrroro, r це не ilpЬтиpеvилo б iстoтi нarцoi

!

i  з29

iI

З28



ц!

^:
I!loви' бorк y мoвi лсивiй нapoднiй ще 6aгaтo ap-
xaiзмiв. У нaс нaIшi apхaiзMи' кoли вoни oднaкoвi з
BиРaзaМи. poсiйськими.' зByгь PyсизI\,IaМи' a це пo.
гляд зoвсiм Irе нayкoвиЙ' _ лpи тaкoМy пoглядi нaм
дoBелoся б вiдцypaтися, як pyсизмiв, не тiдьки свo-
гo стapo.цaBl{ьoгo слoBникa' aле й пoлoви}Iи слoBtlи-
кa зoвсiм недaвнix чaсiв. Moвa нarцa daгaтoвiкoвa,
i всi вiки цoзoстaвили в нiй свoi слiди'

3a oстaннi 30 дiт, цe6тo 3 чaсy oстaнньoi Beли-
кoi PеBoлIoцii, в Укpaiнi зoвсiм упa-лo зЕIaI{ня цеP-
кoвнoслoв'янськoi МoBи' щo 6iльrпе дев'яти вiкiв
(988_1922) 6yлa в нaс 6oгoслy}(6oBolо мoвolo '  a
6iдьurе BoсЬми вiк iв (988- l798) i  МoBolo лiтеpa-
тyPнoю' a це незaдoвiльнo вiД6илocя нa твopеннi
rraпIoi лiтеparypнo.i мoви. IIIевченкo, Кyлiпr i iн. o6o.
Мa pyкaМи 6paли з цiеi мoви, i це тiльки збiльrпyвa-
лo кPaсy ixньoi МoBи; суraснi IIисьмеI{ниIси' нaпPик-
Лaд, Io. Кoсaч (пop. ...(ень гнiвy'' vи ...{iйствo пpo
Iopiя ПеpеМo)кця''), хoч i нaмaгaloться вiддaти сia-
Py нaшIy мoBy' zlле зpo6ити те tIе в силi, 6o не зIla-
roть тiеi МoBи. I{е тiльки пol{их(y€ цiннiсть i куль-
тypy нaIшoi лiтеpатypнoi мoви.

7. Кoлснa лiтеparypнa Мoвa вiльнo пoпoвlllo€ть.
ся IloBиМи слoвaМи' т. зB. I{oвoтBoPaМи (нeoлoгiз-
мaми), якi дaе нaм бirкyuе )I(иТтя бeзпеpеpивнo' дaс
гoЛoBl{o в тBopax письМенниKiв, менrпе вiд сaмoгo
нapo.цy. Кoли 6Ile пoBстaваJIи в нaIшiй мoвi нoвoтвo-
pи, лiтеpaтyPнa мoвa oстaтoчHo зaBмеPЛa 6. Куль-
тyРI{е лIoдсЬке дyхoвне )киття Ileвпиtlнo зpoстaе й
пoтpебyе нoBих сЛiB нa свo€ oзнaчеIlня' a тoтr,ry й пo-
BстaIoть IloBoтвoPи. 3вичaйнo кo)кнa ЛКJДИtla I|IИc-
литЬ зHaчнo IIIиPIIIе' aнirк мoх<е BvlсЛoвИTtI тe свoi-
NIVI сЛoBaМИ, _ iй зaвхсди 6paкyе сЛiв,* a тoМy Bolra
ки.цa €тЬся й дo нoвoтвopiв, щoб тaки висЛoвити
мo)lслиBo пoвнo свolo дyМкy.

Bзaгaлi тPе6a 6paти пiд yвaгy.в:.I"ry невiдпo.
вi71шiсть 

"'y'pi*"uoi 
нaшroi МoBи й ii зoвнiпrньoгo

l|исЛoBy:
Moви висдoвитЬ не мotке

.{,yшa всiеi, щo ГoBopитb:
Чyгтя нaпoвнюе нaс Бorке,

Язик нre вис^oвy нe ствopитb.

f,yura нaпoвнeнa дyмкaми'
Ъ ix вiддaти iй нeсила:
Cтають мiцнi нa вислiв тaми,

Й дroдинi никнyть слoвнi кpилa.

Бo вся тaк звaнa 
^юдсЬкa 

мoвa _

!!е слoвнa мiмiкa нiмoгo,

Й ьУula гopить y мyкax Cлoвa

Ha вислiв вищoгo й святoгo...

Ъкi тepнистi мyки с^oвa'

Кoди в дyrui святе й нe6eснe,

A неpез yстa йдe пo^oвa'

Й дo6ipне эеprro не вoскpесне...*

Як v мoвi зpoстaloть нoвoтBopи, BидЕIo нa тaкo.

"y.,p',i,u.цi. 
Poкy 1907_190B.гo в Киевi вийпroв чo-

],'l, o,i'o*o',иЙ,, Cлoвrlик yкPailrсЬкoi мoви'' 3a Pед'aк.
цiЁ. ь. фiнненкa, i цей Cлoвник MiстиB нa свiй чaс

yiЬ рpuь.ькy мoвy-.{poхи пiзнiпrl-P_"^*y l926-гo, в

iс"u"i i,дa.*,ц''o,..Гo|нo" пеpеви,Цaлo цЬoгo Cлoв-

rIиI(a B п'яти тoмax зa pедaкцiсю C. €фpеMoBa тa

A. Hiкoвськoгo i дo6aвилo дo ttьoгo кiлькa тисяч tlo.

tlих слiв, не тiдьки oпyщених Б. Гpiнuенкoм' aЛе гo-

Jloвнo нoвoтвopiв
B iстopi i  poзвolo нaпIoi  л iтеpaтypн"'  .ч-" i1

П. Кyлirп 6yв пеpшlий, щo o6oмa pyl(aМи сМlлиBo

BI{OсиB дo IlеI ЕIoBoтBoPи; чaстинa зних-6улa 
".u*uд-

Ёд"*:. 
o тoмy rrе лpиЙнялacя в нaпIiй ilroBi, aле

+ I л a p i o н. Hapо.Цження Лroдини. Biннiпег, 1948 p.' c. 49.

.Цив. iще 
"Ъю 

пoе"y 1.Piднa Мoвa' ' '  1950 p.
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дy)rсе бaгaтo Taки зaщеIIvIлoсЯ. Пpoти цьoгo Кyлirше.
Boгo I{aпPяМy 3нялaся 6yлa великa 6yua: гPoМalцян-
ствo тoдi iстoти лiтеparypнoi мoви'глибйе ще не
зI{aлo' 1Joyy piIшyuе BислoBлIoвaлoся' IIpoти нoвo-
твopiв. !o6pиЙ знaBець нarцoi Мoви' Якiв L{oгo.lliв,
випyскaloчи 1898 poкy свolo збipкy пoезiй ..Cлo6o.
)кaнщиI{a'''. B пеpедМoвi демoнстpaцiйнo пiдкpеслlo-
BaB, тtIo-B йoгo збipЦi немa ..нi oднoгo Bи.цyМalroгo
слoвa''. Пpoте, яIс сaМ вiн зaявляе, не мiг i вiЬ зoвсiм
oбitrтиcя 6ез нoвoтвopiв: ..3piдкa в lvlене BИLIv|KaJIa
цoтpебa, _ пиlIIе вiн, _ зaпoзичити слoвo з Пpaвo-
беpеlкнoi Укpaiни a6o з писaних д)кеPел' де ви3нa-
Baв це rroтpiбним i дopеvнипr. Я визнaвaв зa сo6oro
пPaвo .цoпyскaти слoвoвивiд вiд iменникoBих кo-
pенiв, як нaпpикJIaд, еpа'tt,o_ всякoгo po.цy Iиyзиuний
iнстpyмент, nеp e6opш _ ЛaДИ нa стpyнIrих. iнётpyме н-
тax' l rн.--

Taке стaвлrнIIя дo нoвoтвopiв дo певнoi мipи
вiдбилoся й нa Cлoвникoвi зa pедaкцiсlo Б. Гpiнvён.
кa: .цo цЬoгo Cлoвникa, Зa пoстaнoвolo кoмiЪii пpи
хсypнaлi ..Кiевскaя Стapинa,,, не ввiйtшли слoвa З
твoPlв.тIд( письменrтикiв' щo пoчaJlvr I|Иcaтll пo 187Gплy
poцi. ПaнyBaJIa дyМкa , нi6и МoхI{a в)I(иBaти тiлькй
тaкиx слiв, якi МaеМo в мoвi нapoднiй (пpoстoнa.
poднiй), a це 6yлa ДyМкa i непpaвдивa, i для poзBolo
ЛlтеPaтypнoI мoви IIIкl/цливa.

Але нe всi письмеЕIники пoдiляли цi пepестa-
piлi пoгляди нa нoвoтвopи. М. Cтapицький сйiливo
iх твopив i yхсивaвaв y cвoix пoезiяx. Cмiливo твo-
pилa ix i Леся Укpaiнкa' aле Bсе 3 великиМ тaктoМ
i oбеpе>кнiстrо. Bзaгaлi хс, не тpе6a зaбyвaти, щo
)киTтя лiтеparypнoi мoви Bиявля€ться тal{o)к i в пoв-
стaннi нoвoтвopiв, i кolкен нoвoтвip дo6pиЙ'яI(щo Ми
иoгo PoзР!{l €Мo' l витвopений вiн не пPoти зaкoнiв
няrrroi МoBи. Aле зaвrкди, звиuaйнo, тpебa Мaти пев-
ний тaкт i глибoке MoBI{е Ч,"ття пpи тЬopеннi }roвиx
слiв, щo не зaB)кди бaчимo B писaннях нa[Iиx Мoлoд-

]|lих письМенникiв, oсo6лиBo Io. Кoсaчa, _ йoгo чaстi
t|OвoтвoPи iнo.цi зaнадтo lштрнi.

I спpaвдi, Iopiй Кoсaч цiлими IIPигopщaMи тBo-

[)ить IIoвi слoBa' тBoPить тaк смiливo, Iцo Чaстo ix
llс poзyмiс й впpaвний yкpaiнiст. oсь нaпpиклaд, в
l,ltlгo твopi..Еней i lкиття iнtших'' 1,947 p. зтraхoд)кy:
( )сolt,ченi nаpенъкш 5 , безnеpеcmа.л,i, 6 , npoхoлodъ сoltяlлнot
хсаеu7, наi безrpунmян, 13, в сnфтнu'c вшеаОках 14, флo
pееirnнo |5, вшхoDшв на poзсmaй |8, невidъ-як 19' блaкшm-
iа nаxim,ъ 22, м,аei'й'нЬ 25' неcniш,на наОь nеpлшн 27,
poзepaнь eno'с 29, чIIпIав noОумlсu 39' poблена эюiшom-
нicrnъ 4З, наО кшООю 3еJIе11,явш 43 i дeсятки т. iнrшиx.
l цих нoвoтвopiв i piдкo вrкивaниx слiв y Io. Кoсaua
кoжнoМy твopi тaк 6aгaтo, щo читaч тPyДнo poзyмiс
сaм твip.

8. liннoю oзI{aкolo дo6poгo стилIo е я с н i с т ь
мoви. ПиIпrrи, нiкoли I{е тPе6a з;a6yBaTИ, щo яитaui
6yлyть piзнi, i тoмy тpе6a Д6aти пpo Мoвнy яснiсть
llaписaEloгo. Укpaiнськa MoBa кoхa€ться в PечеtItIях
piвнopя.Цниx (пapaтaксa), a нe пiдpяниx (гiпoтaк.
сa). HaкoпичеI{IIя пiдpядниx pечень зЛoB)I(ивaIIIIя
вaPBaPи3мaми й неoлoгiзМaМи силЬIlo зaтeмI{IoIoтЬ
}raшIy мoвy' i читaч IIе Мo}кe легкo читaти.* € пись-
меtItIики, щo з пpиPoди IIе Мo}кyтЬ яснo ПvIcaTv|' Ila-
ltpикЛaд' Т. oсьйaчкa' xoчa б йoгo ..Пoет'' 1948 p.'
a6o Iopiй Кoсaч. Io. Кoсaч y свoiй пoвiстi ..Еней''

(l947 P.) нa c.37 сaм пiдiймa € це питaння: ..I читa-
loть сyЧaсIloгo aвтopa ' якиil нe пiдлadyзнIorтЬся дo
piвня кэp6и, й теrIr пхиI{ькaIoть: ..Hе poзyм.iсмo''.
Чopт iз I1ИI\||И' мoi пaнoве, нехaй не poзyмiroть...
Haчxaть нa всix кpитикiв, нa pецензентiв, нa l{еpo.
зyмilovy юp6y!'' I{е зaпpoсте виPiIIIеIrня ,цy)ке Baх-
.ltивoi спpaви' 6o письменI{ик _ це тoй )ке Bчитель'

E
s
F
o
Ф

* Див. мoю пpaцю ..Як писaти дЛя IIIирoких мaс: ясний прo.
стий стиль - тoнайкpaЩиi l  cтиль' ,  l l  , .P iдt la Мoвa' ' ,  |934'  ч.7
i  8 i  oкpемo.
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i Iшyсить Ilaвчaти тaк, щoб yннi тaки poзyмiли. Iнaк.
IIIе кoРисти з писaнь не 6yДе )Ko.цнoi, 6o й читaчi
мo)Iс},ть "нaчхaть'' нa теМtloстилЬI{oгo IIисьмеI{никa.

Taк сaмo ясний стиль МУситЬ 6утиi в мoвi нav-
кoвiй, щoб читaч легкo po,yi"i* uu.opu, без бiльrц6-
гo нaпPy)кeIrня.

9. Bзaгa;ri тpе6a всiмa силaми д6aти пpo те' щo
3BетЬся к yл ь T y P aлiтеparypнoi мoви, Якolo я Po-
3yМuо все те' пpo Iцo PoзIIoвl.цaЮ в цьoмy po3.ц1лl пl/ц
l-12. У сBo €Мy poзвoi l laЦIa нoBa лiтeparypнa МoBa
дoBгo rrе вiдпoвiдaлa кyлЬтyPI{им зaсaДaм ii, чaсoм
силЬIlo впa/цaloчи B пpoстoнapoднiсть. I тiльки пеp-
ший П. Кyлilш свiдoмo й виpaзнo стaв дбaти пpo
кyльтypy слoвa. Aле пiзнiшrе' дpyх(ниМvl lycvrЛЛЯNlИ
всlx нalпих писЬМeнникiв, i великих, i мaлиx' кyль-
тypa нaшIoгo сЛoBa сильнo й невпиннo зрoстaлa.
ПисьпrенниКvI сTaJIvr Irильнo Д6aти не тiльки пpo
ЧИсту дoбipнy МoBy' zlле й пpo МaльoBIlичiсть ii фop.
Ми: Пpo дoбipнi епiтeти як пРикметникoвi,  тaк i
пpислiвникoвi, пpo МaJIьoBниЧi злo>кенi слoBa' пPo
6aгaтствo слoB}Iикa й т. iн., i з чaсoм yсе це пoмiтнo
зpoстa€ нa cилi. A poкy 1931.гo в Кисвi вийrпов yrке
збipник ..Кyльтypa yкpaiнсЬкoгo слoвa'' як пеpеЛo-
мoвий етaп .цo зoвсiм нoвoi дoби poзвoro нarшoi
лiтеparypнoi мoви.

10. oднolo 3 гoлoвI{их oзнaк yкpaiнськoi мoви
взaгaлi, aлiтеparypнoi зoкpeмa, e ii 6aгaтa ф p a з е o -
л o г i я. Фpaзeoлoгiсlo звyTься BиPaзи' пpитaмaннi
якiйсь мoвi, й звичaйнo IteпoBToPнi в мoвi iнrпiй.
Укpaiнець Кa)Kei 3нш3ав ruLgчIlJЙсl' зacюмуpuв ovi, закonu.
лшлa eу6ш' _ це Bсе виPaзи, питoмi тiльки нauriй
мoвi, i в мoвi iнIпiй непoBтoPнi. Taкi вИPalvIзByтЬ-
ся Iце i.цioмaми.

Iдioмiв в yкpaiнськiй мoвi нaдзвиuaйнo бaгaтo.
Мoхснa сказaти' BoIIa ниМи пеPеIIoBненa, i письмeнник,
дo6pиft зI{aBець МoBи' B)кивaс iх y свoiй мoвi пoBIlиМи
пpигoPщaМи. foбipнa нaцioнa.rrьнa фpaзеoлoгiя _

/{yllla кo)кIroi мoви, силЬIIo ii кpaсить i з6aгa.тyе. Ухсe
lt .гвoРaх T. Il[евченкa чистa Fсp-aiнськa -фpaзеолoгiя,iU|с знaчнo сидьнiura вoЕIa в П. КyлiIпa. I з бiгoм uaсy
IlitIпi письп,rеIIIlики всe 6iльrпе й бiльIпе зPoстaли нa
.tистiй рpaiнськiй фpaзеoлoгii, й сьoгoднi вoнa стa-
Jril oкРaсoю 6aгaтствa itl<улыrypи лiтеparypнoi мoви.

Taкi письмеIlЕIики як МaксиМ Pильський, Iвaн
liaгpяний (нaпpиклaд, y..Tигpoлoвax'' 1946 p.) i iн.
явllo д6aють пpo чистory yкpaiнськoi фpaзеoлoгii.
Aбo, скaлсемo, в мoвi PoМaнy..Пеpеяслaвськa Paдa''
l9a8 p. Нaтaнa Pи6aкa yкpaiнськa фpaзеoлoгiя 6a.
t.а.гa й бездoгaннa*.

ll. Bзaгa;ri 3a oстaнньoгo чaсy сильIto зPoсJIa
lt Р a в И Ль I|i с т ь нaшoi лiтеparypнoi мoви, цебтo
зМaЛiЛи ii сyпepeннoсти 3 гPaмaтикolo й дoклaдним
lll laченРrяМ сЛoвa. Знaння oснoB лiтеparypнoi мoви
скpiзь пolшиpилoсь, 6o мoвa нaшIa стaJIa пPе.цMетoМ
BивЧення IIo пIкoлaх.

Пpaвильнoстi мoви силЬIlo тIеРеIIIкo.ц)t(ar I{е-
встaленiсть синoнiмики 7i .  C и н o н i  м a Nl L7
зl]yться слoвa близькoгo 3нaчеIlllя, aле якi вiдpiзнro-
к).гЬся пеBниМи вiдтiнкaми. Haпpик;raд, лttl.люфОя_ цe
llРoщентIя пPoBиIt' a,I41lлосrnъ * спrвч}ття Дo JI1oД|4I1I,4
в . к.ltoпoтi; p.aDicmъ _ внyтpiIшн€ зaдoBoЛе ЕIl.tЯ' в r.cе-
Jtr|сfnъ _ 3OBн1IIIЕI€; q]'I _ B|Д\ I.oPЯ' с1суч,l1o _ вlд Oе3дrЛ-
llя, Й силa сиЛeннa т. п. Cинoнiмiкa чaсoм вiД6иьa-
сr'ься й нa пo6yДoвi pеuення, I{aпpиклaД' дoвip'я дo
.t'oгo' щo кa}кеllto' висЛoвЛIо€Mo чеpе3 II{o' a недo-
вip'я uеpез нi6и, тoмy piзне знavенI{я МaIoTЬ PечeIr.
llя Кaэюуmъ, щo все noОopocюнаe, tl Каэюуrnъ, нi,бш все
noОopoэюuаe.**

* Пpo пoхoджeння фpазеoлoгi i  й Тi  iстoриvний poзвiй див.
мoю прaцЮ ..Укpaiнськa лiтеpaтypнa мовa' ' ,  и. l :  Пpaвoпис i
оснoви yкpaiнськoi лiтеpaтyprroi мoви, a тaкo)l( v. 3: Фрaзeoлoгiн.
ttий слoвник yкpaТнськoi мови.

** Бaгaтo cинoнiмiв я Bияc}|tolo в cвоемy фpaзеoлoгiuномy
oлoвt lикy l950 p.
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. Cинoнiми тpe6a не тiльки З:нaTvI, zlЛе гoлoBнo
Br.цчyвaти _ пРиpo/цнoмy yкpaiнцевi vaстo тiльки
Члгтя Bка3y€'..цe Якoгo слoвa в)I(ити, пoP.' нaпpиклaд'
зIIaчеI{Ilя cлiв: балака:tnи (непoвaжнo' пpo щЬ-бyль),
loвopш'rlu (пpo пoтoнЕIе }Itиття' poзпoвiдaти), dесiDу-
ва'тnш (пpo пoвaлснi чи святi спpЪви). Каясемo: налшй
.iltoлorca' aJIei насun бфщу Оoщ iDе (aнe naDаe) i т. iн. A6o
тaкl слoBa xo.ц)кeння: imu, швeнОя?nltr, n'лен,nl,а,flluсъ' вo.
лoчunxтIcъ, rlлес|nшсъ, бiеmu, е1ьаmu, Оpе6енуrnu, mуnцяnnl,
noD.аmшсъ, чIl.Ltчulсуваmи i т. iн., _ тaкi слoвa тpeбa
вМlти в)I(ити кoхt}Iе якPaз нa сBo€Мy мiсцi.

Кorкнa кyЛьтyPнa лiтеpaтypнa мoвa зaвлсди д6aе
пpo poзвiй свoiх синoнiмiв тa пильI{y€ нaдaвaти iм
yстaлеЕIoгo змiсry. Кorкен l{apo.ц звичaйнo мaе дo6pi
сЛoBrаИКvI свoix синoнi м i в, сЛoB ни ки зaгальIloпpи-
сryпнi, щoб знaння синoнiмiв легкo IIIиPилoся B
письменнiй мoвi. lyлсe 6aгaтo синoнiмiв BияснеЕlo
в aкaдемiннoмy ..Poсiйськo-yкpaiнсьItoМy 

слoвникo-
вi,', щo BихoдиB з Т924 р., 

-iе 
b,ou""* цЪй 

',-,,o.,o-пrиpений, бo сoвстськa влaдa зa6opoнилa йoгo.
Hемaлo синoнiмiв виясtIеI{o i в Cлoвникy 3a pеДaк-
цiеro Б. фiнненкa 1908_1909 poкiв.

Киiвськa Aкaдемiя нaр вiд дoвгoгo чaсy пpaцю€
НaД\ywlaДaНням синoнiмiчнoгo слoвIIикa i тепеp зa-
повiлa, щo незaбapoм йoгo вигryститЬ. Пopy'3 слoB-
никoМ фpaзеoлoгiчним слoв}Iик синoнiмiчний силь-
Iro пoBищy€ IryЛьтyPy МoBи' бo тpебa гли6oкo знaти
мoвy, Щoб спpaвдi I{aле)I{нo в)I{ивaти синoнiми. Cкa-
х{еМo' в нaшiй мoвi нa oзнaчення eoвopшlnu, irnu,
бurnш, tсmu i т. iн. Мa€Nlo дoвгi десятки сйнoнiмiв, i
кorrснoгo з них тpе6a Blrсивaти Ila свo€Mу мiсцi.

l2. У свoсrшy кyльтyPнol'ry poзвoевi нaшa лiтеpa.
yp1a мoвa BиPaЗЕIo стaлa o6личчям нa Е в p o п y.
Ha Cxoдi нaм тiснo: Talll неМa I{aМ llayки' IIемa I{aм
вiльнoгo )I(иття' немa нaМ poзBolo' _ тЬьк' звеPrryв.
IIIися .цo Зaxoдy, зМoх(емo I{еBпиннo пoбiльrпyвaти
BсIo сBoIо кyЛЬrypy' a тaкo)к кyльтypy сBoгo piднoгo oбклaдинкa книги

22 - э-з03з

+ митPoпoЛит lЛAPIoH

}laшa
Лiтвpaтypнa illoвa

як ПисAти и ГoBoPити
пo.ЛIтЕPAтyPнoll{У

Bидання Toваpиствa ..Boлиt{Ь..
1969

BlHH'lПЕг

336 ..Harпa лiтеpaтypнa мoвa' ' .  Biннiпег, l969 337
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слoRa' 5Уgьтyo, нaIIIих влaсIIих твopiв i в фopмi, i
в змiстi. У.читися тpебa й вapтo тiлiки вiд кy:iьryp-
нo сильнiшroгo' a Tal(oгo вчителя нa Cxoдi. м' н.
знaйдемo. Пpo це piпryяе й яснo.цaBlro в}Itе нaBчаЛи
кPaщl IIPе.цстaBIIики l{aшIoгo lrapo.цy. Tяхскi бaгaтo-
вiкoвi кailдaни IIaIIIиx сxiдниx yниiелiв Taки Bикy.
Bztли ЕIat{ кpицеBе слoвo' turе не taли Йoму вiльнo.
лroбниx oPлиIIиx кРил' _ iх ми з*oх.е'o зцaйти
тiльки нa Зaxoдi!
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rrкpдiнськoгo
ПPABoПисy

gwx'ф#fiЖ
Yжw*ffiяwкЬк{фя-ф
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1. дo!стoPичHE "PyсЬKЕ" писЬ]vlo
Укpaiнський пpaвoпис' як пPaBoпис слo.

ъ'ятlськиЙ, вe.це свiй пoчaтoк вiд гли6oкoi Дaънини.
flaвнi слoв'янськi племенa, щo вi.ц ЕIиx пoxo.цить
yкpaiнський нapoд, з.ь;.aЛv| писЬМo вiд нaйдaвнiIпo.
гo чaсy. Кияни, стoloчи в центpi схiднoслoв'ян.
ськoгo.цеP)кaвIroгo )киTTя' вмiли fiИсaTLl B)ке певне

десь y вiцi IХ пo Хpистi, кoЛи Irе дaвнitше, див. вище
poздiл IV. I в IХ вiцi це сxiднoслoв'янськe писЬМo
Мyсилo 6yти вrке дoбpе poзвинеHиM' I(oли тoгo вiкy
пoявився нaвiть пеpеклa.ц €вaнгелii тa Псалтиpя з
МoBи гPецЬкoi нa мoBy .(Pyськy''; мaIо нa yвaзi тoй
фaкт, щo кoли B poцi 860 чи 861 пpи6yв дo Хеpсo.
несy Cв. Кoстянтин.Фiлoсoф, тo вiн (як свiдvить
пpo це 

..)I(иття Кoстянтинa'', пaм'ятKa Х вiкy) ..oв_

p*тъ x<с тoю Gднгедiс и ПсanтьrpЬ' р0Yськь|^tt| пtlсьlur-
1|Ьl пHсдNo' и чдoв.tкд oвp*тъ, rAAгoAющA тoю весtдoю,
и вес.tдoвaвъ съ ]|Hltlъ' rr снny p*ни прflи^nъ' свoей всс*д*
пpnк^aд'aЯ рAз^tlчЬtlaя пtlсь^^€}la гAAсЬI|Aя й съгnaсьнaя,
и, къ Бoгoy .lro^итBoY тBopЯ' въскop'A нAчя чrсти 1l съкД-
здти. ll iПъt|oз?r ся r^.toY дHB^ЯхoY' Бoгa ;6вanяще'', цебтo
Кoстянтин ..знaйIшoв тrг (y Хеpсoнi) €вaнгелiю тa
Псaлтиpя, нaписaнi pyсЬкиМи письМенaМи (шroвoro),

: lt laйrпoв i яoлoвiкa, щo гoBoPив тiеro rrс мoвoto, i

l)()3MoBляB 3 llиМ; a нaвчиBIIIися (вr.ц ньoгo) I{aгoлo-
сy (вимoви)' пPиклaдaB (piвняв) дo свoеi мoви (для
Jl l l lпIoгo BиBчeння киIBськOI BиМoBи) prзнl 3Byки
l.олoснi тa пpигoЛoснi; пoмoлиBlцися Богoвi, скopo
ltoчaв читaти й гoвopити (пo.киiвськoмy). I мнoгi
l|у|ByBaJIvIся йoмy й хBaJIvlЛИ Бoгa''.* Щo це 6yлo зa

Рyське писЬМo' нayкa oстaтoчнo ще l{е BстaIloBилa'
iUIе певIlим € те' щo письмo тaке 6yлo.

2. дAвнlЙ БoлгAPсЬKиЙ пPAвoпис
Кoли пiзнirше, влiткy 988 poкy' нaсryпилo

oфiцiйне B)ке хpещенIIя киян' тo в тoй нaс пpийнятo
lroтpiбнi 6oгoслyrк6oвi книlкки з Бoлгapii, пpийня-
,гo й бoлгapськиЙ пPaBoпис, щo йoгo yпopя/цкyвaли
Кoстянтинин (t869) i Мефoдiй (t885) тa ixнi yuнi.

3aпoзичений з Бoлгapii пpaвoпис мiцнo зaпa-
[Iyвaв y нaс i деpхсaBся' _ звинaйнo, зi змiнaми - a:к
дo нoвoгo яaсy. A це стaJIoся тoмy' щo вiд сaмoгo
lloчaткy нaпIoI цеPкBи зaBедеI{o B нaс сBoIo влaснy
ItePкoBI{y BиМoвy' тaк щo киPилo-I lrефoдi iвськi
6укви B I{aс в Укpaiнi вiдpaзy 6iльrш-менrп пPисTo-
сoвallo дo мiсцевих yмoв тa пoтpеб, нaпРиклa.ц, ъ
читal{o зa i, е зa e' и 3a П, t зa г i т. д.; дoпoмaгaв i нa-
гoлoс _ йoгo стaвленo пo-рpaiнськottлy.x* Cтapa цеp-
кoвIla aз6укa xoч i не зoвсiм вi.цпoвi.цaлa мiсцевим
ttoтpебaм, пPoте Дaв,alla мolкнiст.ь, пriняroчи вiдпo-
Blднo Bимoвy' пPистoсoBуBaTИ Ir дo yкPaII{ськиx
yмoв. Як тепеР piзнi нapoди читaloть rro-piзнoмy нa-
lIисaI{е' IraпPикЛa/ц' лaтиI{сЬкolo МoBolo' тaк y дaB-
нинy пo-piзIlo}Iy читaли свift бoгoслyx6oвий тeкст

* loклaднiшrе пpо це див. y мoiй пpaцi ..Кoстянтин i Ме.
фoлiй: ix життя тa дiяльнiоть''. Baprшaвa, |921 p., c. |26*127. Див.
iщe в мoiй мoнoгpaфii ..Пoвстaння aзбyки й лiтеpатypнoi мoви
в слoв'ян''. 1938 p.' c. 68_.19.

** .(oклaднiurr пpo це диB. мolo пpaцro ..УкpaiноЬкa вимoBa
бoгoслyжбoвoГo тrкстy в ХVII вiцi''. BapIшaвa, ..Елпiс'', |926 p.,
кн. I: ..Украiнськa цepкoBнa вимoвa' ' .  Хoлм, l942 p.
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нapo/ци слoв'яI{сЬкi. Biд тiсi нaйдaвнiIпoi дo6и дo-
несли ми' з MaлиМи змiнaми, цiлy нarшy тепеpirшнro
aз6укy, a мiж ii 6yквaми й знauки i, с.

з. eBФиlvtliв пPAвoпис xlv вlкy
Мoвa, як opгaнiзм lкивий, неBпиItIlo.РoсЛa

й змiнIовaлaся, тoдi як пPaвoпиc Лv|IIIaBcЯ незмiнним.
A це дoсить скopo BитвopиЛo Paзячy мiлс ними не-
згiднiсть, oсo6ЛиBo чеpе3 те' щo кo)кнa сЛoв'янськa
I{еpквa вiдпoвiднo Д6aлa пpo 6iльпrе нa6лиrкення
цеpкoвнoi MoBи Дo.PoзF!!iння нapoДy. Чaстин.a Дaв:rix
3Byк1в 3 чaсoМ 3oBс1М вlдМlнилaся' a Мl)к тим Iхнr oyк-
Bи ще ЛИIIIaJIИIЯ нa писЬMi, нallpикЛaд' roс великий,
ulс мaлиЙ, Ъ, Ь' vI, s (зiлo). Пoтpiбнo 6yлo po6ити
пpaBoписI{y pефopilry' 6o цьoгo Bимaгzulo }KиBе )Itит'
тя, i тaкy pефopмy й зpo6ив пepIпий Митpoпoлит
Tиpнoвський €вфимiй y Бoлгapii, в пoлoвинi ХIV
вiкy. I хоя peфopмa €вфимiя бyлa пpистoсoвal{a дo
своix мiсцевиx бoлгapсЬкиx yrt{oB' пPoте Boнa BиIUIи-
Кaлa Дo себе BеЛикy пoBaгy й пoзa БoлгapiеIo, й ii
пpийнятo вyсiх нapoдiв, щo вrкивaли тoдi киpт,uriвськo
гo письМa. Пi.ц кiнець ХIV вiкy цей €вфимiiв пpaвo-
пис пpийIшoв i в УкpaiЕry, ,це йoгo зasпo6ки пpийнятo,
i вiн мiцнo зaкopiнився в IIaс a)к.цo пoчaткy Х\ЦI стo-
pivня, a Iloчaсти - a.ll(.цo вiкy ХIX-гo. Aле цей нoвий
€вфимiiв пpaBoпис 6уъ uтя нaс 6iльIш невiдпoвiдний,
як llpaвoпис Кoстянтинiв: тoдi як oсTaннiй дo пeвнoi
мipи д6aв пPo Bсеслoв'янськi пoтpe6и, пpaBoпис
€вфимiя 6р мiсцевий, 6oлгapський' IПryuнo пpистG
coвaниtт. дo щpaiнськoгo писЬМенсTBa' нoвий пpaBo-
Пис зaгJlyrrry'BaB нaМ свoi piлнi oзI{aки. Haпpишrад, цей
IIpaBoПис l{aкaзaB ПИcaTИ ь зaмiсть ъ в кiнцi слoвa,*
B)киBaB тaкиx фop'' я|< nвoa, всеа' св'unaа i т. iн., вэки.
Baв Ioс вeликий зaьriсть ъ, Я' o й т. п., стaвиB 3нaчки

* З тогo чaсy дaвня фopмa й вимoвa для гpeцЬкoгo слoBa аминъ
пеpетвopилaся хибнo в нoву: aМинь, з м'яким н в к iнцi слoва.

tlaгoлoсy (зaзнauки) I{a пoчaткy й кiнцi слoвa. oт че-
Pс3 щo, скa)KеМo' в ПеPесoпницькiй 6вaнгелii 1556
poкy пiд i i пrтyuним €вфиrvri. iвськиМ пPaBoписoМ
чaсoм тaк тPyl{rro ъидo6уиуpaiнськy фop*y' нaпPик.
Jta.ц' xoчa 6у тaких I{aПисax: crnвфшц вьl,ul,oлъ' npшltloлц
3а,llu.Irь iaкц жalц жсuвonц Doкutл,tщ oузфoвuлц сJуLrbЙnш,
вэл1I1саII, нmкonфаай т. iн. Чеpез пPaBoПис €вфимiя ми
3МiЕIилI4 дaвЕIIo фop*y ъi, цебтo ъ Й i ga нoвy ьr, це6.
тoьиl.

€вфимiiв пpaвoпис викликaв в Укpaiнi великy
пPaBoписIry зaмiшaнинy*. Бpaк дoбpoгo стaлoгo
пPaBoписy oсoблиBo вiдvyвся в Укpaiнi 3 пoлoBиtlи
ХVI вiкy, кoли T}"т пoBстaIотЬ 6iлi opгaнiзoвaнi Iшкo-
ли. A пi,ц кiнeць цЬoгo вiкy, кoли в Укpaiнi ПpaцЮ-
roтЬ в)I(e й дpyкapнi, яу:,киtl I{aМ IIPaвoIIис €вфимiя
гIoтpoxy гyбить y нaс нe)кивi свoi pиcи й ПoМaЛy
витвoРIo€Tься нoвий пpaBoпис' Bх(е бiльшI пPистo-
coвaн^ИЙ дo хсивoi yкpaiнськoi мoви; тaк нaпPиклaд'
y львiвськiм ..Aдeльфoтесi' ' 1591 poкy зI{aхo.циМo
в)ке нoBy 6укъу, неo6xiднy для yкpaiнськoi мoви, _
6укву t, _ Bo}Ia ПatIуBaJIa в тoдiшrньoМy lroBoгpецЬ-
кoМy писЬMi. B книхскaх pyкoIIисI{их ще з ХV в. чa-
стo 3нaxoдиМo кг (нaшIе r)' тaкo)к yзяте 3 ПисьМa
гPецькoгo.

4. пlвнlчHoyкPAiHсЬKI oз}tAKи
в пPAвoписy xv-xvl l  в lKlв

... ПеpIпi yкpaiнськi бiльrп-opгaнiзoвaнi кaн-
l-1еляpii Пoвстaли B нaс зa vaсy Литoвськi Pyськoi
/цеP}(aBи ще з ХrV вiкy; кaнЦеляpiйнoю МoBolo тoгo
чaсу сTаu.Ia мoвa пiвнiчнoyкpaiнськa зi свoiми xapaк.
тePI{ими oзнaкaМи: е зalriсть ъ, я' щo збiгaлися з
oзнaкaМи й бiлopyськими. З DroBи кalrцеляpiйнoi цi
oзнaки пеpейIшли й дo пpaвoписy кIIи)Iскoвoгo й
мiцнo TpИNIaлИcЯ тyт alк пo кiнець вiкy ХVII, a пo
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чaстi й дo кilrця ХVIII вiкy. .(ив. пpo це .цoклa.цнi:
lпе вище' в poздiлi V.

5. пPABoпис 1vl. сlvloтPиЦЬкoгo
1619 Poкy

Упopядникol!{ I{oBoгo пpaвoписy в Укpaiнi
стaB тoгo чaсy сЛaвнийуueниЙ Мелетiй Cмoтpиць.
киfi (1578_1633), po/цoМ з мiстечкa Cмoтpиua нa
Пoдiллi. Poкy 16l9-гo вийruлa в свiт вi.цoмa йoгo
пpaця ..Гpaмaтiки Cлaвенския ПPaBильнoс Ciнтaг-
мa'', i ця Гpaмaтикa нa цiлиx 150 лiт стaлa гoлoвЁIиМ
д)кеPелoM гPaМaтичI{oгo 3нaнIlя .цля Bсьoгo слo-
в'янськoгo свiтy. ПpaвoПис сМoтPицькoгo laПaЕIy.
Baв B yсrx нaPo.цlB' щo B)I(ивaЛи киpилrвсьКoгo пись-
мa; взaгaлi' 3 цьoгo яaсy.Киiв стa€ зaкoнoдaвце]vt'
щo.цo пPaвoписy' /цля Bс1х слoв янсЬких lrapoдlB.
3виuaйнo, Пpaвoпис Смoтpицькoгo Taк сaМo Itе Bсе
6yв вiдпoвiдний пoтpeбaм rкивo-i МoBИ'..a тoп,ry вiн не
зBIльIIив yкPaIнськoI lvloBи вl.ц II стaPoI oдежr _ дaв-
llьoгo ПPaвoПисy; 3 нoBиtI 6aчимo y Cмoтpицькoгo
не 6aгaтo' xi6a6укъу f, ЯКу вiн oстaтoчнo зaкpiпив
i yзaкoнив для нailIoгo письмеI{стBa. Bзaгa.пi lк Смoт.
pицький тiльки Bпopя.цкyвaв тoй пpaвoписний хaoс,
щo зaкopiнивcя 6уь дo ньoгo. I{ей пpaвoгIис сMoT-
pицЬкoгo тPиМaвся в Укpaiнi ilк .цo ХIХ вiкy, a в
Poсii дo l755 poкy, .цo гPaМaTики М. Лoмoнoсoвa.

6. зAпPoвAд)кЕt|Hя ГPдl(&цнки
1708 POKy

3a ХVII_ХVIII вiки xивa yкpail{ськa Moвa
в)I(е вeликим стPyмкoМ BPивa€тЬся дo мoBи лiтеpa.
rypнoi; пryсiв пpистoсoв}.вaтися .цo-.гoгo й пpaвoпис,
мyсiв, ;UIе пPистoсoвyвaBся мaлo. I{ьoгo чaсy B)ке Ilе
бoяться IIИС'aTИ нaРoднolo }loBolo' не бoяться й
Blдстyпaти вlд Tpaдиц|И|lИx IroPМ цеРкoBнoгo пpa-
BoПисy; пoтpoхy пoявляIoTьcЯ ft TaKl НaIIvIcИ' де 3a-
зIIaчаJIaся хсивa yкpaiнськa Bимoвa. Пpaвoпис стoяв

lla дo6piй .uopoзi Й 6улa певнa нaдiя нa скopе пpи-
с,r'oсyвaння йoгo дo хсивoi мoви, aЛе тpaпилoся нe6у-
oiUIе РевoлIoцiйне пoтpясеI{ня йoгo: в беpезнi l708
poкy з l{aкaзy Цapя Петpa, зaмiненo стaPo,цaBIrIo I{и.
PилицIo нa нoвy гPDкдaIrкy' a КИpИЛ|4Ц| дo3BoЛеtlo
R)Кvl,в;a-rИ тiльки ДЛя цеpкoBних виДaнЬ. I-{е 6р дyxе
/loшIкyлЬниil уюp Для PoзBиткy щpaiнськoгo пpaBo.
ttиcу, 6o вiн силoro спиIlиB 6лизькиtl B}ке ,цo зaкiн-
чсння пpoцес пPистoсyBaнFIя IIpaBoпv|сУ Дo )I(ивoi
yкpaiнськoi мови. фaлЦallкa 3 poсiйськoгo нaкa:ry Mе.
xaнlчIlo Зaстут7ИЛa нaury пPитaМaIIнy BrкoBy KLrP'7ЛvI-
t(Io; BoI{a вrr(е не знaJIa пoтpi6ниx рl.я щpaiнськoi ви-
мoви бyкв' як r, не зHaJIa й тиx нaдpя.цкoвиx знaЧкiв,
якиx в)IсивaлaКиIPИJIИЦ1 й якi сr|У,|{ИJ|И в Укpaiнi лля
lla6ли>кення лiтеparypнoi мoви дo виМoBи хсивoi.
Ipaхслaнкa Мaлa нa oцi пoтpеби тiльки мoви poсiй.
ськoi, нa iнIпi эк мoви зoвсiм не oгЛя/цaлaся. B тiм бyлa
ii нeгaтивнa pИсa для yкpaiнсЬкoгo письМенствa _
йoгo силoro пo€днarro 3 Poсiйським письмoм. Hoве
llисЬМo пpийняте 6улoвУкpaiнi спoкiйнo (пpи Петpi
йoгo зaвoдили щpaiнцi!); стapa КИpИJIИЦЯ IIoзoстaJIa-
ся тiльки в кI{игaх цеPкoвHиx тa дo 1842 p. Гaлининi.

}I(ивa yкpaiнськa мoBa знaxoДилa сo6i ще де-
якvlй. пpиту лoк y виlцaннях ltи€Bo-п.енеp ськoi дpy-
кaPнr' .це I(yльтиByBaвся тoдr и yкРalнськии пpaBo-
llис. Aле пiдoзpi;re oкo Петpa I скopo Дo6Paлocя й
сIoди: 5 хсoвтня 1720 poкy вiн видaв вiдoьroгo гpiз.
r{oгo нaкa3a Д,ЛЯ yКpaiнськиx дpyкaPеI{ь: 

..A внoвь
KI.lигЪ ниKaKиxЪ' Kpolilъ ЦеpкoB}IьIxЪ tlpехrrихъ уIзДaIlJЙ! Не
llечaтaTЬ''.* 3виuaйнo, цe 6улa сМеpть .цля стaPoгo
t{еPкoвнoгo yкpaiнськoгo пPaвoписy. Иoгo вбитo
якPa3 тoдr' кoли Blн пoчaB гIеPеPo,ц)кyBaTИсЯ нa пo-
.гpiбний для yкpaiнсЬкoгo писЬlvlенстBa нoвий пpa-
вoпис. A vеpез це IIoРМaльний poзвиToк нaшIoгo

* Пpoф.I.  o г i  с н к o. Iстopiя yкpaiнськoroдpyкapствa,
r. .  l '  с .  280. Львiв, 1925 p.
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пPaвoписy пеPеpвaвся бiльцr як I{a стoлiття. .(o
Киiвськoi aкaдемii скopo зaве.ценo й нoвий пpед-
меT _ poсiйськy мoвy, i стyдеIrти lи,УсvlЛv| IIaBчaти-
ся нoBoгo пpaBoписy B)Iсе .пo пpaBилaМъ гoспo.ци.
нa Лoмoнoсoвa' ' . . .

7.  пPAвoпис зA l .  кoтляPEвсЬKoгo
Poкy 1798-гo пoяBилaся ..Енеi.цa'' Кoтля-

pевськoгo. Укpaiнськa }I(ивa мoBa нapеrштi oстaтoч-
нo стaлa Мoвolo лiтеparypнoro. Ha пopядoк ДI1Я cTa-
вaJla..сПpaвa й. нoвoгo пPаR-o.писy' але бaтькo нoвoi
yкpaiнськoi лiтеpaтypи, I. Кoтляpевський, Ilе стaB
i бaтькoм нoвoгo IIPaвoПисy. Кoтляpевський писaъ
TиМ сaмиМ пpaBoIIисoМ' якиM rIИcaJIvI в Укpaiнi в
кiнцi ХVII_ХVIII вiцi, _ вiн пpoдoв)кyBaB тiльки
стapi тpaДицii нaIпi, aJIe в)ке зaхмapенi гPaэrсдaнкoЮ
Петpa I. Пpoте ..Енеiдa'' спPичиI{илacЯ Дo тoгo' щo
питaIlI{я пpo oкРемий yкpaiнський пpaвoпис тaки
Bипливлo ЕIa пoвеPx l гoлoсI{o виMaгаJIo виPrшIeнIlя'

Iстopiя yкpaiнськoгo пPaвoписy зa ХIХ вiк дyхсе
цiкaвa й пoвчaльнa _ poзBитoк нaЦIoгo IIPaBoписy
йIпoв y пapi з PoзBиткoМ лiтеparypнoi мoви, a цей
poзвитol( 6ув тaкиfl ненopмальний.

. Писaли тoдi пpaвoписoМ етимoлoгiчIlиl\t, зoв.
сrМ IIеBIдпOвI.цIIиM .цo нoBoI лrтеPaтypнol yкpalн-
ськoi мoви, _ i  в lке тoдi пoвстaлo питaнIIя пPo
неo6xiднiсть 3aвести тaк звaний фoнетинний пpa-
Boпис. Пpoцес твopеI{Irя I{oBoгo yкpaiнськoгo пPa.
вoПисy Рoзпoчaвся 3 сaМoгo пoчaтI(y ХIХ вiкy fт тят-
Itеться a)к 'цo нalцoгo чaсy, _ не пoкiнчився вiн i
тепеP; пpoвiднa oзнaкa цiсi iстopii _ 6opoтьбa зa.
сaд фoнетичних 3 3aсa.цaNrи iстopиvнo-етимoлoгiч-
Ilиl\{и. Кorкний пpaBoпис y висoкiй мipi тpaдицiй-
ний, пpaвoпис кoжтtoгo lraPo.цy poзвиBa€ться .цyх(e
пoвoлi й.дyжe пoвoлi ьriняе свoi спoкoнвiчнi етимo-
лoгiчнo-iстopиuнi pИсИ Нa pиси фoнетиuнi, мiняе
iх тiльки пo впеpтiй тa.цoвгiй бopoтьбi.

8. пPAвoпис o. пAвлoвсЬкoгo
1818 PoКy

Бaтькoм нoBoгo пPaBoIIисy стaв oлек-
сal{дp Пaвлoвський, aвтop пеPч9! 

^в 
ХIХ. с.т. yкpaiн-

ськoi гpaмaтики щo ьийtллa в 1818 Poцi.* Пaвлoв-
ський пеpIпий зBеPIryB yвaгy I{a бaгaтствo yкpaiн-
ськoi мoви'.I{a 3вyк i, i вiн.пepший лpo6ив Bеликy
/UPкy в стaPlм еTимoлoгlчIrlM пpaвoпИсУ Нa кoРистЬ
llpaвoписy фoнетиvнoгo: вiн пеprпий пoчaв пеpе-
Дaв'aТИ тoй звyк, щo пoxoдить з дaвнiх o' e' ъ, че.
pез i, нaпpv!|<Лaц\' ninъ, сmi,Llъ, сiltt'я; rnoбi, coбi, rniнъ,
лimo, ciнo. !o Пaвлoвськoгo цi звyки чaсoМ пеPе.цa.
вaли чеPез 6укву п, i тiльки вiн-пеprп-ий запpимiтив
ltедoлaднiстЬ тaкoгo писaнI{я' 6olк i бpенить зoвсiм
rlеo.цнaкoвo B тaких слoBax' скa)I(еI!to' y Кoтляpев-
сЬItoгo: npoшnщ сucmш й L7I11ц ToNry-To Пaвлoвський i
зaпpoBaДиB дo yкpa.iнсЬкoгo письМеIlствa 6уквy i.
Кoтляpевський писaв вrbнъ' a Пaвлoвськиtт вiнъ.

Hoвинa Пaвлoвськoгo пpищiплIoBaJIaся нa пеp-
IIIих пoPaxдy>ке.слa6енькo, бo мiцнa 6у лa тpaдицiя
lloпеpеднix вiкiв i зaгaл пPoдoB)кyBaв г:иcaти tц
зaмiсть i. Aпе нoвиIry цЮ пiдтpиьraли xapкiвцi, oсo6-
;tивo Квiткa.oснoв'яненкo тa Гyлaк-Apiемовський,
lr1o взaгa,ri стoяли зa фoнетиvний пpaвoпис. ПiзнiIп,
зa 50-x poкiв ХIХ стoлiття, це нoBе i шtiцнo пiдтpи-
мaв П. КyлiIп, i з тoгo чaсy вoЕIo oстaтoчIlo пpищiпи-
JIoся в yкpaiнськiм письмi.

9. пPABoпис ]vl. MAксиlvloвичA
1a27 PoKУ

Ha хсaль, нa дopoзi .цo скoPoгo зaпallyвaн-
ня фoнeтиvlloгo ПPaBoписy стaв тoдi великиЙ знa-
r]ець мoви M. Мaксимoвиv (1804_1873). Hе xoтiв
вiн пopивaти зi стapим еTиМoлoгiчним IIPaBoПи-
сoМ' a paзoМ з тиM вiн бarкaв ga6лизити йoгo xoч

* Пpoф. I. o г i с н к o. Гpaмaтикa yкpaiнськoi мoви oл. Пaв.
ЛоBсЬкoгo l8 l8 p.,  Ioвiлейне BидaI]ня. Киiв, l9 l8 p.
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TРoхи дo )кивoI виМoBи' a кoМпpot\,IrсoM тoгo vI ЯBvI.
Лaся йoгo систеМa' якoi Biн тPимaвся Bсе сBo€ )lсит-
тя; a BЛaсI{r, _ вiн нaд дaвнiМИ e тa ol Щo пеPейIII-
IIИ I,a i, стaвив .цalпкa .rи ..фpaнцy3Ькy кpoвеЛЬI<у'',
як гoBopив сaм МaксиМoвич: вminсаJlu, эtса^lt.oбн,oi тe
сaме' але непoслi.цoBl{o, зaBiв вiн i .цля 

..шr'якoгo'' i,
нaпPиклaд' vIДvITЬ' синiи. I{i ..дarшки'' (ryтик вiстpям
дoгopи) нaд е' о' и вЛaсне Ire пPи/цyмaв сaм Мaкси-
мoBич _ пoдi6не 6yлo вхсe i в ХVIII в. в pyкoписax
.цo МaксиMoвичa' _ чaсoм 6yвaлo, щo нa.ц и тa o
стaвЛенo пo двi кpaпцi,  кoли iх тpебa 6улo ъи-
МoBляти як I{aшIе l.

I{iкaвi тi пpиvини' щo з}ryсили сxoBaти щpaiн-
ське i пiд ,.фpaншyзькy кРoвеЛькy''; oсь яK вiн сaм poз-
пoвiдaс пPo це: 

..Еще пpи ПеpBoмЪ ИЗДali14Пъсенъ (|827 p.)
пpе,цПpиtlяЛъ я BBесTи этo и (мнякесеItьKе), нo фaктopъ
yHиBеpсиTетскoй тиtloГpафiи (Hикифop Бaсалaев) oTKaзaЛЪ
I\,Iнъ BЪ xеЛаHнoМЪ знaЧKъ' зa неиМънiеlvlъ oнaГo BЬ тиПo-
гpaфiи, и ПpедЛoxиЛъ М}lъ заI\4енить егo фpaнuyзсKoЮ Kpo-
BеЛЬKoЮ' - TaкЪ назЬIBaЛЪ oнъ сirсonflехе' ,[ълaть бьIлo не-
Чегo; tvlнъ xе }Ia.цoбнЬI 6ьlли и дpyГiЯ гЛaснЬlя бyквьI сЪ Tъмь
xе знaЧкoмЪ, a вo фpaнЦyзсKoМъ шpифтъ, бьlли oнъ гoтo-
BЬIя съ KpoBеЛЬKoЮ; у| Я, paзсУДуIBЪ' чTo и въ .цpyгихЪ TиПo-
гpaфiяxъ всTpътяTся Tе xе зaTpyДнеrtiЯ' a фpaнцyзскiй
шpифтъ есTЬ вездъ, pеItrиЛся нa сДъЛaHlroe Мнъ пpеДЛoxе-
нiе. Съ Tъxъ ПopЪ нaше ПpaдъдoBсKoе oсTpoе и xиBеTЪ y
Меtul' ПpиПъBaЮчи' IIo.цъ фPaнцyзскoЙ KpoBеЛьKoЮ' Koтoppo
я I]еpеиIvlенoBaЛъ Bo иlvlЯ нalllеГo сЛoBеtlсKo IIaePкa' иIuъ-
юЩагo Пoчти TaKoЙ xе BиДЪ''.*

oтхсе, Maкс и мoвичевi .цarш ки Пo Явl4ЛL1cЯ тiльки
3 Bипa.цкy' a не з нayкoвиx виMoг.

Зa невеликИNIиI в.Иtr^ЯTкaМи' етимoлoгiч Ha сИc-
темa МaксиМoBичa не знaйrплa сoбi пpихильникiв

* Coбрaнie сovиненiй, т.  I l I ,  Киiв,
llиga'' зa 1840 o. кн. II.

y I}еликiй Укpaiнi; зaте вol{a 6уfтlto poзцвiлa в Гa.lrи.
.lинi (тpoхи цoдi6нa систеМa 6улaтут, влaсне, й дo
r.oгo) i пpoдеP)I(aлaсятут all(дo 1893 poкy, цебтo.цo
Чirсy зaпРoBa.ц}кення в Гaличинi фонетиvнoгo пPa-
D()IIисy.

10. пPAвoпис "PyсA'lки дHlстPoBoi"
1837 POKy

B iстopii poзвиTlty }'кpaiнськoгo пPaBoписy
l l сзaбyтнro пPислyГy зp o6и лa,, P у сaлкa fl нЪстpoвaя''
_ збipник 1837 p.' випyЩений y БyДaпеIштi; pедaк.
.гoPaМи ,,Pуcaлки,' 6улa,.Руськa тpiйця'' _ oтцi TTIaIш-
ксвич, Гoлoвaцький i Baгидевич.

Пpaвoпис цьoгo збipникa piIшyuе пoPBaB 3 стa-
poвинolо i aвтopи йoгo пеplшvl|{L7 в:|{v|ЛИ впoвнi
.I'oгo пpaвoпису, якиtr.це B чoМy пalry€ в yкpaIнськiй
ltисьll lеЕIЕIoстi й тепеp] в цiм Bеликa зaслyгa тиx
тPЬoх пaтpioтiв ГaЛvIЧaн. Taк, вoни oстaтoчI{o Bи.
K|4HуЛL7 непoтpi6ний нaм ъ, щo вrке з нaйдaвнirшoгo
чaсy BтpaтиB y I{aс сBo€ звyкoBе 3нaчення (пpaвдa,
tIеPед Ilими B)l(е в Гpaмaтицi М. Лyuкaя 1830 p. ви-
киtIеI{o ъ); вигнa.пи вoни й ьI' MaJIo пoтpiбне B нaс'
a зaмiсть HЬoгo BIшIIIи (пouaсти, aле ЕIе пoслiдoвнo,
lце з нaйдaвнirпoгo яaсу 6yлo й дo ниx); дaвнi e тa o,
як i Пaвлoвський, пеPедaвaли чеPез i: вiз, ссrкiл, сmiл;
вoни пеptпi дaвн€ цePкoвIre c зaПРoвaдиЛи й дo гpалс-
Дaнки, i в>кивaли йoгo пoслiдoв.вo:. J|,toс' мсlсItl, вoлoс€'
.lyт BпеpIIIе B)китo йo, ьo, як i в нaIпiм тепеpirшнiм
llPaBoПисy: poйoм, зьoба.лш, вcьo, куxсJLъoJ|4. Hеpiшгре спи-
||vlЛvlcЯ l{oвaTopи тiльки пеPе.ц бyквolo ъ: Boни не
.гiльки нe зaЙtlяли ii, aле нaвiть, 3a пpикJlaдoм Пaв-
Jroвськoгo' сТaлИ B}t(ивaти Ъ зaмiсть тепеpitшньoгo i,
i, нaпp.: mmлo, rъDe, зoлornirъ; це стaлoся тiльки тoIvry,
lцo ъ в Укpaiнi з нaйдaвнilшoгo чaсy пoстiйнo виMoB.
JIЯв,Iя тк i чи i, a тoмy зaмiняти Ъ нa i' oсoбливo в Гa.
.ttининi, де.цaвЕIя BиМoвa Ъ нiкoли Itе спиI{ялaся, кo.
rrечнoi пoтpеби нe 6yлo'
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Пpaвoпис з6ipникa ..Pyсaлкa 
flнестpoвaя'' спo.

чaткy Мaлo ЗaщеПvIв,ся в се6е нa 6aтькiвщинi, в
Гaличинi, a;rе пpинiс дoбpi нaслiдки в Укpaiнi Bели-
кiй _ ryт пoчЕulи вlrсе piIшyнiIIIе Bикидaти ъ, ьI тa зa.
Bo.цити 6yквy е; пеPIпиМ сryпив нa цей rпляx Бopo.
викoвський, щo 3 1852 p. flvlcaв yхсе без ъ тa ьr, i
B)I(ивaB пoслi,цoвнo с. йo.

11. кyлlшIвкA 1856 Poкy
Пoпyляpизaтopoм цЬoгo нoвoгo пPaBoпи-

су 6ув y ЕIaс слaBний письменник П. КyлiIп (l8l9_
1897). Ha пoнaткy в)t(ивaB вiн пpaвoписy етимoЛoг-
iннoгo, i взaгaдi не писaB oднaкoвo' чaсTo мiняroчи
свiй пpaвoпис. Aле цoчиIlaloчи 3 Potry l856-гo, кoли
Bидaв вiн вiдoпri..3aписки o Ioхснoй Рyси'' (пop. ше
тaкoл( йoгo ..фaмaткy'' l857 p.), Кyлilп oстaтoчIlo
сTa € пpиxилЬникoМ пPaBoписy фoнетиuнoгo й пo.
пyляpиЗy€ йoгo в свoiх числеЕIIIиx видaнIIяx.

Кyлirшa сильIlo шIaнyвaЛи в Гaличинi, i йoгo
пpaвoпис зIlaхoдиB вiдг1пс i тyг, a це Bикllикaлo лIoть
сеPе.ц мoсквoфiлiв. Taк l{aпpиклaд, iхнiй ..Бoян''

(1867 p.' ч. 10 i 13) зaкидaе Кyлirпевi ..пoлiтичний

сепapaтизМ'', йoгo пPaвoпис _ це 
..знaмя pyськoi

poзнi'', a ..пoльськiя 
дeньги дЪйствительIlo кoкет.

тIичaIoтъ съ кyлиIIIиBкой'' i т. iн.
Aле тpе6a зaBвa)кити' щo в пopiвняннi з тим' щo

6у.лo дo Кyлirпa, вiн, влaсне, яе внiс .цo пPaвoписy
I{1чoгo l{oBoгo' _ вlll тlльки зropaB r Iпиpoкo спoпy-
ляPизyBaB yсе те нaйкpaще з пPaBoПисy, щo бyлo вlке
.цo ньoгo. oсь uеpез це' кoJIи B IIaс тaк чaстo нaпI
cYlacgиЙ пPaвoпис _ вислi.ц спйьнoi пpaцi письМеII-
никiв yсьoгo.ХIХ.вiкy _ ЕIaзиBaIoтЬ кyлirшiвкolo, тo
це не Brдпoвrдa€ rстopИЧ|I|И пPaв.цr.

12. пPAвoпис киiвсьKv|Й 1873 Poкy
B iстopii PoзвиTкy пPaвoписy тpебa^згaдa.

ти ще ПPaцIo peдaктopiв yченoгo BИl\aНIIЯ'.,Зaпис-

tси Ioгo-ЗaпaдIlaгo oTДелa Геoгpaфиuескaгo 06ще-
t:.гвa'', якoгo I тoм вийrшoв 6yв 1873 poкy. B числi
с.rl iвpoбiтникiв цьoгo x(yPЕIaЛy 6ули тaкi слaвнi
li.lснi, як нaпpиклaд, B. AнтoнoBич' M. lpaгoмaнiв,
Il. }Китецький, М. Лисенкo, К. Mиxaльчyк, П. Чy-
(ltдll.cькиЙ i iн.; oсь / Цьoмy xypнa.лi знaxoдимo в)I(е'
tiJlaсне кarкyчи' цiлкoм cуuacнvlil фoнетиuний lpa-
l|()I'Iис' фoнетиvнilлиfl, як пPaBoпис КyлiIпa. Мixс
illtшим, y цiМ ви.цaннi впеprпе бaчимo вхсивaння i в
rlaшIo}ry знaueннi, нaПPvlI<JIaД,, l,tot, icrnш. Biд цьoгo
rlaсy B)кивaIlня i стaе пoслiдoвним. Bплив пPaBoписy
Iциx ..Зaписoк'' нa пPaвoпис yкpaiнський безпеpеu.
llий i вплив цей 6yв.Цyrке кopисний.

1з. зAБoPoнA yKPATнcькoгo
пPABoписy 1876 PoKy

Aле пpaвoпис yкpaiнський не знaв спoкiй-
Iroгo IropмaльIloгo PoзBиткy. Гypт9к эи49тних yкpa-
il lськиx yчениx' щo нa чoлi з ПPoф. П. Чy6инськишr
tlб'еднaвся кoлo вiддiлy ..Гeoгpaфическaгo oбщeст.
вa'' ' пРoBaдиB великy l(yльтyPнy пPaцю Д\ЛЯ PИ-
ltчеIll{я )I(иття нaIIIoгo ЕIaPo.цy - i пpaця ця .цy)I(е
||aЛяКaЛa тoдirпнiй уРЯД. Biдoмий yкpaiнoфod
M. Ioзефoвич' poдoМ yкpaiнець, poзпoчaB зaBзятy
бopoть6y пpoти цiеi po6oти Йтaки дoсяг тoгo' щo
lra Poзвитoк yкpa'iнськoi кyльrypи нaклaденo тoдi
Ra}ккy пеpе[Iкo/цy' _ пoявився нeдoбpoi пan"r, яти..всемилoстивейrшiй'' нaкaз 18 тpaвня l876 poкy.
Haкaз цей нa дoвгi poки зoвсiМ лpи6ив PoзBитoк
yкpaiнськoгo пpaBoписy. oсь 3 tlьoгo Ta ЧacTИIla,
Ir(o стoсy €тЬся пpaвol lисy:, .Гoсyлapь Iмпеpaтopъ
l8 минyвшaгo мaя BсемилoсTиBъЙIIе ПoBеЛътЬ сoи3BoЛиЛъ:
,.'2. Пeчaтaнie и изДaнie ьъ Имлepiи opигинaЛЬнЬIxЪ Пpo-
изве.цeнiЙ и IrеpеBoДoBЪ Ha ToIvIЬ xе (мaлopoссiЙскoмъ) нa.
pъviи вoспpeTИTц зa исK;lЮЧеtliемЪ ЛиltlЬ: а) истopиvескиxь
/loKyIvIеHToBъ и IIaМяT}lиKoBъ; б) пpoизBеденiЙ изяЩнoЙ слo-
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Bес}IoсTи. Ho съ тъмъ, чтoбьI пpи пeuaтaнiи исТopичесKиxЪ
пaMЯтtIиKoBъ безyслoвнo yДеp)мBaЛoсЬ llpaBoПисaнiе пoД.
Лиt{ниKoBЪ' Bъ ПpoизBеДенiяxъ хе изяЩнoЙ сЛoBеснoсти не
бьшo ДoпyскaеMo I{иKaкихъ oтстyпленiЙ oть oбщепpиt{ЯTaгo
pyссKaгo пpaвoписaнiя''...*

I{е 6yв .Цyхсе бoлIоuийylap пo yкpaiнськoмy пPa- l
Bolrисy. Hopмaльний i пoслiдoвний poзвитoк йoгo I
пpипиI{еI{o силolo. IIIиpoке гpoМa.цяtlствo 3 тoгo I
чaсy зBиклo..пoТpoхy дo poсiйськoгo пpaBoIIисy
нaвiть в yкpaiнськиx кни)I(кaх' a це пPиIrеслo сyмнi
нaслiдки. B yкpaiнських Bидaнняx з ypяlцoвoгo пpи-
Мyсy зaпalтyвaJla т. зв. ..сpиlккa'' uи пpaвoпис ..сpияс.

ний'' (вiд tlaЗв.И 6yкв ъ _ еp, йop, тa ьI _ сpи), це6-
тo чaстиI{Irе цoвеplrулI4 НaЦI пPaBoпис дo йoгo
пoчaткoвoгo стaнy в ХVIII вiцi.

14. дPAгo]vlAн!вKA 1877 PoKy
Алe 6ули в lraс спPoби й кopiннoi змiни

yкpaiнськoгo пpaBoпиcу. oдин з 6iдьrпих I1едo-
стaткlB l{aшIoгo пpaBoписy _ це те' щo Mи B)I(ивa€Мo
oкPеМих пooдиI{oкиx зцaчкiв.цля тaк зBaIIиx йoтo.
вaниx гoлoсI{иx' щo склaдaloться 3 двox звyкiв, -
зaмiсть лиcaти ia,j. '  j i '  jy пиrшемo Я, G,i, ю, a це з
нayкoBoгo бoкy (i з педaгoгi.rнoгo) IIPи}Ioсить I{aM
чиMaЛo непopoзyмillЬ; кo)кеI{ педaгoг з дoсвiдy знaе,
щo .цитиIra все пиIпе спеPIIIy йаlvtа, i тiльки пiзнilш
ii тpе6a нaBчити ПИcaTИ ялtа. oсь чеPе3 це нaIц yкPa-
iнський yuений М. lpaгoмaнiв y свoiх х(еIIевсЬких
Bи.цaнI{яx |877 poку писaB y)I{е пo-нoBoМy' пильIryЮ.
чи кolкний звyк вiддaти oкPемolo 6рвoIo, a сaме: 1)
зa пРикЛaдoм бoлгap тa сеp6iв, ,Дpaгoмaнiв зaвiв
6yквy j i писaв: jа.мa, мojу, Оа,jе, cmojirnь jавip наО вoОojу
й т. iн.;  2) . .зIvr 'якlшення, '  пpигoлoсI{oi  зaзнaчaв
чeРе3 ьi lеJ|iлъа' лъуОе, npъа.пto, dлъа, сшнъе, куjуrnъся,

заctсуpuвсъa; 3) зaмiсть й писaв j:  каjDанш;
4) зaмiсть пa €Pикa в)киBaв теж j: oбjавa, мjaco, i
5) зaмiсть Iц в)l(иBaB' яI( тo в нaс i в дaьнину 6улo,
|l,Чi |llчo, 1lIче.

. Taкoгo IIpaBoписy B)ки.Baв i M. Ty { o в y !879 p.
i uисaв: jак, jуш,rcа, вjау,е' jiу' сoкшlojу й т. 

-п^. Дpaгo.
мaнiв сIIеpIпy Brкивaв ..кyлiIпiвки,,, aЛe з 1877 poкy
troчинa€ в.х<vrв.aTИ в свoiй ..фoмaдi'' I{oBoгo пPaBo-
llисy. Ha якvтtтcь нaс ..дpaгoмaнiвкa'' ПoIIIиPиЛaсь
6улa в Гaлиvинi, aЛе l{енa.цoвгo. CкaлсеМo, ..дpaгo.

мaнiвкoro" oдI{oгo чaсy писaB Iв. Фpaнкo, iдеoлoгiч-
ний yvень ,Цpaгoмaнoвa. oсь 3Pa3oк Фpaнкoвoгo
ЛуIсTa дo Boлoд. Левицькoгo: ..flopoгиj 

Дpyхе! Hе
trpoгнiвaйсЬa I{a мене' IIIчo сими 'цньaМи не бyДy мiг
дo те6е зaгoстити. o6стaвини тaк склaдajyтьсьa'
шIчo IIa пapy денЬ lлyIшyjiхaти.цo Haг. Bi.цтaм зaIIIльy
To6i пpиo6iцьaнy po6oтy.цЛьa кaлrнДaqЬa, a !ro)I(е
незaдoвгo j сaM пpичиMникyjy. A пoки Iпuo пpиjми
Itoклiн i сеp.Цеvне пoздopoBленьс! Львiв л. 20 мaja
1884".

15. пPAвoписнA БoPoтЬБA
в гAJlичинl

I з тoгo чaсy,цaльIIIий poзвитoк пpaBoПи-
сy IIеpеЕIoситься дo зaxiднoyкpaiнськoгo HaPo.цy' .цo
lhличини. Tyт aвстpiйcькиfl yPяд Poзвиткy yкpaiн-
ськoi кyльrypи не пеPеслiдyвaв, a тollfy пpaвoпис мiг
сoбi poзвивaTklС'я I{opМальtto. Мiг, але не РoзвиBaв-
ся, 6o Йтут для йoгo спoкiйцoгo PoзBиткy не бyлo
дo6poгo гpyнтy. Я згaдрaв y}ке, яке Bелике зI{aчеIlI{я
мaв фoнет ичllиil пpaвoпис,. Pу сaлки fl нiстpoвoi"
l837 p. нa poзBиToк yкpaiнськoгo IIPaвoписy. Пpa-
RoIIис цей rvriцнo пРищеПиBся в Bеликiй Укpaiнi, aле
Й уД,oмa, в Гaличинi, вiн Bикликaв дo себe пpи-
xильнiсть. Bлaсне 3 тoгo чaсy poзпoчинaсться в Гa-
.l lичинi бopoтьбa пpихиЛЬникiв двoх пpaвoписiв,
стимoдoгiчIloгo тa фoнетиvнoгo' чи т. зв. ..йopo-З52 * .Цoклaднiп.tе диB. пpo цe вище.

2з - 3-303з

eqe

sЕ
Ф
(L
E

o
L

oУ
l)()
т
()-
)Z

d
t-()



FФ
F

s
l-

фiлiв'' тa..йopo6oРЦiв'', бopоть6a, що чaсalvlи нa6vl-

PaЛa BеЛvrКoi гoстpoсти. Бopoть6a Ця пoдiлилa
лloДeй IIa дBa вopoxi тa6opи, i дyясе дoBгo тaбip
пPиxилЬIIикiв етимoлoгiчнoгo ПPaBoписy чи,,йo-
poфiлiв'' (в Галиvинi нa бyквy ъ кaжyтЬ йop) бyв
,цy)ке сиЛьIrийi ДoхoДилo нaвiть.цo тoгo' щo сBяще-
|1ИKI4 B цеPквax вигoлoIIIyвaли лaлкi кaзaння пpo.
ти фoнетиvнoгo пPaBoписy. Paмки етимoлoгiчнoгo
пpaBoписy poзyмiли тoдi дyxсе rпиpoкo, 6o xoтiли
в)IсиBaти МoBниx фoP.' яких тyт yя(иBalro ще B
хVII_ХVIII вiкax; нaIIPиклa.ц' дoBГo сBapилисЬ
нaвiть 3a B)I(иBaнI{я в зaмiсть стapoгo л в дiсслoвax
Миrryлoгo uaсy, i тoМy нaписaти хoОшв зaмiсть хoОuлъ
6yлo тoдi B)ке PевoЛIoцiсю. IIfе в 1848 p. нa oсвiт.
ньoМy з'tздi y Львoвi пpийrшлo дo великoi 6aтaл1i
мi:к пpихильникaМи тa Bopoгaми етиl\toлoгiчнoгo
пpaвollисy' aJIе IIеpеМo TЛvI T a|<И ..йopoфiли''' пеPе-
мoгли' пРaвдa' o.цttиМ лиIIIе гoЛoсoм. I нa дBеPях
пPoBo.циPя .йopo6opuiв'', P. Мoxa, пpилiпили кapт.
кy з тaким ItaсМlIIIЛивиМ вIPIIIем:

Moxъ ъ пpoгнa^ъ'
BЪде пpинялъ,
Люде не xтЪдъ,
Чopтa 6ьl зъЪдъ...

Tpе6a зaзIIaчити, щo пPиxиЛьникiв ети1!loлo-
гiчнoгo пpaBoписy в Гaличинi лyтсе пiдтpиМaв aвтo-

Pитет пPoф. Мaксимoвичa, щo o6стoroвaв i вx<ивaв
йoгo, a тaкoir( aBтoPитет П. КyлiIпa, щo тaкo}( y)ки-
вaB, скa)кеMo, бyкви г.

Ta все.тaки, хoн i lllЛЯBo' спPaвa йIплa впеpед.
3 18a2.p. в Гa.пичинi вхсе мiцнo зaвo,цять гPilкдalrкy

дЛя свrтсЬкиx I(ЕIи}кoк (.цo цьoгo чaсy тyт пaнyBaJIa
киpилиця), a 3 чaсoМ rlpИхv:]IЬt|vIкiв фoнетики стa€
все 6iльшrе i 6iльIше. Бopoтьбa зa фoнетику 6улa
oсoбливo гoстРa в 70-80 poкax минyлoгo стoлiття.

16. xЕлЕxlвкA 1886 Poкy
Pокy 1886 вийrцoв вiдoмий "Мaлopyсскo.

l l iмецкий слoвap' '  € вгенa )I(едехiвськoгo, який
сиJIЬI{o BплиtIyв IIa yстaЛення фoнетичIroгo пPa.
llollисy в Гaличинi. Bлaстивo, в цiм CлoвI{икy зI{a.
х()диМo B)ке BпoвI{i склaдений тoй фoнетиuний
rlРaBoпис' щo йoгo rпкiльнa в.ЛaДa в 1893 P. зaпPo-
BaДИJIa 6улa пo IпкoЛax Гaличини. Hoвинorо цьoгo
ltPaвoIIисy' I{aзBaIIoгo ..lкелехiвкoIo", 6yлo пoслiдoв.
tlr в'(иBaнI{я i не тiльки нa пoчaткy cI<ЛaДу зaмiсть
Йi, aлe й пo.пpигo лocнiй нa мiстi .цaвнix ъ тa e, нa-
||PИКлaДi снte, miiлo, ciнo, Оiлo_ Diл, нiс_lt,еcу, aлe нiс_
tt,oса, diл _ Doлу й т. п. )Келехiвкa мiцнo зaпaнyBuula
сеPед пPиxильItикiв фoнетичIIoгo пPaвoписy як
y Гaлиvинi, тaк i нa Бyкoвинi. Bлaстивo, нe 6улa
..I(еЛехiвкa'' якoloсЬ IloBинoIo' 6o в гoлoвниx Pисax
ми зI{aхoдимo ii й пеРе.ц тиM y rlvlс,ar,Е'Ях' скa]кеМo,
Oм. oгoнoвсЬкoгo.

17. зAпPoBAдXЕнHя
ФoнЕтичнoгo пPAвoписy
в гAличиHl 1893 Poкy

Tpoхи пiзнilп, зa 90.x poкiв МиI{yлoгo стo.
Jtiття, фoнетикa тaки пepеМoгЛa eтиMoлoгiro. B yP'.
/loвiм зaпpoBa.цх(еннi фoнетичнoгo пPaBo11исy B
Гaличиtli.Цyrке 6aгaтo пoпPaцIoвaли пpoф. Ст. Cмaль.
Cтoцький тa Д.P Ф. Гapтнеp' щo poкy 1893.гo випy.
сTvIJIvr y Львoвi свoro вiдoмy пPaцю ..Pyскa гpaмaти.
кa''; кних<кy цro пrкiльнa в'ЛaДa.цoпyстиЛa дo пlкiл як
lr iдpyvникa. Bлaстивo, B пPaBoписy Cт. Cмaль-
Cтoцькoгo, в пopiвняннi з пpaвoписoм oм. oгo-
lloBськoгo тa €вг. )Келехiвськoгo' Iloвoгo бyлo
зoвсiм Мaлo' a мo)I{е нaвiть 6ули кpoки fт у6iк; aлe
вa)I(I{е 6улo тe, щo цей пРaвoпис здo6yв сo6i ypядo.
ве зaтBеpд}(ення. З цьoгo vaсy фoнетичний Пpaвo.
пис yзяB гoрy в Гaличинi. I{я пеpемoгa фoнетики
I{aд eтиМoлoгiсro в Гaличинi тa Бyкoвинi, пo се.з54
z3*
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МилiтIriй BпеPтiй бopoть6i, стaлaся гoЛoBllo тoМy'
щo 3a неi стoяли й ypядoвi чиI{Ilики' 6o ix Cмaль-
CтoтIький тa fapтнеp пePекol{aЛи в великiй кo.
pистi пpaвoписнoi pефopми; НapaДlzl хс yкpaiнськиx
yчеIrиx y Чеpнiвцяx тa ЛЬвoBi все вислoвлIoBaЛися
piIпyне IIPoTи змiни пPaвoписy. Cпpaвa дoxoдиЛa
нaвiть дo тoгo' щo poсiйський уpяд.циплoMaтич-
нoЮ .цoPoгolо пPoтестyBaB ПPoти змiни етиМoЛo.
гiчнoгo писЬMa нa фoнeтиuне.*

18. гPlt|чEнкlвKA.
киiBсЬкиЙ пPAвoпис 19o8 Poкy

Пiд uaс пеprпoi pевoлIoцi i  в Рoсi i ,  з
l7 эlсoвтня 1905 poкy, BпаЛи нapеIштi пpaвoписнi зa.
бopoни в Bеликiй Укpaiнi, нaклaденi ще ЗaкoнoМ
r876 p. Biдpaзy пoвстaЛa yкpaiнськa IIPесa й вiдpa-
Зy )к зaпal{yвaв фoнетинний пpaвoпис' щo 6ув виpo-
6ився тyт ще дo 1876 poкy. 3aпaнyвaв тoй цPaBoпис'
я|<И|vI ПИcaв тo.цi й якoгo odстoroвaв знaний нarш
писЬNleI{I{ик Бopис фiнuенкo, voмy Цей llpaвoПис
чaсoм звyть ..гpiнченкiвкoro''.

Poкy 1908-1909 вийrrroв вi.цoмий ..Cлoвapь 
1тpa-

iнськoi МoBи'', щo йoгo Ре/цaгyBaB Б. фiнuенкo, _
Пpaв.oпис цЬoгo Слoвникa 6yь пpийrrятий пo всix
yкpaiнських pедaкцiях тa BидaIIнях. oсь цей пpa-
Boпис'  як вислiд збipнoi пpaцi письменникiв
всьoгo ХIХ стoдiття й yсьoгo yкpaiнськoгo нapo/цy'
i зaпaнyвaв в Укparнi, i деpхситься в I{aс arl( дo сьo-
гo.цнl.

Toгo чaсv пеpенiс yсIo сBoIo кyлЬrypнo-oсвiтнro
пpaцю пP9ф. М. фyIшевський зi Львoвa дo Киевa,
l всlM сBoIМ нayкoBим aвTopитетoМ yдapиB IIo ки.
IBськoМy пpaвoписy' зaпpoBaД)кyloчи тyт пPaBoпис
raлицькиtт, з i пo м'яких пPигoлoсIlих' oкPеМvIN|11И-

* Пpo цю ceмилiтню боpoтьбy зa змiнy rrраBoписy яскрaBo
oпoвiдae сaм пpoф. C. Cмaль.Cтоцький в . .Зaпискaх Hayкoвoгo
Тoвapиствa' ' ,  т.  136, с.  2з9_248, Львiв, 1925 p.

сaнняM cя il т. iн. Aле .цo цЬoгo пpaвoIlисy нixтo не
rrРистaв' i вiн сaм с060ю зaвмеp.*

1 9. пPAвoписl{A систEIvlA
пPoФ. lв.  oг leнKA
1918_1919 PoKlв

Aле в Укpaiнi Bеликiй a}I( дo 1917 poкy не
бyлo piднoi. пIкoли' a тoмy не бyлo BлaсHе fl тiеi нaiт-
гoлoвнiшroi пpичиIIи' щo нaйdiльIII ЗIv{yшIy€,цo IIеB-
lroi кoдифiкaцii пpaвопИcу Д,J'Я щoденних pеzUIьI{их
troтpеб. I oтoэк BЛaсне з чaсy зaве/цеIlllя yкpaiнськoi
ItIкoли в 1917 p. PoЗпoчиI{a€Tься ylropмyвalrня yкPa.
il,lськoгo пpaBoписy B)Iсe в пoBa)кних poзмipax.

Пеprпий ьriнiстp oсвiти зa чaсiв I{ентpaльнoi
Paди Iвaн CтеIпенкo дopyчиB бyв poкy 19l7-гo
IIpoф. Киiвськoгo yнiвеpситетy Iвaнoвi oгiснкoвi
скЛaсТИ кopoткi ПPaBилa yкpaiнськoгo пpaвoписy й
HaПvIcaTИ вiдпoвiднy гPaМaTикy .цля сеPеднix rпкiл.
Hезaбapoм Пo ToМy СтeIпенкo 6уъ зa6итиЙ (31 лип.
ня 1918 p.) i спpaвa пPaBoIIисy пеpейIплa /цo нaсTyп-
цoгo мiнiстpa oсвiти Микoли Baсиленкa. Biн тaкo:к
спpaBy пPaBoписy пеpе/цaB Дo Pyк пPoф. I. oгiсн-
кoвi. Bеснoю 1919 Poкy скликaнa 6улa Пpaвoписнa
кoмiсiя з нaйвидaтнitшиx yкpa.iнськиx yuениx i пе-
дaгoгiв, i цiй Кoмiсii пpoф. I' oгiенкo пoДaB lra poз-
гляд свoi paнiIпе склaдeнi ..Пpaвилa yкpaiнськoгo
пpaBoписy''. I{e вхсе бyлa пеpIпa нayкoBa систеI\,Ia
нaшIoгo IIpaBoIIисy. Кoмiсiя сКЛaДaЛaсЯ щoсь iз
30 членiв, мiхс ними 6yли: пpoф. A. € . Кpимський,
пpoф. € .  К. Tимчel lкo'  пPoф. I{. к.  Гpyнський,
oл. КypилoBa,ф. Гoлoскевич i 6aгaтo iнIпих. Гoлo.
вyвaв y Кoмiсii пPoф. I. oгiенкo. Кoмiсiя 6aгaтo paз
з6иpaлaся й гpyнтoвнo odгoвopIoвaЛa кo}Itне пPaвo.
писI{е пРaвиЛo й пpaцro зaкiнчилa. Пo дoвгих нa-

* Ю. Cipий в свoii Cпoгaдах пpo yкpaiнськi видавництвa 1949 p',
нa с. 6 вияcнroе, нiби це poбилoся тoмy' щo бiльrпiсть цих видaltЬ
мaлa збyт y Гaлиvинi.
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pa.цaх тa IIaлкиx дисl(yсiяx цIo пеPпIy пPaвoIIиснy
системy Кoмiсiя, з .цчякиМи змiнaми, увa.лилa. Ha
I(aлЬ, пoлiтичнi пoдii пirпли тaк' щo виpo6лeниЙ
пpaвoпис oгoЛollleниfr для вlкиткy нe 6р. A мirк тишr
спPaвa 6улa дyжe цекyчa' 6o yкpaiнськi rпкoли гo.
JIoснo BиМaгaли пPaBoписниx нopM тa ix yстaлеIrня.

B сiчнi 1919 poкy мiнiстp oсBiTи пPoф. I. oгiенкo
склaB стисJry Пpaвoписнy кoмiсilо .цЛя oстaтoчнoгo
зPедaгyBaIrI{я систеMи виpo6лениx Пpaвил пpaвo-
пиcу. lo Кoмiсii ввiйrrrли дьa нaйвизнaчнiшri вченi-
фiлoлoги щpaiнськi, a сaМе: 1. Hеoдмiнний Cекpетap
Укpaiнськoi Aкaдемii lrayк' oP.цинapниfr пpoфесop
Укpaiнськoгo деp)к'aвIroгo yнiвеpсИTету в Кисвi Aгa-
фaнгел Кpимський тa 2..{иpектop пoстiйнoi Кoмiсii
Укpaiнськoi Aкaдемii нayк пo сIgIaдaннIo iстopиvнoгo
сЛoвникa yкpaiнськoi мoви пpoфесoP €BгеЕI Tимчен.
кo; кpiм I{их /цo Кoмiсii ввiйrшoв тo.цi й пpoф. Iвaн
oгiенкo, тoдiIпнiй Pектop Кaм'янець-Пoдiльськoгo
ДеP)кaвнoгo yкpaiнськoгo yнiвеPситетy. Кoмiсiя
36ИpaЛacЯ тpиui й наДзвичaйнo пильнo ПеpeгЛянyлa
виpo6лений пpaвoписний кoдекс' щo лиIIIився вiд
пoпеРe.цIrЬoi Кoмiсiт 1918 poкy. Hapеrштi кoдекс yxBa-
леrro дPyкyвaTИ' a кopектy його пpaвили пpoф.
€. Tимченкo тa aкя,ц. A. Кpимський. Bкiццi, 17 сiчня
1919 p., мiнiстp нapoднoi oсвiти пpoф. Iвaн oгiенкo
yxв;Urив с|<JIaДуI ний пpaвoпиcниfr кo.цекс для oбoв'яз.
кoвoгo B)I(итKy в yсiй Укpaiнi, i вiн вийIшoв y свiт пiд
I{aЗBoIo ..Гoлoвнiпri пPaBилa yкРaiнськoгo пpaвoписy''.
B piзних пriстax yкpaiнськoi землi, як схiдниx, тa i
зaxiдних, цi 

..Пpaвилa'' чaстo пеpеДpyкoBуBaJlИcЯ B
десяткaх тисяч пpишripникЬ'oцe й e oснoBa dyлproгo
aкадемiннoгo IIpaBoписy. I{i Пpaвoписнi пpaBиЛa 3a-
твеPДиJIи гoЛoBI.Io тoй пpaвoпис' щo пaI{yBaB в Укpa-
iнi ще з 1905 poкy. ПoдaвaЛvtBoНИ ПPaBoIIис свo.iх i
чy)ких слiв, a гoлoвI{a iх oзнaкa - цe в)Kе 6улa нaукo-
вiaсИ с т е м a oсIloв yкpaiнсЬкoгo пpaвo'',сy, 

"еp-rцa зaкiЕIчеIla систеМa в iстopii нarrIoгo пpaBoгrисy.

20. AкAдЕмIчHий пPAвoпис
1920_1921 Poк|в

ПiзнiIпе, 20 лIотoгo 1920 poкy' Bсеyкpaiн-
ськa Aкaдемiя нayк зIroBy пеpегЛяI{yлa цi 

..Пpaвилa''

iiувa.лилa iх дo зaгaльнoгo B}киткy 3 деякиMи NIaJIvr.
Ми lцoпoBI{еI{ItяMи. Taк пoвстaв пеprпий aвтopитет.
ltий пpaвoписниtl кo.цекс в Укpaiнi, т. зв. aкaдемiч-
I-tий пpaвorlис' IIoBстaB IIlляхoM' яI(oМy з ltayкoBoгo
бoкy не Мo)кнa нiчoгo зaкинyти. Hapoдний кoмiсa.
piят oсвiти зaтBepдиB йoгo в 1921 poцi.цля вх<иткy
в Укpaiнi. 3вlrvaйнo, .щo цЬoгO кo.цексy МyсиЛo пpи-
стoсyBaTися й. rrисьмеIlствo в Гaличинi, бo щoден.
lra IIpесa ryт вiдpaзy пеpейшлa BлaсIlе Ha пpaвoпис
I}еликoi Укpaiни, a тoMy й тyт в 1922 poцi Нayкoве
Тbвapиствo iм. TITевченкa випyсTилo нoвi ..Пpaвo.

ltиснi ПpaвИЛa' пpийнятi Hayкoвим Тoвapиствoьr
iмени IITевченкa в Львoвi' ', в якиx BoЕIo зpoби;lo Bе-
JL|4I<ИЙ кpoк Дo oб'еднaння iцBoх нaIIIиx пpaвoписiв,
схr'цнo. тa зaхr.цнoyкparнсЬкoгo.

2 1 . AKAдЕMIчF|A систЕtvlA
yKPAlHсЬKoгo пPAвoписy
1928 POKy

Пеprпa сисTеMa yкpaiнськoгo пPaBoписy
l918-1921 poкiв po6илaся нaспix, 6о хсиття BиМaгaЛo
ii. Toмy 6улa вoнa кopoткa й не дo кiнця poзpo6.пе-
шa. FIaстaв далi спoкiйнirпий чaс, i ToIиy Aкaдемiя
Irayк Тa нapoдний кovriсapiят oсвiти нeзaбapoм yзя-
лися знoBy зa цIo пpaцю' Cклaсти пpaBoписaдopy-
яили пpoфесopaМ-МoBoзнaBцям: A. Кpимськoмy,
l}. Гaнцoвy й o. CинявськoМy. Пiдгoтiвнa пpaця Дoв.
гo тягнyлaся, в нiй 6paли yчaсть yсi нaпri NroBo-
знaвцi* й видaтrriIпi лiтеparypoзнaвцi (нaпpиклaд,
C. €фpемoв) тa педaгoги. I Aкaдемiя 6aгaтo lloпpa-

* ,{ля цьогoй бyлaнаписaнaпрaця: Пpoф. Iвaнoгiсн кo. .
Hapиси з iстopiТ укpaiнськoi мoви: систeмa укpaiнськoгo пpaвo.
цисy. Baprпaвa, 1927 p. '  2|6 c.  1 з59
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цIoBzUIa' уwlaДaкoчvl тепеp y)I(е 3aкiнчеI{y систеMy IIo.
вoгo yкРaiнськoгo пpaBoписy. Пpaвoпис свoiх слiв
yКЛaЛa BoI{a стaРal{нo й все6iчIro' нaд чиМ пРaцIoвa-
ли вci видaтнi нarцi мoвoзнaвцi. Щoдo пРaвoписy чy.
)l(oзеMl{иx с.пiв' тo Aкaдемiя пoстaнoBwIa oпеPTися гo.
]I-oBI{o нa щpaiнськy вiкoвy тpaлиЦiIo тa нa пaнiвнy в
Укpaiнi BиМoBy. I кoли б влaсне TaI<alaсaДa бyлa пpo.
вeдеЕIa 9 пPaвoпис' yся пPaBoписIra спPaBa в Укpaiнi
пirплa 6 6yлa спoкiйнoro дopoгolo' кopисI{oю .цля
Bсьoгo yкpaiнськoгo }IapoДy. Aле тaк Ilе сталoся.

Пеpед комiсapiятoм oсвiти невiдпoвiдaльнi
oсo6и пoчaли TBеpдити, щo пpaBoIIис _ спpaBa не
сaмoi Aкaдемii нayк, aле всЬoгo гpoмa.цяI{ствa, i щo
.цЛя I{oBoгo IIеPегЛя/цy йoгo тpeбa сКЛИКaTИ ще IIIи-
poкy Пpaвoписнy кoмiсirо з yЧaстIo й Львiвськoгo
ll-ayкoвoгo тoBaPиствa. Hapoдний комiсap oсвiти
Микoлa .Cкpипник ПРИхиIJ|ИBся дo цiсi ДYNll<И, й у
тpaвнi |927 p' дo Хapкoвa c'<JIИ|<aЛvI кoнфеpенцiю
з пoнa.ц 50 oсiб, i вoнa oснoвIlе пеpеpoбилa Brr(е
склaдений aкaдемivний пpaвoпис. Ha цiй кoнфе-
pен-цii бyли: пpoф. П. Бyзр, пРoф.Л. Бyлaxiвськйй'
o. Bиrшня, B. Гaнцoв, М. Глaдкйй, Г. 

.Гoлoскевиv,

пPoф. фyнський, B. fleм'янvyк, пpoф. M. Йoгaн.
сеII' aкa.ц. A. Кpимськиfт, К. Hiмчинoв, пpoф. Пле-
вaкo' пpoф. o. Cинявськиtт, цPoф. М. Cyлимa,
ПPoф. € . Тиьrченкo, B. Яporпенio Я iн. Пpедстaв.
I{икaми Hayкoвoгo тoBaPистBa iм. IIIевченкa iз
Львoвa лpи6yли: гoлoBa йoгo aкaд. К. Cryдинський
i vлени _ Пpoф. Iл. Cвснцiцкий i пpoф. B. Ciмoвич.

У цiй Хapкiвськiй Пpaвoписнiй кoьriсii нaй6iль.
IIIе спеpечaнь бyлo 3a виMoBy чy)кoзеМних слiв,
oсo6ливo зa зaxiднoyкpaiнськy, щo piзкo poзxo-
дитЬся З BиMoвoIo сxiднoyкpaiнськoro. Кorvriсiя, пpo-
ти пoстaнoви Aкaдемii нayк' пirплa цa yстyпкй й
6ataтo зaхiднoyкpaiнськoгo з виMoви uyясйх слiв
тaки пpийнялa. Пpaвилa чy)I(oзеМниx слiв тyт ще
Paз ПеPеPo6или ъ нaпpямi нa,.raлицькy'' ви}toвy.

Hapoдний кoмiсap oсвiти цей пpaвollис, як
кoмпpoмiсoвиil, тaки зaтBepдиB 6 веpесня 1928 p.'
Укpaiнськa Aкaдемiя l{ayк тaкoхс пpийнялa йoгo
31 беpезня 1929 p.' Hayкoве тoвapистBo iм. [Пев-
ченкa y Львoвi 29 тpaвня тoгo )к Poкy пpи€.ц}Iaлa.
ся дo цiсi ухBaJ|И.

Aле ця Хapкiвськa Пpaвoписнa кoнфеpенцiя
|927 p. IleРестyпилa сBo € зaвдaнIrя: iй дopyuенo
6yлo пoклaсти B oснoвy свoсi пpaцi aкaдемiuний
IIPаBoIIис' a кoнфеpенцiя в бaгaтьoх ПPaBvIJIaх, a
гoлoB}Io в IIPaвoписy чy)киx слiв, вi.цстулилa ъiд
I{ьoгo; нallpиклaд, кoнфеpенцiя пpийняЛa _ як кo-
мпpoмiс дlrяГaлияини _ тяrккi й пoплy.тaнi пpaвилa
писaння г i f тa л i ль, тoдi як Aкa.цемiя нayl{ Пoстa-
ЕIoBиЛa 6улa пиcaти тiльки г i л.

Як i тpебa бyлo некaти' Irpoти Iloвoгo ПPaBo-
писy 3apa3 тaки пirпли пPoтести _ Мorr(е, й нaцькo-
BaI{l' a гoлoвI{e _ BvIстуПИЛo yкpall{сЬке oPгaнl3oBa.
llе BчитеЛьствo' 3aяBляIoчи' щo тaкиx Пoплyтaltих
Пpaв.ИJlписaнIlя чy)I(oзеMниx слiв вoни B IIIкoли Пpи
нaй6iльrшiй свoiй oхoтi нe змorкYть зaпDoвa,цити.,F
I це 6yлa пPикPa..пPaвДa. Учитёльствo пoсилaлo
численнi делегaцii дo кoмiсapa oсвiти М. Скpипни.
кa й пpoсилo пеpeгЛядy пPaBил писaIlI{я iнцroшroв.
ниx слiв. Cпpaвa.нa6paJla неIIoтPiбнoгo Poзгoлoсy.
Cтa;rи цiй Кoмiсii пPигa/цyBaт', .щo .цеякi ii. члеI{и
виМaгaЛи 3aBесTи ЛaTvI|IКУ 3aМ1сTь тепеPrшII{ьoI
гPDI(.цaI{ки. Cпpaвa lrезadapoМ нa6paлa пoлiтичнo-
гo xaPaктеpy.й кoмiсap 

-М. 
CкpипЕIик NryсиB пoки.

нyти кoмiсapiят oсвiти. I пpaвoпис зIroBy Bеpнyвся
дo Aкa.цемii нayк.

+ Hапpиклaд, бyлo пoстaнoвленo писaти г' л гoЛoвнo в слoBax
гprцькoгo' a r' ль - y слoBaх ЛaтинськoГo пoхoд,(ertня' aлe вeЛикa
бiльrпiсть гpoмaдянсTBa' кoЛи tlе кaзaти сильнirш, цих мoв нe зrtae.
Як жe тoдi iй виплyтaтися бyлo з тaкoгo пpaвoписy? Як нaвчaти дiтей
v rшкoлi?
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ТIIкoлa чекaти EIе Мoглa i o. Iзrомoв в iменi вчи.
тельстBa ще Рoкy 1931-гo BипyстиB сBoгo пpaвo.
писI{oгo слoBI{икa' oпеpтoгo нa схiднoyкpaiнськiй
тpaлитtiйнiй вимoвi й пеpшriй системi Aкaдемiт нaщ,
i тaким чиIloМ в Укpaiнi фaктиuнo пoBстaлo двa
пPaBoIIиси : yp ядoьий, i вчительський, щo piзнилися
писaнням чy)Kих слiв. I Aкaдемiя l{ayк зМyIIIенa 6улa
JIaTaTИ хapкiвськy пoсTalroBy' i aхс 1933 Poкy в rro-
Bих сBoIх IlРaвилax BvII<ИL|уЛa xaPкrBсьI{r пoстalloBи
Пpo r тa ль i веpнyлaсь Дo пoпеРедI{Ьoi свoеi IIoстa-
нoBи _ y чy)I(иx слoвaх III4caTИ гoлoвнo г i л.

22. HoB|АЙ AKAдEM!чниЙ
пPABoпис 1945 PoKy

Taким ЧиIIoN{' пPaвoпис бyв poзхитaниЙ,
i весь .raс нaзpiвaлa кollечнa пoтpе6a нoвoгo йoгo
пеpегляДy. I oсь тoмy }Ia пoчaтку |942 Poкy сo.
ветський УPяд в Укpaiнi .цoPyчив Aкaдепrii нayк
IIo}toBити свoro poбoтy нa/ц yпopяДкyвal{няМ yкpaiн-
ськoгo пpaBoписy. L{ьoгo vaсy Aкaдеvriя бyлa вrке
евaкyйoвaнa дo Уфи й вoнa ДopуЧИЛa сBoeМy чЛе-
новi, вiдoмoмy yкpaiнськol\лy Bчеllolvfy-Мoвoзнaвцевi
Л. A. БyлaхoBськoМy BсIo ПPaBoписI{y пpaцЮ. Aкa-
демiк Бyлaхoвський cклaв вiдrroвiднy нayкoвy Пpa.
BoПиснy кoмiсiю i пpитягнyв дo пpaцi ще й Iнсти-
тyт Мoви й лiтеparypи' щ9 IIPaцю€ пpи Aкaдемii, й
нa oснoвi всix пoпеpеднiх пPaцЬ Aкaдeмii склaв
ПPaBoIIисI{i пpaвилa. Toгo rк 1942 poкy 2 хсoвтня
Aкaдемiя нayк сxвaлИ'Лa cКЛaДeний пpaвoпис i пе-
peДaЛa йoгo нa зaтвеPджеrrЕIя сoB€тсЬкoмy ypядoвi.
Уpяд нe пoспirпaв i дopyvив пеpегЛяд склa.цеHoГo
rIPaBoПисy ще й нoвiй Комiсii' в якy ввiйIпЛИ aКaДe-
мiки: Л. A. Бyлaхoвський' П. Г Tичинa й М. T. Pиль-
cькиЙ тa писЬMеIlник Io. I' Янoвський, гoлoвyвaв
y Кoмiсii зaстyIIHик Гoлoви ЕIaPoДI{их кoмiсapiв
M. П. Бarкaн. I вкiнцi нapoднiй кoмiсap oсвiти
П. Г Тичинa пpийняв lloвий пРaBoпис i вцiс йoгo

нa зaтвеPд}IсеIII{я й Paдi lrapo.цIlиx кoмiсapiв, якa
oстaтoчIto Зaтвеp.циЛa йoгo 8 тpaвI{Я l945 poкy. Taк
IIa евaKyaцrI пoBстaB IIoBии' пPaBoпис.

Рoкy 1946.г0 нapеIIITi й вийIпoв лpyкoм цей..Укpaiнський пpaвoпис'' у нaклaдi мiльйoнa пpи-
мipникiв, l80 с.

Aкaдемiя Irayк' yклa.цaloчи нoBoгo пPaBoписa'
lloстaнoвиЛa,,6eз ПoBa)кIIих пiдстaв не вiдxoдити вiд
,гoгo' щo B)I{е yстaЛиЛoсЬ' oт)I(е' B oсI{oBнoмy Irе
lIРиMyпIyвaти кyльтyP нy МaсУ кpaiни пеpевнaтися''.
I\e 6улa Ba)кЛиBa й кopиснa пoстalloBa' i спpaвдi,
нoвий пpaBoIIис Мa.IIo чиM piзниться вiд пpaвoпи-
сy IIoпеPе.цньoгo й нiкoмy пеPевчaTися не ,цoвo-
lIитЬся.

Baхсливa 6улa tт' Дpyгa зacaДa пpaцi Aкaдeмii:
..3беpегти нapoднi ЗaсaД|4IIpaBoПисy' _ йoгo 6лизь-
кiсть дo виМoви rпиpoких Maс' ' ,  a тaкo)к . .opiен.
.I'yBaтись B yсЬoМy Ba)I(лиBoI\{y' щo стaI{oBитЬ сIIе-
цифiкy мoBи' сaIvIе нa цro специфiкy (фoнетикa,
мopфoлoгiя), як вoнa вiд6илaсь i вiд6ивaеться в
мoвi нaйкpaщиx письМенникiв' '.

I{е гoлoвнi зacaди ltoвoгo пPaBoПисy, й вoни
вiд6илиcя нaйбiльпrе нa пPaвoписy чyхсoМoвних
слiв, _ пpaвиЛa rraкaзylоTь I|ИсaТИ тaк' як тpaДИ.
цiйнo й писaлoся в Укpaiнi: без r в чy)I{иx слoвaх'
без чaстoгo м'якIпеня л i т. iн.

У пpaвoписниx IIPaвилax 1929 Рoкy пPaBиЛa
Itисaння г_r тa л_ль зaймaли цiлi стopiнки, a зpo.
зyмiти легкo I{е MoгЛa fт лuoдинa з oсвiтoro. Тbпеp
rrсе цi пpaвилa зailмanoтЬ yсЬoгo кiлькa pядкiв: ..L y
сЛoBax lI{шIoIvIoBI{oгo пoхoд)I(eнI{я IIеpе.цa€тЬся нe.

t loм'якtпеним a6o пoм'якIпенLINI II '  _ зaлехснo вiд
тoгo' як yзBичa €I{е те чи iнIпе слoвo в yкpaiнськiй
мoвi'' (с. 101), oт>ке: Iroвeла' Iслaс, fLлaII, aлe авfnoмo-
бiль, niлюltя, Зoля й т. iн. Iще пpoстiIIIе ПPaBилo пpo
г (с. 101): ..g i h звинaйнo пеpедaloться 6yквoro г' ',
I{aпP.: еfuнlll, eеpцoe, Геmе, Гюro i т. iн. Aкaдемiя пoстa-
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IIoвилa: ..пеPe.цaloтЬся'', 
це6Тo IIиIIIyться' aле пpo-

Мoвчaлa пpo Bиlvfoвy iх, a тoмy Мo)I(нa нaцисal{е Bи-
МoBЛяти' хтo вмiе: Геmе, Гloro й т. iн.

oтлсе, IIисaI{ня чyжoзеМIrих слiв пiшrлo теПеP
в Укpaiнi ..зa виМoвolo Iпиpoких N{aс' ' ,  цебтo зЪ
свo€Io daгaтoвiкoвoIо тpaдицi €Io' тa не в yсьoмy. Aлe
ця BиМoвa силЬIlo po3хoдитЬся з BиМoвoro Гaличи-
ни, 6o Tyт 3a oстaннiй вiк зaщепи Лacя' T.3B. лaтиIl.
ськa виМoBa, пеpейнятa гoлoBIIo вiд Пoльщi. Пoки
Гaличинa 3BикIIе дo нoвoi сxiднoyкpaiнськoi BиМo-
ви, 6уДe, певнo' те' щo бaчимo скpiзь y свiтi: iнпla
BиМoBa нaписaнoгo.

Aле нa l{oвoМy пpaBoписoвi 1945 poкy вiд6илa-
ся в)I(е нoвa нaцioнaJlьIla пoлiтикa в сoв€тax' пPo якy
poзкaзaнo вище B poздiлi ХVI. Caм yпoPяДЧик гoBo.
pить пPo це з.цaлеI{a; вiн пильнyвaв.,у тиx МoМeнтax'
якi зa. iх пpиpoдoro е спiльнi з iнrпими пroвaми (poз.
.ц1ЛoBr зIlaки' пPaBoIIис Bеликиx i малих лiтеp, нaпи-
сaI{IIя Pa:}oМ i oкpeмo) зaбезпечити еднiсть з пpaвollи-
сoм бpaтнiх нapoдiв Paдянськoгo Coюзy, oсoбливo -
poсiйськoгo, opiснryroчись нa oстaннiй пpoект !ep.
rкaвнoi Кoмiсi i ' '  (с. 4).

Пpo недoстaчi нoвoгo пPaвoписy 1945 p. IIе ту.г
гoBopити' aле пPo oдIIy 3 ниx тpебa скaзaти' _ це
BигнaItI{я 6укви r 3 нalпoгo пpaBollисy' як тo бyлo
й зa ЦaP.aту. TIе вигнaн.ня piIпyuе йде лpoти нarпoi
OaГaToBlкoBoI тpaДицll '  a тaкoХ r IIPoти ..виМoBи

IIIиPoких мaс'' (пop. rеrа,nnu, rала,raш' rеОзъ, rеpromаmш,
rуляЙт. iн.) тa..мoви нaйкpaщих письменнйкiв' ' .  I{е
пoспirшнa ..евaкyaцiйн 

a,' увaлa, Я|<Иx y нoвoмy пpa-
вoписy €  чимaлo.

23. пPAвoпис нA ЕMIгPAцII
3a мехсaми БaтькiвщиIrи в Poкax 1919_

1920 тa 1941_1945 orIИHИЛvIсЯ сoтнi тЪсяч yкpaiн.
цiв, сеpед I{иx чималo Й ьидaтних yкpaiнськиx yче.
ниx. Пoтвopилoся бaгaтo свoiх нayкoвих yстalloв'

piзЕIиx типiв rпкiл, Bи.цaвFIицTB' poзBиIryлaся yкpaiн-
ськa пPесa. I всi Bottи стaли гoлoвнo нa aкaдемiv-
I{oмy пPaвoписoвi l928 poкy. Biдстaе ще кaнaдa тa
Aмеpикa, aле пoМzlлy Й тут yсi пеpехoдять I{a aкa.це-
мiчний пpaвoпис. flo певнoi мipи вlке зaщеIIилoся
в нaс гaсЛo:,,!'ля oднoгo lrapoдy _ o.циЕI пpaBoпис!''

Poзвитoк щpaiнськoгo пpaBoписy 3a ХIX_ХX вiки,
як я тyт пoкaзaв йoгo, йrпoв пoвoдi й не пеpех<ивaв
якoiсь великoi й rpyнтoвнoi змiни. Кoхсeн 3 yчеHих
tIPaцrвникlB .цoДaBaB дo lrьoгo щoсЬ 1 сBo€' a тoМy
IIPo llЬoгo мo)кнa скaзaти смiлo, щo вiн _ тo з6ip-
ний плiд yсЬoгo xlx_хx вiкiв, i B )I(o,цIroмy paзi тo
не ..кyлirшiвкa'' чи..)келеxiвкa'', 6o якpaз цi вченi нiя-
кoi oсoбливoi нoвини дo IIaIпoгo пpaвoписy й не
зaпpoвa/цили: вiн PoзвивaBся пoвoлi пpaцerо всiх!

Кorкен IIPaBoпис скЛa.щa€ться гoлoBI{иМ ЧиIloМ
ЕIa OсI{oвl .цBoх зaсaД: rстopичIlo-етиMoЛoгlчнol тa

фoнетиннoi _ це6тo, з o.цI{oгo 6oкy пиIпyтЬ тaк' яIt
ПИcaJIvI B стapoвиI{y' a 3 дPyгoгo _ IIильItyroть цей
IIPaBoпис Пo Mo)кJIивoстi пpистoсув,aTvl й ga6лизити

дo xивoi виIlloBи. Hезa6yтня 66pyсЬкa тpiйця'' в ..Py-

сaлцi !нiсТpoвiй'' l 83 7 poкy pirшyve laяBvIJIai,, Пиtllи,
яrс чy€шI' a .я.итaй, як видитл,, , i дo oсягнеIlllя цЬoгo
гaсЛa BесЬ чaс пpяMy€ yкpaiнсЬкий пpaвoпис. ПP"-
Мy€' aJIе ще не дiйrпoв дo l{Ьoгo. B бiльIшiй свoiй чaс-
тинi yкpaiнський пpaBoIIис дiйснo фoнетиuний,
aлe Й eлементiв iстopиvнo.eтимoлoгiчних в нiм
неМaJIo. Taк, зaзнaтy хoчa б IIaпис -ться в дiеслoвaх,
xoчa }I(иBa МoBa знa€ тiльки.ЦЦяl -Ця чи -ся; ПиIпе-
NIo 3еn4лJI, хoч BиМoBлЯеIvIo 31I.^4JL'L: пиIIIеMo з эtсiнкoю,
3 ш1toJlu, з сo6oю, a BиIvtoBля€|{o: ?rс эюiнкoю' 1Д IIlIсolLш,
с сoбoю й т. iн. Tpебa, пpaв/цa' ]\oДaTvl' щo нa свiтi не.
Мa€ IIPaBoпису, який 6yв 6и цiлкoм фoнетиvний; не
зaбyДь1vto й тoгo, щo кo:кний фoнетиuний пpaвo-
|wIс, КoЛИ йoгo дoвгo не мiняти, стaс пoвoлi пpaвo.
IIисoМ iстopиuнo-етимoлoгiчним, бo r,iякий пpaвo.
пис Ilе в силi дoгIIaти змiн lкивoi MoBи. Кpiм цьoгo,
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пРи Bеликolvty дpo6леннi нaшoi мoBи нa oкPемi гo-
BiPки цiлкoм фoнетиuний пpaвoпис i нeмoлсливий;
фoнетики мo)l(нa вх(ивaти тiльки тal(oi' якa 6yte
зpoзyмiлolo для 6iльrцoстi yкpaiнськиx гoвopiв.

Iстopiя IIaIпoгo пpaBoписy' як i iстopiя PoзBoIo
лiтеparypнoi мoви, ясIIo пoкaзy€ нa}r' щo BoIlи дЛя
не.цеp)кaвнoгo нapoдy зaB)I(ди 6улvl й 3 yклaдoм двox
сил y кpaiнi: нaрoвих i пoлiтичних. Бyл9 тaк зa,цaB-
нlIIIиx чaсlB' ще виpa3нrцIe стaлo 3a чaсrB I{aIIIиx.

лlтЕPAтyPA
Хтo хoче доклaдrro дoвiдaтися пpo iстopilo пpa-

Boписy' нeхaй читaе: Пpoф. l. o г i € н к o. Iстopiя yкpaiн-
ськoгo пРaBoписy // Див..Hapиси з iстopii yкpaiнськoi
мoви"..L927 ,p.' c. |-22; Пpoф.o. C и н g 9-9 ь к и й. Кo.
poткa iстopiя yкpaiнськoгo пРaвoпису /l ,,КультуPa yкP.
слoвa". 1931 p. '  с.  93-112; A. G. кp и м с ь к и й. Пpo
пPaBoписrry кoнфеpенuilo /l "3aп. BУAH". 1927 p.' т. ХII'
c.357-364; Иoгo x<. Hapис iстopii yкpaiнськoгo пpaвo-
пиcу || "3ап. BУAH". 1929 p.' т. ХХV, с. l75-186.

yI{PAitIськЕ
сЛoBHиЦTBo

ЧiЖfаiжseЖ8
A/LФ8н}xI&Ttrф

vi.rtBьit.r..nnцтcl. lсзooчl^.(t lц. l. |тП{оf$^Aiil lnU n.!.i,{n 0..o
}0.t.ri lаnn (.о.rrф. Лoчrтxn т, lв. 4 J * ( i о в i l f l i i n.i ' lJJi в n.{'.

^lтtp.nрl 
цt з xll l l l lч ц? БYntr !lt.Ц'Un' .a..вfi! lдtfl БjAп' Yao*.0l .

поl,n:tчн.йY nrDl^хoЬi, .}8Цrп i (дinJ д].Y*Jtntt' '.
E|li l AtвYxc.nnxl.' ! Aа.annY itttо{l БY^' цl. 1.. J., r i + r ц | т !' !р

.ioтя jд|с.rод }anч.tfuo.rnntrd з lзя{*'&nlrмп' -- .о'{ A^.r.! 1эr.nn.il|c xo..
elrnnРta 

'.ч.|i l 

t*. оE' €т.фтсl .o e*i'!f,ь rnff.lхl. l.перi^.x!i l! !. рlt.i lA
Лlн..ь, Il 'д6дп*iU.. - (.! вvin !{q!к^on,^fi clf,nrro з{.фnл з{o.n !rсY. 

' 
a.i lt

дnфfl. ' i i,о(nшi чY*ц tr!е' . l.тoР{чвi, г...ра+iчl' iо0.
.ot|чn|l fрцдtпчil| i in Д. At'}n} .Фсro.iь.ПI 4^+.tk|. в\a. вф..{. {o!<,

*f 

tr.Uв' t.р.lн.ь.i lх.i l i t l G6finфs n.6,|n. зhi.n|' |'о6 

',r '.

;}кpaiнське сЛoBЕIицтвo* poзпouалoся щe
эa глибoкoi ДaBЁwItlvlй зaвrrсди MaЛo пParстИчtsиflxa-

PaктеP. Пoчaтки т. зв' Aз 6 y к o B II и к i в вiдoмi
в нaIrriй лiтеpaтypi ще з ХlII вiкy _ цe 6yли ьияc-
tlеIItIя гoЛoвI{o iмен БiбдiI, yлoxенi B пoaз6yчIroшry
пopядкoвi, звiдки й нaзвa Aз6yкoвник.**

Кpiм Aзбщoвникiв, B дaвниIry вiдoмi 6yли щe
т. 38. Aл ф a в i т и, щo свoiм змiстoм зBичaйIIo o.ц-
}IaкoBi з AзбрoвнИKaIуIvI' _ BoЕIи taBaЛvl..тoлкoвaнi€
иEIoстPaнньrxъ pЪuей, илсе odpЪтaloтся Bo Cвятьrxъ
Книгaxъ I{еIIеPелo)I(еI{ьI нa pyсскiй язьIкъ''. Пpaвди-
вirпе _ цe 6yли еIlциI(лoпедiI piзнoгo зЕIa}IЕIя сBoгo
чaсy, B якиx.цaloться BиясIIеIII{я чy)lсиx слiв, a тaкoл(
вияснення iстopиuнi, гeoгpaфivнi, зooлoгivнi, гpaмa-
тичIIi й iн. .(o деяких мoскoвсьIсиx Aлфaвiтiв 6улo
BIIeсене пoясIIеI{I{я yкPaiнськиx слiв зa слoBникolvt
Лaвpiнa 3изaнiя 1596 p.*** Укpaiнськi кни]I(ки тaк

r Пpo poзвiй yкpaiнcькoгo слoвництва див. пpацi: Бopис
Г p i н ч e к o. oгляд yкpaiнськoi лексикoгpaфii., Львiв, 1905 p.'
..3aп. HTШ''' т. 6б. Iвaн o г i е н к o. oгляд yкpaiнськoгo язикo-
знaвствa ll ,,Зaп. ttТш"' 1907-1908 pp.' т. 79-80.

*+ Лaвpoвський в ..Учен. Зaп. 2 oтд. AкaдeмiТ Hayк'' (т. VII'
в. 2) дaв ..Тoлкoвaнiе нey,Цoбъ пoзнaвarlr{ьIмъ pi.raмъ'' ХIII вiкy.
Caxapoв y свoТх ..Cкaзaнiяx'' (т. II) дав Aзбyкoвникa l431 poкy.
**'i. Див. мoк} пpaцю ..Укpaiнський слoвник в Aлфaвитi XVII-гo
cт. '  1950 p.
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cvIЛьIro 6yли пotлиqе-н! пo Мoскoвii в ХVI_ХVII
вiкaх, щo стaJIи пoтpiбнi й слoвники.цo I{их. i в циx
Алфaвiтax yкpaiнськi слoBa пoIIaли в чисЛo .инoст-

РaI{ньIхъ pЪvей''. I{e бyв пеpIший yкpaiнськo-poсiй-
съкий слoBI{ик.

Кoли в пoлoвинi ХVI вiкy мoBи цеРKoвнa й лiтe.
РaтyPнa poзipвaлися й зaвмеpлa (aлe не вмеpлa)
сaмa iдея, щo лiтеpaтyPцoю MoBoro мусить 6ути
Moвa цеpкoBнa' тo знaIII{я цеpкoвнoi MoBи пoчaJlo
пoтРoхy мaлiти, a Цe Й BvI|uIvIкaлo в нaс вiдпoвiдне
слoBI{ицтвo. Taк, poкy l596.гo пoяBився ..Лексисъ

сиpъчъ pеЧеt{iЯ' вЪкpaTЬЦъ събpaHньI, и и3 сЛoBеHсKaГo язЬI-
кa нa пpoсТьrЙ pyскiЙ Дiялектъ исToJIKoBaHЬI'' Лaвpiнa
3изaнiя _ це невеликий сдoвничoк I{a 34 лисЪoч-
ки' B якoМy цеpI(oBIIoслoв'янськi сдoвa 6ули лoяc-
ненi хсивoro yкpaiнськoto мoвoto.*

Poкy 1627-гo в Киевi вийrцoв ..Лексикoнъ сЛoBе-
нo-poсскiЙ И ИMеНЪ ToЛKoBaIri € ' ' '  вiдoмoгo кисBo.Пе-
чеР-съкoгo apxiтипoгpaфa Пaмви Б . p vI 11 Д\ И
(t1632). I-{е вrке пoвaэrсний сЛoвЕIик нa 4j5IIIпaлЬт,
aле 3 тим сaМиМ зaBдaI{Ilям: пoясI{еIlIlя пPoстoЮ
yкpaiнськoIo MoBoIo цеPкoBlroслoв'янськиr сдiв тa
piзниx BлaсI{их iмен. У пеpедvroвi /цo слoBI{икa
Бepиндa poзпoвiдaе пpo вeликi пеpеIIIкoди, якi вiн
MaB y свoiй пpaцi в iд впливoвих oсi6, Щo 6yли
пPoти B)киBaЕIЕIя пpoстoi Moви. Беpиндин слoBIlик
мaB пoBa}кне пPaктичI{е знaчеI{ня пo всiх пpaBo-
слaBI{иx зeмЛяx i poкy 1653-гo вийrцoв y Кyтейнi
дPyгиМ BидaнняМ' a в Pyмyнii 6yв пеpеклaдeниtlнa

PyМyEIсЬкy Nroвy.
Aле все цe 6yли слoBIlики' щo пoяснIoBaЛи цеP-

I{oвI{oслoB'янськi слoвa. HapеIптi, в дpyгiй пoлЬ-
* ЙoгoвидaвП. I.  Жите ць ки й в..Кiев. Cтapинi ' ' ,  1888 p.,

* I]ьoгo 3изaнiсвoгo Лексисa пepeдpyкyвaB (з бaгaтьмa пo- кн. 8. Уpивoк з цЬогo Cловникa дaro в свoiй пpaцi ..Укpaiнськa
милками) М. Boзняк y 102 томi..ЗaписЪк нTIlI ' i  l91l p. Фoтo- кyлътypa' ' '  1918 p. ' с.53.
гpaфivнeBидaннязцьoгoнедoклaднoгoвидaннязрoбив 1946p. ** 

Щ"..TapаcCлaбче}rкo. '{oiстopi iyкpaiнськoгoслoв-
Я. Pyлницький. никa К. Шейкoвськoгo // ,,3aп. BУAн"' 1927 p. ' т. XУ.

24 - 3.з0зз

llинi ХVII вiкy склaдениЙ 6yь i слoвник пPoстoi
yкpaiнськoi МoBи' B якoMy сЛoвa пoясIlIоBaлись цеp-
кoвнoслoв' яIlськolo мoвolo ; цe 6у лa ..Cинoнiмa слa-
Dеlropoсскaя''. Pyкoпис Киевo.Печеpськoi лaBpи' нa
l85 apкyIпiв, твip яI{oгoсЬ ii вченoгo Мoнaxa. Нa
I(aль' слoвIlик цей ьидaниtl свoгo чaсy не бyв.*

Кoли poзпoчaлoся з . .Енеiдoro' '  l798 poкy
Iв. КoтляpеBсьKoгo нoBе yl{paiнське писЬМенстBo'
Poзпoчaлися й oкpемi yкpaiнськo.poсiйськi слo-
вIlики' звичaйнo IIPи якиxсь yкpaiнських тBoPaх'
нa кiнцi iх, Де Д,aBalIvrcЯ пoяснеI{I{я yкPaiЕIськиx
сдiв. Тaкi сJIoBItики Йдуть a)к.цo кiнця ХIХ вiкy. I{е,
вЛaсне' 6улaтiльки пoЧaTкoBa пpaця 6iдя тoгo слoв-
ttикoBoгo мaтеpiялy, якиЙ нacтупнi пpaцiвнvIKИ lвv|.
чaйнo зaB)кди пильнo BикopистoBYBaЛИ. Aле це
6yли слoьники кoРoткi ,  пpистoсoвaнi .цo дaнoi
кЕIи)кки. Ця дo6a з6иpaння слoBникoвoгo МaтеPiя-
лy зaкiнvилaся неBеЛиI(им сaмoстiйIlиМ слoBI{икoM:
..Coбpaнiе сЛoBЪ МaЛopoссiЙскaгo нapъviя'', Мoсквa, l823
poкy, Iвaнa B o й ц е x o в и ч a' в якoМy ga 42 c.
пoдaнo вияснення пoнaд тисячi слiв.

Пo цьoмy poзtloчиI{aсться дoбa скЛa,цaЕIня в)t(е
oкpеМих сaмoстiйних слoвникiв' B якиx нarпi слoвa
пoяснroвaнo poсiйськolо МoвoIo. I\e 6ули сдoвЕIики:
A. A ф a н a с ь е B ъ- Ч y l*с 6 и g ск i  й. Cлoвapь
МaлoPyсскaгo нapЪviя, сПб., 1855 p.' тiльки A*З;
H. 3 a к P е в с к i й. Cлoвapь мaлopoссiйськиxъ идio-
мoвъ, Moсквa, 1861 P.' пo}ra'ц l1000 слiв; К. B. tII е й -
к o в с к i й. oпьrтъ ю)кнo.Pyсскaгo слoвapя, Киiв,
1861 p.' тiльки A_Б' 1087 сЛiв, a poкy 1878-гo oPи-
г iнaл слoвникa згopiв; poкy 1884_1886 вийrпoв з
ньoгo тoм V-й Т_Io:** Ф. П i с кYн o в. Cлoвниця
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yкpaiнсЬкoi a6o loгoвoi.Рyськoi мoви' oдесa, 138 с.,
BИДaннЯ 2-ге 1882 PoKy' сЛoвIIик МaЛoвapтий;
М. Л е в ч е tl к o. oпьIтъ pyсскo.yкpaинскaгo слo.
вapя, Киiв, 1874 p., 188 с.

мсI{кo. Ta незaбapoм вияBилoся, щo Hayменкo, зaй.
tlятий пpaцеIo в "Киiвськiй Cтapинi' ', не Мoj{tе
IIPoвaдити слoвI{икa'  a тoМy Ре.цaктopoМ сTaB
€. к. T и м ч е н к o. I_{ей oстaннiй PедaкTop зaкiн-
чи.в пpaцю poкy l897-гo' дaBruи.цo слoвникa 49000
сЛlB' l слoв}IиI( мaB IIlти Дo дpyкy' як.цoдaтoк дo }Iсyp-
Iraлy..Кiевскaя Cтapинa''.* Aде цЬoгo не стa.rroся, бo
ltopirпили вiдiслaти слoBникa дo Poсiйськoi Aкa-
71емii нayк нa пpемiIо М. КoстoмaPoвa.

A вкiнцi BИЯз.vrЛoсЯ' щo тpе6a ще Paз пеpеpo6-
JIяти слoвЕIИКa, i 14.II.1902 p. yсi мaтеpiяли 6ули
tlеpедaнi нa нoBy pедaкцiro Бopисy Г p i н ч е н к o в i.
Кoмiсiя пoдиктyвaлa йoму з,aсaДI4, Ila яI{их МyсиTь
бyти злo;кений слoвник: 1. B нЬoгo BхoдитЬ тiльки
тoй мaтеpiяЛ' щo }rar oПpaBдaн}rя з нapoднoi Мoви'
i 2. З письменникiв 6paти пpaцi тiльки пo l870 piк.
I Б. Гpiнvенкo зaкiнчив сЛoвttикa, дoвiвrпи йoгo дo
68000 слiв i пoзaЗнaчyBaвIIIи /цх(epелa всix циTaт'
у}|<vITИх пРи слoBax.

I нapеrптi ,  poкy l909 слoвI lик тaки пo6aчив
свiт, це _ ..Cлoвapь yкpaiнськoi мoви, зiбpалa Pедaк-
цiя xypнaлy ..Кiевскaя Стapинa'', yпopяДкyвaB з.цo.
дaткoм BлaсI{oгo мaтеpiяrry Бopис фiнuенкo'', Киiв,
чoтиPи тoМи: 494' 573,506' 563 с. Cлoвник цей ск;ra.
дaвся 46 лiт (1861-1907), i мaв y I{aс веЛикийьллив
нa yстaлеI{ня лiтеpaтypнoi мoви й лiтеpaтypнoгo
IIPaBoписy (aпoстpoф, звиuaйнo, € в слoBI{иКy скpiзь,
де тpeбa). I{е в нaс r;лaсичtlиilзPa:}oк кoмiсiйнoi гpo-
мaдськoi пpaцi, щo звияaйнo тягтIетЬся 6ез кiнця.
Haйвaлсливiшa недoстaчa цЬoгo слoBllикa нa те-
lrеpirшяiй..raс _ вiн не чiткo вi.ц.цiлив. слoвa гoвipкoвi
вrд слrB лlтеParyPниx' l B3aгaJIl Ira ЛrTеPaTyp}Iy МoBy
не зBеpнyB нaлехснoi yвaги' чoМy дo сJIoвникa вне.
сeнo бaгaтo гoвipкoвиx слiв, яких y мoвi лiтеparyp-

Пo 20-piннiй пеpеpвi B IIaс зIroвy ПoявиЛися.цBa
слoвIlики' aJIе B)ке дoбpе o6po6ленi: М. У м a Il е ц ь
(М. Кoмap) i  A. Cпiлкa (це6тo, Адеськa Cпiлкa).
Cлoвapь pосiйськoyкpaiнський' i893_1898' чoтиРи
тoMи' oдесa-Львiв, нa yкpaiнськi слoвa дaнo 6ata.
тo цитaT iз дхtеpел' Bидaвництвo ..Укpaiнське Cлo-
вo'' пepевидaлo йoгo 1924 poкy в Беpлiнi в o.цI{oМy
тoмi. € . T и м ч е н к o. Pyсскo-мaлopoссiйскiй слo-
вapь, 1897_1899, Киiв, пPaця пoBa)кнa, 6o склaде-
Нa BИ ДaTItvIIlt MoBo3I{aBцем.

3a тoгo чaсy пoявиЛися сЛoвtlики i в Гaличинi,
в бiльшroстi як мaтеpiял' нaпpИIиaд, пpaцi Iв' B е p -
x P aт с ь к o г o. Зaзнaтy щe: o. П a p т и ць ки й.
Hемецкo-pуский слoвapь чеpезъ o. Пapтицкoгo,
Львiв, 1867 p.' 2тoми,804 с. €вгений )I( e л е x o B.
c к и fт i Coфpoн Н е д i л ь с к и й. Мaлopyскo-
нiмeцкий слoBaP' Львiв, дBa тoМи' l882- l886 p. '
l l17 с. oмелян П o п o B и ч. Рyскo-нiмецкий cлo.
вap, 1904 p., Чepнiвцi, 3l8 с. Як бauимo, в Гaличинi
тa нa Бyкoвинi. в yкPai}Iських слoBI{икax y)киBaнo
Мoви н1мецькoI' як y I{aс PoсlисьI(oI.

Бiля склaдaння пoвa)I(нoгo yкpaiнськoгo сЛoB-
I{икa зaxoдивcя 6ув iще poкy 1861.гo П. Кyлirш, aле
не п{aIочи Ira це пoтРiбнoгo чaсy' ПpaцЮ пoкиI{yB'
a зi6paниtl мaтеpiял пePе.цaв 1864 poкy .цo ки€Ba,
.це кpyг oсi6, з П. I. )КитецькиМ нa voлi, зaхo.циBся
з6иpaти мaтеpiял /цЛя великoгo сJtoB[Iикa. I спpaвдi,
.цесятKи Bи.цaтних oсi6 дoстauали мaтеpiял, i в кiнцi
80-х poкiв слoBIlик 6yв гoтoвий. A щo це 6yлa пpa.
ця кoмiсiйнa, a не o.цнooсoбoBa, з I{еi нiчoгo нe вий-
шrлo, бo кiлькa Рa3 мiняЛи сa}ry lvrетo/цy пpaцi. Bкiнцi
вeсь зiбpaний мaтеpiял пoсiлa pедaкцiя ..Киiвськoi

Стapини'', a Pе.цaкToPoм сЛoвникa стaB B. П. Hay.
+ Пpo мipy пpaцi e. Тимченкa див. в йoго

М. Гpiнненкoвoю в ..Зaп BУAF{"' |923 p, ' т. II_III.
,, 
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нiй не в)IсиBa€Nro. Bидaвництвo ..Укpaiнське Cлoвo''
пеPеBидaлo цЬoгo Cлoвникa в Беpлiнi poкy 1924 в
.цвox тoМax.

Ревoлroцiя 1917 poкy lacTaJla нaс 6ез нaле:rtllиx
Пoггyляptlиx слoвникiв ' aлe НeЗadapoМ пoяBилoся ix
alк тPи (гoлoвнirпi). I{е 6yли: П. T е p п и л о. Cлoв.
ник poсiйськo.yкpaiнський, Киiв, 302 с., вид. 5-те.
B. Дyб p o в с ь Iс и й. Cлoвник МoскoBсЬкo.yкpaiн-
cьl|ий,Киiв, 1918 p.,  542с. C. I  B aн и ц ь к и й i
Ф. III y M л я I{ с ь к и й. Poсiйськoукpaiнськиtl cлoв-
ник' ,цвa тoМи' 266-250 с., Biнниця' l9l8 p. Cлoвни.
ки цi мoгли зa.цoBoлЬIIити тiльки пеprпi пoтpе6и нa-
rпoi iнтелiгенцii, aле не poбiтникiв пepa.

....ПP' Укpaiнськiй 
^Aкaдеп,Iii 

lаaуК y IT."l' .зapaзпo ii вiдкpиттi poкy 1918.гo, IIoBстaJIa..Кoмiсiя для
сItЛа,I{aнЕIя слoBHикa yкpaiнськoi rкивoi мoви'' (дpy.
гa Кoмiсiя 6улa для нayкoвoi мoBи _ для теpмiнo-
лoгiчниx слoвникiв). Пp' цiй Кoмiсii пpaцrовaли
десятки oсi6, якi зi6paли величеЗIIий мaтеpiял,
щoсь бiля 2 мiльйoнiв кapтoк. Нa чoлi Кoмiсii стoяB
aкa.ц. A.. €. Кpимськиtt' Heзa6apoМ гIpистyПИJILt. Дo
ДPyКy п ятитoмoBoгo слoвIlикa вeликoгo poзNrlPy:
.. Poсiйськo.yкpaiнськ ий слoвtlик''. PeдaктopaМи
6ули:B. М. Гaнцoв, Г К. Гoлoскевиu, М. М. фiннен.
кoвa (Мapiя 3aгipня), М. КaлиI{oBич' A. Hiкoв.
ський, B. Яporшенкo й iн. ,  гoлoвнi Pе.цaктoPи
A. Кpимськиfl тa C. €фpемoв.* Cлoвник стaв пoяв-
JIЯTvrcЯ' BиIIyскaМи з |924 poкy. Це B Ilaс еПoхaльнa
кyльтypнa нayкoBa пpaця' щo дaлa величезний мa-
теpiял, I{ayкoвo o6po6лений, i тo мaтеpiял н.arпoi
лiтеpaтypнoi мoви. Cлoвникa цЬoгo Aкaдемiя не
зaкiн.rилa, BИrIусTИЛa 6 випyскiв, A_с' _ сoB€тсЬI{a
BJIaДa зaбopoнилa йoгo зa,, 6у pzку aзнo-нaцioнaлiс.

r'ичнi тенденцii ' ' (!), це6тo 3a пpaBдиBе вiддaння
всiеi yкpaiнськoi мoви (див. вище).

Чеpгoве зaB.цaЕIIIя Aкaдемii нayк вигryстvITvI tв,a
дaльrпi слoBI{ики' нaдзвиuaйнo пoтpi6нi: l. Cлoв.
ник yкpaiнськoi мoви' B якoшry пoяснeння 6ули 6
,цaнi yкpaiнськolo tк MoBoIo, i 2. Cлoвник yкpaiн.
сьIсиx гoвopiв, де 6ув 6и дaниfl мaтеpiял гoлoBнo 3
rroзa.лiтеparypнoi Мoви' 3I{aIIIих гoвipoк i схiдних,
l 3aхlдIlиx.

Як я вище зaзIlaчив' слoBIIик Б. фiнненкa не
3BеPнyB..I{aлеxнoi увafvl  нa сЛoвЕикa нoвoi лiте.
parypнoi мoBи' I{aBIIaки' * свiдoмo oбмелсив йoгo
1870-м poкoм. Bзaгaлi стapIшi слoBники 6oялися
HoвoтBoplB 1для кo)кнoгo сЛoBa кollче Ilryкaли oпеP.
тя в мoвi нapoднiй. I{я мeтoдa тeпеp вiдпaлa, нo-
вoтвopiв лiтеparypнa мoвa не 6oiться, i тoмy poкy
l926-гo C. €фpемoв i A. Hiкoвський IIеpеви.цaли
фiнvенкoвoгo слoвIlикa' B)I(е в п'яти тorvrax, дo6a-
виBIIIи дo l{ьoгo силy свirкoгo мaтеpiялy (нoвий мa.
теplял зa3нaчеIlo в llьoМy 3rpoчкolо),

Aле слoвник Aкaдемii l{ayк .цPI(е вeликиil, дo
B)I(иткy зaбopoнений, тoмy IIoBстaJIa пoтpебa йoгo
змeI{Iпити IIa oдиIl тoпr. 1 poкy l937-гo спiвpoбiтники
Iнститyтy МoBoзIIaBствa (Cт. BaсилевськиЙ тa
€в. PyаниuькиЙ, a тaкoх B. Бa6aк, I. Гy6apxев-
ський, o. Iзroмoв, H. КaгaнoBич' I. Киpиvенкo,
C. Пpигoхtиtт, Л' Paк тa iнIпi, pедaктopи: Cт. Baси.
левський i П. Мyстяцa) видaли I{oBy пpaцЮ: ..Poсiй.

ськo-yкpaiн cьrcий сЛoBIlик',, 890 с.
oстaннiй вeликvтй сЛoвI{ик _ це 

..Рoсiйськo-

yкpaiнський слoвник'', гoлoвний Pе.цaктoP M. Я. Кa-
лиIIoвич' yКЛaД3ЛИ щe Л. A. Бyлaхoвський тa
М. T. Рильcький, yсi члеrrи Укpaiнськoi Aкaдемii
нayк. У Cлoвникy 80000 слiв, 800 TPиIппaльToвиx
стopiнoк. Bидaлo ..{еpхсaвне Bидaвництвo iнrпo-
Мoвниx i нaцioнaльIlиx слoBIIикiв'', Мoсквa, 1948 p.
Пpo ньoгo 'циB. Bище.
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Пpo склaдaння теprvIiн_oл-oгiчниx слoBIlикlB я
poзпoвiдaro.цaлi в poздiлi ХХ, a сaмi цi слoBники
ДИв.y poздiлi xxIII.

Hayкoвi МoBoзI{aBцi вiд.цaвнa вrке вiдяyваloть
в,эJIиIIЧ пoтpе6y мaти пoB1Ioгo iстopиннoгo слoBЕlи-
кa yкpaiнсдкoi мoви, 6o тi слoвники' щo в нaс €, Еrе-
зa.цoBrЛьнl нa тепеpirпнiй чaс. L{е 6yлyть: Й. г o p .
б a ч е в с к i й. Cлoвapь ДPевнягo aктoBaгo язЬIкa
Съвеpo-3aпa.цнaгo КpaЯ И I{apствa Пoльскaгo,
|874 p. И. H o с o в и v ъ. Aлфaвитвьlй' yкaзaтелЬ
стaPиЕItIьIxъ слoBъ' изBлеЧеIlIlЬIxъ изъ aктoBъ' oт-

нoсящихся къ истopiи Зaпa.цнoй Poсiи. B. Я. Л o -
М и к o B с I{ i й. CлoвapЬ MaЛopyскoй стapиньr,
l808 p.' див. 

..Кiев. Cтap.' ', 1894 p. I{i слoвники не
зaдoBoльIrяли пoтpe6aМ чaсy' й дoвoдилoся кopис-
тaти великим i д1тсе цiнним сЛoBtIикoM poсiйським:
И. |4. C P е з I{ е B с I( i й. МaтеpiaЛьl Д,ЛЯ сЛoBaPя
дPeвнеPyсскaгo язьIкa' BИДaв;aлa Poсiйськa Aкaдемiя
нayк виIIyскaMи з 1890 p.

Aле Aкaдемiя нayк зaпoвнилa й цro дorпкyЛЬнy
пpoгaЛиI{y: poкy 1930-1933 вийrпoв пеprпий тoм:
Iстopи.rний Cлoвник yкpaiнськoгo язиI(a' 947 c., зa
peдaкцiсrо € . Tимченкa, щo викopисTaBдЛя цЬoгo
365 пaшr'яток. Пpo цьoгo сЛoвникa пиIIIy oкpeМo
.цaлi в poздiлi ХХI.

Taк poзвивaJIoся yкpaiнське слoвЕIицтвo зa тpи
oстaннr Brки.

Ф,р

IIIсTиTУT
yкPAiIIсЬкoi
IIAyкoBoi МoBи
B киGBI

tr &yd'I+ f&- trlf, t {qл г*t
a,Е]fi. \F }i "s.Е s & ,A

чr"&* *? д ЪЪ-wsъ ь к;.qЁы ,trъ fl&aq $З"&s,gзstъlg
^1""-,  , ,  -  -"esg д ъ""E/fъ #dъ* #ъqъffiвё€Е{i* Y A},ъlякъrЕ

ffiffi.ffiж*#$
l'\rdfi. '<. дiia' }к $эal '1i г.lnttln.j зl Бl!с{ \.с ....Е 

^r*г.l iY0ь'

1b3{lii*tti;;gЖ.;l|;.!.',ffi ii{i+t#i.*Ti.fl..i.'l
ilo^о.ns' хl. l Бil{}, тjj i t 'rрlitt!хfiti i lrpli .J}о.тnnlo.l1l
tl$ €|nЬonln p.J(i. (t^ьтt9й.E *lrп-, lt ч.i& $Rjo.i olsпl'r ' €  na {rlх i i(

::J*fi :jJ,.Ji"1il{j'ffi ':iil,:*I'i"llj';т;:j. ;. 1.:i; ;'iTЖi.lli:

1 . тEPlv||Hoлoгlчн! слoвники
Укpaiнськa Moвa' як мoвa лiтеpaтypнa' 3a

BесЬ чaс свoгo дoвгoлiтньoгo )киTтя' як Ми 6aчили
Bищe' нiкoли не зI{alla нoPМaльнoгo PoЗBиткy. Кoли
yкpaiнський нapoд зa IХ_ХIV вiки хсив свoiм сaмo-
стiйним }киттяМ' в Укpaiнi ПaЕlУBaЛa неpiднa нaм
лiтеparypнa мoBa (цеpкoвнoслoв'янськa uи бoлгap.
ськa); кoJIи )lt лiтеparypнolo МoBolo стa/Ia B нaс 

'йсиBaнapo.цнa мoвa (з пoлoвиIlи ХVI вiкy)' тoдi yкpaiн-
ський l lapoд сaмoстiйнoсTи в)I{е не знaв. Haй-
6iльtllий poзвiй кyЛьТyplroгo )Itиття в yсiй Евpoпi
пPиIIaДa€ нa (ХIХ вiк, a це якpaз 6yв uaс, кoли yкPa-
iнськa лiтеparypнa мoBa' a oco6ливo lltoBa нayкoвa'
здyIIIеI{a й пpиспaнa poсiйськolo BЛaдolo' Ilе Мaлa
нiякoi зМoги I{opN{aлЬIIo PoзBиBaтися.

oсь яеpез це сПpaвa poзBиткy Iryльтypи yкpa-
iнськoi нayкoвoi Мoви.цля лloдeЙ, що дoбpе poз1ъliли
цю piv, yвесЬ чaс 6улa6oлкlнolo спpaBolо. oдне.цiлo
6улo _ бopoтися' скaжеMo, 3a сBoIo yкpaiнськy rшкo-
rry, й зoвсiпr iншa piu _ пPaI(тичIro ПoBести цIo ПIкo.
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Лy, l<oЛvт пРaBo I{a I{еi NIk| TaKИ BИ6oqoЛkl,. ПiзнiIп
Bv!ЯBИJIoся' щo Ми Irе Мa€Mo пoтpiбнoгo ЧvIcЛa пiДPy'ч.
никiв, I{е мa €мo тoмy, щo 6paкyвaлo нaм дo6Ре Bи.
po6ленoi свoсi теpмiнoлoгii.

Cпpaвa нayкoвoi теpмiнoлoгii _ це,цy)Iсе склa.ц.
нa й вaжлиBa спpaBa. Tеpмiнoлoгiя не пoвстaс вiд.
pa3y, a.3Bичaйнo витвoplo€тЬся сaМиМ )IситтяМ yпРo-
дов>к вiкiв дyхoBoгo х(иття' пoтpебyс деpэкaвницькoi
тpaлиuii .цля сBoгo yстaЛеIrня. l дrrgчg-rкpaiнськaiнтелiгeнцiя oстaннi шriсть вiкiв (ХV_ХХ) yсе lкилa
в vyxiй кyльтypi... oсь тoмy виpo6лення yкpaiн.
ськoi нaрoвoi мoви нiкoли не йrплo B нaс нopMaJIЬ-
ним tllляxoМ.

Зa oпpaцroвaI{I{я Ilayкoвoi теpмiнoлoгii oкpемi

щpaiнськi oдиницi беpyгься PaIIo' ще з 1860.х poкiв.
3po6ленo з тoгo чaсy .цРrсе 6aгaтo,* aЛr тoМy' щo
пPaця тa IIе МаJIa PеaлЬнoгo пpимiнeтrня й пеpевipeн.
ня в rкиттi, a тaкo)t( i тoмy, щo 3a неi чaстo 6paлиcя
oсo6и (як нaсoм i тепеp) 3 великим пaтpioтизмoм' aле
3 мaЛим фaxoвим зI{aнЕям' спpaBa тBopеIIня
yкpaiнськoi тepмiнoлoгi i  дoвгo IIе Bихoдилa 3 ДИ-
летaIIтсЬких paNroк.

oсь uеpез yсе це pевoлrоцiя 1917 poкy, щo спo.
чaткy пPинеслa вoлro yкpaiнсЬкolvty сЛoвy' зaстaлa
нaс без свoеi пoтpiбнoi нayкoвoi МoBи. 3в'язки з Гa-
ЛичиIlolo 6ули тoдi слaбкi, тolvty BикopИcTaTИ ii нay.
кoвy теpмiнoлoгiro всe нe вдaвaлoся. A дo тoгo нaд-
.цнlстPяIIсЬкa.нayкoвa теpМrнoлoгlя пoBстaвaлa в
зoвсiм вiдмiннiм кyльrypнiм сеpедoвищi, чottry в.Укpa-
lll1 вolta чaстo BуIДaBaJIaся пIтучцqIo r не3poЗylvrlлolo.

I з 1917 Poкy Пo всiй Укpaiнi пoсiarоiь yсякi
rypтки тa кoьriсii, щo пиJlьЕIo зaймarоться скJIадaнням
нaйpiзнirпих теpмiнoлoгiчних слoвникiв. Пoчaлa

t Кopoткy iстopirо цiе iпpaцi пoдaeГp. Х o л o д н и йy свoiй
стaттi ..,(o iстopii opгaнiзaцiТ теpмiнoлoгi.rнoi спpaви нa УкpaiЪi'',
див. 

. .Biсник IУHM"' вип. l '  1928 p. '  c.  9_20.

пPaцIoBaти yкparl{ськa *к9*a:...a BoI{a гoлoсн: вчМa:
гirдa l{ayкoвol теpмll{oЛoгlI' II }I( BиNlaгaли и prЗнr
деpxaвнi yкpaiнськi yстaЕIoBи' щo пoвстaли 3 Toгo
нaсy. oкpемi oсoби I{aIIIBидкy cк<JIaДaJIvI тoдi piзнi
слoвнички, щoб зa.цoвoЛЬIlL7TИ 6oдaй lraйпеplшy Irе-
вiдклaднy пoтpебy.

B сеpпнi 1918 p. пpи Киiвськiм нayкoвiМ тoвa.
pиствi зaЛo)Iсенo стa;ry Tеpмiнoл.oгivнy кoмiсiю, щo
спpaвy yкPaIнсЬкoI TеPМlI{oлoгlI пoстaвиЛа в)ке нa
нayкoвий rPyнT. B 1919 p. пpи Aкaдемii ЕIayк тaкoх(
цoчaЛa пpaцIоBaти Пpaвoписнo-теpмiнoлoгiчнa кo-
мiсiя. Aле нa пoчaткy oбидвi цi Кoмiсii, не Мaloчи
нiякиx мaтеPiяльниx зaсoбiв, пpaцIоBaJrи Дy)ке мля-
вo' a 3иI\{oю 1920_1921 poкy пpaця I|pИПvIP.vIЛaсЯ
нaвiть чеPез 6paк... свiтлa.

30 тpaвня 1921 poкy oстaтoчElo злилoся Киiв-
сьItе ЕIayкoBе тoBaPистBo з Aкадемi€Iо нayк i вiд тoгo
чaсу 3ЛИЛИся тaкo){t i o6идвi Tеpмiнoлoгiчнi кoмiсii
B o/цнy спiльнy iнстиryЦirо пpи Aкaдeмii нayк iз нaз-
вoro ..Iнстиryт Укpaiнськoi Flayкoвoi Мoви'' (скopo-
.lенo IУHМ).

Aкa.цемiя lrayк y Киевi .цoвгo пPaцIoвzUIa' пoки
нapеrштi Iнстиryт Hayкoвoi Мoви нa6уъ зoв.сiМ нay-
IсoBих фop'. Iнстиryт _ це Bеликa нayкoвa iнститy-
цiя пpи Aкaдемii. Iнститyт дiлився нa 6 вiд.цiлiв, a
вiддiли - нa34секцii: l. Biддiл П Р и P o д н и я иЙ,
секцii: 6oтaнiuнa, геoлoгiчнa, геoгpaфiuнa' зooлo-
г iннa, МaтeМaтичIla '  Ме.щичнa, метеoРoлoгiчнa,
фiзиuнa й xiмiuнa;'2. T e x н i ч l l lа fl,.секцiй 9:
tцляхlB тa мoст1B' гr.цpoтехIlrчHa' МехaнtчIta' OyДr-
вельI{a' електPoтеxll lчнa' гrpничa' с1лЬсЬкoгoспo.
дapськoгo МaIIIиI{oзIlaBствa' aвтoмo6iЛiв тa aвiяцii;
3. C iл ь с Ь к o г o с п o.цa P с ь к и й; 4.C o ц i -
ял ь н o. i  с т o P и ч.н иtrr ,6 секцiй: сoцioлoгiuнa,
екoнoмiчI{a, педaгoгiчЕIo.псиxoлoгiянa, фiлoлoгiя-
нa, фiлoсoфськa тa.цiлoBoднa; 5. П p a B ЕI и ч ий
i 6. М и с т е ц ьки й, 7 секцiй: apхеoлoгiннa, apxi-
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текTypнa' Мaляpськa' piзьбapськa, xyдo)кнЬoi пpo.
MисЛoBoсти' Мyзичнa й теaтpaльнa. Пеpсoнaльний
склaд |нститутy 6yв тaкий: кеpiBничий' сeкPетaР'
l1 pедaктopiв, спeцiялiстiв 6 (3 фiлoлoги, 3 нayкo-
вo-технiчнi), 21 пoстiЙllиЙ спiвpo6iтник неIIITaт.
r lий тa 250 членiв спiвpoбiтникiв _ бiльrпiсть
членiв oплauyвaнi.

Усi вiддiли Iнстиryry Hayкoвoi Moви виpo6или
Д,Ля сКЛaДallня теpмiнiв i теpмiнo;roгiчниx слoвникiв
нaйкpaщy Нaукoвy метoдoлoгiIo й тpимaлися ii. Мilк
iнIпим, бyлo пpийнятo зaсa.цy' яКa пaнy € в iнrших
слoв'янськиx нapoдiв, _ щoб теpмiнoлor iя 6улa
свoя' нaцroнaлЬНa, a не чy)ItoМoBнa' ЕIaпpИкJIaД\' oсе-
pе\oк (центp), piвнoбiэюна (пapaлeльнa) лiнiя й т. iн.
I{им yкpaiнськa теpмiнoлoгiя poзiйIплaся з poсiй-
ськolo' щo здaBI{a 6улyeтьcя нa iнтеpнaцioнaльнiй
пiдстaвi.

Пpaця )I(Baвo пpoвaдилaсь y всiх йoгo 34-х сек.
цiях. ГoлoвHе зaвдaнllя кoтснoi секцii _ BигoтoBи.
ти вi.цпoвiДнoгo т.еpмiнoлoгiчнoгo слoвникa. !,ля
цЬoгo члеI{и секцrI cxoДИЛ|4сЯ кlлЬкa Pa3rB щoти)кня
нa зaсiдaння' /це BсTaнoBЛ'IЛИ метoдoлoгilo пpaцi й
BислyxyBaлvI ДoКЛaДvт.тa pецензii. Кpiм цьoгo' кo)к-
нa секцrя чеPез сBoIх чиселЬIlиx кopесПoн.ценT1в
з6иpaлa >киъий мaтеpiял сеpе.ц l{apoДy' для чoГo
B)KИBaлИc'I вiДп oв iдн i .Цpyкoвa н i каpтки. Лиcт и кo-
peсп oliДеI{тiв .цo Iн сти туту 6у ли yPя/цoBo звi.дьн ен i
вiд пoшrтoвoi oплaти. !'ля з6иpaння теpмiнiв не-
piдкo пoдopo)I(yBallи й сaмi ЧлеIlи. Кpiм тoгo, секцii
з6иpaли пoтpi6н ий. мaт-еpiял тaкo)к iз .стapиx книг
тa з дaвнiх pyкoписiв. Haслiдкoм тaкoi величезнoi
пpaцi в Iнстиryтi зiбpaнo бiльrпе 2.000.000 теpмiнo.
лoгiчних кaPТoк.

Тpебa ще .цo.цaти' щo .цеP)I(aBнi yкpaiнськi ви-
.цaBI{ицTBa' BИДaIoчИ якoгoсь пiдpрникa aбo нayкoвy
кI{и}I(кy, звичaйнo Пеprпe вiv\aвaли йoгo нa пеpегЛя.ц
Iнстиryтoвi, й тoй BиПpaвЛяв теpмiнoлoгiro. Taким

ЧиI{oМ' }IayкoBa теpмiнoлoгiя пoмaлy пpиймaлa в
Укpaiнi у стaлeниЙ вl4ГЛЯд \.

Кorкний вiддiл Iнстиryry пиЛЬнyвaB BиllpyкyBa-
ти свiЙ теpмiнoлoгiчний сЛoвник; нa )кaль тiльки'
бaгaтo вигoтoвЛеЕIoгo I{е пo6aчr,rлo свiry. Taк, y 1926 p.
Iнститyт склaB бyв yмoвy з flеprкaвниМ Bи.I{aBницT-
вoм (flBУ)' щo вol{o Bи.цpyкy € йoму 34 теpмiнo-
лoгiчнi слoвI{ики нa 605 дpyкoBaних apкyrпiв' aле
6iльlпiсть циx слoBI{икiв тaки не вийrпли.

.Пpoте, He ДI4BЛЯЧИсь нa надзвичaйнo неспРият-
ливi 1nlroвин.и нayкoвоi пpaцi, Iнсти.тyт виПyстиB не-
Maлo.ц}aке цlI{I{иx слoвI{икlB' Bсе киIвськoгo видaння

flBУ; спис ix див. ,цaлi в poздiлi ХХIII-мy.
Bеликe зI{aчеI{Ilя Iнститyтy Hayкoвoi Мoви ще

й y тiм, щo всi свoi величезнi й цiннi зiбpaнi мaтеpi-
яЛvт' a тaкo)к невиДpyкoBaнi слoвники вiн дaвaв для
кopисTyBaI{I{я кoхнoМy' xтo Toгo ПoтPе6увaъ.

Iнститу.г зaдyМaB 6ув ьидaьaти свo€ Пеpio,цичHе
BИДalнНЯ i в 1928 p. вийrшoв вип. 1: ..Biсник Irrститyry
Укpaiнськoi Hayкoвoi Moви' ' ,  Киiв, 108 с. ,  yвесЬ
пpисвячеHий сl lpaвaм нayкoвoi теpм i нoлoгi i; видaн-
ня цiнне й цiкaве. Bийпrлo й числo 2 Po*y 1929-гo.

Тaким чинoМ' як 6auимo, Iнстиryт Укpaiнськoi
Hayковoi Мoви _ цe 6улa BельМи кopиснa й неoб-
хiднa нaрoвa iнститyт{iя пpи Киrвськiй Aкaдемii нaщ.

Aлe свoеro метoдoлoгiсIo пpaцi, метoдoлoгiсro
з нaцioнaльнoГo пoгЛяДy чисTo нayкoBolo' Iнстиryт
Hayкoвoi Мoви PaI{o BикликaB дo себе велике пiдo-
зpiння poсiйськиx rпoвiнiстiв. I сoвстський ypяд
зBepllyв нa нЬoГo сBolо пИЛЬHу уBaГу, i пo пpoцесi
..CoIoзy Bизвoлення Укpaiни'' 1930 p. 6aгaтo членiв
Iнститyтy NIус14Л|4 пoки}iyTи свolo пpaцrо. A кoли
сoвстський yРяд Poкy 1934-гo oстaтoЧIlo пoкиtlyB
гpaтися в yкpaiнiзaцiю, тo тoДi >к Iнститщ бyв зoвсiм
пеpебy.Цoвaний, i нa чoлi йoгo 6yв пoстaвлений
H. Кaгaнoвиu (хсид) з дopyченнЯм, I1УсTИTИ пpaцю
Iнстиryry зoвсiм iнIпolo дopoгolo. Bкiнцi Iнститyт

I
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o.цеP)IсaB lroBy I{aзBy: ..ItIститyт МoBoзнaвстBa
AЕI УPсP iменi o.o. Пoте6нi ' ' ,  це6тo пеpIший
Iнстиryт Hayкoвoi Мoви, як oкpеМa yстaнoвa, 6yв
cкacoъanlиtl, a всi йoгo теpмiцoдoriчнi сЛoвники
пониrценi i в хсиття не ввiйrшли.

B кyльтypнoмy хситтi Укpaiни цe 6улa ведикa
тpaгедiя, i сoвстськa BJIaДa пoпильtlyBaлa й тепеp
fiИ.llЬIlyс, Bипpaвдaти цro пoдirо. B свoетшy oфiцiйнorиy
видaннi ..Мoвoзнaвствo'' (тoм IV-V, Киiв, 1'9a7 p.)'
в.vlДaЯr:Я Aкaдемii нayк Укpaiнськoi PCP, це rшиpoкo
BияснIorться в стaттi П. Г o P е ц ь к o г o ..Cклa.

.цaння poсiйськo-yкpaiнськoгo теpмiнoлoгiчнoгo
сЛoBникa lra oснoBaх pa.цяЕIськoгo МoвoзI{aBствa''.
Пpo висoкo цiннi слoвники |92З_|932 poкiв т}"T чи-
тa€Мo: ..Boни I{е стoяли нa пoтpiбнoп{y }IayкoBoмy
piвнi i не 1\{oгЛи нaЛеlr(ниМ чинoМ зaдoBoлЬIIяти
кyльTypl{иx пoтpеб УPсP. .{еякi з цих слoвникiв
y KJIaДaЛИсЬ rr a 3aс aДax бypxсyaзнoгo м oB o зIlaвствa'
Bopo)I(иx.Paдянськiй МapксистсЬкo-ленiнськiй лiнг-
вiсти.цi, i в них пеPеItPyчеIrЧ{: 

^Чo 
Йlл1и вiд еле-

ментiв, Bopo)I(иx тBopеHIIIo в УPСP сoцiaлiстиннoi
|<yЛЬТуpИ'' (..МoвoзнaвсTвo'', с. 68).

oтorк, тeпeР. зaпPoB-a/цxy€ться. I{oBa ..pa,Цянськa

Mapксистськo-ленiнськa лiнгвiстикa''. Пpo це писaв ще
potсy 1936 B. )Киpп,qпrсwltty cвoitт.ьelмкiй пpaui ..Haциo-

на-rrьньrй ЯlЬl.K И сoциaJIьЕIьIе диaлектьr'' (Ленiнгpaл):

..HaциoнaлистичeскиЙ 
уклoн нaблюдaлся в CCCP

в язЬlKoвoM стpoитeлЬствe нaцИoнaльньtx peспyб-
лик в peзУлЬтaтe Kлaссoвo.вpa)кдeбнoй пoлитики
мeстнЬlx нaциoнaлистoв' oпИpaвшиxся Ha oстaтKи
paзбитьtх peвoлюциeЙ oбщeствeнньlx гpyпп. Ha
Укpaинe, нaпpиMep' этo виpaзИлoоЬ, с oднoй стo-
poнЬI, в сoзнaтeлЬнoм yглyблeнии paзлиний мe)<дy
yKpaинсKим и pyсоKиIv язЬ|KoM, с дpyгoЙ стopoнЬ|'
в yKpaИнИзaциИ иl-|oстрaннЬ|х cлoв пУтeМ сoздaния
yзKoнaцИoнaльнoЙ нayннoй тepминoЛoгии, стpaда-
ющeй yпpoщeHствoм и oтopвaннoй oт мexдyнapaд.
ньtx cвязeй' '  (с.  208).

I тoмy П. Гopецький нaвua€, щo Дo слoвникiв
..не мoxнa BIIoсити ..слiв'', Bигa.цal{иx для слoвIlикiB
yкpaiнськими нaцioнaлiстaми (як вшpo6ня a6o Оiльня
в знaченнi завoО)', (с. 76). Tpебa в)киBaти тaкoгo слo-
вa' ..яке B сyчaсIloМy B)I(иткy Ma€ зaгaJIЬI{oпpийняте
зI{aчеI lI lя '  тoтo) l(I lе iз знaченням слoвa-тepмiнa
poсiйськoгo, нaПpикЛaд, а6аэюуp, aнe Йaltt,oк'' i т. iн.
(с. 78). I{е6тo, нaBМисIlе зaкpiплIоroться poсiйськi
нaлетiлoстi нa yкpaiнськy мoBy. Бo, бauтe, ..для

теpмiнoлoгiчниx poсiйськo-yкpaiнських сЛoBниItiB,
Bи.цaних в УCРC пPoтягoМ 1923-19З2 pp', нa теpмi-
ни poсiйськoi мoви в 6aгaтьox BиIIa.цкaх IIoдaBаJIись
iснylovi в мoвi дia.пeктизми й aPхaiзми, вэкивaнi се.
peд вiдстaлиx rшapiв IlaселеI{Itя (a6o Й зoвсiм вiдмеpлi
теpмiни), тo цe Пoкaзy € '  Iц9 aвTopи цих Cлoвникiв
opiенryвaлись нa цi вi.цстaлi IIIaPи лIодIroстi. Пo.цaro-
чи тaкl дraлектизми и apхal3Ми 3aM1стЬ сyчaсних
теpмiнiв, a тaкo)к вигaдaнi ..в 

дyсi нapoднoi мoви''
теPМlI{и I{a зaМll{y теPМullв rнTеpнaцrol{aЛЬних aoo
oднaкoBиx чи6лизькиx дo теpмiнiв poсiйськoi мoви
i т. iн., aвтopи IIиx слoвникiв тим сaМиNI cTaBaJIИ Нa
IIIляX нaцroнaJlr3My r Iпкr.цництвa: Boни ЗIIvI)Д{уBaлИ
yкpaiнськy теpмiнoлoгiro дo piвня вiдстaлих гpyп
ItaсеЛеI{I{я i дaвaли теpмiнoлoгirо, щo вiдзнauaеться
Малoкyльтyp нi.стrо., нaцiонaльнo Io oб мexенiстlo i
вr/цrРBaнlсТIo вr,ц Мr){снaPo.цIrих' rнтеPнaцroIlaJIьЕlих
зв''язкiв' ' (с. 82-83).

.. BiДкидaIoчи нaсTaн oB и 6уpzку aзнoi нaцioнa-
лiстичнoi леIссикoгpaфii (як в-ii теopii, тaк вiдпoвiднo
i в пpaктицi слoвникoвoi.poбoти), aвтop poсiйськo.
yкParl{сЬкoгo TеpМrнoлoгrчнoгo сЛoвниКa пpи пepe-
дaui теpмiнiв poсiйськoгo pе €стpy yкpaiнськolo Мo-
BoIo пoBИнен I{е yникaти yкpaiнськиx слiв-теpмiнiв,
спiльниx (a6o схoх<иx) для o6oх мoв, _ poсiйськoi
й yкpaiнськoi, a тaк сaмo сдiв-теpмiнiв iнrпoмoвних
a6o iнтеpнaцioнaльних' oднaкoBo Bх(иBaI{их B o6ox
Мoвax. I{я теpмiнoдoгiя явЛяе сo6oЮ pеЗyЛЬтaт
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6лaгoтвоpнoIo вплиBy 6aгaтoi poсiйськoi теpм.iнo-
лoгii в ii нaцioнaлЬIlolltoвних i iнцroмoвних, нaйнa-
стiIпе iнтеpнaцioIlaJIЬниx' елеМеI{тaх нa yкpaiнськy
теpмiнoлoгiю нaйpiзнilпих дiлянoк знaння. Boнa
в6иpaлacь уpaiнськoIо мoBolo з poсiйськоi пpoтягolr
.цoвгoгo спiльнoгo )киTTя двox 6paтнix нapoдiв _
poсiйськoгo й yкpaiнськoгo _ дo Bе.пикoi }Кoвтневoi
соцiaлiстиvнoi peвoлloцi.i.* oсoбливo IIIиРoкo вoнa
зaсвoloвaЛaсь (як зaсBoIо€ться й зapaз) yкpaiнськoro
Moвolo в пpoцесi спi;rьнoi бopoтьби poсiйськoгo й
yкРalнсЬкoгo rraPoдrB' Рa3oМ 3 lIlIIIиМи I{aPo.цaMи
CPсP' зa )I(oвтень i зa великi зaB,цaння сoцiaлiстич-
нoгo бyДiвництвa пiсля }I(oвтня. I{я теpмiнoлoгiя нaд-
звичaйнo з6ar aтилa лексикy yкpaiн с ькoi МoBи IIo)I(oвт.
ЕIеBoгo пеpioлy i ДaЛ?.змory yкpaiнськiй, лiтep aтуpнiй
МoBl стaти нa висoкий piвень poзBиткy'' (с. 84)...Bеличeзнa кiдькiсть y нaцioнaлЬIlих Мoвaх
iнrшoмoвниx слiв _ це iнтеpнaцioнaльнi слoвa
нaйpiзнirшиx дiлянoк нayки' теxнiки tц т. д.,lцo 3a-
сBoIoBaJIись i зaсвorоrоться нaцi oн aльIIИNIИ МoBaIии
в пpoцесi кyльтyprroгo спiлкyвaння i взaемoв.IIЛVI..У
нapoдiв нa пpoтязi бaгaтьox вiкiв ix iстopиuнoгo
)I(иття. I{i слoвa спpияroтЬ iнтеpнaцiol{aЛЬI{oмy
€.цнaнЕIIо тpyДяII{их yсьoгo свiry, i циlr вoни цiннi
Д\J|Я Нaс. y буlувaннi в CPСP сoцiaлiстиuних свoiм
змiстoм i нaцioнaльниx фopмolo кyЛьTyp нapoдiв
Paдянськoгo Сoroзy'' (с. 88).

oце ..i,цеoлoгiя' ' нoвoi т. зв. ..мapксистськo.лe.

нiнськoi лiнгвiстики''. Рoсiйськa ЕIayкa мiцнo cTaлa
нa ii o6optlнy** й yсi нaцii CссP NryсятЬ ii слyxaти.

* Яке це бyлo . .бpaтнe, '  cпiвхtиття, диB. вище рoздiл ХII:
Cкоpпioни нa yкpаiнське слoвo.

** Див. прaui: ,( .  C. Л o т т е. Hекoтopьle пpинципиaлЬнЬIе
Boпpoсьl пoстpoення }Iayч}lo-тrxническиx Tepминoв' l94l p., вид.
Aкaдемii нaук CCCP; Л. B. Щ е p б a. oпьlт oбщей теopии Лeкcи-
кoгpaфии // Изьecтия Aк. H. CCCP, 1940 р.' v. 3; Е. B ю с т е p.
Mеждунapoднaя стaндapтизaция яьlкa в технике' l935 р.

|Ie,6уlу пo.цaвaти тyт ,цoкaзiB' щo тaкa ..метoдoлo-

l. lя l lеМa €  н lчoгo спlлЬt loгo з нayкolo; 3aзнaчy
т. iльки, щo Boнa йде i пpoти ,,:нuу*i,, сaМoгo Ленf-
Нa, яКИй нaBчaв: ..ЯзьIк мЬI Пopтим. Инoстpaнньrе
сЛoвa yпoтpебляем без нaдoбнoсти. Упoтpебляем
их l{eпpaвильнo. К чеМy гoвopить ..дефектьI'', кoгдa
}loхснo скaЗaть ЕIеДoчетЬI vIЛИ НeДoсTaTКИ уIJIИ Пpo-
бельr? Если нeдaвнo I{ayчиBIIIеМyся читaтЬ пpoсти-
тeлЬIlo yпoтpеблять' кaK нoBинкy' инoстpaнньIе
слoBa' тo литеpaтoPaм rIPoстить этoгo нeльзя. FIе
гIoPa ли нaм oбъявить вoйнy yпoтpеdлеr.IиIo инoст-

PaнЕIЬIx слoв без нaдoбнoсти? Coзнaroсь' чTo есЛи
Меня ylloтpe6лeние инoстpaннЬIx сЛoB без нaдo6-
ЕIoсти oзлoбляет (ибo этo зaтРyДняeт I{aIIIе влияниe
нa мaссy) , тo нeкoToPьtе orпибки пиIпyщиx B гa3е-
тax сoBсеМ v)Iсе Мoгvт BьIвести из сe6я.,'*

Taк нaвчaс сaм.Ленiн, aле тепеp IIPoBa.циться
poсiйськa iмrrеpiялiстиннa лiнiя, a тolтy ъry.сить 6уи
yсylrенa нaвiть НaУКa Ленiнa, кoли вoнa йде пpoти
зaгaльнoi нaцioна.rrьнo-РoсiйсЬкoi лiнi i .

f lиpектopoм lнститyтy МoвoЗнaBсTBa теПеР €
в iдoмий yкpa.iнo- i мoвoзнавецЬ' член AFI Л. A. Бy-
лaхoвський. Biн oгoлoсив**, щo 3a тепеpirшньoi
п'ятиpiuки Iнстиryт випyститЬ такi пpaцi: 1. Кypс
yкpaiнськoi мoви для вищoi шкoли; 2. Iстopiя yкpa-
iнськoi МoBи; 3. Iстopиuний слoвник yкpaiнськoi
МOви' Пpoф. € . К. Tимчeнкa; 4. Укpaiнськo.poсiй.
ський слoвник; 5. Tлyмauний слoвник yкpaiнськoi
лiтeparypнoi мoви; 6. Слoвник синoнiмiв сyяaснoi
yкpaiнськoi мoви; 7. [iялeктoлoгiчний aTЛaс yКPa-
IнськoI мoBи.

* B. и. Л е н и н. Colинения, т.  ХХIV, c.  662.
** . .Мoвoзнaвcтвo' ' ,  194.I p. '  с.  5.
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IсTOPvIЧ}JvIЙ
CЛoBIIик
yкPAiIIсЬкoi
IvIoBи

Haйгoлoвнirпими д)IсePеЛaми кox(tlo гo I\{oBo-
зIraBстBa скpiзь бyв iстopиuний сдoвник тiсi чи тiеi
llloви. Усi нaIпi пpaцi 3 MoBoзнaBстBa чaстo МaЛo
odгpyнтoвaнi влaснe чepез вiдсyгнiсть дo6poгo iстo-

PичIIoгo слoBI{икa. Tим-тo зpoзyмiлo, щo кoll(еIl нa-

Poд 
_ в oсo6aх йoгo кpaщиx мoвoзнaвцiв _ тaк

бaгaтo дбaе upo BигoтoвЛеIIEIя дoклaднoгo l{ayкoBo-
гo iстopи.rнoгo сЛoBtlикa свoеi мoBи. I з vaсy Bиxoдy
в свiт тal(oгo слoвIIиI(a звичaйнo пoчиIIa€ться tloBa

дo6a тoгo чи iнIшoro нaцioнaльнoгo Ir{oвoзIIaBстBa'
бo з цьoгo чaсy мo)клиBo B)I(е виpiIшyвaтИ E^Й-
piзнiIпi лiнгвiстичнi питaння, щo дo тoгo .,висiли

в пoвiтpi", не oпepтi нa д}(еPелЬнoтrгy iстopичIlol{y
мaтеP1ЯЛr.

B тpaвнi мiсяцi 1930 p. Укpaiнськa AкaДемiя
IIayк B Киевi BvItIyсTvIЛa IIoвy Bеликy пpaцro ..Iс-

тopинний Cлoвник yкpaiнськoгo я3икa'', з тoмy I
A_)К зIшитoк 1 A_Г.тry, 528 c.8. в двi шIпaJlьтi, a нa
пoчaткy 1933 p. 3IIIитoI( 2-Й _ Гry_}Кя, c. 529-94,7,
зa peдaкцiеIo пpoф. €вгенa Tимченкa. oтxе, нa-
pеIптi, й yкpaiнське MoвoзEIaBстBo дoчекaлoся сBoгo
BеЛикoгo святa!

Iстopиuний слoвник yкpaiнськoi мoви! Мpiя
тpьox цoкoлiнь рpaiнськиx МoBoзнaBцiв! Ta це хс
теIIeP сoтнi pyк (i не тiльки мoBoзЕIaBчих) xaпливo
пoтягнyться дo l{ьoгo' як дo нaйвищoгo тpибyнaлy,
як .цo нaйaвтopитетнirпoгo ,цxсePелa 3a BиясIIеII-
нями нaйpiзнopiднiIшиx IIитaIIЬ i темних зaгaдoк iз
oбсяry не тiльки чистoгo МoBoзIIaBствa. flo цьoгo
Cдoвникa в пеpllry чеPry нeгaйнo звеpFIyгься всi мoвo.
знaвцi, нaвiть i не слoв'янськi, шryкaroчи в нiм вi.цпo-
вiдi нa питaI{IIя' щo ix y кoxсЕIoгo з фaxoвиx лiнгвiстiв
нaз6иpa.пoся IIe LrаJIo. Tепеp l{o)кнoltry 3 воpoгiвrrarшoi
МoBи' щo BIIеPтO пoBтoPяли .цoшI{yЛЬIIr н1сеIIrтницr
пpо yкpaiнсЬкy IvroBy, дегкo Ivlo)I(ЕIa вiдкpити ту чИ ту
стopiнкy Iстopиvнoгo Cлoвникa й дoвести йoгo пo-
NIш:IКУ, ще й кopисryroчисЬ з aBтoPитетyAкaдемii нaр.
25 - 3.з0зз
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flolyмaнrстинIlr нayки _ rстoPlя' ЛrтеPaтyPa'

Moвoзнaвствo _ зaB]кди гpaloть BеЛикy poЛIO в lra-
цioнaльнiм вiдpoдх<еннi кoэrснoгo нaPoдy' 6o це нa-
сaМIIеpе.ц вoни пpoбyд)IсyloтЬ нaцioнaльнy свiдo-
мiсть ruиpoкиx кpyгiв гPoDraдянстBa' щo lкивyть пiд
BпЛивoМ Чy}Iсиx великoдеp)I(aвницькиx iдей.

МoвoзнaвстBo B IrедеP)кaвEIиx нapoдiв зaB)I(ди
мaлo Bеликe пPизIIaнняйтeплy oпiкy свoгo зaгaJry,
бo стaнoм нaцioнaльнoгo DroBoзEIaBстBa звичaйнo i
мipявся piвeнь нaцioна.rrьнoгo пpody.Цlкеllllя нapoдy'
щo пеPе)I{ивaв..етнoгpaфiuнy дo6у,, i стaвaв нaцiеIo.
Taк сaмo 6yлo Й y нaс, * нaIIIе tloвoзнaвствo (xo.r i
Ilе Bсе висoкoгo стaнy) вiдoме здaвнa' нa пoлi рpaiн-
ськoi лiнгвicтики TpуДvIЛoся 6aгaтo BчеIIиx дoслi.ц.
ЕIик1B' olльIIIих l МеIlIIIиx' щo пPaцIoBаЛи чaстo з
тим гapячим вiддaнням y пpaцi' щo lvlo)I(Ливе тiдьки
y l{е.цеp)кaнoгo l{aPoдy. Пooдинoкi. гa.lryзi yкpaiнськo-
гo мoBoзнaBстBa _ iстopiя мoBи' фoнетикa, rvropфo.
лoгiя, сwl.aДrlЯ', дiялектoлoгiя i iн. _ нa тепеpirпнiй
vaс дoслiдхсенi в нaс дoсить глибoкo, i ми чaстень.
кo мa€мo чим пoхBaJlv|TvrcЯ. тyт нaвiть IlеPед нa-

PoдaМи деP)I(aBЕIиМиI, 3 куЛЫryPoIo BищoIo вiд нarпoi.384 385
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HapеIптi стaнyть теПеp яснirпими нarшi pяснi спipнi
цитaHня 3 МoBaМи свoiх сyсiдi* _.,o,oЁu*oro. бiлo.

tIе 36иPaIrня пoтpi6нoгo МaTеpiялy. I цiлих 9 лiт
(1920_1929) виписyвaвся I{aйpiзI{irпий мaтеpiял _

I laзбиpalro щe 2|2.284 кapтки (дo 100.000 пot lе-
pеднix), ЕIa.ц чиМ пpaцIoBaJIи: Л. Бiлозip, €. Бopoвик,
€ . Boлorпин, Ф. Гaсвський, К. ГpyIпевськa' o. фy-
Iшевськa' М. 3еpoв, Л' КiстякiвcькиЙ, П. Кoвaлiв,
К. Лaзapевськa, М. Лeв, Л. Haзapевськa, o. Haзa-
pевський, Г. Петpенкo, A. Piзник, П. Pyлiн, € . Cмo.
JIинськa' B. Cтaвнистa, М. Cтaнислaвський, М. Tим-
ченкo' М. ХoмичевcькиЙ, C. Якимoвич i iнrпi' Taк
зi6paний б1в (i невпиннo з6иpaвсяй дali) пoтPiбний
Мaтеplял r пpистyПЛенo .цo иoгo Pe,цaryBaнн Я И уКJIa-
дaння 

..Cлoвникa''. I т. лiтеpи A, Б, B yлo)IсиB сa|!I ДLl-
PекToР Кoмiсii пРoф. € . Tимченкo, лiтеpи г' Г' }К

уJIo>|<ИЛvI К. Лaзapeвськa й Г. Пeтpенкo, a лiтepи f ,
Е, €  _ € . Boлorrrин. I-{i oсo6и, кpiьr po6oти yклa-
дaчiв, BvIПИcуBaJIИ нa цi лiтеpи мaтеpiяли Д,ЛЯ вИlrla-
чеI{ня сЛoBoвиBoдy' a ПPaцю Iх yсlх 3pе.цaгyBaB
пpoф. € . Tимченкo. Пеprпий тoм цiсi пpaцi - 6у*-
ви A_}I(, 947 двolллaльтoBих стopiн, iз пеpедмoвolo
нa 5 стopiнкaх i зaзнaченням BеличеЗЕloгo ЧLlcЛa
д)IсеpеЛ нa 16 с. (зaзнaненo iх 365' allе це списoк Itе-
пoвний) _ poкy 1930-1933 пoкaзaBся в свiт пpи-
стyпним Д\ЛЯ НaуI<И й rпиpoкогo кoЛa Пpиxильникiв

PrдI{oI Мoви.
Безyмoвнo, цiеro свoсro пpaцеIо пpoф. € . Тим-

чеI{кo внiс великий вrслaд дo щpaiнськoi нaщи, voгo
йovry нiкoли не зa6yДе пpaBдиBa iстоpiя слoв'янськoi

фiлoлoгii*.. .Iстopиuний Слoвник yкpaiнськoгo я3икa' '
склaдений.Taк Iпиpoкo й пoвнo, щo стoiть. Ira пеp-
IIIoМy Mlсцr сеPе.ц rсTopиЧниx слoвI{икlB yсrх слoB -
яI{сЬкиx нapoдiв. Як кaзaв я Bище' для нarпoгo Слoв.
никa ьи6paнo мaтеpiял iз 365 yкpaiнських дaвнiх
пaМ'ятoк' a це тaкa Пoвa)кнa пpaця' щo ii нe знaloть
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pyськolo й poсiйськorо.
Дyмкa пpo склaдaння Iстopичнoгo Cлoвникa

yкpaiнсЬкoi мoви ПoвсTaлa Дaвнo, _ цiсю спpaBolo
зaЙмaься ще П. }Китецький, нaзбиpaвши ДЛя Toгo
кoлo 12 тисяч слiв, ви6paних iз пaм'ятoк стapoi щpa-iнськoi МoBи. I{iею rк тaки сПPaBoю цiле хйття зiй-
мa€ться 

"Р^oф. 
€. Тимченкo; ще зaМoлoдy зi6paв вiн

6yв кoлo 60 тисяч cлiв, ви6paних iз 34 yкpaiнських
дI(еPел; iз цьoгo мaтеpiялy Tимченкo Ъклaв 6yв
мaлoГo iстopиuнoгo сЛoBникa нaшoI мoви нa Кoс-
тoмapiвськy пpемiIo Poсiйськoi Aкaдемii нavк.

Poкy 1919-гo' кoЛи пpoф. € . Tимченкo 6yв тим-
чaсoвo пpoфeсopoм Кaм'янeць-Пoдiльськoгo деp-
}(aBнoгo yкpa.IЪськoгo yтr i веpс итеTy, 3н oвy 

"иpиrry 
ia

бyлa слpaвa Iстopиvнoгo.Слoвникa yкpaiнськoi
tt{oви. 

-Pектop цЬ9гo yнiвеpситетy, пpoф. i. oгiенкo
poзцoбyв пoтpi6нi нa цеЪеликi.кoiлтй й дopyuив
пPoф. € . Tимченкoвi вс.ro цIo спPaBy' 3a piкЪpaui
BиписaI{o тoдi пoнaд 30 тисяч кaPтoK' гoлoBl{o з..Apxивъ Ioгo-Зaпaднoй Poсiи''. Ha веснi l920 p.. з
П oстaЕIo Bи С ен ary Кaм' янeцьк ий у нiъep си'е' .,Ъдu-
p}ъaв yвесь BигoToвлений мaтeptял Укpaiнськiй Aкa-
демii нa1к, тoптy й пеPедaB йoгo пpoф. ё. Tимченкoвi,
щo веpтaBся тoдi дo Кисвa. I{я кaм'янецькa дo6a
6у лa p eaльI{иМ. п oчaткoМ скл a.цaння Iс.г<-lpичнoгo
Cлoвникa yкpaiнськоi мoви B)Iсе нa ЕIoвих зaсaдax.

IIIе з сaмогo пovaткy Укpaiнськoi Aкaдeмii нayк
пpи нiй зaклaJlaся бyлa ..Пoстiйнa 

Кoмiсi я Д,ля скia-
,цaнЕIя Iстopиннoгo Cлoвникa yкpaiнськoi мoви'', a
нa гoлoBy ii oбpaнo 26. xII. 1918 p. вiдoмoгo й зa-
сJry)кеtloгo лiнгвiстa, дo6poгo знaвця сyнaснoi мoви
пpoф. €. Tимченкa, oбpaнЪ з пpaBaМи дiйс'oгo t{JIенa
Aкадемii. Piзнi пеpеIпкo.ци Ilе ДaBaJIvI3мoги Tимчeн-
кoB1 сBo€чaснo ПpистyпvIТvl Дo систeМaтичнoi пpaцi,
aле B)I(е з l920 poкy opгaнiзyвaв вiн y Кисвi пoЪтiй-386
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слoвники iнrшиx слoв'янськиx нapoдiв, i щo ii o6'ск.
тиBI{o 3 пo.цякolo визнarоть усi.

-Я 
дьa Paзи Blr(e писaB пPo пеPшIий зrпитoк цьo.

Io^J:тoPY:нoгo Cлoвникa (..Дiлo", 1930 p., *. itti  213 тa ..Pгaсе Fi lologiсznе' ' 193l p., 
' . 

kv, в. 2,
c.24|_26.4)', walУюЧv| йoгo великi дoдaтнi .'opo",,
a тaкorr( i йoгo недoстavi. Iз недoстav нaйбiлirпoю
Bвa)IсaIo вiдсщнiсть y Cлoвникy вiкiв ХI_ХIII, aле цевийlцлo IIе 3 BиI{и pеДaктopa: сoB€тсьI(a ьлaдa зa6o-
Рoнилa пo.цaвaти в Cлoвн-икy мaтеpiял дo ХIV вiкy,
yPядoBo Iraкaзyloчи yкpaiнськiй мoвi зaчинaтvrсЯ
тiльки з ХIV вiкy...

Iстopиvний Cлoвник _ це МoЕIyМентaльнa .вi-
кoпoмнa'' пpaця Киiвськoi Aкaдейii нayк. Увесь
yкpaiнський нapoд i вeсь нayкoвий свiт з BеликиМ
I{етеPIIIнняМ чекaли дaльIIIиx томiв цьoгo Cлoв-
никa' як нaйцiннirпoгo скap6y кyЛЬryPИ' але нa ве.
Ликy lrткoДy нaуui, BoIIи не tIoЯBvII|I:.сЯ, 6o сoвет-
:2\уЙ уpяд.зa6opoнив iх... I oце aхс теПеP' Poкy|947-гo в ..Мoвoзнaвствi'' 

т. tv-v с. 5 пoдaеться' щo..Iнститyт пPo/цoB)кy€ po6ory'' I{aд циLr ё,ou'"*o',
ч:PT" пepеpoбляе йoгo для BидaнЕIя' xoч ще Poкyl930-гo Cлoвник 6yв гoтoвиit для дpуку'

Е ynж yYY сЛoBHvIК
ж%жж ПPABI{ичoi

l &'l k&& п,IoBи
s{ъфffi}f,кк

?XР&ffiЖЖЧ*}r дeф*}A
..". ",l#j:,..;:*';jilj' J.$;ii:iI.iill'I""f H:ll.;*,\iil'Н'l'.l*ij; ii;i!
0rll f l. l i ln{oi тana|fio.cll i &e h (nllt 'ft сп!..r

11"fЪill"l.x.i".l.tj.:.]il].i]il^?:]]*Hfi:i.Al'..;'i;.il:T.l.,.,ll;,,lr"';.illni
l'Фщii tx €  сn.{e' }i6'тr{ (Рj( с.осl l.^l. !:nр.{j,rсari {lt*.i.r лl8tяlol тtl-

&?_
$ }Ipaвнинa пapoсть yдyxoвoМy rrситтi кolк.

ЕIoгo нaPoДy Bеликa й пoкaзнa, тolry неМa нiнoгo див.
EIoгo' щo й yкpaiнськi пpaвники вiддaвнa зaЧaЛИ
6yли з6иpaтvlв.vIpalИ пpaвниноi теpмiнoлoгii. Але нa
пoчaткy спpaBa ця Bсе 6улa6iльтл aкaдемiннoro, бo
ЕIе МaJIa цPaктичЕIoгo х(итт€Boгo пpимiнення. I тiльки
з l9l7 poкy' зaPaз )I(е Пo Bеликiй pевoлrоцii, спPaвa
пpи6paлa..PеaльI{иx фoP*, a в-1918 p. yкpaiнськi
iнститyшii в)Itе сиJIЬI{o вiд.ryли 6paк свoеi дo6pе ви-
po6ленoi нa1тсoвoi пpaвнинoi теpмiнoлoгii.

З 1918 Poкy пильнo пРaцIoЮть piзнi пРaвнинi
теpмiнoлoгiчнi кoмiсii чaсiв I{ентpa;lьнoi Рaди тa
Гетьмaнary, a Укpaiнське Пpaвнине Toвapиствo в
Киевi Bигryстилo нaвiть свolo пPaцЮ..Кopoткий мoс.
кoBськo-yкPaiнський слoBЕIик сy.ЦiвниЦтвa тa дiлo-
вoдствa''. Aле все це, як MaЛo нayкoве тa poб.пене
пoхaпцеМ' не 3a.цoBoлЬIIяJIo Bсlx IIIиPoких IIpaBItичих
пoтpеб. Зa спpaвy нapеrптi Bзялaся Укpaiнськa Aкa-
демiя НaУl.< y Киевi.

Aкaдемiя нayк' Bлaсне it Coцiяльнo-екoнoмiч-
ний вiддiл, 27 лютoгo 1919 poкy сxBaJIиB зaклaсти
..Пpaвниuy Tеpмiнoлoгiянy Кoмiсirо'', i з тoгo чaсy
й poзпoнaлaся )квaвa пPaЦя кoлo скдaДaI{I{я пpaв-
tlичoгo слoBникa. Ha пoнaткy в Кoмiсii гoлoByBaB
aкaдемiк iстopик o. I. Левицький, секPетapIoвaB
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|. p'.Чеpк.aвський, a членaМи 6ули: А' Кpимський,
Б. КiстякiвсьKий, М. Paдvен.rсo, o. Хpyцькия,
П. Cте6ницький, B. Aнкaсов, i o. Бl"тoвський. Cкo-
po пo тoмy Кoмiсiя знaчнo пolloвнилaся нoвиМи
ЛIo,ць1!lи й мaлa в свoiм сшraдi бiльrце ДBaд{цяти ПPaB-
никiв-пpaктикiв.

Кoмiсiя зoвсiм пo-нayкoвoМy пoсTaBиЛaсЯ Дo
свoгo зaвдaнtlя Й нaйпеpIпе виcвiiлилa метoдoлoгirо
свoеi пpaцi. Пpaцювa.лa BoIIa Дy)ке.цoвгo, 6o бiльrше
сеМи Лlт: сaмa пoчaткoвa пpaця ii взялa 395 зaсiдaнь
(5.ш.1919_26.III.192l) i  пЬтpетя Poкy чaсy.

flxеpелa, звiДки Пpaвнйua кoмiсiя 6paлa сo6i
мaтеpiял, нaйpiзнirшi.  HaйrIеpпrе _ Кoшriс iя ви-
кopисTaJIa Bсe' щo зpoбши всi пoпеpeднi кoмiсii й щo
JILIшIиIЛoсЯ B Рyкoписaх. flpyге Дхсеpелo _ }I{ивa IIa-
PoДtI1 МoBa' нa якy Кoмiсiя' яснa piu, звеpнyлa вaй.
вaэrснirпy yв,ary,.не тi;rьки ъи6иpanoяи пoтpi6ний мa-
теpiял iз твоpiв IraPo.цIrиХ' aлЪ й пoсилaroчи свoiх
членlв ЕIa селa IIIyкaти пpaвнинi теpмiни.

Нaдзвияaйнo кopисI{oю 6yлa лy**. Пpaвниvoi
кoмiсii Bикopистaти TaKo)I( дaвнi yкpaiнсiкi aкти,
взaгaлi пolпyкaти й с-тapoдaвньoi yкpЪiнськoi пpaв.
ничoi теpмiнoлoгii. Хoч пpaця ця 6уia,цy)ке тяrrtкolо'
aJIе Boнa /цaлa кopиснi нaслiдки, 6o Кoмiсiя знaйrп-
лa кoлo 2000 стaPоДaвнiх теpмiнiв. Пpo це пpaв/ци.
Bo rIИсaJIa вoнa: ..Cвi.цoМo Ми пoBBo.цили в Слoвник
бaгaтo слiв iз дaвньoi rrpaвниvoi yкpaiнськoi мoви,
п{oб з'ясyвaти зв'язoк_сyvaснoI 

.'Ьв' 
з /цaвI{ьolo'

пrдвести п1Д сyчaсI{y пPaвI{ичy Moвy iстopинний
rpyнт i пoкaзaти, яКу сИrly слiв iз дaвньoi .,paвни.
чoi мoви зaxoBy€ сyЧaсI{a мoвa Укpaiни fт як х(oPстo-
Iсo пoMиляIoться тi, щo oбвинyвaчylоть тепеpirпнк;
yкpaiнськy N{oвy' зaкиДaloчи iй Iптyuнi.'o, *ouu-
I{1сTЬ' гaличaнrзM Toщo. A'цэlсе пoкaзy€ться. rцo тi
сaмi слoвa, якi iнoдi, здa €тЬся, тaк piэкyгь нaIIIе зPo-
сiйщен^е^в1х.o. 

' -NIaJIa в yэкивaннi yкpaiнiькa Мoвa щe
пеpe/ц 200_300 poкaми' i тiльки ЬiдipвaвIпи нaс в

/tpyгiй пoлoвинi xvIII в.. o.ц нaшo-i дaвньoi кy.!тy-
pи, oд IraпIoi yкpaiнськoi нayкoвoi МoBи' pyсифiкa.
l1iйнa пoлiтикa Мoскoвськoгo iмпеPiяЛiзмy пpимy-
сvIЛaНaс зa6ути ryro мoвy'' (пepедмoвa.цo слoBникa
tlpaвI{ичoi МoBи' с. VIII).

Taким чиI{oМ' y |922 poцi гoлoвний мaтеpiял
/{JIя ПpaBl{ичoгo слoBIlикa.6ув yхсe.зi6paний. Кoмiс.iя
||pvIсTуrт'LЛa Дo oстaЕII{ьoI Pе.IIaкц1I' нa щo п1Iплo Iи
l36 зaсiдarrь, i кiнuилa цIо пpaцЮ тiльки 13 vepвня
l924 poкy. Bигoтoвленoгo слoBникa Кoмiсiя пеpе-
ДaЛa Нa oсTaтoЧIly фiлoлoгiuнy pедaкцilo aкадемi-
кoвi A. Кpимськoмy, щo ,цy)ке ПoBaх(нo ПoстaвиBся
/(o сBoгo зaBдaHI{я' вiддaвшrи нa те кoлo двoх лiт pе-
/IaктopсЬкoi пpaцi.

Усi сiм лiт пpaцi нaд Пpaвничим СлoвникoМ
|,ЛvIIryЛvI B .цy}ке IrесПpияTЛиBиx yМoвиI{ax. Пpaця
oплaчyBaЛaся Мapтlo a6o Й зoвсiМ Ilе плaтилaся'
Caмa Комiсiя poзrroвiдa € '  щo члени ii ..свolo yпеp.
тy Пpaцю пpoBa,IIили в хtaхлиBих yMoвaх не тtлЬКи
гoлo.цy' 6a й xoлoдy, 6o пpимiII{еIIня Aкaдемii Hayк
yзиMкy не oпaлIоBaнo: Aкaдемiя не мa;ra лpoв'' (пе.
pедмo*a, с. VII). Toмy немa нiчoгo .циBнoгo' п{o Кo-
мiсiя пoтpoxу ry6тlлa свoix членiв: в 1919 poui вмеp-
ли,,нe сBo€Io смеpтrо'' o. Tизенгaвзен i B. Кoлбaсьiв,
в 1921 p. BMеP з гoЛo.цy o. Хpyuький i т. iн.

I нapеrштi '  пo всix тиx неЛIoдськиx теpпiннях.
Кoмiсiя в пoлoвинi 1926 poкy тaIси Bиtlyстилa в свiт
свorо вiкoпolинy пpaцю, цiннy пaм'яткy нaшIoi кyлЬ-
'l.ypи _ ..Poсiйськo-yкpaiнський слoвник пpaвниuoi
мoви'', 228 c' IIетитy в двi rппaльтi, з дpyкapнi Aкa-
;цемii rrayк y Кисвi, 5000 пpимipникiв.

I{e ве;rикoi цiни пpaця не тiльки для спецiя-
;riстiв, aлe Й для кoэrснoгo yкpaiнськoгo iнтелiгентa,
oсo6ливo письмеI{I{икa. Кoьriсiя Ilе склaЛa тiльки
Пpaвниvогo слoBникa, aлe ..Cлoвникa пpaвнияoi
мoви'', це6тo не o6меtкилaся тiльки IIpaBIIичиМи
теpмiнaми, aЛe ДaЛa й тi чaстirпi слoвa, щo пoтpiбнi
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пpaBI{иKoBi B йoгo IIIиPoкiй гPoмaДсЬкiй дiяльнoстi,
4?9"И тим змory не звePTaтися дo iнrпих слoвникiв.
У Cлoвникy вмiщенo тaкoх( силy чyxсoземних слiв
з дo6pим yкpaiнським пеpеклaдonn. нa слoBax пo-
сTaвлеI{o llaгoлoси' a це пpиBчaе aдвoкaтiв.цo пРaB.
дивoi лiтеparypнoi вимoви, Ira щo пpaвники нarшi
IIoBи-ннl зBеPrryти tlkIЛЬrIy yBary, бorк i вoни _ твopЦi
свoеr лiтеparypнoi мoви.

Кoли кaxсeмo Habеnt sшa fаta IibеIIi (rcншэюIсI.I J'Ia.
юrnъ свo1o Оaлю), тo дiйснo нarш i,кpaiнськtltl..Cлoвник
пpaвнинoi мoви'' мa€' Як 6aнимo, нaдзвинaйнo цiкa-
вy iстopiю.

як IIABтIATися
yкPAiHсЬкoi
ЛITЕPATyPнoi
IvIoBи
Eк{" кg&ffiЧЖ&lfl-кsф'#*

Уffi$РeЪry*фfuffiфъr
;ъ fi Тffi tre:к-ырвq*A dЖфffi gs

зnll1l .*ою 
^iтtо.тvр!t 

tnсt ft' nsltроr+ a.^'lоal4fi..o trriч]тll l lIтi ne I{* € '  .
r.r.чi ' l{ зj(n(lltrtфn {1!i l lt.qi i l9l{з i(l i хоlo1.' l $iдзi68' l ю.n з$'! цrхsl хэ.cinl{(.

}ii l]]i i}.'t ':]l ' l l l:,*р.тт'nоi 
дф* я в*laY r'tт ti iьtn iцхnfiUa' l т. {^, lJд!tr!,

#"ф

. .{, Р'uти сBoIo лiтеparypнy мoвy 6ез дo6poгo
Br.цпoB1.цI{oгo нaвчal{ня tllxтo I{е мo)I(е' a тoN{y' I{a зa-

кiнчення цiеi пpaцi, Пo.цaМ iще кopoткi вкaзiвки, з
чoгo сaме Mo}I(нa кopисIluIIе нaBчaтися yкpalIIсЬкoI
лiтеparypнoi мoви. Я вкalкy тyг тiльки вarкнirпе, i тo
.цЛя нaBчaнЕIя l!{oBи лiтеparypнor.*

1. гPAMAтикA

. Гp aМaтик.yнaснaIIисaI lo HеМaлo' aJtе
нe Bс1 Bo11И |{aJIИ нa oц1 BдaсI{е МoBy лrTеPaтyPнy' a
дo тoгo й сoбopнy. € . T и м ч е н к o. Укpaiнськa
гpaМaтикa' ч.ч. I i II, Киiв, 1917 p.' цiннa пpaця. flля
Iloчaткoвoгo нaBчaнЕIя Й Д.J,tя lлкoлиI. o г i € ЕI к o /ц'aB
y 1918-1919 poкaх y Киевi Дв,a BvIДaНIIя пi.Цpyuникa
..Piдне Писaння'', в двoх чaстинaх' щo в Укpaiнi
B)IсиBaвся rro l930 piк. .(o шкiл 6улa BBеденa TaкoЯ(
..Пoчaткoвa гpaMaтикa yкpaiнськoi мoви'' oлени
Кypилo, ч. I _ II, вийпrлo кiлькa Bи.цaнЬ.

* Пpo нeoбхiднiсть нaвraтися piднoi мoви й як оaМе навчa.
"|L|cя я IlИcaB iще в киiвськiй ..Paдi'' ч. l97, l98' 200 i 202 зa 1909
piк: ..Bвiмoся piдноi мoви!'' .Цив. iще мoIо сTaттю ..УкpaТнськoi

лiтеpaтypнoi мoви мyсимo вчитися' щoб знaти'' // ..Piднa Moвa'',
l933 p. '  c.3З_42.
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Мorкнa тiльки пorЦкoдyBaти' щo aкaдемivнa
Пpaвниua кoмiс iя Bикoнaлa сBo €  ЗaBдaння 6ез
тiснilцoi спiвпpaцi з Львiвським ЕIayкoвим Toвa-
PистBol\{. У Гaличинi пpaвниua тpaдицiя в мoвi
тaкoх( збepеглaся' тoмy Ч'щ."iд 6yлo дoбpе пolпy-
I(aти пPaBIrичиx Tеpмiнiв. B Гaличинi дoсить IIo-
rпиpeнi 6yли 

'двa Bидaнця слoвIIикa ,ц-Pa кoстя
Левицькoгo: l. Hiмецьк.o.pyский сЛoBap.вислoвiв
{rPaвничиx i aдмiнiстpaцiйних, Львiв, 18O3 p., с. V_
528, a тaкол( 2. Hiмецькo.yкpaiнськиЙ лpiьнияий
слoвaР' .lPJ^.е ПoпPaвлеце й дoпoвнеЕIе BидaIlI{я'
BiДень, l920 p. '  с.  VII-494.

Я нaвмисне poзпoвiв тyт.цoкЛa,цЦiIп, як тo пo.
Bстaв y нaс ..Cлoвник пPaвничoi мoви'', _ це ПPи-
кЛaд нaписaнrlя йl iнпrих теpмiнoлoгiчниx сдoвни.
кiв. A сЛoвIIики цi для з6iлirшення кyльтypи нaшoi
нayк_o_вoi мoви й мoви лiтеparypнoi.iyхсе iroтpi6нi.
-- 

Ha )KaЛь' кoЛи сoв €тськa влaДa пPkIIIИI1ИЛa..yкpaiнiзaцiю'', 
i цей Cлoвник 6yв зi6opЬнений...

393



0)

t-

s

flля сaмooсsiтk| tI нayкoвoгo BиBченI{Я бyв пiд-
pyяник-I. o г i е н к a ..Кpaткiй кypсъ yкРaинскaгo
]t.зьIкa. Изъ лекцiй пo исiopiи yкpЪ,нёкaгo язьIкa'
Киiв, 1918 P.' 240 с.; poкy 19l9-io ця пpaця ъиЙlллa
4Р-у гим дoIIoBIlеI{им i пеpеpo 6 лeним BиДaI{ няM :..Кypсъ yкpaиI{скaгa язьrкa, 32в с. ,{ля сaмooсвiти
poкy 1926.гo пIoЯBvлIacЯ..Укpaiнськa мoвa'' М. Г p y н -
с Ь кo г o Ta Г C a6 aЛ Д,Иpя.Aледля сaмooЪвiти
.цop-o-слиМ вiдпoвiднirпoю 6yлa6 пpaця B. C i м o в и -
v a .фaмaтикa yкpaiнськoi мoви Для сaМoI{aBЧaнЕIя
тaJ дoПoМ-oгy Iшкiльнiй нayцi' ', 1919 p., виД. 2.ге
1921 poкy. Кopoттпa пpaця' щo весЬ чaс Мa€ нa oцi
Лlтepaтypt{y МoBy' це бyде Iвaн o г i с н к o. ..Piдне
UлoBo ' пoчaткoвa гpaмaтикa yкpaiнськoi лiтеpa-
тypнoi MoB.и' н. I фoнетикa й пpaвoпиc, 1935 p., .'. п
мopфoлoгiя Й cклaдня, 1937 p. Як пiдpyчI{ик .цля
IIIкoJIи й сaмoнaвчal{ЕIя' ця пpaця скpiзьiiiдкpеслIo€
мiсцеве _ гoвipкoве' чoгo 

' 
лiтеpaфpнiй мoЪi вжи-

вaти нe слiд. Чaстинa II цiеi .'pai1i гioдaе влaсне те'
щo пoтpiбнo знaти пpo сBoIo лiтеparypнy Мoвy IIIи-
Poкoмy Зaгaлy. oстaннiми чaсaМи на Ьйiipaцii. вий-
Iпли: Пpoф. П. К-o^ч a л i в. фaмaтикa yфaiнськoi
МoBи' Мrонхен, 1936 p. пiдpyvник длЪ i iмнaзiй;
| lгoФ. B. К a т Р a н. Гpaмaтйкa yкpaiнськoi мoви.
Фoнетикa й мopфoлoгiя. Мaнгaйм, t9+о p., пiдpрник
для стaPIIIих кЛaс гiмнaзiй й сaмooсвiiи; Io..III e -
p е x. фaмaтикa yкpaiнськoi мoви, v. II: склaдI{я.

2. пPAвoпис
Кoли Укpaiнськa Aкaдемiя нayк спoкiйнo

ПPaцIoвaлa' Boнa ьиpoбилa пPaвoIIис' якиЙ i 6ув
уxвaлeниil, i влaдoю зaтвеPд)кений для всеyкpaiн-
ськoгo B)I(иTкy_ 21 беpезня 1929 poкy. Hayкoве Ъвa-
PистBo iм. LL[eвчеIrкa y ЛьвoЬi пpийнялo йoгo
25 тpaвня тoгo )I( poкy, i тaкиМ чинot!{ цей aкaдемiu.
ниЙ пpaвoпvlc сTaB y нaс сoбopним. FIa oснoвi цЬoгo
пРaBoписy Г. ГoлoскеBич склaB . .Пpaвoписнoгo

Cлoвникa'', 1930 p.' ьид.7, с.45L, близькo 40.000 слiв'
aле з нестiЙтlими пPaвиЛaМи писaI{ня 'лyясиx слiв.
Cклaв тaкoх( i o. I з Io М o в Пpaвoписний слoBIIик,
1931 p.' Xapкiв, 580 с., 6лизькo 60.000 слiв, yrкe з тими
I{oBими пoпPaвкaМи (гoлoвнo пpo r' ль) рlя IпкoЛи'
якиx гoлoсIlo дoбивaлoся вчительстBo; цьoгo IзIoпro-
Boгo слoBllикa пеpевидalro Poкy 1940-гo y Львoвi, зa
pедaкцiеIo oл. П a Ir е й к a' aлe зi знaчними мiсце-
виMи пoпpaвкaМи' тaк щo вiн пеpестa" 6yт\пpaBo-
t7ИсI1И|у1 слoBЕIикoМ лiтеparypнoi мoви. A. o p е л.
Пpaвoписниil cлoьllик. Aвrс6ypг, 1946 p.' 272 с.

Caм кoдекс yкpaiнськoгo ПРaBoписy вийrпoв
oкPеМolo кни)KкoIо: Укpaiнський пpaвoпис, Хapкiв'
1930 p.' 103 с., в.ИДalаг.Я ДPyге. Hoвий yкpaiнський
пPaBorIис вийrпoв y Кисвi, 1946 p.: Укpaiнський пpa-
вoпис'  180 с. IПиpoкий BvIКЛaД, ПРaвoписy дaB
Iв. o г i е н к o. Piднe писaIlI{я. Укpaiнський пpaвo-
tIис i oсIroBи лiтеparypнoi МoBи, 146 с., 1933 p.; Iвaн
3 i л ин с ь к и й. УкpaiнсьК|4йпpaвoпис' Кpaкiв,
1941 p.' вид. 4-тe 1943 p.; Iopiй lII . p е х. Гoлoвнi
пPaBилa yкpaiнськoгo пpaвoписy, 1946 p.; Петpo
o к с a н e н к o. Укpaiнський пpaвoпис, Aвrс6ypг,
1946; Iв. o г i е н к o. Hapиси з iстopii yкpaiнськoi
МoBи: Cистемa yкpaiнськoгo пpaвoПисy, BapIпaвa,
1927 p. ' 2 l6 с., _ iстopи.rне висвiтлення щpaiнськoгo
пpaвoписy; Дp. я. P y л н и ц ь к и й. Укpaiнський
пpaвoпис'  Biннiпец 1949 p.

з.  слoвники
Кorкен, хтo зBе се6е письмеIlниМ yкpaiн-

цеM' rvIyсить кoI{че MaТи B свoiй хaтi якoгoсь пiдpyv-
нoгo yкpaiнсЬкoгo слoBI{икa й чaстirп }aГЛЯДaTИ Дo
FIьoгo' 6o без цЬoгo лiтеparypнoi Moви Ilе нaвчити-
ся. Кopисть читaння сЛoBHикiв зaв)кди BеЛикa, бo
вoнo paз-пo-paз дoпoBI{Io€ нalпoгo oсoбистoгo слoв.
никa' зBичaйнo в6oгoгo. Бaгaтo €  BJryчниx yкpaiн.
сьKих сЛiB, яKиx ми oдиI{ вiд oднoгo piдкo пoчy€Мo,
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aЛe сЛoBt|Ик 3aB)к.ци llaгaдa€ Itaм IIpo ЕIиx. кpaщi
нaпIi письMеЕII{иI(и звичaйIro МaлI4 YI; стoлi слo-вни-
I|a' IIИIIIУчVI, Й нaвяaлися 3 l{ьoгo.

.- Бaгaтo кopисти дaс ..Cлoвap yкpaiнськoi мoви'',
зl op;rлa pе.цaкцrя xryPтrалy ..Кiевскaя Cтapинa'', yпo-
Рядкyвaв 3 дo.цaткoМ влaснoгo мaтеpiялy Бopис
Г^p^i'ч е I l  к o,4тoми,-Киiв, 1909 pon^),.* в в.pJ, i ' i
1924 p.o:сy^Cлoвник цей 61в пеpевиДu''й qo'o.pЬEi".
нo. B 1928 p. C. €фpемoв тa A. Hiкoвський .,Ёp.Ъ".
ДaJIИ ЦIo пpaцЮ з .цoдaткaми нoвiпrиx слiв в п, Яти
ToМax-' i це.тепеp o.циI{ 3 нaйкpaщиx слoвникiв.

МенIпi сЛoBники' 
,aле дo6pе склaденi, 6уlуть

тaкi:  М. У м a н e ц Ь.(М.Ф. КЪмapiв) l  A(д. l i i .a)
Спiлкa. C.лoвapь poссiйскo-yкpaинiкiй, tвsз_tвsв,
4 тoми, oдесa-Львiв**, пepeвидaниfт 1924 poку в
Беpлiнi B oднoМy тoмi; €. t и м ч е н к o. Pyсс*o.
мaлopoссiйскiй слoвapЬ' двa тoMи' киiв, 1897,_1899
P.; C:IBaI lицьки-й i  Ф. IIIуМJIЯцський.
Poсiйськo-yкpa.iнський слoBI{ик' Ёiнницo, .цBa Toми'
1918, пеpевидaниЙ y Ляйпцiгy |923 p.; в. ду в -
p. o в с ь к и й. Cлoвник МoсItoвськo-yкpaiнський,
Киiв, l918, 542 с.: o. I з Io м o в. Cлoвник poсiйськo.
1кpaiнськиiт, вид. 3,67s с.: Iнстиryт Мoвoзнaвствa.
Poсiйсь.кoукpaiнський сJIoвЕIик' киiв, tgз7 p. 890 с.

Haйцiннirшиfl сlloвник, щo мa€ B нaс епoxoBe
зIlaЧe}II{я' _ це 

..Poсiйськo7кpaiн 
cькиЙ слoвник'''

IrIo пoчaв BИхoДИTИ з 1924 poкy, склaлa Й видaлa
Укpaiнськa Aкaдемiя нaук у Кйсвi; вийшлo 6 ви-
пyскiв, a дaлi сoB €TсЬкa г.ЛaДa зaбopoнилa цЬoгo
Cловникa. Haд склaдoм йoгo .,puцo.-,' .цесятки
ЕIaIIIих yчеI{иx.

oстaнньoгo чaсy' 1948 p., Укpaiнськa Aкaдeмiя
нayк y Киeвi випyстилa ..Poсiйiькo-yкpaiнський

i Aналiз цьoгo Cловникa пoдaс B. .C. I л ь Т н в ..Мовoзнa-

:"T].] 
|947 p. '  т.  IV-V' .с.  245_255. Йoгo iстopiю пoдaв сaм

b. lр lнчеl iкo в l lеpедМoвl.
i t  Peцензiя в..Зaп. HTlI l ' '  l895 p.,  т.  VIII,  кн.4'  с.55_58.

Cлoвник'', 800 с., 80.000 слiв, peдaкцiя M. Я. Кaли.
I{oBиЧa (пpo цьoгo Cлoвникa див. вище).

Taк сaмo еIIoхoве знaченIIя Мa€ й ..Iстopинний

слoBник yкpaiнськoгo я3икa'' зa pедaкцiсro €. Tиьr.
чеI{кa' Киiв, l930-1931 P. Bидal{rrя Aкaдемii нayк.
Bийrплo тiльки .цвa Bипyски A-)К, .цaJIьIIIi зa6opo.
ненi; нa xсaль' .цo слoвникa I{e дoзBoЛеI{o Bнести мa-
теpiяlry зa ХI_ХII-ХIII вiки, a тiльки пoчинaroчи 3 ХrV
вiкy, a тoплy тpебa кopистaтися з пpaцi И.И. Cp е 3 -
t{ е в с к i й. Мaтеpiaльl дляслoвapя .цpев}IеPyсскaгo
язьIкa' тoми I_III + ДoДaтки' Cпб.' 1898 p.

Пpи вивненнi щpaiнськoi лiтеparypнoi lroви не
o6itттися без слoвникa чy)кoМoвниx слiв; нaйлiпшra
пpaця 6уд.e:.T. Б o й к i в_o. I з ro м o в. Слoвник
чy)кoшroBних слiв, Киrв' 1932 p., 532 с.

. }'o пPaцЮ€ нaд пoхo.ц)KенIlяМ слiв, тoмy неo6--
xiднi етимoлoгiчнi слoBIIики; з IIих ЗaзI{aчy xoчa 6
oцi: П p е o 6 p a)к е Ir с к i й. Этимoлoгическiй слo-
Bapь Pyсскaгo язЬIкa'  1910-1915 P.;A. B ru с k n е r .
S lovnik еtymologiсzny, BapIпaвa, |927_1929 p.;
I. o г i е н к o. )Киття слiь // ..Рiднa Мoвa'', 1935_
1939 pp. Пoвне висвiтлення спpaви й стapптy лiтеpa-
тyPy пo/цa€: I. o г i с Il к o. Инoземньrе элеМеI{тЬI B
pyсскoМъ язьIкъ, Киiв' l915 p.' l36 с.

4. лIтEPAтyPнA nЛoвA
€ в нaс чиMаJIo oкPеМих пpaць.цля виBчеIl.

ня..нaпroi лiтеparypнoi МoBи. ..Увaги 
дo сyuaснo-i y.к-

paiнсЬкoi лiтeparypнoI мoви'' oдени К y P, л o, Киiв
(тpетe BидaIII{я 1925 p.' четBеPте y Львoвi 1942 p.)'
дaс 6aгaтo цiнниx BиясIIeнь. Цьoптy хс слyхсaть i двi
пpaцi oлекси C и н я B с ь к o г o: Пopa,Цникщpaiн-
ськoi мoви, Беpлiн, |922 p.' 150 с. тa Hopми щpaiн-
ськoi лiтеparypнoi МoBи' Киiв, 1931 P.,367 с. (пеpе-
дPyкoBaнo y Львoвi l9a1 p.). .{ля вивuення ск.пaднi
цiннy пpaцю дaв Cеpгiй C м е p е ч и н с ь к и й. Hapи-
си з yкpaiнськoi синтaкси y зв'язкy з фpaзеoлoгiсrо
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Ta cTvIJIiсTуrкoЮ' киiв, 1932 p.' 283 с. Iвaн o г i е н к o
пРисBятиB IrизIсy свoiх-пpaць дЛя.-вивчення нarпoi
лiтеpaтypнoi мoви: Чистoтa й пpaвильнiсть
yкpaiнськoi мoви, пiдpyvник для BиBчення yкpaiн-
ськoi лiтеpaтypнoi Мoэи'.пoпyляpний кypс з iстo.
pичllиМ oсвiт;rенням, Львiв, 1925 p., 21'4 c. Гoлoвнa
oснoBa кo)кнoi МoBи _ тo ii ск.лa.цня. Iв. o г i с н к o
IIaписaB IIIеститolvtoвy Пpaцю ..Cклaдня yкpaiнськoi
мoви'', т. I: Bстщ /цo Bивчення Cк.пa.цнi, 1935 p.' 196 с.;
т. II: Гoлoвнi й пояснloвальнi члени Pечення' l938 p.'
240 с.; т. III. Pечення й йoгo 6улoвa // див...Piднa Мo-
вa'' 1938 i l939 p.; т. Iv_V i VI зaгинyли в PyкoIIисaх
в 1944 poцi. oгiенкo Дaв i двa слoвнИКИ I,IIЯ вИв.-
чеI{Ilя нaIцoi лiтеpaтypнoi мoви: Укpaiнський cти-
лiстичний слoBник' Львiв, 7924 p.,496 с.; Cлoвник
пriсцевих слiв, y лiтеparypнiй мoви tIе в)I(ивaItих,
1934 p., 156 с. oгiснкo )к Bи.цaвaв з 1933 пo 1939 piк
нayкoBo-IIorlуляpниЙ мiсячник .цЛя BивчеI{ня yкpaiн-
ськoi мoви ..Piднa Мoвa'', вийrшлo 81 яислo, aле в
веpеснi 1939 poкy нiмцi зaкpили цЬoгo мiсячникa.
B ..Piднiй Мoвi'' дaнo 6aгaтo цiннoгo мaтеpiялy.Цля
всeбiчнoгo Bивчеlttlя нarпoi лiтepaтypнoi мoви.

.{ля нaвvaння й пiдpyннoгo кopистaння 6aгaтo
дa€ oсTaння пpaця M. I л a p i o н a..Укpaiнськaлiтe.
Paтypнa мoвa'', v. I: Пp-aвoпис i oснoBи.yкpaiнськoi
лiтеpaтypнoi r"roви; ч. II: Слoвник yкpaiнськoi лiте-
parypнoi МoBи' Caскaryн, 1950 p.; гoтy €тЬся ч. III:
Фpaзеoлoгiчний слoBЕIик yкpaiнськoi мoви.

5. читAHня
Читaння твopiв нaIIIих кPaщиx ПисьМeн-

никiв, oсoбдивo стaPIIIиx' зaв)Iсди нaвчa € лiтеpa-
туpнoi Мoви.* Taчитaти тpебa не тiльки лoBлячи сaI\{
змiст, aJIе кollче зBеРTaIoчи уъarу Й нa сaDry мoвy й

* .(ив. пpo цс мolo стaттrо ..Письменник i piднa мoва'' ll ,,Pi,д-

на Мoвa' ' ,  |9з7 p. '  ч.  6, c.  24|-248.

виписyloчи со6i кpaщi в.vrРaз.И. Кpiм цьoгo' веJIикy
вaгy Ma€ читaIII{я етнoгpaфiнIIих N{aтеPiялiв: пi-
сеIlь' кaзoк' ДyN{ l т. lн.' _ вol1o 3aB)I(.ци .цoПoМaгa€
гли6шoмy виBченнIo Мoви. З цьoгo мaтеpiя;ry зaзIIa-
чy хoчa 6 тaке: П. К yл i rц. Зaписки o Io)кнoйPyси,
сП6. '  1856-1857 P.,дBaтoМи; M. Д P a г o N{ aн o B
тa Bo.ш. A н т o н o B и v. Истopиvескiя пЪсни мa-
лopyсскaгo нaPoiцa'  Киiв, 1874_1875 pp. '  т.  I  i  II .
П. П. Ч y 6 и н с Ь К И й. Тpyльr этнoгpaфическo-
сTaTИсTvtческoй экспедицiи BЪ ЗaПaднo-pyсскiй
кpaй, сП6.,  1872_l878 pp.,  с iм тoмiв (тoм V -
пiснi); М. H o м и с. Укpaiнськi пpикaзки, пpислiв'я
й тaке iнrпе, CПб. '  1864 p.; I .  P y.ц ч е н к o. Hapoд-
ньIя Io}GIoPyсскiя скa:lки' I-II вип., Киiв, 1869_1870 p.;
йoгo rrс. Чplaцкiя rraРo.цньIя пъсни, 1874 p.; Б. Г p i н -
ч е I{ к o. Этнoгpaфинескiе мaтеpiaльI, сoбPaньIе Bъ
Чеpнигoвскoй й сoсъ.цниxъ съ нeй ryбepнiяxъ, тpи
тoМи' Чеpнiг iв,  1895' 1896 i  1899 p';  йoгo l l ( .  3 yст
нaPoдy' 1900 piк; Ф. К o л е с с a. Укpaiнськi нapoднi
.Цyми, Львiв' 1920 p.

6. |стoPlя yкPAiHсЬкoi Moви
Хтo хoтiв 6и tли6пe пiзнaти iстopiю нa-

rшoi мoви, тoMy Pa.циМo тaкi пpaцi (пpaць дaвнiпrих
Hе згa.цy €Мo): Б oгy МvI Лo. i  }китецький П.
Hauеpк iстopii лiтеparypнoi рpaiнськoi мoви //"Ук-
paiнa'', 1914 p., кн. 2, Киiв, Мajla стислa пpaця; Iвaн
o г i е tI к o. Кypсъ yкpaинскaгo язЬIкa, Киiв, 1919
p., 328 с.' - BикЛац з iстopинним висвiтленням, бaгa-
тaлiтеparypa; o. [I a x м aтo в i A. К P и м с ь к и й.
Hapиcи з iстopii yкpaiнськoi мoви тa xpестoмaтiя
3 пaпl'ятникiв стapoyкpaiнщини xI_xIII вiкiв, Киiв,
|922 p,; € . T и М ч е н к o. Кypс iстopii yкpaiнськoгo
яЗvlКai встщ i фoнетикa, Киiв, 1930 Р.' Bи.цaI{IIя /цPy-
ге; Iвaн o г i е н к o. Укpaiнськaлiтеpaтypнa мoBa B

}u...вiцi, B.aprпaвa, 1930 p., дBa.тoми _ це ПoBнa
iстopiя yкpaiнськoi мoви; М. к. г p y н с ь l< и tt',
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П. к. Кo в aл ь o B. HaPиси 3 iстoPi iyкPaiнськo. i  1
МoBи' Львiв, 194l p.;Пp"ф. Ц.,Ц. в3. i  Ь. Iстopiя Iyкpaiнськoi мoви, Мrонxен, 1948 p., 136 с. лiтoгpa- i
фoвaниx; Д o p o ЦI к е B и ч o. i Б i л е ц ь к иfl-Л.
Хpестoмaтiя пo iстopii yкpaiнськoi лiтеpaтУPи,
т. I, кн. I, Киiв, 1919 p.; B o з н я к М. Bи6ip текстiв
з iстopиvнo-лiтеparypниM oгля.цoМ' пoяснеI{IIяМи тa
слoBничкoМ, Львiв, |922 p. Киiвськa Aкaдемiя нayк
не/цaвнo зaпoвiлa, щo незa6apoМ вигryскae нoвy Iстo.
piro yкpaiнськoi мoви. Лiтеpaтypy з iстopii нarпoi
Ivroви див. iще вище.

7. тEPlvllнoлoг|чнl слoBники
Hi oдин слoBI{ик' який 6vt пoвний не 6yв

вiн, не Мo)I(е зaст'пити сo6oro фaхoвoгo теpмiнoлo-
гiчнoгo слoBI{икa. oсь тoтwy кo)I(еII фaxiвець кoнче
МyситЬ Maти B се6е пiд pyкaМи тaкoх( i теpмiнo.
лoгiчнoгo слoBIIикa сBoгo ф*y' € в нaс цих слoв.
никiв y)I{е пo.ЦoстaTКy, aJIe я тyT пеPеPaxyro тiльки
гoлoвнirпе. Iнститyт Hayкoвoi Мoви в Кисвi пpи
Укpaiнськiй Aкaдемii Hayк Bипyстив тaкi слoвники,
все Дy)кe цiннi: Aкaд. П. T yт к o B с ь ки fl. Cлoв-
тlикlеoлoгiuнoi теpмiнoлoгii, Киiв, l923 p., 201 с.;
Ф. К a JI И tI o B и ч. Cлoвник MaтеМaтичнoi теpмi.
нoлoгii, чaстЬ I: теpпriнoлoгiя чистoi Nlaтемaтики'
1925 p., 240 с.; oд. К у p И Л o. Cлoвник хiшriчнoi
теpмiнoлoгi i ,  Киiв, 1923 p. '  I44 с.;  Укpaiнськa
aнaтoмiчнa I{oМeI{клaтypa: aнaтoмivнi нaзви, пеpe.
клaденi нa yкpaIнсЬкy lvroBy' Киiв, l925 p., 81 с.;
М. III a p л е М a ЕI Ь i к. Т aт a P к o. Cлoвник
зooлoгiчнoi нoмeнклaтypи: Iraзви хpe6eтниx твa.
pин, Киiв, |927 p., 1'24 c.;M. III a p л ё м a н ь. Cлoв-
ник зooлoгiчнoi нoменKлaтyPи: I{aзBи птaxiв, Киiв,
1927 p.,63 с.; Poсiйскo-yкpaiнський слoвник пpaв-
ничoi МoBи' гoлoвний peдaкTop A. Кpимський,
Киiв, 1926 P. '  228 с.;  B. Дy б p o B с Ь к и| l .  Poсiй-
ськo-yкpaiнський технiчний слoBIlик' вид, 2-ге,

ttиiв, 1926 p., 102 с.; T. C е к y н д a. Hiмецькo-poсiй-
ськoукpaiнcькиil сЛoвI{ик теpмiнiв з o6сяry мехaнi-
ки, Киiв, 1925 p. '  40 с.;  I .  Tp иx ъилi в тaI.  Зу 6-
к o в. Слoвник теxнiчнoi теpмiнoлoгii, Киiв, 1930 p.;.Г. T y p к a Л o i B. Ф a в o p с ь к lцtт. Cлoвник
'геxнiчнoi теpмiнoлoгii' т. I' 1928 p.; I. IП е л y.ц ь к o
.гa T. C a.ц o B с Ь к и й. Cлoвник технiчнoi теpмiнo.
.l loгir, 1928 p.; Cлoвник бoтaнiчнoi нoменклaTуpLl,
Киiв, 1928 p. (скpiзь пo.цaнo IlaзBи й пoзaзнaнyвa-
Iro мiсце зaпиcy); }. П 

" 
Л o Il с ь к и ft. Cлoвник

llPиPoдIrичoi теpмiнoлoгii' 1928 p.; Cлoвник Мe.цич-
tloi теpмiнoдoгii, Укp. Aкaд. нayк, 1936 p.; М. P o -
3 е нTaл ь i  П. Ioд и н. Кopoткий фiлoсoфський
слoBIIик'  Киiв, 1940 P. '  319 с.;  B. К P a М a P e в.
с ь I( и й тa iн. Пpaктинний слoвник lrедиvнoi теp-
мiнoлoгii, Хapкiв, 1931; Cлoвник фiзиuнoi теpмiнo-
;roгii, Укp. Aк. нayк, Киiв, l93l; Cлoвник ъиpo6ни-
voi теpмiнoлoгii, Киiв, 193l p'

Bийrплo бaгaтo теprvriнoлoгiчних слoвникiв i
lIOзa цими. oсь гoлoвнiIшi: Iвaн o г i е н к o. Укpa-
iнськa гPalvlaтичEa теpмiнoлoгiя: Iстopинниit cлoвъlик
yкpalнськorгpaмaтичIlo]Т9Pylнo.-чll3.^tIеP€.цМoBoIо
lrpo iстopirо РoзBиTкy ii // .,Зaп. HTITI" в Кисвi, кн.
l i 4 i oкpеМo' 1908 p.; B. B a с и Л е н к o. oпьrтъ
.гoлIсoвaгo сдoBaPя нapoднoй теxIIическoй теpминo-
.ltoгiи пo Пoлтaвскoй гy6еpнiи, Хapкiв, r902 p.; Дp.
мед. M. I a л и н. Cлoвник poсiйськo-yкpaiнський
мeдияниЙ,Киiв, 1920 p., c. 144;B. Л е o II т o B и ч
.гa o. €  ф ,'o в. Рoсiйськo-yкpa.iнський пpaвни-
чий слoвник, Киiв, 1919 p.; Д-p мед. М. Г a Л И II'
Mедиuний лaтиI{ськo.yкpaiнський слoвник, Пpaгa,
l926 p.' хII + 304 с.; Apхiепискoп I л a p i o н. I{еp-
кoвний слoBllичoк, Хoлм, |942 p.' 24 с.; Iвaн | л ь.
tI  и ц Ь ки t l .З a н к o B и ч. Hiмецький тayкpaiн-
ськиtт вiйськoвий сЛoвIlик, Беpлiн, 1939 p.' 504 c,;
Йoгo хс. Hiмецький тa yкpaiirський леiyн cькиtт
слoBIIик' Беpлiн, 1939 p.' 2o5 c.: oленa К y p и л o.
|/l 26 - З-З033
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Poсiйськo-yкpaiнський сдoBIIичoк медиvнoi теpмi.
нoлoгii, Киiв, 1918 p., 31 с.; Д-p Зинoвiй Л и с ь к o.
Музияниil сЛoBIlик' Cтpий, 1933 p.' 165 с.; Д.p мeд.
Q. Л y к a с е в и ч. Aнaтoмiчний слoвник, Львiв,
1927 p., 48+7| с.; Д-p М. Ч a й к o в с Ь к и Й. Cиc-
Tе!{aтичIlий слoвник yкpaiнськoi мaTеМaтичI{oi теp-
мiнoлoгii, Беpлiн 7924 p. € . Ч и K a Л eн к o. Poсiй-
ськoyкpaiнський сiльськoгoспoдapський слoвник'
Пoде6paди ' |927 p., 63 с.; Иoгo xс. Лiсoтехнiчний
сЛoвIlик' 1928 p., |37 c'*

8. Б|БлloгPAФIя
.{ля вивнення yкpaiнськoi мoви Ilaписaнo

в)I(е тaк 6aгaтo нaйpiзнiIших пpaць' щo стaЛи пo-
тpiбнi 6iблioгpaфiчнi пoкaхсчЪки iх. Пoкaэкчик
yсьoгo нaписaнoгo пo l9l8 piк дaв I. o г i е н к o
в свoiй пpaцi ..Укpaiнськa мoвa: 6i6дioгpaфiнний пo.
кa}I(чик лiтеparypи дo BивчеIlIlя yкpaiнськoi мoви,
пoPa'цник стy.цеI{тaM' r{ителям i всiм тиrvr, xтo бaяtaе
нaйкpaще BиBчитисЬyкpaiнськoi мoBи'', Киiв, 1918 p',
88 с. Пoкa}кчик лiтеpaтypи пo 1929 piк дaли:
Л. I .  ч е p в i  t l  с Ь к a, A. г.  ! ,ики й. Пoкarкчик з
yкpaiнськoi мoви, Хapкiв, r929_1930 Р.' 290 с. .{ив.
iще: € . П ел е н с ь к и й. Бiблioгpaфiяyкpaiнськoi
мoвoзI{aBчoi бiблioгpaф11" || "Piднa Moвa", r934 p.'
ч.3,4,6 '  7 i  8.

oце нaйгoдoвнirпе для BиBчеI{ня yкpaiнськoi
лiтеparypнoi мoви. Пpaць стapIIIих' a тaкo)к пPaць
3 oкpемих гalryзей мoBи я тrт I{е пoдaBaB, бo тo вэке
пoтpi6не фaхoвим мoвoзнaBцям. Бaгaтo пoтpi6нoi
лiтеpaтypи пo.цaнo вище в цiй книхсцi пo piзниx
lltlсцяx II.

Irъr"g.Ж Е IIPAIIя ;ь
x ъ * ъl ..PIДЁoi мoви, :9

l ъ {. e,F Y gnР&ЖE ,'9
',Рfi&rgфТ cъ&ф8}&'' 'Ё

з сAдilA N.г.Jl lо?l 

'oiY 

i l.xвniorя i a.l i l, l*l i ' i^пйаnrrrсj ] 5

llii.lц}jlli.l1 j:ft i:lifl Тl',.i"*li.::"i:'",^.нi;lillj:'<
ililjjl"*iжr# ";*'iТ;}J''l':xiiir*Тf#li: *н-:lil l$,l] l E
y з4rо'о*Yildr poJь|ф цld.*.g! ul. е п oочlтrrl, l .rY6д фl^l.Yi|.Р 

' 'Е :
lеirхцi YB.lnо nt рnlihdY^jtr 

,..P(ll 
t

ч .l."j|..]:].l j.]-.:р:\:']:,tj:.l:lY::J i:::.'5.:: :.-:]x:*:: .:)lJ.Т. * i1""'*li,lli-':a;i;H;,'iliil,l:,tiil",:::';;liffi ' ::x::'i;x'l:ii l.":.";:
# & 

l.Jl nrr.{l чrftf, |rе !na..i nNninnil rтдr! !! {t i n.q sl'oln !. liv.c.

fЬ

йB сaмим IIoчaтIсoМ 1933 poкy IIoяBилoся в
l}apruaвi (з Baсилiaнськoi дpyкapнi в }I(oвквi) пеp-
rltс числo lrayrсoBo-пotryляРIloгo MoBo3llaBЧoгo мlсяЧ-
ltикa ..Piднa Мoвa", _ пoтoМy ElевпиtIIIo' мiсяць-
y-мiсяць, сiм лiт Bиxoдив )кyPIrаJI, скpiзь сirочи свoi
piднoмoвнi iдеi. Piднa МoBa _ гoЛoвнa пiдвaлинa
/{yхoвнoгo rr(иття кo)t(tloгo ЕIaPoдy' a ii лiтeparypнa
мoвa _ пoкax(чиI( сv|ЛItTa Bисoти кyлЬтyPи нaцii. У
traс стaн лiтеparypнoi мoли нiкoли не 6yв нopМaль-
llий: нaйpiзнiIпi пpи.rини вrтyтpiIпньoгo i зoвнitпнь-
()гO пoxo.ц)кеI{ня зaв}I(ди зaшroPo)кyвaли poзвiй цiсi
мoBи ще в ii пoчaткax, a гpy6a силa суciдa-пеpеl\{o)к.
tlя yBzuKнo ЦИЛьЁГYBaJIa. щoб мoвa ця нaле)Kнo IIе Poз-
ьиrrулacь. Чеpез це твoPення лiтeparypнoi yкpaiн.
ськoi мoви нiкoли не виxoдилo дaлi пoзa oкpeмi
<rсo6и, чеPе3 це o.цнiсi пpoвiднoi дyМKи нa це B rraс
lriкoли не бyлo.

..Piднa Мoвa'' пеplпa вiдкpитo й гoлoснo скoн-
кpети3yBaлa piднoмoвнi oбoв'язки нapo.щy, Boнa- IIеp..
tшa Bкaзaлa, щo це _ нarшi o6oв'язки. ..Piднa Moвa''
IIеPIIIa не пo6oялaся вiдкpитo й гoлoснo скzЦraти' щo
Irapoд, який не мaе спiльнoi лiтеparypнoi мoви, _ тo
llедoзpiлa нaцiя. ..Piднa Мoвa" пеPшIa пPoгoЛoсиЛa
спaсеннi й неo6xi.цнi, як пoвiтpя лloдинi, гoдoвнi зa-
сaди нarпoi лiтеparypнoi мoви: l). HaIпa лiтеparyp.402

* Пpo медиvнi слoвники диB' щe..Piднa Мoвa, '1939 p. u.5,
c.2З7-2З8.
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нa мoвa l{yсvrTЬ 6ути o Д II a; 2). Boнa мусить 6уи
с o б o P Ц aдЛя всiх племен yкpaiнських,.це б Boни
не пpoхсивaли!

3a сiм лiт свoеi пpaцi ..Piднa Мoвa''.цалa HaIIIoIvfy
гPoМaдяIrствy кiлькa сoт цiнниx стaтей нa нaйpiзнitпi
теми нaпIoгo MoBoзнaBсTвa' a сеPе.ц них 6aгaтo
кеpiвниx тa пpoвiдних зaсa.цIlичoгo зIIaчеI{ня. Кpiм
цьoгo' пpи ..Piднiй Moвi' ' lal<ЛaЛaсЯ..Бi6лioтекa
Piднoi Мoви' ' ,  щo Bипyскaлa oкpемi piднoмoвнi
пpaцi гoлoвIlo пPaктичIIoгo xaPaктеPy' кorrче Irе-
oбxiднi кo)кIroМy, хтo xoтiв зF{aти свorо лiтeparyp-
нy мoBy. B нiй rrсе в.ИхoДИЛa й rшеститoмoвa..Cклaд.
ня yкpaiнськoi мoви'' пpoф. Iвaнa oгiенкa.

Пoвoлi, aJIе нeBпиннo гoлoвнi iдеi ..Piднoi Mo.
ъи,' лlиpились пoмirк yкpaiнськiм гPoмaдяIIствoМ'
пPo Iцo сBrдчиJrи сoТн1. пPиxиJIьttиx лисTrв пеPедtIJlaт.
никiв Ta ПpИхИJlЬникiв 3 yсьoгo свiтy. Листи цi зaв-
хсди пiдтpимyBztли Pедaктopa нa дусi, i тo влaсне
ьoни gatт6iЛЬшI спPичv|tlvlЛvlcя дo тoгo' щo 

..Pi.цнa

Moвa'' ЕIе пPипиI{илa пepедЧaснo свoгo iснyвaння...

***
Tiльки сiм лiт (1933-1939) пpoiснyвaлa .lPi.цнa

Мoвa'' _ сiм дoвгих i тяхских лiт, _ aле пoстaBЛеI{е
сoбi зaв.цaнIrя викorryBaЛa чеснo. Пpaцroвaлa в yкpai-
нськиx yМoвиI{ax' aJIе тIе лякaloчись тих безпеpеpив.
I{иx пoгPoз, якi cиla"лисЬ нa Pе/цaктopa ii з 6aгaтьox
бoкiв.

Hе.цoля ця зa6pa"lтa 3 цьoгo свiry 6л. п. .(oминi.
кy oгiенкoвy (див' ..Paз 

дo6poM нaЛите сеpце'' в
..Haшiй Кyльrypi'' кн. 5 зa 1937 p.). Pедaктopoвi пo-
гPoжyвaIIo BисиЛкoIo з Пoльщi, a йoгo пеpекJIa.ци
БoгoоrFхбoBих кI{их(oк пoлiцiя ПaЛvшIaнa Boлинi пpи
дoпoмoзi тиx, щo ПpикpaIIIеFIi зoлoтими митpaми...*

* Ди". пpo цe сTaттю .,Бaгатoмoвнa кoфiскaтa' ' ,
Мoвi ' ' ,  l938 p.,  ч. 4 '  с.  l87-190.

l lpоф. ,Д-p Iвaн oгiенкo (* 2/|6 сiчrrя l882 P.), pедaктoP"Piд-
iuii й".". тa "Harшoi Кyльтypи.', пoбopник гaслa: ''.(ля oднoГo..... ..".p*i 

_ oдIra лi'Ьpuiypнa мoвaЪ oдин пpавопис!"

Aде зa oстaннi poки пoчaJlиcя Й paдiснi пpoяви

в trpaцi ..Piднoi МoЬи'': сoтнi листiв вiд uитaнiв зa-

lroBI{Ioвaли' щo вorrи нarшi piднoмoвнi гaслa дoбPе
poзlтriroть, cпpиЙнялиix i пoнес1ть y )Iсиття. Пoчaвся
.й 

пЪвiлoний пеpехiд зaxiднoyкpaiнськoi пPеси нa

в сеyкp ai Ir сЬкy лiте paтyp нy М oBy' fr Q ЯвИJIИС Я м oлoд1
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пoети' щo стaJIи IlуIcaTуI сoбopнoю l,toBolo' a цe Bсе
пiдб4дьoploBzlлo Pe.цaктopa й йoгo спiвпpaцiвникiв
дo дaльrпoi, щe пильнiIшoi пpaцi. 3дaвaлЬся, всi нa-
P:Fтlп-е-Pекo.IIaJIиcя,яrcyнe6уtеIII{yпPaцюBипoBHIo€.Piднa МoBa'', щo цf -цРaця-rrе йдЬ нЪ мapнo.

Bплив ..Piднoi М9jц'' нa лiтеparypiy мoвy Гa.
JIиIЧиIIа.уI й yсiеi 3aхiднoi Укpa.iни 6yi пoiсЬiиЙi ёутль-
ний. Haйпepurе,вiдryкнyлЬся мo.iсiдь, i пo цiлiй Гa.
личинi пoтвoРиЛa "Гypтки Плекaння Piднoi Мoви'
3a тим стaтyтolьl' Я'rк tlotaЛa йoгo .Piднa Мoвa''
l.936 poкy. Мoлoдь y свoix )к,PЕ:UIaх i писaнняx явнo
й piIшyнe пеpейпrлa нa нoвy лiтеPaтrpнy мoBy' a 3a
неro пiцrли й стapIшi. [ тpaпилoсгне6рйе тyлo: Гa.
JIуIчvI|1a тaки зaлaмaлacЯ. й пpистaлa дo сoбopнoi
лiтеpaтypнoi мoви!

- .... Мy*y тyт пРилIoдIIo згaцaти' щo 
..Piднiй Мoвi''

vI |I BЦtaННям зaB)I(ди щrPo дoпolиaгzula Дpyкapня
o. o. Baсилiян y }I(oвквi, i мaтеpiяльнo пЬЪтiйнo
йшлaiЙ нa PFсy.

Ta не тaк сI(дaлoся' яI( .6azкaлocя. B веpеснi
1939 poкy B1gчlaвy взялиrriмцi, й вiдpaзy зaкPиЛи
мiсячники "Piднa Moвa' тa *Haпra.Кyilьтyfra" 

з
ixнiми BидaвництBaми, i гoтoBе дo в'xo,fry 82,iислo..Piднoi Мoви'' B)I(е I{e пoяBиЛoся. Гaлцчуllлt зaЙня.
ли сoвiти, i в )Кoвквi зaгиЕyлo не тiльки 82jе числo
"Piднoi Мoви", aле й злorrсёне 83-с, зi всiмa цiнни-
ми PyкoписaNIvI, a B тoмy й пpaцi пpoф. I. oгiеrrкa:
"Бeзпiдметoве pечеЕIItя- тa "Укpai'Ъь*ий нaгoлoс.,
для якихдoвгi poки з6иpaвся мaтеpiяlt. B "Бiблioтецi
Piднoi Мoви' незa6apoм мaлu 6yiипoявитися тaкi
B,{сe BидPyкyвaнi пpaцi I .  oг ieнкa: l .  Cклaдня
yкpaiнськoi мoви, тoм III: Pечeння й йoгo 6улoъa;
2. .Укpaiнськиf,l лiтepaтуpниtl llaгoлoс; 3. )Itиття
слiв, етимoлoгiчнo-сёмaнiичнi Нapvlckli 4. Cлoвник
мoвlr "Кo6зapя' i 5. Cтилiстичнo-сйнтaксичнi fla1И-
си. Усi цi видpyкyвaнi пpaцi diльrцoвикvl ПoIIaлуIlIvI
Pa3oм 3 цrнIIи}rи Pyкoцисalии.406

Увесь чaс зa 1939_1944 Poки BедеIIo нaстиpливi
кJloпoтaння, щoб нiмецькa влaдa дoзBoлилa видaвa.
ти "Piднy Мoвy". I тpи paзи Bлaдa дoзBoЛяЛa' aЛе
вимaгaлa дo6ути ще Дoзвoлy й вiд "Укpaiнськoгo
Bидaвництьa". BидaвIIицтBo тoдi дoзвo ЛяЛo' aJIe
виI\{aгaЛo писaнoгo дoзBoЛy вiд нiмцiв. I нaнoвo
склaдеI{е в)ке в Baprшaвi 82 числo ..Piднoi Мoви''
дoвеЛoсЯ PoзI(идaти. Taк сaмo чoтиPи PoItи пPoлe-
,кaпa "ГPaмaTу|Kaрpaiнськoi мoви' Iв. oгiснкa, алe
видaНa He 6уЛa, i вiдpoдлсенi рpaiнськi шкoди нa
Хoлмщинi тaк i Irе мaли пiдpyrНИIсa ДgIЯ BивчеIlIlя

рpaiнськoi мoви.
Haдiйrцлo лiтo 1944 poкy. Hiмцi сидoro еBaкyю-

вaли i Xoлмщинy, aде 6i6лioтeкy fl apxiв цPoф.
I. oгiенкa BиBезти з Baprпaви зPeкдися' й тaм зa-
гиrryв нayкoвий lvtaтеpiял ддя видaBництBa ..Piднoi

Мoви" тa "Harцoi Кyльrypи". 3arиыулtт тaкi гoтoвi
дo дPyкy пpaцi [в. oгiенкa: l. Cклaдня yкpaiнськoi
IиoBи, т. IV-V_VI; 2. Укpaiнськa лiтеparyPlla BимoBa;
3. Iстopiя yкpaiнськoгo ,цРyIсaPстBa' тoми II_VI;
4. Мoвa yкpaiнських ДyI.{; 5. Гpaмaтикa }roви
Тapaсa [Певненкa; 6. Мoвa Mетpики Литoвськoi
xlv-xvl вiкiв; 7. Moвa IwoлдaBськиx гpaмoт ХIV-
ХVII вiкiв; 8. Iстopiя yкpaiнськoi мoви, .цля якoi
бyлo зiбpaнo пoIIaд пiвlдiльйoнa кapтoк' виписoк iз
нaйpiзнiIшиx стaPoдaBнix дrсеpел.

Cьoгoднi, oгЛядaloчись нa цей тяlrский теpнtlстvrЙ
цrляx "Piднoi Moви', спoкiйнo мo)tснa скaзaти: 3po6.
леtlo Bсе, щo 6yлo в сидi дro,цськiй' щoб чеснo й дo.
стoйнo стoЯти нa стopoхсi слoBa. Пpaцro дoкiн.rить
ЕraстyпIlе пoкoлiння.
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веPIIIкa свoгo сyчaсIroгo PoзBoIo' пiзнo тoМy' щo зa
oстaЕIlll двrстi лiт свoгo )Kиття вoнa нiкoли Ilе знaЛa
вoлi, й зaвсiди IloсvlЛa нa сoбi нaйтяrкчi вoporкi цен-
зypнi кaiлaни, як -нi oдЕIa мoвa в свiтi. I{ензypнi
poсiйськi  YДaPИ |720, |847, 1863, 1876, lss l ,  1въ2,
1894, l9l4, 1933 i iн. poкiв .цoruкyльtlo 6или gaule
слoвo й сильнo TaNIуBaJIvI йoгo poзвiй. A вiд 1933
poкy пilпли нoвi o6межеIII{я PoзBoIo нaпIoгo сЛoBa'
o6мехсeння дoruкyльнi й paзяvi, o6мелсення змiсry
пис;lI{ь' aде вll(e зa l{oвolo..демoкpaтиЧHolo'' етикoro, :
пiдсryпнi, неписaнi... o6меxення лyкaвi й стparпнi,
якиx свiт I{е чyвaB i нe 6aчив...

Aле yкpaiнський нapo/ц _ це в)I(е дoзpiлa нaцiя,
дoзpiлa нaйбiльIпе сaме в 6opoтьбi 3a свoIо лiтеpa-
тypнy мoвy. Toмy всi цi yдapи oбеpнyли yкpaiнськo-
гo .цyхa в неп.o6opнy кpицIo. Укpaiнський нapoд pкe
пPиpo.цнo зpiсся 3o свoсIо лiтepaтypнolo мoвoro, i вrке
нiкoли вiд неi нe вiдсryпить. П. КyлiIп писaB 1882 p.
y..Хyтopнiй пoезii ' ':

ПIсЛяМoBA

o слoвo piдне, _ ти стoiцr нa чaтi
Пpeдкoвiкoвих пaм'ятoк святинi
B яснiй 6лиск1^liй хеpyвимськiй шaтi,
Як меч oгнeнний, в нarпiй Укpaiнi!

ътЕr:дgt#Jч,Ж#&фffie
. 

l|hU. nP.iпi{ !l|!r i iтt']1,Y!(. A!n. lo R €р{!.. .(rr. сf!.Ф'.iо flojsсф.
фl,вc 1'0A!i, цo |l ..!, l!nl lsl{.гi tоni nko.sl ..

r!яl ц,iтчrl| rjp!}| qcllYJnl rlф.\rt{'
l lcxJ{, i l i  IoсЦrr i i  r j i l l .  |72!,  l*47, l66|, It?6, l8+|'  l3e' .  lEs+. t l l+'  lо!f  l  lП,
}.(' i r.u'lt ldя. {n.n n.0 € .^.nс 

' '.n.rn. 

т.,яt0.п i!ф p5l6ni.4.i} lo!' !о{t

x.Unr 
'$ьтI 

ntr.Д\.* 
'*j 

Jl Nф i.Ф'rгnф (,fЛ(ф' _ пll i l.@ni. n.on
.! i rв i  i  .тяr l{n|. l i l t  r i rr  Пf rtt . .

Зa ХIХ i ХХ стoлiття yкpaiнцi, як нaцiя, B|4ЛИ.
J1|4сЯB oкpемий зaкiнчений тип, i тolvry Мoxсyть rraBiть
чaстиIlllo BтPaчaти свolo мoBy' _ яK це стaлoся' сI(a-
л(еlvlo' 3 rpЛяtl.ццяМИ' _ aJIe сBlдoMиМ IIaцroнaльЕIиМ
тиIIoМ вoЕIи пoзoсTaнv.I.Ься нaвiки.* Це гли6oкo
вiдvyв Iвaн Фpaнкo, i щЬ l7 беpезня 1883 p. вiшryвaв:

Рoзвивaйся, ти, висoкий дyбе,
Beснa кpaснa 6yлe, _
Рoзпaдyться пyтa вiкoвii,
Пpoкинyгься лroдe!

Poзпaдyться пyтa вiкoвii,
Baжкii кaйдagц, _
Heпo6iдrкенa з^ими вopoгaми
Укpaiнa встaнe!

Bстaне с^aвнa мaти Укpaiнa
Щaсливa i вiльна,
Biд Кyбaнi arк дo Cянy piнки
oднa нepoздiльнa!

У вiкoвiчниx yкpaiнськиx. змaгaтIняx.з Мoсквolо
ltPaB.циBy IIyгЬ r для тIaPo.цy' I F\JIя IIaшIoI мoBи Bкa.
:}aв ще в ХII ст. BeликиЙ Киiвський кIIя3ь Iзяслaв
Mстислaвoвив (1146-1154), велиuнo й стaнoBчo
скaзaвIпи I(нязIo Iopiевi BoлoдиrvrиpoвиЧy Cyздaль.
ськonДy (1090-1157): ..Клaнясмoсь тoбi! Tи нaм 6paт,
.а-Лe йДИ y свiй Cyздaль!''

Пoстaння щpaiнськoi лiтеparypнoi rvIoBи, МoBи
сodopнoi й деpхсaвнoi _ це пPaB.циBе Bеличrrе чyдo
ХХ вiкy, бepyuи н.aув,atу тi неймoвipнi пеpеIпкoди,

* в. Б. A нтo I l  oв иu. Tpинaцioнaльнiтипинapoднi(yкpa-
Trrцi, poсiяни й пoляки) // ,.Пpaвдa' ' , l888 p' '  грyденЬ' Львiв, a
т.aкorк..Pyслaн'' l908 p., ч. 64' B пеpеклa,Цi нa нiмeцькy мoвy: Drеi
nаt ionalе Volkstypеn, див. . .Ukrainisсhe Naсhr iсhen' ' ,  19l5 p. '
ч. 58-60, Biдень; М. К o с т o м a p i в. .(вi pyськi нapoднoстi //
..oснoвa' ' ,  l86l p.
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якi цьoмy po6ИЛa й po6ить poсiйськa oкyпaцiйнa
Р]ад.a свoiми цензyPItими скopпioнaми тa piзними
Мaкiявелiвськими 

_Ilеpеслiдy.вaннями. 
Пt'oфесop

слoв'янoзlraBстBa Хapкiвськoio yнiвepси"ф fi".pЬ
Лaвpoвс-ький ( 1 827- 1 ss6), рpafнець, pirшyre зaIIеB-
няв свoiх с.гyxa.riв. нa виклaдaх, щo 

..yкpaiнський
нaРoд не BиI(y€ сo6i лiтеparypнoi мoBиi', i щo 

..нiкo.

1и нe бyле yкpaiнськoi лiтеpaTуpИ'',* Пoмилився
JIaBPo^BськИЙ, _ тaкe чyдo тaки стaЛoся: пapaлiтик
oэrсив i нiмий зaгoвopив!

Bopoги сarvroстiЯнoсти рpaiнськoi мoви зaзIIa.
чУв.aлуI poзбиття ii нa oкpeмi гoвipки, й злopaлo
laПvlтув,aJlk7: ...(е еднiсть цiе'i lvtoви' щo витвopить
yкpatнськy лiтеpаrypy? Чи rrе Poзпaдеться тa iiте.
p1тyPa нa Pяд лpiбних.пpoвiнцiяльних лiтеparyp нa
мlсцевиx лсapгoнaх?''** АJIе yкpaiнський iвo!Ъий
дyх €дtloсти 6yв cильнirпий, i*Ъy'-o.я, i стaлoся
чyдo нaд Чta|и'И: BитBoPиЛaсЯ' oДНa лiтеparypнa сo-
бopнa yкpaiнськa мoвaГ

oглядaro.rи pетPoспeктиBIIo тисячoлiтнro rц,ть
PoзBoIo yкpaiнськoi лiтеparypнoi мoви, сaм сoбЬю
плиBе B lvtене 3 сеPця чyттевий вiprш пpo Bсе пеPе-
)I(ите

TЕpHИсTиM I.II^ЯxoM
Ъopи,raсь вiки Укpaiнськaя Moвa
I пoтoм, i кpoв'ю i^poду,
Як дaP найсвятiIциfl вiд вiчнoгo Cloвa
Ha зopяне Iдaстя тa згoдy.

A вoрoг лyкaвий все к^aв пеpецIкoди'
t'сe стaвив poзвoевi тaми' _
Пoз6aвив вiн Cлoвo плiдноi свo6oди
I сiяв незгoдy мiпt нaми.

* ..Cлoвo'', 1862 p., ч. 16' Львiв.i| 
-.Пeтepбypзькa Aкaдемiя Hayк в

yкpaiнськoгo слoвa, Львiв, l905 il. ст.

Ъ вi,rьнoi piнки не спиIlятЬ тирaни'
I мчить вoнa чистa й вeсeлa, _
3лaмалa кайдaни, зaгoiлa paни,
I спaла iэ Cлoвa oмелa!

A Piдная Moва' як сoнЦе пpечистa'
Як пеpли яснi тa кorптoвнi,
Bеличнo всмixнyлась paзкaми намистa'
ЗiйIпla нaм' як мiсяць y пoвнi!

Biкaми гopi.ltи пoлyм'янi гopнa,
f,lapoл чaTyвaв пpи кoвalri, _
И скyвалaся Moвa, дepжaвнa й сo6opнa,
B Iшoлoмi з крицевoi стaлi!

I дoки 6pенiтимe Рiднaя Мoвa
У твop.riм poзвoi тa в силi,
Рoстимe нaм дo^я' тРaвa мoв IIIoвкoвa'

Moв нarцi пiснi oр.loкpи.rri!

Cлoвo, як пopoдiння,{yxa, 6езсмеpтнe, й немaе
сvlЛvr |la йoгo знищення. Пoчaлaся yкpaiнськa лi-
теPaTyPнa мoBa B Х стoлiттi, вiднoвилaся в пoлoвинi
ХVI вiкy тBoPчим д)IсеPеЛo}r' IIoлoхлиBo ъиЙ:шlлa нa
piвне зa КoTЛяpеBсьI(oгo' a Дaлi Bсе зPoстaлa й
6iльulaлa, f,l зalаaЦIиx нaсiв пеpетBoРиJIaся B lvloгyT-
нlo piвкy, якa' цемoв плi.riнa тa пoвiнь BесtIoIo' пpи.
6paвruи Ha cvIJIa,с.' РoдIoче laJIvIBae Bсе нaцIe дyхoве
)I(иття. I немaе B)кe сили спиtlити цIo пoвI{oвoдIry
тисячoлiтнlo piякy в ii paлiснo-твoPчoмy BесняI{o-
мy 6iгoвi й poзливi!

1'Iх.1949

спpaвi знeсення зaбopoни410 411
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Жрщ
ffекст цiеi книги пPиведeнo y вiдпoвiднiсть

iз сyнaсним пpaвoписoм ПPи oднoчaснolиy з6еpeясeннi
лексичttиx' мopфoлoгiuних Ta фoнeтиuниx oсoбли.
вoстeй мoBи aBтoPa. Бeззaстepeх(нo вИПpaв'ЛяЛvIсЯ
лpyкapськi пol!lилки. У випaдкaх piзнovитaння, piзнo-
бoro лeксичниx фoprvI пеPевaгa н.aДaBaЛaся лiтеpa.
rypнiй нopмi.

Уникнщo цiлoгo Pя.цy пPaBoп vlcь|v|х aнaxpoнiзмi в.
Boднo.raс y бaгaтьox Bипaдкax з6epeхсенo тpaдицii

PепPeсoвaнoгo пPaBoпиcу 20-х poкiв. 3oкpемa, зaкiн-
ченIIя.и в iменникaх ясiнoчoгo РoДy PoДoBoгo' дaBaль-
нoгo й мiсцeвoгo вiдмiнкiв oдIIини: pаОoсrnш, суuас.
rьoсf|Lu, наpoОнoсrnu; 6уквa.я в iменникaх нaзиBнoгo
в iдмiн кa oдн ин и : tvt, а'rnеpiял, iнiцiяmш в а, n аmp iяp x т oщo.

Узгoдясyrоvи iз сyнaсниlvlи I{ op Мaми пyн ктyaцiro
книги' yпoРядtlик' o/цнaк' пPaгнyв збePeгти oснoвний
xapaктеP aвтoPськoгo сvft\TaКсИcу. Taкий п iдxiд зaстo-
сoBaнo й пpи пiдгoтoвцi Дo дPyкy пpистopiнкoвoгo
бiблioгpaфiчIloгo aпaPary' щo пo.цa€ться aвтopo}r.

BpaxoвyIouи тy oбстaвиIry, щo цi €Io книгolo кoРи-
сryBaти мyть с я сту ДeнTИ' внителi, yu нi зaгaльнooс вiт-
нix rпкiл, yпoPяДник пpaгнyB NlaксимaльIlo PoзIшиPити
кoлo oсi6 тa пoнятЬ' вI{есеI{их дo пpимiтoк. oсo6ливa
yвaгa пpидiЛяЛacg. пеpсoнaлiям, твopviсть якиx aбo
зoBсiМ не виBчarтЬся в rпкoлi, a6o нa дoгoдy iдeoлoгiv-
ниM пoсry.пaтaМ пoдaBaЛaся дotlедaBнa тендeнцiйнo,
викPивлеI{o. Iнфopмaцiя щoдo деяких зapyбi:кних yrе-

IIих' деP)кaвI{иx, пoлiтиЧних дiячiв, зoкРeMa poсiй-
ськиx' пoдaeтЬся в кoнтекстi ixньoгo стaвлення дo iдei
<rкpeмirпнoстi й сaмoбyтнoстi yкpaiнськoгo нaРo.цy.
l}мiщyеться тaкo)к yзaгzulьненa xaPaктePистикa pядy
ltеpioдиuних Bидaнь' кI{иц гpoмaдськo.пoлiтичних
yкpaiнoзнaвниx iнстит1,т1iй' iнфopмaцiя пpo якi з пpи-
чин дaJIекo нe rrayкoвoгo хapal(теPy нe пoтPalrиJra.цo
еl lциклoпедиЧниx.rи дoвiдкoвиx видaнь, кoтpi вихo.
)\v|Лу| R Укpaiнi зa тoтaлiтaplloгo Рe}киMy.

Упеprпе нa oснoвi apxiвних.цaниx' щo дoне.цaвнa
6ули зaкpитi нaвiть ,цля нayкoвцiв, дeтальнo кolvtенTy-
сться цiлий Pяд зaбopoнIlицькиx aнтиyкpaiнських
aктiв пoлiцiйнo.peпpесиBнoгo Pе)EсиМy Poсiйськoi
iмпеpii _ глaсниx i тaемних циpкyляpiв, yкaзiв, poзпo-

Pяд,{сень' спРямoвaниx нa зaбopoнy yкpaiнськoi N{oви,
:'нищенlIя yкPaiнськиx кIlиx(oк, вoлi yкpaiнсЬкoгo дPy-
кy в цiлoмy.

встyп

1 ... p*у 1988 Укpaiна вpouшсmo вiDсвяrnкуe й oфiцiй.
|rе Inu,сячoлirn?nя жсufnfnя свoet лirnеpаmуpн,oi лLoвш _ Нa
)l(aлЬ' спoдiвaння вeЛикoгo yкpaiнськoгo BчeIIoгo'
ltислoBлeнe ним iще в сoPoкoвих Poкax ХХ ст., кoли
ЦИсaJIaся' ця книгa' вИЯ.вvrJlvrcЯ мaPниМи. Пpoтягoм
trстaннix дeсятилiть yкpaiнсЬкi paдянськi вненi змy-
l]lенi 6yЛи пoслyгoByBaтися спyщенolo ..згoPи" iдeoлo.
l'iчнo зaaнгaясoBaнolo ..тeopiеro'' виtlикнеHня yкpaiн-
<:ькoi мoви, 3a якolo ii пoчaтки мo)I(нa 6yлo poзглядaти
Jlиlltе з ХIV стoлiття.

2 ..' npoОoвэrе1rняJ|4, цъo?o вшОанltя 6уdе лloя npаця *Ha

сmopoэtсi слoвa: всqlсpаtlt,съкa лimеpo;rnуpнa мoвa,, _ зpeaлi-
зyвaти цей зaдyм uеpез piзнoмaнiтнi хситейськi o6стa-
шипи Iвaнoвi oгiснкy I{e в,цaлoсЯ. 3aдyм тaкoi книги,
t|a )Iсaль' lаu|v|IьlvIBcЯ нa чеpнеткax в oсoбистoмy apхiвi
l}tIенoгo.

T
uJ

o
!Z

:

412

I

4-|з



l-
tщ
o
)Z

чAcтинA пЕPшA

Укpaiнськa }roвa
I l lrахмamoв oлeксiй (ls64-l920) _ poсiйський

фiлoлoц aкaдeмiк Петepdypзькoi AH (з 1897). Пpи-
xиЛьIlo стaвився дo yкpaiнськoi мoви. У 1905 р. Paзoм
3 iнrпими пepедoвиIr,tи poсiйськими Bчeними Bистyпив
зa скaсyBaння зaбopoн yкpaiнськoгo дPyкoвaнoгo слo.
вa. Aвтop ..Кopoткoгo нaPисy iстopii yкpaiнськoi
мoви', Iцo видalrий y пеpеклaдi з poсiйськoi мoви
B. .{eм'яrrнyкa в Киевi |924 p. y книзi: o. IПaxмaтoв,
A. Кpимськvltt 'Hapиcи з iстopii yкpaiнськoi мoви тa
хpестoмaтiя з пaм'ятникiв письменськoi стapoукpaiн.
щини ХI-ХVIII вв.". Книгa пеPeвидaвaлaся з.lхoдaми
oлeкси Гop6a.ra 1988 p. y видaвництвi Укpaiнськoгo
Biльнoгo Унiвepситеry (Мroнхен).

z Гpуtлевсъкшй jУI' с. (1866-l934) _ визнaчний
yкpaiнський iстopик, opгaнiзaтop yкpaiнськoi нayки.
Пeрrпий пPезиl{eнт вeзaлеrrснoi Укpairrськoi дepясaви.
I. oгiснкo пoзнaйoмився з I{им iщe пiд чaс IIaвчaнI{я
в Киiвськoмy yнiвepситeтi, згoдoм ixня твopua спiв-
пpaця пPoдoв)rсиJraся в .3aпискax yкpaiнськoгo llayкo.
вoгo тoBapиствa в Киевi".

3 Cмaлъ.Сmoцъкшй с. (ls59-1939, зa iн. дaними
1858_1938) _ мoвoзнaвeць i пeдaгoг' BизнaчIIий гpo.
мaдськo-пoлiтичний i кyльrypниfl Дiяч Бyкoвини. Ha-
вчaBся в Чеpнiвeцькorrry i Biденськorrry yнiвеpситeтaх.
l885_19l8 pp. _ пpoфeсop ЧepнiвецькoгЪ yнiвеp.
си]еry' a з 192l _ Укpaiнськoгo вiльнoгo yнiвеpситery
в Пpaзi. Бaгaтo лiт 6ув спiвpедaктopolvr гaзeти.,Бyкo-
ъlllз.a".

4 Пoч,шnrcoвuil, лimonuc _ скJIaдoBa чaстинa лiтoпи-
сaнI{я' щo пoчaлoся в Киевi пpи6лизнo 1039 p. I{eй
лiтoпис лiг в oснoвy..Пoвiстi миI{yлиx лiт'', yклaдeнoi
Пеvepським чeнцeм Hестopoм 6л. 1110 p.

5 BoлoDuм,шp I Bелшrcшй (t_tots1 _ вejrикий кня3ь
киiвський, oдин iз нaй6iльIциx деP)rсaBI{иx дiянiв кня.

жoi Укpaiни. УсвiдoмивIпи знaчення xPистияIriзaцli' в
989_990 PP. oxPeстив Киiв i зa тим yсю Pyсь.

6 Xoв ap ськ а d E cr aв а _ paнньoфeoдaльI{е,цеP)Kaвне
yгвoPeнI{я xoзapiв (xoзapський кaгaнaт). Bиниклa в се.
pединi VII ст. в стeпaх мirк Кaспiйським тa Aзoвським
йopями. Пpoти хoзapiв вели 6oPoтьбy киiвськi князi
oлец lгop. Poзпaлaся пiсля poзгporvry киiвським кtIя.
зеIr{ святoслaвoм (965).

7 Pюpuкoвll,uf _ дaвньopyськa князiвськa динaстiя.
Пoxoдилa вiд киiвськoгo кtIязя lгopя, який, зa лiтo-
писнolo легеIIдoIo' б1в синoм PIopикa. 3 цiei динaстii пo.
хo.Цrurи рpaiнськi князi oстpoзькi (Хrv _ пoн. ХVII ст.).

8 Moll,oлlаx BoлoОшмшp (1053-1125) _ киiвський вe.
лvtкиil кtlяtь' oдин iз нaйвидaтнiIшиx деP'сlBниx дiяviв
yкpaiнськoгo сePедIIьoвiччя. Aвтop тaлaнoBитoгo
пy6лiцистичtloгo твoPy ..Пoyueнпя дiтям''. B iстopii
Киiвськoi Pyсi вiн зaмикae дo6y вiднoснoi еднoстi дep-

'(aви.9 ПoеoОi,н IУIuхаЙлo (l800-1875) _ poсiйський iстo-
pик, письIvrенник i лсypнaлiст, пpoфeсop Мoскoвськo.
гo yнiвepситery. Aвтop rпoвiнiстичнoi тeopii, нi6итo
дo тaтaРськoi нaвaли Пoднiпpoв'я 6улo зaселeне ве-
Ликopoсaми, a щpaiншi вуlЙlllлtl з Кapпaт i пoсeлилися
нaд .{нiпpoм y XVI ст. BiдстoroBaв дyмKy пpo yкpaiн-
сЬкy мoвy як..нapi.rня'' poсiйськoi. I{i .,тeopii'' пePeкoн.
ливo спPoстyвaв М. Мaксимoвин y свoix вiдкpитиx
листaх дo M. Пoгoдiнa.

|o ... poсiйсъtсa AкaОемiя н,aуIс свoeю 3anшскoю.''_
йдeться пpo 3aпискy Iмпepaтopськoi Aкaдeмii нayк
..Пpo вiдмiнy yтискiв ДPyкoвal{oгo мaлoPyськoгo слo.
вa" _ rPyвтoвний нayкoвий aнaлiз в iстopи.rнoмy
poзpiзi ситyaцii, пoв'язaнoi з PoзB.иткoм i зaбopoнoro
yкpaiнськoгo дPyKoBaнoгo слoвa. [i пoявa виклиKaнa
вимyulеIlиllt нaпеPeдoднi pевoлroцiйниx пoдiй 1905 p.
звеPIreнцям кoмiтery мiнiстpiв Poсii дo AFI з метorо
Iкaти "дoстaтoчньte фaктиveскиe свeдeния" щoдo pe-
пpесiй yкpaiнськoгo дPyкoBaIIoгo слoвa. .{ля poзглядy
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цьoгo питaння в сiчнi 1905 p. 6yлa ствopенa кoмiсiя
пiд кеpiвництBoм aкaдeмiкa Ф. Кopшa. Пpoпoзицii
члeнiв кoмiсii, виклaдeнi в 3aписцi щoдo вiдмiни a6.
сypдниx зaбopoн щpaiнськoгo дpyкy' 6yли спpaвдi свiт-
лolo Kparulиllolо нa фoнi бaйдyлсoстi й 3невaги знaчвoi
чacTLlElуI сyспiльствa iмпepськoi дeP'(aви дo lryдьтyP-
нo-нaцioнальI{иx пoтPе6 yкpaiнствa. Пpoтe цapсЬкa
бюpoкpaтiя пiсля мaйrrсe цiлopivнoгo звoлiкaння oфi
цiйнo зaЯвтlЛa y веpеснi 1905 p. пpo "несвoeвpeмeн-
нoсть' сIсaсРaнця цeнзyPнoгo yкaзy 1876 p.

Bпеprпе Зaпискa oгry6лiкoвaнa oкPемиlvt Bидaнням
y r905 p. (пpивaтним Bидaвництвoм), пеPевидaнa y
1910 p.

|| Ioзефoвuн MuxаЙлo (r802-rssg) _ poсiйський
дiя.r в Укpaiнi, кyPaтop Киiвськoi rпкiльнoi oкPyги'
зaвзятий вopoг yкpaiнствa; Бyв iнiцiaтopoМ aIIти.
yкpaiнськoгo Eмськoгo ylсaзy 1876 p.' який пiзrriшe
бyлo нaзвaнo ..зaкoнoм loзефoвиua''. Caме нa BиIvtory
Ioзефoвинa бyлo зaкpитo Пiвдeннo-3aхiдний вiддiл
poсiйськoгo Геoгpaфiннoгo тoвapиствa y Кисвi тa гa.
зeтy .^Кiевски й телегpaф''.

Iz Гусmuнсъкшй лirnonuc - t|^ПИcaниtт, зa пpипy.
щeI{ням дoслiдникiв (A. €pIпoв), мiлс 1623-1627 pp.
3. КoпистеIIським. 36epiгся У crfuт.cксу 1670 p. iеpoмo-
нaхa ГyстинсьI{oгo мoнaстиPя М. Лoсицькoгo. Кpiм
кoмпiляцii iз стapиx лiтoписiв, мiстить 6aгaтиЙ icтo-
pинний мaтеpiaл, дoведенийдo 1597 P.' зoкPeмa' пPo
BзarМини Укpaiни з Литвoro, Пoльщero, Кpимським
хaнствoм' Typev.rинoro' Пpo пoчaTки кoзaччини тa iн.

\3 Inаmiiв лimonшс (Inаmcъкшй лirnonuс)_ з6ipкa кiль-
кoх лiтoписiв, зoкpeмa ЕIeстepoвoгo (з деякипrи змiнa.
ми)' Киiвськoгo (зa XII ст.) тa Гa;rицькo.Boлинськoгo.
Haйдaвнirций списoк пoчaтrсy ХV ст. _ з Iпaтськoгo мo-
IraстиPя (Кoстpoмa, Poсiя). Miсцe IIaписaнI{я пеprшoi
pедaкцii з6ipникa не встaнoвлeнo.

|a Пеmpo I (1672-I?2ь) - poсiйський цap (з 1682 p.),
сиIr цaPя oлeксiя Mиxaйлoвияa. Пpoвoдив aктивнy

rloдiтикy щoдo oбмex(eння пPaB Укpaiни, a згo,цoм i
спPaв)IсIIьoгo теpoPy пPoти кoзaччини.

|5 Пеpeconнuцъ1сa €ванaелiя _ виtl{aчнa пaм'яткa
yкpaiнськoi lryльrypи, пeprший пepeк,Iaд Cвятoгo пись.
мa..пpoстoro" нapoднoro мoBolo. Poзпoчaтa 1556 p. в
мoнaстиpi с. .{вipцi (тeпepiпlня Львiвськa o6лaсть),
зaкiнченa 156l p. y Пеpесoпницi (Piвнeнщинa). 3бe.
Piгa€ться в I{HБ iм. B. Bepнaдськoгo HAН Укpaiни.
Caмe нa пpимipникy цьoгo €вaнгeлiя cKII^ДaлИ пPися-
гy yкpaiнськoМy нaPo.цoвi всerrapoднo oбpaнi пPeзи-
денти Укpaigи Л. Кpaвvyк тa Л. Кyvмa.

Lб X.мeлънuцъкuй БoaОан (6л. 1595-1657) _ гетьмaн
Укpaiни (r648-1657).

|7 Бorьnall Гi,йoм (6л. 1600_1673) _ фpaнuyзький
iнхсенеp i вiйськoвий кapтoгpaф. Tpивaлий чaс пeРе.
бyвaв нa пoльськiй cлуzк6i в Укpaiнi, зpoбив 1639 p.
пеPIпy кapry Укpaiни. Иoгo ..oпис Укpaiни'', видaниЙ
l650 p.' IIIиpoкo вiдoмий y свpoпeйських кpaiнax: пe.
pеклaдeний aнглiйськoro (l704)' нiмeцькolo (1780)'
пoлЬськoк) (1822)' poсiйськoIo (1832) Мoвaми. Tpивa.
лиЙ чac цe бyлo €диI{иМ' нaйaвтopитетнirпим д)I(epe.
лoм пiзнaння геpoi.rнoi iстopii зaпopoзьI(oгo кoзaцтвa'
звичaiв щpaiнцiв, пpиPoди кpaю. ПеpIue пoвI{e в,uIДaн.
ня yкpaiнoмoвI{oгo пеpекладy Бoплarroвoгo ..oписy..."

з.цiйсненo y нaс 1990 p. львigським видaBlrицтвoм "Кa.
мeняp''.

18 Дp*o.aнoв M. П. (1s4l_1s95) _вvтдaтниЙщpaiн-
cькиЙ гPoмaДсЬкo-пoлiтичний дiян, yueний i пyблi-
цист' IlpиBaт.дoцеrrт Киiвськoгo yнiвеpcИTery (з 186a p.)'
звiльнeний 3a .,сeпapaтистськy 

дiяльнiсть'', зaснoBllик
пePIIIoгo щpaiнськoгo пoзaцензyРнoгo ви,цaвництвa зa
кoPдoнoм (}I(еневa, l876 p.).

|9 KmlсРtt,шa II (1729-|1s6) _ poсiйськa iмпepaтpи.
ця (з 1762 p.).ДPyлсинa iмпеpaтopa ПетPa III. Cкинyлa
йoгo, спиpaloчись пa гвap.Цiйськi пoлки. 3a вкaзiвкolo
Кaтepини II в Укpaiнi 6yлo лiквiдoвaнo гетьмaнстBo
(|764)' зpyйнoвaнo 3aпopiзькy Ciн (l775)' знищeнo
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PeIUтки пoлiтичнoi aBтoнoМii, |locvIЛvIllaся 3a6opoнa
щoД9 дPyкyвaння кI{и)кoк yкPaiнськolo MoBOIo.

20 Mазеnа Iвaн (|644-1709) _ гетьL{aн Укpaiни
( 1687_1709) , вeликиЙ 6yДiвниэий. Укpaiнськoi Дeр)Iсaв-
нoстi. !6aв пpo poзBитoк yкpaiнськoi нayки, КУJlЬrypvт'
oсвiти. Пiсля пopaзки кoзaцькoгo вiйськa, щo BoIoвaJIo
пpoти Мoскви нa бoцi tIIBeдськoгo кopoля' oПинився
в Бeндepax, де й пoмep.

2| Xмельнuцъкшй Юpiй (6л. l641-1685) _ гeтьмaн
Укpaiни (1659-l663). МoлoдIпий син Б. Хмельницькo.
гo. Cтpaнен иЙ тypкaми в Кaм'янцi-Пoдiльськoмy.

22 Лшсенкo Muкoла (1s42-l912) _ BизIlaчний.укpa-
iнський кoмпoзиTop, етнoгpaф, гpoМaдсЬкий дiяv, oс-
нoBoпoлo)I{ник нaцioнaл ьнoгo IraпРяll ly yкpaiнськoi
Ivryзики' oпеPтoгo нa oкpeмirпнiсть yкpaiнськиx кyль-
rypнo-нaцioнaльI{их тpaдицiй i нa opигiнальнiсть тa
бaгaтствo наpoднoi мyзиннoi твopнoстi.

25 Йiнка fuIшxаilлo (1804_1857) _ poсiйський кoм-
пoзитop' oсI{oвoпoлoлсник poсiйськoi клaсиvнoi мy-
зичнoi цIкoли. Укpaiнy кoМпoзитoР нatивaB ..oбiтoвa-
нolo зeмЛеIo Мoгo сepця'' _ вiн двivi 6yвaв тyт. У
30-40-х poкaх y Пeтеpбypзi спiлкyвaвся з T. IТIевчен.
кo}I.

24 Cllеmана Бе\pяcшx (1s24-1ss4) _ видaтний veсь-
кий кoмпoз vlT oP, ДLIpИгент i мyз и чl{ o-гPorvraдський
дiяv. oснoвOпoлo)I(I{иIс чeськoi к.rraсичнoi l\дyзики' тBo.
peць нaцioнaльнoгo oIIеPI{oгo PепepTyapy.

чAстиHA дPyгA

Poзвiй yIсPailrськoi лiтepaтypпoi ttдoви
\ €ванеелiя_ o.цнa з нaйгoлoвнilllиx свящeннo-бo.

гoс;ryrкбoвиx кIlиц якa скл2,I(a€Tься з чoтиPьoх ПeРIIIиx
книг Нoвoгo Зaвiтy, нaIl.ИсanаvIx евaнгeлiстaми Мaт-
вiем' Мapкoм, Лyкoю, Ioaннoм. У нiй oписy€Tься зeМ-
не Nсиття Iсyсa Хpистa: йoгo вченllя' чyдесa' xpеснi

(. ' l .Рa)кдaння' сMеpть' вoскpeсiння й Boзнесiння нa
l ll:6o. Бoгooryэк6oвa €вaнгeлiя lr.ar ту oсoбливiсть, щo,
к1riм звиuaйнoгo пoдiлy нarЛaвИ та вiprшi, дiлиться щe
lt it oсo6ливi poздiли, якi нaзиBaIоться ..зaчинaми' ' .

l laпpикiнцi кних<ки вмiщенo Пoкa)Iсчик: кoли читaти
.гoй чи iнIпий ..зaчин''.

2 Пса^лmшp _ священI{o-6oгoслyхсбoвa кIIигa пPoРo.
r(ir i цapя !aвидa, щo Мa€ l2 poздiлiв. Taк нaзивaсться
'l.()Мy' щo бiльIпiсть псaлмiв y нiй нaлеэкить святoмy
rIp<lpoкoвi [aвиду. У пса.rrмaх, нaгaИcaНИхy фopмi звep-
lieнI{я дo Бoгa, йдеться пpo ЛIoдсЬкi paдouдi, печaлi,
кaяття' yслaвленtlя Бoясиx блaгoдiянь, пPoхaння прo
lloMиЛyвaння вiд гpiхiв. Тb*y Псaлтиp пiд нaс бoгo-
сЛyх(i lrь в)l(ивa €ться чaстirпе вiд iнIпиx цepкoBниx
кIlиг.

3 Koсmянmшн i MeфoОiЙ - 6paти, пpoпoвiдники
lIpaвoсЛaвнoi хpистиянсЬкoi Pелiгii. Мoлoдrпий - Кo-
стянтиlI (827-869)' oдеp)I(aв чеРHече iм'я Киpилo,
з якиМ i  yвiйпroв y iстopiro, стapIлий _ Мeфoдiй
(6л. 815-885), poдoм iз Мaкeдoнii. 3 iхньorо дiяльrIi-
стIo пoв'язaний poзвитoк писемнoстi y слoв'янсЬкиx
нapoдiв, oскiльки сaМe вoни r aвтoРaми слoв'янськoгo
rпpифry _ киpилицi. Ilr'я Киpилa i Mефoдiя нoсилo
3aснoBa[Iе М. КoстoмaPoвиl\{ тa йoгo oдtloдylvlцяМи

Киpилo-Мефoдiiвськe бpaтствo.
4 Свяmoслaвoвi 36ipшшкш 107З i 1076 pp. (Iзбфншкш

Свяrnoслав а) _ нaйдaвнiIцi дaтoвaнi /цaвньoyкPaiнськi
збipки еI{цикJIoпе'цичнoгo xapaктеPy. Iснyс вepсiя, щo
36ipник 1073 p. пeРeклaдений з гpецькoгo opигiнaлy
в Бoлгapii .цЛя цaРя Cимeoнa, a в Кисвi лиIIIе пepeпи-
caниЙ iз зaмiнoro iменi Cиllеoнa нa кн. Cвятoслaвa.
Пepeписyвaли тeксT y Киевi двa писapi, щo вIreсли

деякi фoнетиuнi yкpaiнiзми. flpyгий з6ipник (1076 p.)
склaдeний в Кисвi ..из rvrнoг Книг кIIя)ких'' невiдoIvrим
Ioaннoм. Miстить piзнi зaгaльнoмopaльнi пoвчaння й
тЛyмaченIlя Cвятoгo письмa. У фoнетицi й лeксицi
тaкo)к €  немztЛo yкpaiнiзмiв.
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5 Cм,ompшцъкшй Mелеmi,й (6л. l578-l633) _ ви-
знaчний yкpaiнський цepкoвний тa кyльтyPний дiяя'
Пiсля зaкiнчeння oстpoзькoi шIкoли 6yв вик;raдaveм
i peктopoм Киiвськoi 6paтськoi шIкoлl{. Йoгo ..фaмa-
TИI<a", ви.цaЕIa 1619 p.' виpiIIIaлЬI{o BrIJIvIIIуЛa нa oфopм.
{eIIЧя цepкoвtloслoв'янськoi мoви в Укpaiнi, Poсii,
Cеpб^ii й Xopвaтii.

o Ttпуnфoкансъке кltязiвсnвo _ ДaBIIьoРyсЬке князiв-
стBo lla.Тaмaнськoмy пiвoстpoвi з цeптpoм y м. Tмy-
тopoкaнi. Bиникпo в Х ст., княз|oBaJIv| тaм пpедстaвники
динaстii киiвських князiв Propикoви.riв. Князiвств o 6улo
oпoPним гIyнктoм Киiвськoi Pyсi нa Пiвнiннoмy Кaвкaзi
тa в Кpиrиy. B x]II ст. знищенe мoнгoлo{aтaPaМи.

7 Kшiвсъкшtl лimonuс _ склaдoвa ..aс'',ia ..Лiтoпи-

сy Pyськoгo'', дo якoгo ще вxoдяTь ..Пoвiсть |iIvILIуЛv|х
лiт'' тa Гaлицькo-вoлинський лiтoпис. oхoплюс 11l8_
1200 pp. Йoгo вeдeн o Й дalтi' щoнaйменrпе дo 1237 p.,
дeякi ypивки з ньoгo увiЙlлли в нoвгoPoдськi лiтoпи.
си. Bпеpч9 пеPeклaдeниtl нa cузacнy yкpaiнськy lvloBy
Baлеpiсм TlTggчylt6lr{ i видaний y Киевi 1991 p. ("Лiтo-
пис Pyський'').

8 " M oлiнllя. ( " Cлo в o', ) ! анtlл а, 3 аrnoчншк a ( 3 аlnouенu-
ка) _ oдин iз нaйдaвнiшrиx, нaйцiкaвirшиx свiтськиx
лiтеparypнo-пyблiцистичниx i сyспiльнo-пoлiтичних
твopiв дaвньoi yкpaiнськoi писeмнoстi .  Iснyе двa
6лизъкvlх oдиII дo oдI{oгo зa текстoМ твoPи: "Cлoвo'' i..Мoлiння''. oдин iз тeкстiв с пеpepo6кoй iнIпoгo a6o
oбидвa пoxoдять iз якoгoсь тPеTьoгo ДrсePелa. Cлoвни-
кoвий мaтеpiaл пaм'ятки, oсoб.Irивoстi ii змiсry даIoть
мoх<ливiсть нayкoвцяM пPиIryстити, щo твip IlaIIисaнo'
нaйiмoвipнirпe, нa Киiвщинi (пoблизy Пepeяслaвa-
ХIvreльницькoгo).

. .Bпеprше пePеклaдeнo нa сyчaсIтy yкpaiнськy мoвy
r Bмrщeнo в xРестoМaтii з iстopii фiлoсoфii Укpaiни
(видaвництвo,. Ли6iдь'', 1 993 p.).

9 Галшцъrc o-B oлшнськшй лirn onu c _ с клaдoвa чaстинa.,Лiтoписy Pyськoгo''. Пpoдoвхсyе ..Пoвiсть |{.Иt|У J|vIх

,lti't.'' тa Киiвський лiтoпис, щo зal(iнчy€ться l200 p., i
Iloдa€ xPoнoЛoгiчнo iстopilo Гaлицькo.BoлиI{ськoгo
|(l|,Iзiвствa вiд l201 дo 1292 pp.

10 Сrnа:rnуrn Лшmoвcъкшй _ Кoдекс прaвa Beликoro
J|ит<rвськoгo князiBстBa (Литoвськo-Pyськoi деpхсaви),
hиДaНИflI 1529 p. Bсi тpи peдaкцii Cтaryry 6yли нaпи.
t:irrri тoдirпньolo ..Рyськolo'' кaнцeляРськolo мoBolo' щo
бy;la сyмiIппrro цepкoвIroсЛoв'яllськoi, yкpaiнськoi тa
Gi.rIopyськoi мoв. Пpoтягoм кiлькoх стoлiть цeй дoкy-
мсtIт 6yB oсtIoBIIим з6ipникoм пPaвa в Укpaiнi tl стa-
llORив гoлoBнe Д)кePeлo кoдексy..Пpaвa, пo кoтopЬIм
сyдится Мaлopoссийский нapoд''. Ha Пpaвoбepeхснiй
Укpaiнi дiяв aж дo сIсaсyBaння yкaзoм Микoли I вiд
25 неpвня l840 p. .(eякi зaкoнoпоЛo)I(eння Cтaryry
fiyли внесенi дo з6ipникa зaкoнiв Poсiйськoi iмпepii й
збеpiгали зal(oннy сvIЛу B Чepнiгiвськiй i Пoлтaвськiй
гyбеpнiях aхс дo 1917 p.

|| Лю6лillсъкa унiя 1569 p. _ yгoдa пpo o6'€днaння
l}е;lикoгo Литoвськoгo кI{язiвствa з IIIляxeтськoIo
l loльщeIo y федepaтивI{y дeP)r@By _ Piч Пoспoлитy' щo
(:тilлoся внaслiдoк пopaзки Литви пiд нaс Лiвoнськoi
вiйни з Poсiсro. 3a цiero yгoдolo дo ПoлЬщi вiдiйшли
й yкpaiнськi зeмлi _ Boлинь, Бparцaвщинa, Киiвщинa.
Уttiя спoнyкаu.ra Дo зaгoстpeннЯ визBoльtloi бopoтьби
yкРaiнськoгo нaРoдy пPoти пoльсьI(oгo пaнyBalrня.

72 Беpесmeй,съкa унi.я 1596 p. _ цеPкoBlro-iстopи.rнa
ll<>.l1iя, щo стaлa PeзyЛьтaтoМ дoмoвлеIloстi мiлс кеPiв-
Ilиllтвolи yкPa.iнськo-diлopyськoi пPaBoслaвнoi тa pим.
tlькoi кaтoлицькoi цepкoB. 3a yмoвaми сoбopy pиIll.
(:l,кий пaпa BизIIaBaвся гЛaBolo цepкви зi збepехсенням,
y мe)I(ax Киiвськoi митpoпoлii' цеpкoBlro.кyльrypнoi
aвr.oнoмii. Ця пoдiя PoзкoЛoЛa Укpaiнськy uepквy й
||ИK]|v|IсaJIa TPИBaJry BнyтpiпII{ю бopoтьбy.

|3 ... do Укpаtшш Оoкornшвся сtlлъншй eвponrй,cь1сIlй, llюmr-

tttlllcьlcшй foх _ iдeться пpo €Baнгeльське вipoвизI{aнIIя'
itaсlloвaнe Мapтинoм Лroтеpoм (1483_1546) й бaзoвaне
lla твopi ..Aвгe6ypзьке iспoвiдaння''. B Укpaiнi лIoтe-
t.7 3-3033
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p.шrствo бyлo пoIпиpeне мilrс нiмeцькими кoлoнiстaми,
a з 1925 P. _ тaкoяс сepед рpaiнцiв Гaлинини тa Boлицi.

La Бiсlсуn _ лaтинiзoвaнa фopмa цaзви €пискoпa.
|5 ФеОфoвuu (Феdфoв) Iван (6л.l510-15s3) _ фy*.-

дaтoP пoстiйнoгo кtlигoдpyкyвaнця нa yкpaiнськiй
зeмлi.

|6 Львiвсъкшй "Аnocmoл" 1574 p. _ нaЙcтapiше
yкpaiнське видaнIIя "Aпoстoлa'' _ книги' щo в нiй зa.
писaнi твopи' пpoпoвiдi aпoстoлiв тa yvнiв _ пPo.
пoвiдникiв Хpистoвoгo вченIIя. laлi Йдуть BИДalнНЯ
ХvII-xvIII ст. _ y Кисвi (пovинaloчи з t620;, Львoвi
(l639)' Лyuькy (l640) тa iн.

|7 Осmpoзъкa Бi6лiя 1581 p. _ пepIIIе пoвне BИДa|t-
ня Бi6лii в пеpeк;laдi цePкoвIroслoв'янськoro мoвoю (в
стapoyкpaiнсьIсolvтy вapiaнтi), здiйснeне Iвaнoм Фeдo.
Poвичeм y знaменитiй oстpoзькiй дpyкapнi.

\8 Фioлъ LIIвaйnoлъn, _-(6л. 1460_ пiсля 1526) _
нiмець, пeprпий дPyкaP yкpaiнських кI{и'(oк пoзa eт-
нiчними yкpaiнськимИ зeМляNlvl r49r p. y Кpaкoвi нa
зaмoвлеIlllя yкpaiнськoi гPoмaди вiн виrryстив y свiт
кvrPуIЛИчItИм rшp ифтoм Чaс oслoвець i oсьмиглaсI{ ик.
I.{i книги 6yлинe лиIше oфopмленi зa зpaзкol{ зaхiднo-
yкpaiнськиx pyкoписiв, a iт нa6paнi зa тoгoчaсним
yкPaII{сЬким пpaвoписoм.

|9 7шзaнiй Лавpiн (? _ 6л. L6З4) _ цePкoвI{ий дiя.r,
пeдaгoг. Aвтop "фaмaтики слoвянскoй" тa ..Бyквapя-,
в якo}ry 6yлo вмiщeнo пepIпий цePкoBlloслoв'янсiкo-
yкpaiнський слoBниI(.

20 Crnавpoвецьrcшй Kшpшлo Tpанквiлi,oш (?-1646) _
yкpaiнський цеpкoвнo.oсвiтнiй дiя.t, пoeт, уяeниtt'
дPyкap. У 80.x poкax ХVI ст. вчителIoBaB y Львoвi й
oстPoзi, зaс}ryвaв BлaсI{y пePeсyвI{y дPyIсaPIrю. Нaйвi.
дoмiIпi йoгo твopи _.€вaнгелi€ yчитeльrrе'' (1619) тa.Пеpлo мнoгoцiннoс" ( l645).

27 Crcулъсъкuй Анapiй (кiн. ХVI ст. _ пiсля 165l) -
yкpaiнський IIисЬменIrиIс i дpyкap. 3a зв'язки 3 кoзal(a.
ми пiд чaс визвoльнoi вiйни yкpaiнцiв l648_1654 pp.

стpшвсlrий IIoлякaми. Йoгo "BipIпi з тpaгедii Хpистoс
l llсхoн'' € o.цним iз пepшrиx зpaзкiв yкpaiнськoi ДPaмa-
'lypгii.

22 Гав ашoвuч Якiв (Яку6) ( 1 598-1679) _ пoльський
lt l'с ьмrнI{и к, 6ув кaтoлицькиlvt свящeникoм. Aвтop
дшoх yкpaiнськиx iнтеpмедiй, yмiщених y йoгo тpaгедii
прo Iвaнa Хpeстителя.- 23 СmoРo?tcеIuчсo oлeксa (1805-1874) _ yкpaiнський
r l tiс Ьt\.tенI{ик, eтнoгpaф, xyДox(ник' poдoм з Чеpнiгiв-
щини, B oснoвi зrraчIloi чaстини oпoвiдaнь _ нapoднi
lrrpекaзи' aIIекдoти' пpислiв'я.

24 Гpi*u,n*o Бфuс (|863-1910) _ видaтний yкpa-
lнський письменIlик, фiлoлoц eтrroгpaф, гpoмaдський
дiян. УпopяДкyвaв i видaв ..Cлoвapь yкpaiнськoi rvroви''
! 4.х тoмaх' тPи тoми ..Етнoгpaфivних Ivraтеpia-
лiв, зi6paних нa Чepнiгiвщинi''. 3aснyвaв Bлaснe ви.
дaвництвo, дe пoбaчили свiт,цесятки yкpaiнoмoвних
к}Iи)Iсoк

25 Кonшсrnенcькшй 3 aхаp ( ?- l 627 ) - Bизнaчний п pa-
вoслaвний 6oгoслoв. 3 |624 p. _ apxiмaндpит Кисвo.
llенеpськoi Лaвpи, aBтoP pядy твopiв 6oгoслoвськoi
теMaтиI{и (..Книгa пpo вipy'', ..Пaлидoнiя'').

26 3емка Thpасiй (?-1632) _ iryмен Бpaтськoгo мo.
rlaстиPя в Киевi, кepiвник лpyкapнi Киевo-Пeчepськoi
Лaвpи. Bидaв, зoкPемa' пеРеклaд..Cинaксapи" |627 p.
з вiprшaми.

27 Caeа,Й'Оа,чншй Псфo (?-1622) _ гrтьMaн Укpaiни'
тaлaнoвитий пoлкoвoдець. У r621 p. oчoлиB кoзaцькy
6итвy пiд Хoтинoм, де бyв тях(кo пopaнeний.

28 Бpюхoвецъкшй Iван (?-1668) _ гетьмaн Лiвo6е.

Pсx(нoi Укpaiни, o6paниЙ 1663 p. нa т. зB. ..Чopнiй

Paдi'' пiд Hirrсинoм. Пoхсepтвyвaв yкpaiнськolo aBтoнo.
мiсro нa кopисть мoскoвськoгo цaРя.

29 Сalt.oйлoвшц Iвaн, (?_1690) _ гeтьмal{ Лiвoбеpeяс-
нoi Укpaiни. Paзoм iз мoскoвсьI(им вo€вoдoю Г. Poмo.
дaнoвськиlvl вoloвaB пPoти П. .{opoIuенкa з мeтolo
o6'еднaти o6иДвa бoки flнiпpa пiд свoiм "peгiментoм''.

27*
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30 Лirnonuс Caм,oвшОця _ yкpaiнський кoзaцький
лiтoпис 1648_1702 pp. aнoнiмнoгo aBтoPa. Ймoвipнo,
йoгo склaв генePaльний пiдскapбiй P. Paкyrшкa-PЪмa-
нoвський. [Пиpoкo висвiтлroсться 6opoть6a щpaiнськo.
гo нaPo.цy зa свo€ сoцiа;rьнe й нaцioнaльнe Bизвoленtlя.

Сафoнoвшu ФеoОoсi'й (pp. 
". 

i см. нeвiд.) - yKPa-
iнський лiтoписeць i цеpкoвний письмeнник дpyioi
пoлoвиI{и ХVII ст. Йoгo "Хpoнiкa з лiтoписцiв дaЬнix"
oхoпlllo€ пepioд з дaвнix нaсiв дo 70-х poкiв ХVII ст.

З2 Гiзali hюкeнrniй (?-|683) _ oсвiтн.iй i цеpкoвний
пpaвoслaвниlit дiяз y Кисвi, Pектop Киевo.Мoгилян.
с.ькoi aкaдемit. 3a дopyнeнням Пeтpa Мoгили кеPyBaB
Кисвo-ПeчеPськolo дpyкapнeю. 3 йoгo iменeм .'oв'"-
зaI{е видaння .Кисвo-ПечePськoгo пaтepикa'' (r661 i
r678 pp..). Aвтop ,.Cинoпсиia'' _.,ep*o"Ь пiдpyvникa
з iстopii Укpaiни.

з3 " П айеpшк П еuеpсъкuй " ( "Кшeв o-Пеvеp съlсшй nаmе-
Ру*") _ пaм'яткa opигiнa;rьнoi лiтеparypи, з6ipкa oпo-
вiдaнь пpo Киевo.Пeяepський мoнaстиp, ствdpeний в
oсrroвнolvry y пepшriй uвepтi ХIII ст., вiн пpoслaвляе
6y.Цiвникiв i хсивoписцiв, oкpемиx дiяяiЬ (святиx
oтцiв)_мoнaстиpя. Bпеprпe lraдPyкoBaнo 1661 p. B дpy-
кapн^i,Кисвo-Пенepськo.i Лaвpи.

З4 Mаnа_ кapтa.
35 Дopo*,**o-Пеnpo (r627_169s) _ гетьмaп Укpai-

ни. Бyв нa 6oцi I. Bигoвськoгo. B бopoтьбi зa Пpiвo.
беpeяснy Укpaiнy пoстaBиB зa мeтy кiнцевe звiльriення
ii вiд пoлякiв. Pyiнa 60_70.х poкiв ХVII с1.. сTirлa тPa.
гe,цr€ю цьoгo визнaчнoгo дeP)IсaвIroгo дiянa, щo )I(иB
iдеaлoм цeзaлeяснoi Укpaiни в ii етнoгpaфiнниx ме-
)I(aх.

'u 
... To нeвОалolt,у 6oю ni| Беpесmеulсoлt,_ iдeться пpo

oднy з нaйтpaгivнiшrиx стopiнoк в iстopii BизвoлЬIlиx
змaгaЕIь yкpaiнськoгo llapo.цy. Heпoдa;riк цьoгo мiстeч.
кa (нинi _ ГopoхiвськvlЙ paйoн нa Boлинi) в нepвнi
l69t p. сTaJIacЯ. вeликa 6vlтвa yкpaiнських вiйськ
Б. ХмeльницьIсoгo i тaтap t IIoльськoк) apмiеro. Пiсля

llеl)rших yспrxrB кo3aкlB' y BиPuпzUIьIrии lvIoмeнъ тaтa-
pи вiдсryпилvт. Чacтиga oтoчeнoгo пoлякaми кoзaць-
*()r() вiйськa чеpез бoлoтa 6yлa вивeдeнa Бoryнoм, a

Рr|штa - poзгpolvlлeнa. ЕIa мiсцi бoro збеpеглися кo-
;rallькi lvloгили.

87 Pocrnoвсъкuй flмurnpq спpaвx(Ir€ пpiзвищe тa iм'я
,Ilnmaлo 

,Цaнuлo (165l_l709) _ yкpа.iнський письмен-
t|икi цеpкoвниЙ тa кyльrypний дiяч. Пoнa.ц 30 poкiв
6yв пpoпoвiдникoм' iryменoм y Pядi мoнaстиpiв. Aв.
'l.oр з6ipникa "Чeтьi Mинei'' ()Китiя святиx) y 4.х кни.
гвx - нaйвидaтнirшoгo твopy yкpaiнськoi iстopioгpaфii'
щo диIIIe y ХVIII ст. BиTpимaвдeсять пеРeвидaнь.

88 Bалуевcъкшй нalсаз 1863 p. _ нaзвa циpкyляPy пo.
хoдить вiд пpiзвищa йoгo aвтopa _ мiнiстpa внyт-
pirurriх спPaB Poсii Пeтpa Ba;ryевa, якolvry нallе)l(aть
сJtoвa: ..Hiякoi oкpeмoi мaлopoсiйськoi мoви нe 6yлo,
tlrмa€ Й 6ути не мo)кe''. I{им дoкyмеttтoм зaбopoня.
Лoся дpyкyBaнЦя в iмпеpii лiтеparypи рpaiнськoю rvro-
вoto. з 1863 p. видaння тaких книг мaйлсe зoвсiм пpи-
IlиниЛoся.

39 .'' наказ 1876 poку _ йдеться пpo ЕшrськиЙукaз,
ьvrДagий цapеМ oлeксaндpoм II y нiмeцькoмy мiстi
llмс _ тaемний yкaз пPo зaбopoнy дpyкy й 3aвeзеrrllя
yкpaiнoмoвtlих книг iз-зa кop,цotry.

40 Пomъoмкitl Гpuaopiй (1739_179l) _ poсiйський
дсpжaвний дiян. Бpaв yчaсть y пеPeBoPoтi Т762 p.,
Iriсля якoгo пoчajloся цaPIoвaнIIя Кaтepини II. З 1774 p.
бyв пpaвителем пiв.цeннoi Укpaiни.

41 Скoрonаdсъкuй Iвaн (бл. 1646-1722) _ гeтьМaн
Укpaiни (i1os-|722). oбpaний пiсля пopaзки I. Мa.
зcrrи, нoвий гетьIvraн po6ив yсe' п{o lriц a6и 6opoнити
rrpaвa yкpaiнськoi дepхсaви. Кopектнo стaBиBся дo
свoгo IIoпеPе,цtIикa' унvlкaB y свoix yпiвеpсaлaх oфiцiй-
rloi мoскoвськoi теpмiнoлoгii щoдo 

..измeнникa'' Мa.
аепи. Пpoтестyвaв пPoти poсiйськиx yтискiв, зaгap-
6aнь i з.циpств' 6yв пpoти yтBoPеtIIIя Maлopoсiйськoi
кoлегii. Пoхoвaний B oдIroмy з мoнaстиРiв Глyхoвa.
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42 Кoнuсъкuti Гpшaфiй, цеpкoвне i,llо'я lОpiй (|717-
l795) _ визнaчний yкpa.iнський IIисЬМeнник' пРoIIo.
вiдник i цеpкoвний дiяv. Poдoм з Hiэrсинa. 317aЬ p. _
пpфесoP, 3гoдo1u _ PeктoP Киiвськoi aкaдемii, з l7в3 _
aPxl€писKoп.

43 Пеpеmц BoлoОшлlup (rs70-1935) _ poсiйський
фiлoлoц iстopик 1псpaiнськoi тa poсiйськoi лiтeparyp,
дiЙctc'иЙ члeн HTIII, пpoфесop Киiвськoгo yнiвЬp.
ситeтy. Бyв пpoтивникoм бyДь-якoгo втPгIaння паpтiй-
них чи yPядoвих чинoвникiв y спPaви НaУI<И. I{e, як i
oбстoroвaнa I{им тeзa пpo yкpaiнсiкiсть лiтеparyp'их
пaм'ятoк i тpaлиuiй кIIя)I(oгo Кисвa' пPизвеЛo дo PепРe-
сiй щoДo l{ьoгo: 6yв зaслaний дo Capaтoвa, де й пoмеp.

44 Koлесса Фiлаpеm (ls7l-1947' _ yкpaiнськ:ий 
"'у-зиrсoзнaвець.фoльклopист' eтнoгPaф i кoмпoзитop. У

свoiх пoглядax вiдстoroвaв iдeIo пPo нaPoдне пoxoд-
)I(еI{ня дУм.

45 Boмяк Muхайлo (1ssr_1954) _ лiтеparypoзнa.
вeць, пpoфeсop Львiвськoгo yнiвepситетy' дoвгoлiтнiй
спiвpoбiтник видaнь i кoмiсiй HTIII. Aвтop числeI{Ilих
пPaц,l з iстopit стapoi й нoвoi лiтеparypи.

+o Bфесaй oсrnаn (l803-1890) _ yкpaiнський кoб-
зaP' 3 PoдиIrи кpiпaкa.мyзИ|<aъITa нa Чеpнiгiвщинi,
слaвнoзвiсний викoнaвeцЬ нaPoдниx ДyМ i пiсень.
1873 p. викoнyвaB свiй peпеpryap нa зaсiдaннi Пiв-
деннo.зaхiднoгo вiл4iлy Poсiйськoгo Геoгpaфiчнoгo
тoвapистBa y Кисвi. Иoгo твopнiсть вивчaв i зaписaв
мелoдii М. Лисeнкo.

a7 КшptlльMeфoОitвсъкe фаmсrnвo _ тa€мне тoвapи-
ствo' зaснoBaIIe з iнiцiaтиви М. КoстoмaPoвa в гpyлнi
1845 _ сiчнi 1846 p. в Кисвi, щo стaвилo iвoiм зaвдaн-
Irям пepeбyдoвy сyспiльствa I{a зaсaдax xPистиянськo.
гo вчellня пРo спРaBeдливiсть, свo6o.цy. .(o 6paтствa
нaJIeIсajIи M. Гyлaк, B. Бiлoзеpський, o. Haвpoцький,
o. Петpoв, П. Кyлirл, T. IIIeвчeнкo тa iн. oснoвним
дoкyмellтoм' y якol\{y зaфiксoвaнi пoгляди й пpoгpaIvra
дiяльнoстi тoвapистBa, е ..Книгa 6yття yкpaiнськoгo

нcpoдy'' (в мaтеpiaлax сЛi.цствa _..3aкoн Бorкий''), нa.
fl }tсaнa М. КoстoмapoвиМ.

48 Hoвшй \аnoвim_ склaдoвa чaстинa збipки книц
ltlо твoPять Бi6лiIo. HапvlcagиЙ aпoстoлaМи впPo.цoв)I(
tPyгoi пoлoвини I вiкy й мiстить poзпoвiдi пPo xит.
тi и yчення Iсyсa Хpистa.

49 Пулюй Iвaн (I845_l9r8) _ визнaчний yкpaiн-
ський фiзик, винaxiдник i гpoмaдський дtя'l, po.цoм з
fhличини. .Цoцент Biдeнськoгo, пpoфeсop Пpaзькoгo

у}rlsePситeтiв. Aвтop близькo 50 нayкoвиx тa нayrсoвo.
ttoпyЛяPниx IIPaць yKpail{сЬкoro, нiмeцькorо тa aнг-
;tlйськolo Moвalvrи. У спiвпpaцi з П. КyлiIшeм тa I. He.
чу€м.ЛевицьI{иМ пеpекJIaДaв з,цaBlrьorвPeйськoi мoви
llсaлтиp тa з гPeцЬкoi - €вaнгeлiе, якi yвiйruли в yкPa-
lнс ькy Бiблiю, нaдPyкoвaнy у BИДaв.нvIЦтвi Бpитaнськo-
ro Бi6лiйнoгo Toвapиствa (l903).

50 Гаrnцук IuIшкoла (PP. 
'ap. 

i см. нeвiд.) _ yкpaiн-
ський фoльклopист i мoвoзнaвець дPyгoi пoлoвиItи
ХIХ ст. Bидaв з6ipкy пiсeнь i пpислiв'iв..Ухсинoк piд-
ttoгo rroля'' (1857)' з6ipкy пiсeнь ",{ев'ять стpyн yкpaiн-
ськoi 6aндypи'' (1863). Aвтop пiдpyrникa ..Укpaiнськa

nбеткa'' (1861)' poзвiдки пpo yкpaiнський пpaвoпис.
' 5| Co6oлевсъкшй Олеrcсiй (1'857_1929) _ poсiйський

фl.пoлoц aкaдемiк Пeтepdypзькoi Aкaдемii нayк. У стaв-
леннi дo yкpaiнськoi мoBи виявляB тeн'ценцiйнiсть,
вiдстoюIoчи poсiйськy rпoвiнiстичtly кoнцeпцiIо oд-
нiеi ..pyськoi'' мoви 3 oснoBниIvIи дiалeктaми: 

..вeликo.

pyським'' (кyли вi.Цнoсив i 6iлopyськy мoвy) тa ..мaлo.

Pyським''.52 ... [yP"д] а'pеu'nxувaв i эrcфстnaсo noкаpав oсoблшвo
mpъoх нaшшх nuсъlпeннuкiв: IIeвцешкa, Кoсlnoм'фoвaй щ-
J|iшa- йдeться пPo виPoк сyДyy спPaBi Киpилo-Мeфo-
дiiвськoгo 6paтствa, oгoлoIIIеIlий 30 тpaвня |847 p.,
вгiднo з якиМ нaдPyкoвaнi paнiIпe твoPи _ T. TTTeвчен.
кa ..Кoбзap''; П. Кyлirпa ..Пoвiсть пpo yкpaiнськиЙ нa-
poд'', ..Укpaiнa'', ..Михaйлo Чepкaсенкo''; M. Кoстoмa.
pовa ...УкpaiнCькi 6aлaди,', ..Biткa'' _ зaбopoненi й426 427
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кoЦфiскoBaнi з пPoдaд(y. Тbдi хс циРкyляPoM мiнiстpa
нapoднoi oсвiти бyлo нaкaзaнo пo цeнзypнolшy вiдoм-
ствy зaбopoнити нaдaлi пePeви.цaвaти цi iвopи. Зa згa-
ДalrИNlвиPoкoм М. Кoстoмapoвy, М. Ц,uкy тa П. Кyлi
пry зaбopoненo бyлo ..нaзaвлсди'' 

дPyкyBaтI{ свoi твopи,
a Т. IlТggчgнкy, oкpiм дeсятилiтньoгo yв'язнення'_ нe
лиtIIедpyкyBaTvI| a tl пиcaти тa МaлIoBaти.

55 Ha лirnеpаmуpшo.I|'у кoнapeсi в Пapшэtci, ,Цpаaoм,ашiв
aounpo заnpmnaсm.ував npo||l'ш цalз1фнoeo нa1са,E 1876ao pCIсу _
йдеться пpo вистyП М. fpaгoмaнoвa l uЪpвня tвzв p.
нa мix(цapo.4lloмy лiтеparypпoмy l(orrгPесi в Пapийi
з тeмoro..Лiтеpaтypa yкpaiнськa, пoскpиdoвaЕIa yPя-
дoм poсiйським'', щo нaбyв шrиpoкoгo p"зo'aпiy й
пiдтpимкrа сеpeд пpoгpeсивнo.i гpo'aдсЪкoстi свiry.
У вистyпi нaгoлolпyвaлoся lra неспPaведливiй пpaк.
тицi сaмoдеprкaвнoi Рoсii щoдo yкpaiнськoгo пись.
Меtlствa i йoгo Дpyкoвaнoгo слoBa. Bпepпrе oпy6лiкo-
вaнo oк])eMolо.qp.oшIyPolo в пеpекJlaдi з фpaнцyзькoi
MoBи y Львoвi l878 p. (з хсеневськoгo 

"идЬння 
тoгo )I(

poкy).
54 ,,фoлtаdа" _ з6ipник iнфopмaцiйних, пу6лiциc-

Tичцих i пpoгpaмнo-тeoPeтичI{их мaтеpiaлiв, щo ви.
дaBaB y )I(eневi М. .{paгoмalroв Рaзoм з М. Пaвликoм,
C. ПoдoлинсьI{им в l878-l882 pp. Poзyмiння yкpaiн-
ськoгo Pyxy яIс нaцioнальнo-пoлiтичнoгo нa пpoтивary
пoIIIиРеI{o}ry тoдi кyllьтyрIrицькoМy й paдикaлiзм сy.
спiльнoi пPoгpaМи ..фoмaди'' не знaйrпли пiдтpимки
сepeд тoдiIпI{Ьoгo гpoмaiцяIlствa, i видaння чеРез цe
tIPИt|ИI{ИJIocЯ.

" Кiсo ская сrnфшнa'' _ нaукoвиЙ щoмiсяvник щpa-
IнoзнaBстBa' виxoдив y Кисвi прoтягoм r882-1906 pp.,
a з 1907 p._ пЦ нaзвolo ..Укpaiнa'' (yкpaiнськoIо 

'ou.iй;.Пoстaлa з iнiцiaтиви Т. Лe6eдинцевa пpи спiвpoбiт-
ництвi B. Aнтoнoвичa, o. Лaзapeвськoгo, П. )Кйтeць.
Iсoгo тa iн. B yмoвax дii цeнзypниx зaбopoнIlицЬких
ypядoвиx. alстiв эrсypнaл o6'сднyвaв нaйкpaщi нayкoвi тa
кyльrypнi силиУкpaiяи.

5|i ,,1lotro" _ щoденнa yкPaiIIoмoвIIa гaзетa, щo ви.
*tulиJta в Киевi з l906 дo 1914 p. Cеpeд зaснoBникiв i

;rе,l(uк'r.opiв гa3ети _ Б. фiн.rенкo, €. ЧикaлеI{кo. 3 aк.
'..t,lt|}l()Io yЧaстю C. €фpeмoвa, B. BинниЧеIIкa' м. фy-
]|!еt|(.Ькoгo, C. ПeтлIopи чaсoпис стaB сIIpaB)I(нiм pе.r.
l1икOlv| i  дзepкaлoм yкpaiнськoгo )I(иття.

57 Cлуgсебнш'с _ кtlигa для сBящeнИКaTa диякoIIa.
l l  lr iЙ IroдaIIo пopя.цoк пРoBеДеrrня Paнкoвoгo' ве-
Чl1rllьoгo 6oгoслyхсiння тa лirypгii. Мiститься тaкoхс
(:llи(;oк святих' як1 щo.цeннo 3гaдyloться цеPкBoIo.

58 ,,3oРя', _ дBoти)I(ltевий часoпис' виxoдив y
J|ьпoвi 1880-1897 pp. 3 1895 p. ПepейIпoв y влaснiсть
rtT.IIJ i пPaктиЧнo стaв всеyкpaiнським oPгaнoм' пpи.
GlutAItrIIи спiвpoбiтникiв i пеpедплaтникiв з yсiх yкPaiн-
(]trl(ИХ земедь. fПиpoкo вмiщyвaлися )китт€писи' спo.
мtttIи' J|ИстуBaнНЯ BизI{aчних лloдeй. }(ypнaл пoклaв
ll()lIa.l.Oк ..Лiтеparypнo-нayкoBoМy вiсникy''.

rt9 '!pуе" _ сryДeнтсЬкий двoтиrкневик y Львoвi,
nих()/(ив 1874-|877 pp. Cпеpшry мoсквoфiльськoгo }Ia.
ltl)'lMкy' eвoлrоцioнyвaв пi,ц вПЛивoМ М. .{paгoмaнoвa
i l() yкРaiнствa.

|\('' ... pевoJL1oцiя 1905 poку вiОpазу 3|7еслa вci уpяОoвi
мt'бо!хlttш нa укpaiнсъке слoвo _ йдeться пРo видaння цa.

1lr.м Maнiфесту 17 }IсoBтIlя 1905 p.' якtlм 6улo деклa-

P()l| i l l lo всi гpoмaдянськi IIpaBa, oбiцяtlo cr-Лv'.КaTИ

/lyмy з rlpaвaМи зaкoнoтвoPення й кoнтpoлIo. Пpoгo.
JI()IIlylr?ulaся тaкoх( сBo6oдa дpyкy. Cлiдoм зa Мaнiфeс-
'rlrм tl6нapoдyloться (24 лиcтoпaдa) Tиlrvасoвi пpaви-
., l i l  lr l)o Дpyк, де yзaкoнIo €тЬся дiяльнiстЬ yкРaiнсЬкoi
t l l)с(]и як oдиtt iз piзнoвидiв пpеси ..инopoднeскoй' ' .

Ii| ... цapтfuдaся в Kшсвi свoя укpаtнcъка вiльна npе-
|i(l * 3 кiI|ЦЯ 1905 пo кiнець 1906 p. в Укpaiнi Bихoди-
, lt l l  6;Iизькo 40 yкpaiнoмoвних гaзeт i жypнaлiв piзнoгo
'гиl ly. нa пoчaтoк 1906 p. в)Iсe пPaцIoвaлo l7 yкpaiн-
(]lrl(ИХ ви.цaBництв, iз яких 13 знaxoдилoся в киrBi.

|i2 !енiкiн Анmoн, (|872-|947) _ poсiйський генe-

1lrr,rl ( l 9l 8-1 920), кoмaнлyвaв poсiйсьIсиМи aнтибiльrшo-
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BиIIьI(иМи *збpoйними сVIIIaNIИ пiвдня Poсii''. Haсryп
дeнiкiнськoi apмii нa Пpaвodepelкнy Укpaiнy й Мoсквy
сyпpoвoд)I(yвaвся пoсилeнoro aгiтaцiеro зa ..единy нeдi-
лимy Poсirо'', пoгpoмoшr yкpaiнських кyльтyPниx oPгa.
нiзaцiй i rпкiл.

63 "Hаука npo piОнoлt,oвнi oбoв,язкш. _ книгa Iвaнa
oгiснкa, щo стaлa свoсpiдним piдномoвним кaтeхiзи-
сoM для вvителiв, пpaцiвникiв пepa' дyхoвeнствa, рнiв
r IIIиpoкoгo гPoМaдяIrствa. BиЙплa дPyI(oм 1936 p. в
лpщapнi oтцiв Baсилiaн y )Кoвквi. Пepeвидaнa lg9Ъ p.
киiвським Bидaвництвoм ..o6epeги'' тa львiвськиМ..Фeнiкс''.

6a Tеаrnp "Беpeзiль,' _ yкpa.iнськиtl тea,rp, зaснoвa-
ниtl |922 p. в Киевi мистецькиM o6'сднaнням "Бe.
pезiль'' як eксцePи}IеI{тaльнa сryлiя пiд кepiвництвoМ
peхсисе-Р'a Лeся Кypбaсa. Як деpжaвний тeaтp пpaцIo-
BaB дo 1926 p. в Кисвi, a пiсля _ в Хapкoвi. Зa йaцio.
IraJrьIIy й мистeцькy пoзицiro тeaтp стaв o6'ектoм тpи-
вaлoi бiльIпoвицькoi IсPитиI(и' щo зBиI{yBavралa йoгo
aктopiв y нaцioна;riзмi й бopoтьбi з пapтiйнoro лiнiсrо
в теaтpi. Haпpикiнцi 1933 p., пiсля aperпry Лeся Кyp.
6aсa, теaтp 6yв poзфoplroвaний.
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