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УКРАЇНСЬКА МОВА
У  ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГаВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

(про збереження і  тяглїсть 
національної свідомості)

У  статті розглядаються проблеми розвитку української мови в 
процесі духовного відродження українського народу.

На перший погляд, саме ставлення такої проблеми може 
видатися недоцільним, бо ніби зрозуміло, що духовне життя 
нації, національний прогрес, розвиток національної культури, 
зростання національної свідомості, національне самовиявлен
ня і, нарешті, державність неможливі без існування національ
ної мови. І разом з тим зіставлення таких факторів в історичній 
проекції поглиблює і розвиває розуміння національного і до
помагає розкрити такі сторони аналізованих явищ, які за ін- 
щих обставин не так яскраво виявляються. Адже українська 
мова,-не лише засіб спілкування українців, але й один із най
важливіших репрезентантів національності. Якщо вдаватися 
до глибшого аналізу цієї проблеми, то стане очевидним, що в 
різних народів вона виникала і розв’язувалася по-різному. В 
українській історії процеси виборення волі та існування мови 
якнайщільніше переплетені. Українська мова в процесі форму
вання нації, національної свідомості була початковим і часто 
основним чинником в цьому відношенні. Мова, рідне слово 
в багатьох випадках існували для українського етносу як єди
не джерело, що підтримувало дух народу, віру в існування 
нації, єдність. Це джерело живилося також постійним прагнен
ням українського народу до свободи, боротьбою за незалеж
ність і державність. Тривіальне твердження, яке на сучасному 
етапі відновило існування серед культурологів: "мова -  
суть нації, існує мова -  існує нація”* між тим яскраво підтверд
жується українською історією, бо саме українська мова, незва
жаючи на часи жорстоких переслідувань, зберегла її носіїв як 
народ, як націю,

У даній статті не будуть детально аналізуватися мовні фак
ти, які належать до суто лінгвістичної компетенції, а розгля
датимуться лише теоретичні засади взаємозв’язку мовного та 
національного комплексів і питання співвідношення україн
ської мови із національною свідомістю, національною самобут-
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ністю, українською культурою, які виявляються за допомогою 
мови.

У зв’язку з цим доцільно уточнити саме поняття "україн
ське національне відродження”. Адже відроджувати можна те, 
що було і перестало існувати. А в історії українського народу 
не переривалася тяглість єдиної мови, народних традицій, 
єдність національної свідомості народу, незважаючи на те, що 
українців могли називати не лише українцями, а і руськими, 
малоросами, рутенцями, русинами, руснаками. Критично оці
нюючи російську історіографію і схему російських істориків, 
за якою вони представляли історію російської держави з часів 
Київської Русі, а історію українського народу визначали без 
початку десь з XV c t . ,  М. Грушевський стверджує: ”Ми знаємо, 
що Київська держава, право, культура були утвором одної на
родності, українсько-руської; Володимиро-Московська -  другої, 
великоруської” 1. Історія українського народу, на думку вче
ного, повинна розглядатися в її генетичній спадковості, в без
перервності зв’язку поколінь. Розуміючи історію українського 
народу як історичну тяглість, М. Грушевський стимулюючим 
принципом її вважає його мову, яка вкупі з соціальними, куль
турними, антропологічними та психологічними факторами до
помагає розкрити цю тяглість. При написанні "Історії України -  
Руси’’ вчений виходив з положення, що українська мова є од
ним із компонентів, який відрізняє українців від сусідів так 
само, як відрізняються вони і "прикметами антропологічни
ми -  в будові тіла, і психофізичними -  в складі індивідуальної 
вдачі, в відносинах родинних і суспільних, в побуті і культурі 
матеріальній і духовній” 2.1 далі М. Грушевський наголошує на 
тому, що особливо важливо для даного аналізу: ”Сі психо
фізичні й культурні прикмети, що мають за собою більшу або 
меншу історичну давність -  довгий процес розвою, зовсім ви
разно зв’язують в національну цілість поодинокі групи україн
ської ЛЮ Д Н 0СТІ супроти інших таких цілостей і роблять з неї 
живу національну індивідуальність, н а р ід  [підкреслення 
М. Грушевського. -Л . Л.), з довгою історією його розвою” 3. 
Виходячи з вищесказаного, вважаємо, що в мові як засобі на
ціонального виявлення, а часто як в джерелі національного 
пізнання, та в інших національних прикметах, властивих ет
носові на різних етапах розвитку та існування народу 4, засвід
чується і проявляється стан української етнічної духовності, 
ідеї незалежності та свободолюбства, ступінь розвитку мате
ріальної та духовної культури. Таким чином, хоч і допускаємо 
існування терміна "українське національне відродження", все’ 
ж вважаємо, що доцільніше було б говорити про зростання на



ціональної духовності, національної свідомості, які в історії 
України неодноразово спалахували і з різних причин притуха
ли, але ніколи не зникали.

Кожне національне піднесення завжди має одну кінцеву 
мету-досягти державного самовизначення, тобто прагнути 
того, щоб народ самостійно міг керувати своєю долею у власній 
державі, а в межах своєї країни добиватися національної та 
соціальної справедливості. Незважаючи на спроби окремих дос
лідників вмістити розвиток національної свідомості в певні 
схеми, що типологізують етапи національних рухів 5, нам зда
ється, що кожен народ приходить власним шляхом до держав
ності, і цей шлях зумовлюється історичними обставинами під
несення національної свідомості, національною духовністю. 
Прикладом цього може бути ствердження української держав
ності після Визвольної війни 1648 p. І хоч українська мова в цих 
подіях, як і боротьба за віру, за соціальну справедливість, ві
дігравала роль одного із чинників утвердження державності, 
етапи що передували національному відродженню в Україні 
в цей час, були іншими, ніж, наприклад, в Чехії6.

Поряд із самоусвідомленням та іншими ознаками етнічної 
духовності, які засвідчують самобутність народу, що властиві 
багатьом поколінням і вимагають спеціального розгляду, ук
раїнська мова належить до найвагоміших функцій збереження 
і піднесення української національної духовності та свідомості. 
Вона виконувала ці функції в найрізноманітніших сферах.

Загальновідомо, що українська мова, в тому числі націо
нальна, -  це мова українського народу, якою користуються для 
вираження своїх думок, почуттів у всіх сферах та формах її 
вияву в процесі спілкування, мислення та художньої творчос
ті в Україні та в різних місцях планети представники соціаль
них класів та груп всіх етнолінгвістичних спільностей україн
ської нації.

Поняття українська національна мова наближається до тер
міна українська загальнонародна розмовна мова й існує не 
лише в просторі, а і в часі. Українська, як і кожна інша націо
нальна мова, структурно розвивається з багатьох територіаль
них та соціальних діалектів, наріч, говірок, розмовних, просто
річних та жаргонних форм вислову, тому вона нерівномірна, 
бо до її складу входять елементи різних структур як відокрем
лені і одночасно пов’язані однією національною спільною ос
новою. Вона зародилася в надрах найдавніших поколінь, які 
були предками сучасних українських етнолінгвістичних спіль
ностей, і виникла на основі єдиних мовних ознак говірок дав
ніх русько-українських племен полян, дреговичів, древлян,
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дулібів, уличів, сіверян. Мовні прикмети, що зближували ці 
племена, розвинулися в три основні групи українських діалек
тів-говори північного, південно-західного та південно-схід- 
ного наріч. Проте сучасної мови не можна протиставляти тим 
давно існуючим мовним говорам (мовам племен), бо ті говори 
(мови) є явищами різних історичних етапів розвитку однієї і тієї 
ж мови. Як і кожна мова, українська мова зберігає більшість 
цих вже законсервованих прикмет, що є формою її взаємозв’яз
ку з духовністю. Одночасно в ній постійно відбуваються зміни 
на різних мовних рівнях, зокрема міняються деякі синтаксичні 
конструкції, морфологічні форми, зникають форми двоїни, від
буваються фонетичні зміни в морфемах слів, часто на стику 
морфем, так званому морфемно'му шві, зникають назви реалій, 
які перестали існувати, слова, що замінилися іншими; вона 
поповнюється новими словами, що виникли за автохтонними 
словотворчими моделями, або тими лексемами, що запози
чаються з інших мов.

Українська мова має специфічні особливості, які відріз
няють її від інших мов у фонетиці, морфології, зокрема вона 
зберігає кличний відмінок, незмінні форми дієслова на -но, 
-то, властиві лише їй суфікси типу -ощі, -неча, -усіньк, -юсіньк-, 
ряд характерних лише для української мови слів як гарний, 
плекати, мрія і багато інших. Різноманітність синонімічних та 
антонімічних відповідників української мови, її фразеологія, 
мелодійність і співучість сприяли розвитку на їх основі багатих 
жанрів народної творчості. Усі ці мовні ознаки, які формували
ся в глибокій давнині, формують тяглість і єдність національ
них прикмет українського етносу.

Всі вищенаведені ознаки української мови зберігаються і 
передаються від покоління до покоління різними формами 
збереження мови -  усною, писемною, народною творчістю, 
топонімією, антропонімією, в яких існують найрізноманітніші 
способи консервації цих рис. Назви існуючих у давнину почут
тів, процесів, якостей, хоч і робили місце новим, бо виникали 
в іншому оточенні, при змінених обставинах, все ж не зникали, а 
продовжували існувати в спадкових традиціях, в різних пере
хідних виявах, і свідчили про незагублені рештки пережитих 
періодів.

Однією із форм збереження української мови у всій її сукуп
ності є усне мовлення. Усне мовлення перш за все засвідчує 
національні ознаки українського етносу. Звичайно, цією, як і 
іншими, формою мови можуть користуватися представники 
інших національностей, які спілкуються з українцями, але для 
цих представників українська мова не буде ознакою національ
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ної приналежності, а лише свідченням їх культури, такту, рів
ня освіти, здатністю засвоїти і користуватися, крім своєї влас
ної, рідної, ще й українською мовою. Українці, які використо
вують свою мову повсякденно, засвідчують свій рівень націо
нальної свідомості, приналежність до своєї нації, що є однією з 
найбільших в слов’янському світі та Європі.

Спільні риси мови, які характерні для різних українських 
етнолінгвістичних груп, єднають народ спільним національним 
корінням і свідчать про самовиявлення нації. У мові воно вияв
ляється не лише розмовною формою в простому спілкуванні 
усним мовленням, але і в усній народній творчості, основою 
виникнення якої є усне мовлення. Усна народна творчість -  
це окрема форма збереження української мови і одна з най
яскравіших прикмет збереження національного самовиявлен
ня. Багатство українського фольклору (переказів, легенд, ка
зок, прислів’їв, приповідок), народного епосу (дум та пісень) 
свідчить про талант народу, про його високий інтелектуальний 
рівень. Твори різних жанрів фольклору передають наступним 
поколінням психологію народу, народну педагогіку, втілюють 
ідеали національного самоусвідомлення, національної свобо
ди, прагнення власної державності, формують етнічну свідо
мість, виховують патріотичні почуття 7.

Важливу роль відіграла українська народна творчість у 
XVIII ст., коли виборювалася самостійність . української літе
ратурної мови, коли після ліквідації і знищення Запорозької 
Січі при існуючих заборонах української мови, здавалося, все 
русифікувалося. І ось саме тоді "перемогла українська пісня, 
вся народна творчість, сам український дух. Власне українська 
пісня найбільше зберегла нам українську мову за того часу, 
коли сперечалися за її існування” 8. Пісня являє собою одну із 
специфічнйх ознак української нації. Вона зберігає не лише 
мову, але передає і мелодику мови. Саме в пісні діє найтісні
ший зв’язок -  мова зберігається в пісні, а пісня існує завдяки 
мові та музиці. Українська пісня як виразник національної при
належності зберігається найдовше в середовищі українських 
емігрантів. Через кілька поколінь, представники яких можуть 
вже асимілюватися, а українська пісня для їх дітей ще може зву
чати.

”Мова і пісня [як і вся усна народна творчість. -  Л. П.] є най
важливішими і невід’ємними рисами духовності народу, це два 
рівнозначні здобутки його творчого генія. Вони неподільні і 
щоразу, коли йдеться про мову народу, неодмінно згадується і 
пісня, бо вони визначають самобутність нації. Пісня так само 
давня, як і мова, і... є продуктом колективної творчості, витво
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ром багатьох поколінь у процесі їх суспільної діяльності. З мови 
і пісні розвиваються першоелементи духовної культури, на їх
ній основі зростає літературна творчість” 9. У пісні та в інших 
жанрах фольклору, які виникали в незапам’ятних часах, збе
рігалися мовні нормативи, форми слів і самі слова. Сила народ
ної творчості настільки переплелася з виражальною функцією 
української національної мови в історії українського народу, 
що, незважаючи на всі переслідування і заборони, ця мова змогла 
вистояти. Мова в пісні і в народній творчості ставала отим 
невловимим месником із ”Давньої казки” Лесі Українки, якого 
не вдавалося спіймати, бо треба було б посадити в підземелля 
хіба що весь народ. Можна було б навести десятки прикладів 
взаємозв’язку української народної творчості з національним 
характером народу, але згадаймо лише єдність українського 
козацтва і кобзарів, в устах яких пісня і дума мали силу зброї10.

Важливою формою збереження української лексики, україн
ської мови є топоніми і антропоніми и , які засвідчують давно 
віджилі реалії, імена, прізвища, підтверджують існування дав
ніх українських слів чи назв. Вони часто стають своєрідною фор
мою творчості народу. Заміна корінних топонімічних назв зу
мовлюється намаганням колоніальних керівників викорінити 
народний дух із свідомості представників нації, позбавити 
корінних мешканців пам’яті про своє минуле, своїх джерел та 
історії, денаціоналізувати автохтонні назви.

Дуже цінним і достовірним свідченням етнічного самоусві
домлення є писемна творчість, яка являє собою ще одну фор
му збереження національної культури, мови і духовності12. 
Адже на всій території України-Русі існувала літературно-пи- 
семна мова киян та поєднана з нею писемна староболгарська, 
що привнесена сюди разом з церковними книгами після прий
няття християнства. Церковнослов’янська мова в основному 
обслуговувала конфесійні потреби, хоча вона мала великий 
вплив на створення традицій писемності всієї української лі
тератури багатьох віків майже до кінця XVIII ст., а на Закарпат
ті -  до середини XIX ст. Можна припускати, що киянам того 
часу церковнослов’янська мова була, напевно, добре зрозу
міла. Але нічим іншим, як бажанням писця виявити свою при
належність до єдиного існуючого русько-українського етносу, 
не можна пояснити вкраплення зразків живої народної мови 
киян у суворі канони традиційного письма церковнослов’ян
ських текстів. Рукою таких писарів водила, ймовірно, етнічно 
зріла свідомість, що характеризувала їх як гідних представни
ків свого народу. Засвідчені ними риси народної мови і були 
предметом аналізу українських мовознавців 13.
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Наявність у писемних пам’ятках рис мови, які зустрічають
ся і в сучасних писемних пам’ятках та діалектах, свідчить про 
етнічне самоусвідомлення представників русько-українського 
етносу. Підтвердженням цього є визначні писемні пам’ятки, 
серед яких ’Талицько-Волинський літопис”, де проявлялися 
дві яскраві тенденції, обгрунтовані А. Генсьорським на мов
ному матеріалі. Він, зокрема, показав, що в галицькій частині 
літопису ще переважають попередні книжні традиції, а ”мова 
волинської частини літопису, навпаки, звільняючись (у власно
му тексті автора) [Підкреслення наше. -  JL П.] майже зовсім від 
церковно-слов’янізмів, черпає в основному свої мовні засоби з 
живої народнорозмовної мови того часу. Релікти значної кіль
кості цих засобів і прийомів у сучасній українській народнороз
мовній мові чи українських діалектах (деякі зберегла лише 
польська мова) свідчать, що народна мова Південної Русі 
XIII ст. (яку, звичайно, не могла повністю відбити літературна 
мова пам’ятки) вже в значній мірі розвинула ті українські особ
ливості, які виділили її з староруської мови” 14.

Використання авторами живої народної мови у писемних 
пам’ятках насамперед засвідчувало приналежність цих авторів 
до свого етносу. Позиція одного із редакторів "Галицько- 
Волинського літопису” (за свідченням А. І. Генсьорського, їх 
було кілька) була виявом усвідомленняприналежності до кон
кретного народу, а це свідчило про існування великої сили на
родних традицій, почуття власної гідності. Народна українська 
мова як самовиявлення українського етносу наявна і в інших 
пам’ятках різних жанрів15.

Риси українського етнічного самоусвідомлення просте
жуються і в найконсервативніших писемних пам’ятках -  кон
фесійній літературі, де збереження традицій церковнослов’ян
ської мови вважалося священним правилом, особливо для мос
ковського кліру, свідченням чого є так званий другий старо
болгарський вплив в писемних пам’ятках України1б. Незважа
ючи на ці пуристичні тенденції, українські церковні книги пере
кладаються писемною українською мовою. Це зумовлювалося тою 
обставиною, що Київська митрополія була самостійною, україн
ські церковні верховні діячі та теологи, як представники свого 
народу, вважали за необхідне запропонувати народові зрозу
мілі’ йому священні книги. Тому з’являються ”Апостол” 
(XV ст.), ”Кам’янко-Струмилівське євангеліє” (1481 р.), ”Пере- 
сопницьке євангеліє” (1556 -1561), ”Крехівський апостол” 
(бл. 1560 р.), в яких зафіксовано певні риси народної мови.

Вживання народної мови в конфесійній літературі мало
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також, можливо підсвідомо, зберегти і підтримати почуття 
етнічної єдності співвітчизників, показати, що рідну мову мож
на використовувати не лише для хатнього вжитку, а переда
вати нею високі ід еї17. Про виражальну силу тогочасної писем
ної української мови (XIII -  XVII ст.), риси якої певний час збі
галися з білоруською, свідчить те, що нею користувалися в 
чужоземних канцеляріях -  Речі Посполитій, Великому князів
стві Литовському, Молдавському воєводстві.

Значним досягненням українського етносу була українська 
література кінця XVI-першої половини XVIIст., що розвива
лася в різних жанрах і разом з політичними та релігійними 
факторами поступово готувала Визвольну війну українського 
народу 1648 р., сприяла створенню української державності. 
Тут особливої уваги заслуговує розвиток української абстракт
ної лексики, яка значною мірою стала виявленням інтелек
туального рівня народу і свідчила про багатство української 
синонімії та антонімії того часу, що насамперед свідчить про 
багатство самої мови18.

Самоусвідомлення українського етносу було настільки 
високим, що впливало не лише на зростання і зміцнення ду
ховності самого українського народу, а й на інші слов’янські 
народи, що, як з життєдайного джерела, черпали духовні сили 
з української землі. Свідченням цього може бути діяльність 
Києво-Могилянської академії, що стала важливим центром 
культурного єднання слов’янських народів за вагомий по
казник високого рівня тогочасної української наукь правлять 
"Граматика” М. Смотрицького 20 та ”Лексикон словенороський 
П. Беринди21, які сприяли утвердженню авторитету україн
ських книжників у слов’янському світі.

Коли до краю виснажений народ ставав на захист своєї 
гідності, віри, виборюючи власну державність у національній 
Визвольній війні 1648 р., він захищав і рідну мову, як свою со
вість і честь.

Хоч писемна словенороська мова X V I- XVII ст. в окремих 
творах не завжди задовольняла і часами не всім була однаково 
зрозуміла, народ все ж часто відмовлявся від латини і тягнув
ся до своєї традиційної мови, бо напевно звик до неї і уявляв 
собі, що "латинська наука” зазіхає на свободу його совісті22. 
Одночасно треба пам’ятати, що національне самовиявлення 
представлене не лише україномовними творами, а й видан
нями, писаними латинською та польською мовами, які створю
валися в Україні й за змістом належали до української літе
ратури 23.
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Незважаючи на те, що в XIV -.XVII ст. стара писемно-літера
турна українська мова грунтувалася на книжній основі, в ній 
дедалі глибше вкорінювалися усні традиції, що наповнялися 
силою національного духовного життя, закладеного, очевидно, 
в народному генофонді. Прикмети української мови XVII ст. 
у багатьох виданих і не виданих.творах переважно словенорось- 
кою мовою ”у різних письменників... розподілені нерівномірно. 
Здебільшого вченість письменника обернено пропорційно 
народності його мови. Багато залежало й від предмету мови... 
Звідси стилістична різноманітність книжної української мови, 
підтримувана також індивідуальністю письменника, тим чи 
іншим складом розуму, тими чи іншими душевними навич
ками чи вподобаннями його. Іноді учений письменник від
значався природною жвавістю думки, тому про найабстракт- 
ніші речі він говорив живою мовою. Такий, наприклад, був 
Іоаникій Галятовський” 24. Проте, зазначає П. Житецький, 
”це був ветхий одяг старого батька на молодому організмі 
юнака-сина” 25.

За часів Руїни українська мова ставала єднаючим елемен
том: і народною піснею, і писемним словом підтримувала свідо
мість народу. Незважаючи на те, що у XVIII ст. продовжує існу
вати в українській писемності традиційність давнього письмен
ства, українська літературна мова на народній основі не пере
стає формуватися 26.

Нова сучасна українська літературна мова, започаткована
І. Котляревським, як найбільш досконала і відшліфована фор
ма виникла в процесі розвитку національної культури27. Ця 
єдина для народу форма рідної мови більшою мірою могла 
сприяти зростанню національної духовності. Коріннями своїми 
вона сягає найдавніших часів, а фіксація її елементів спостері
гається вже в перших писемних пам’ятках Київської Русі. З 
появою ”Енеі‘ди” та "Наталки Полтавки” І. Котляревського 
розпочався новий етап у духовному житті українського народу, 
розвитку його національної свідомості. Розпочате І. Котлярев
ським літературне та національне відродження українського 
народу продовжується в творах Г. Квітки-Основ’яненка, П. Гу- 
лака-Артемовського, Є. Гребінки, поетів-романтиків, членів 
”Руської трійці”, і в усій багатогранності воно заясніло у твор
чості Т. Шевченка. Ніхто так з попередників, як Т. Шевченко, 
не зумів розкрити національного духу народу, побачити його 
національний гніт, відчути його біль, передати його мрії. Шев
ченко не лише завершив етап становлення української літера
тури і вивів її на світовий рівень. Художня досконалість його 
творів заклала остаточно фундамент нової української ЛІтера
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турної мови, Шевченко став пророком нації, і його твори продов
жують живити національний дух україниів 28,

Сплеском національного самоусвідомлення були 20 -  
30-ті рр. XX ст. Тоді українці усвідомили і на власному прикладі 
ще раз остаточно переконалися, іцо рідною мовою можна тво
рити національні скарби і передавати досягнення світочів сві
тової культури. Незалежне національне самоусвідомлення ут
верджується в цей час і, ніби лавиною, розростається у всіх 
проявах національної науки, культури, державності, поновлює 
в пам’яті народній сторінки історичного минулого народу, 
утверджує його самобутність. Поступово зростають сфери ви
користання української літературної мови і ступінь вивчення 
різних діалектів національної мови. Особливо поширено розви
ваються українська наукова мова, українська національна тер
мінологія, яка утверджується в різноманітних словникових 
виданнях. Це національне самоусвідомлення до певної міри 
підтримувалося ще не втраченими ілюзіями про українську 
державність. З-під пера українських поетів, прозаїків, драматур
гів, публіцистів, літературознавців, вчених єдиною українською 
літературною мовою виходять твори, гідні світових зразків29. 
Публікуються дослідження українських лінгвістів українською 
мовою, які до цього часу були досить рідким явищем 30, створю
ються десятки нових словників, наукові праці про відкриття 
в природничих та точних науках.

Національне піднесення в усіх ділянках українського жит
тя, що підтримувалося розширенням функціонування україн
ської мови, тривало, однак, недовго. Здійснювалася програма, 
суть якої найчіткіше висловив емісар ЦК РКП (б) Г. Зінов’єв 
на П’ятій конференції КЛ (б) У в листопаді 1920 р.: ”У чому суть 
національної політики на Україні?.. Зробити так, щоб ніхто не 
міг підозрівати, що ми хочемо заважати українському мужико
ві говорити українською мовою... Кінець кінцем через скількись 
років переможе та мова, яка має більше коріння, яка є життєві
ша, культурніша. Отже, наша політика є в тому, щоб не словом, 
а ділом, щиро і чесно показати українському селу, що радян
ська влада йому не заважає говорити і вчити своїх дітей якою 
завгодно мовою” 31. Українська мова в даному випадку зводи
лася до сільської говірки, більше того, її існування вважалося 
тимчасовим. 30-ті і наступні роки правління більшовицьких 
лідерів були роками страхітливого геноциду проти українського 
народу: через обмеження функціонування української мови 
витіснялася українська культура, робилося все для того, щоб 
послаблювалася і навіть зникала українська національна сві
домість. А для того знищувався народ, його генетичний корінь,
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переслідувалася інтелігенція -  люди, які розвивали, захищали 
і вивчали українську мову, в тому числі низка українських лін
гвістів, серед яких В. Ганцов, М. Гладкий, Г.Толоскевич, П. Го- 
рецький, О. Ізюмов, А. Кримський, Ö. Курило, О. Синявський, 
К. Німчинов, С. Смеречинсьїсий, JM. Сулима. Національна сві
домість присиплялася теорією про колиску трьох братніх наро
дів, серед яких "старшим братом” був російський народ, тео
рією, яка була своєрідною спадкоємницею теорії Погодіна -  
Соболевського, а від українського народу відбиралася його 
предковічна історія32.

Переслідування дослідників української мови здійснювало
ся з цією ж самою метою, що й інших культурних діячів нації, 
бо дослідження з української лінгвістики свідчили про розви
ток української суспільної думки, зростання національної сві
домості. Досить яскраво це розкривається на історії української 
лексикографії.

Українське національне словництво -  невід’ємна частка на
ціональної культури. Підготовка і видання окремих словників 
або серії словників української мови на певному етапі історич-. 
ного розвитку, як правило, зумовлюється національним почут
тям самозбереження, утвердженням самобутності народу. 
Словники в історії української культури, особливо часів націо
нального гноблення, ставали ніби маніфестами національного 
пробудження, підтримували духовність етносу. В часи посиле
ної русифікації, полонізації, германізації, румунізації, мадьяри- 
зації частини українського національно слабосвідомого насе
лення, переважно обивательських верств суспільства, що було 
найстрашнішим для нації, яке М, Драгоманов назвав аморалі- 
зацією 33, словники належали до тих видань, які могли легаль
но засвідчувати, захищати і навіть утверджувати повноправ
ність української нації34. Нехай це не виявлялося в формі по
літичній, але все ж і така форма вияву була свідченням націо
нальної свідомості, сприяла витворенню національного духу. 
Це можна засвідчити, зіставляючи етапи розвитку українсько
го національного словникарства з різними етапами українсько
го життя, українського піднесення, зростання національної 
свідомості.

Саме в час, що передував Визвольній війні українського 
народу 1648 р., готувалася і з’явилася друком перлина україн
ської та загальнослов’янської лексикографії ”Лексиконъ 
словенороський” П. Беринди (1627 р.). Вважаючи свою працю 
здобутком українського народу, її автор писав майже 400 років 
тому: ”Милостью народа моего я,.. Лексиконъ... випущаю”. 
Серія словників, що виходили приблизно в цей же час, є свід
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ченням високого рівня української культури, значимості ук
раїнського слова в національній боротьбі за незалежність. 
Серед них "Лекс^съ с толкованіемъ словенскихъ слов' просто” 
(1581), "Лексиконь латинський” Є. Славинецького (1642), "Лек- 
сиконъ словено-латинський” (1650) та ін. 35

У часи існування заборон українського слова та друкуван
ня українських книг, повної ліквідації козацьких вольностей в 
Україні в кінці XVIII і на початку XIX ст. готуються і видаються 
лексикографічні праці. Це здебільшого початки лексикогра
фії нової української літературної мови, невеликі двомовні 
словники, що супроводили твори чи збірники, писані україн
ською мовою, а також велика праця "Словник української 
мови” П. Білецького-Носенка (1843)36.

В період розгулу російського великодержавного шовініз
му та існування нових заборон українського слова -  недільних 
українських шкіл, друкування українських книг, книг для ді
тей, українських нот, публічного виконання українських пі
сень, хрещення дітей українськими іменами (1862, 1863, 1876, 
1881, 1888, 1895)-збираються матеріали для українських слов
ників і друкуються праці М. Руберовського (кін. XIX ст.), Ф. 
Піскунова (1873 і 1882), М. Левченка (1874), "Словарь російсько- 
український” (1893 -  1898) М. Уманця та А. Спілки, "Русско- 
малороссийский словарь” (1897 -1899) Є. Тимченка і один з 
найкращих словників Б. Грінченка "Словарь української мови” 
(1907-1909).

Незважаючи на національне пригнічення, засилля москво
фільства, польського шовінізму, в Галичині готуються і вихо
дять лексикографічні праці С. Желехівського, І. Верхратського 
та ряду інших дослідників: І. Вагилевича, О. Поповича, О. Пар
тацького, Л. Чопея, Ю. Кобилянського, С. Недільського, В. Кмі- 
цикевича, І. Свєнціцького, Є. Бокшая, В. Калиновича, І. Голу- 
бовича, К. Левицького.

Українське національне відродження 20-30-х рр., як вже 
згадувалося, знаменувалося виданням словників, зокрема 
термінологічних. За неповними данними, з 1920 по 1932 рр. в 
Україні вийшло 15 медичних термінологічних словників, 13 -  
з питань ботаніки, 10 -  математики і механіки, 8 -  діловодства, 
8 -  правознавства, 9 -  фізики, 4 -  хімії, 3 -  ветеринарії. Загалом 
до 1933 р. в Україні видано близько 100 термінологічних словни
ків. І хоч словникарська робота цього часу піддавалася крити
ці, все ж є всі підстави стверджувати, що ці видання були до
сягненням українського національного розвитку і виявом 
національної свідомості.

Лексикографічні видання 6 0 - 80-х рр. цього століття без
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декларативних заявг готували ірунт для сучасного національ
ного піднесення. Підготовка та видання словників в Україні 
та за кордоном допомагали зберігати цілісність і єдність укра
їнського народу на батьківщині та в діаспорі, утверджуючи його 
самобутність, сприяли національному усвідомленню, посилен
ню ваги рідного слоЕа, і якоюсь мірою стримували русифікацію 
українського народу.

Сучасний етап піднесення національної свідомості харак
теризується бурхливим розвитком лексикографічної праці. 
Відбувається інтенсивна робота над термінологічними словни
ками різних типів, насамперед для того, щоб створити і утвер
дити термінологію на національній основі, а тим самим, щоб 
утвердити українську наукову мову в сферах виробництва, 
науки, освіти. А все це в сумі свідчить про піднесення націо
нальної свідомості.

Таким чином, словникові видання в різні часи стверджу
вали, що українська мова є мовою великої і самобутньої нації, 
яка може передати всі значення та відтінки значень слів ін
ших розвинутих мов, мова, якою видаються багатотомні слов
ники та енциклопедії. І хоч українські словники не вважалися 
явищем політичним, вони, як частка національної культури, 
створювалися в складних умовах. їх авторам не раз доводило
ся долати перешкоди не лише видавничого та адміністратив
ного, а часто і політичного характеру, які були спрямовані на 
гальмування підготовки і видання або його заборону. Можна 
згадати професора 6 . Тимченка, який очолював роботу над 
першим українським історичним словником і ще до його завер
шення був відправлений на заслання; академіка А. Кримсь
кого, який відмовився брати участь у створенні фальсифікова
ного російсько-українського словника, і інших вчених.

Одним із чинників, який сприяв розвиткові і збереженню 
української національної мови як засобу зміцнення і піднесен
ня національної свідомості, була релігія. В усі часи в Україні 
цей зв’язок мови і християнської віри був очевидний, хоч спе
ціально не підкреслювався. Факт, що народна мова зберігалася 
у конфесійній літературі та обрядах, є яскравим підтверджен
ням такого зв’язку.

У Великій Україні українська мова з давніх часів використо
вувалася в церковних обрядах. Зв’язок української мови з цер
ковними богослужіннями був настільки глибоким, що коли 
з України почали під намовою чи насильно вивозити до Моск
ви і Петербурга талановитих культурних церковних діячів, спі
ваків, композиторів, українські книги, українська мова зроби
ла великий вплив і на російську мову та вимову, помітний,
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по суті, до початку XIX ст .37 І це тривало до тих часів, поки ук
раїнська церква була незалежною від Москви, поки українські 
духовні семінарії не були повністю русифіковані, поки в Украї
ну не почали засилати чужих народові вихованців російської 
церкви, поки українська церква не перейшла на російську 
мову.

У часи наступу на українську національну свідомість, поз
бавлення народу його духовності українська віра сприяла збе
реженню духовності, розвиткові української мови, зміцненню 
етнічного самоусвідомлення, що виявилося в багатій полеміч
ній літературі XVI -  XVII ст. Такий зв’язок слід вбачати і в тому, 
що частина українських духовних осіб, яка походила з народу, 
використовувала українську мову в ритуалах, намагалася 
пояснити релігійне вчення живою мовою. Промовистим прик
ладом тут можуть служити учительні Євангелія взагалі й Учитель
не Євангеліє (т. зв. Калістове), майстерно перекладене українською 
мовою М. Смотрицьким (1637), або виголошення М. Шашкевичем 
першої після висвячення церковної проповіді українською мовою.

Поки Київська митрополія не була підпорядкована Москов
ському патріархові, українська церква мала тісні зв’язки з укра
їнською мовою, і духовність українського народу на цьому рівні 
зберігалася. Внаслідок фальсифікації Переяславських стат- 
тей, підписаних 1659 р., Київська митрополія мала бути переда
на в юрисдикцію Московського патріарха, на що погодилися, за 
відповідну винагороду від російського царя, Єрусалимський 
патріарх Досифей 1686 р., а згодом Царгородський патріарх Діо- 
нісій. Це позбавило український народ своєї церкви, зв’язку 
української мови з християнською вірою, що вело до бездухов
ності і моральної, і національної. До цього ж, більшість україн
ського кліру денаціоналізувалася, не виховувалися українські 
священики, а церковна відправа на величезній території Укра
їни була повністю русифікована. В 1917 р. В. Липківський писав: 
”Під виглядом православної віри російські царі провадили свою 
політику, яка складалася з небагатьох слів: ”ні українського 
народу, ні української мови, ні української церкви нема”, не бу
ло і бути не може... І цієї політики церковні керівники в Україні 
пильнували більше, ніж які інші російські урядовці: українська 
мова була заборонена не тільки в церкві, а і в школах. Церкви і 
церковні школи стали місцями найвпливовішого обрусіння ук
раїнського народу. Виховання української молоді в цих школах 
було дійсним каліченням їх душі, і з синів та дочок україн
ського народу виховували яничарів України і її церкви, так 
званих "малоросів” 38.

Дещо інше становище було в окремих західних областях
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України, де існувала греко-католицька конфесія, окремі свя
щеники якої в XIX ст., за часів Австро-Угорщини, а особливо 
в XX ст., постійно користувалися українською мовою. Навіть 
після так званого собору 1946 р. у Львові, коли всі церкви офі
ційно, по суті, насильно перейшли на православ’я під владу Москов
ського патріарха, в українських церквах слово Боже проповідува
лося українською мовою.

Ця тема вимагає широкого і спеціального розгляду, але важ
ливо підкреслити одне: ці дві субстанції -  віра і національна мо
ва-значною  мірою сприяли розвитку духовності та національ
ної свідомості народу.

Вищенаведені роздуми не вичерпують усіх проблем, пов’я
заних із мовою та пробудженням національної свідомості, з 
утвердженням національного самовияву. Иі проблеми в знач
ній мірі справедливо будуть розв’язані в суверенній державі. 
У проголошеній 24 серпня і утвердженій народом 1 грудня 
1991 р. суверенній Українській державі українська мова дістане 
всі права розвиватися повнокровно і стане яскравим засобом 
вияву духовності та національної свідомості: вона розширить 
своє функціонування в усіх сферах життя, науки, культури, 
освіти, церкви, державної чинності, звідки її постійно витісня
ли, або інколи залишали лише умовно.

Коли ми говоримо про функціонування української мови в 
Україні, не маємо на меті знецінити чи применшити вагомос
ті мов представників інших націй чи народностей, які прожи
вають на українських землях. Українська мова ніколи не була 
засобом експансії, денаціоналізації інших народів, засобом ко
лоніального визиску. І разом з тим треба наголосити, що пред
ставники певних кіл намагаються сьогодні створити штучну 
проблему, наприклад російськомовного населення, якої в Ук
раїні ніколи не існувало, а навпаки, швидше існувала в Україні 
реально проблема україномовного народу.

Вивчення історичної тяглості взаємозв’язку мови із націо
нальною свідомістю показує українську мову як стійку націо
нальну силу, яка з іншими національними чинниками привела 
український народ, а разом з ним і інші народи, що населяють 
Україну, до одностайної думки -  проголосити свою Неза
лежність.
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This рарет considers the role of the Ukrainian language in the preservation of a
separate national identity. Particular attention is given to this problem in the Contem
porary national revival.
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