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Ц  вітчизняних та зарубіжних істо
ричних дослідженнях останнього часу 
велика увага приділяється історії фор
мування національної свідомості на 
засадах особливостей культури народу 
та на проблему її утвердження в сус
пільно-політичній думці, бо саме націо
нальна свідомість народжує націо
нальну ідею, яка творить політичний 
світогляд народу і суспільства, спря
мовує його на утвердження модерної 
нації та її держави. Цей процес відбу
вається передусім через поширення 
мови, яка консолідує етнос в єдину 
спільноту і є основною ознакою модер
ної соціально повноцінної нації. За 
твердженням відомого англійського 
дослідника Е. Ґелнера, без впровад
ження єдиного культурного коду -  лі
тературної мови -  годі думати про по
дальший успішний поступ народу на 
шляху побудови своєї модерної держа
ви [1]. 4 Коло замикається -  мовна і 
культурна однорідність стають еконо
мічним імперативом, ідеологічною і 
політичною вимогою^ [2], -  стверджує 
Е. Ґелнер.

Протягом останніх двох десятиліть 
у вітчизняній історіографії досить 
ґрунтовно і широко висвітлювались 
етнонаціональні й культурні процеси, 
суспільна ситуація в Україні у XIX ст. 
в епоху нового відродження бездер
жавних народів Європи [3]. Відповід
но порушувалось питання про значен
ня власне української мови в літера-
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турному та етносоціальному житті ук
раїнського громадянства в його посту
пі на шляху формування модерного 
суспільства. Окремо приділялась ува
га діяльності видатних українських 
діячів цього періоду -  М. Максимови
ча, М. Костомарова, М. Драгоманова. 
Проте поза увагою філологів та істо
риків залишилась важлива проблема: 
яким чином українські інтелектуали 
крок за кроком відвойовували право 
на визнання української мови як осіб
ної, автохтонної, самостійної в літера
турі, публіцистиці, театрі, науці, ос
віті й повсякденні, яким чином укра
їнські інтелектуали відстоювали ук
раїнське слово у складній та нерівній 
дискусії зі своїми опонентами у нау
кових, публіцистичних колах і у 
адептів чиновницької імперської ідео
логії. Автор статті робить перійу 
спробу дати відповідь на цю проб
лему.

Вперше про значення мови в про
цесі вдосконалення людського су
спільства висловили свої погляди ві
домі європейські мислителі кінця 
XVIII -  першої чверті XIX ст. Й. Гер
дер, С. Лінде, В. Копитор, Ю. Рибай, 
П. Шафарик. Німецький учений і фі
лософ Й. Гердер стверджував, що мо
ва -  це «особливий засіб для вихован
ня людей)>, «мова утверджує закони, 
зв'язує роди; лише завдяки мові ста
ла можлива історія людства, в якій 
спадково передаються уявлення сер
ця і душі)> [4]. За його переконанням, 
мова відкриває двері до знань та осві
ти, а отже, до вищого цивілізаційно- 
го поступу. Зрештою, через збережен
ня і розвиток власної мови соціум ут
верджує своє право на існування у
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(великому саду людської цивіліза
ції* [5].

Враховуючи це, Й. Гердер надавав 
першорядного значення передачі 
знань про мову й удосконалення її за 
принципом: індивід -  рід -  народ -  
суспільство. Останнє завдяки мові 
здобувало нові знання про себе, навко
лишній світ, піднімалось на вищий 
щабель розуміння різних явищ і про
цесів буття. Крім того, мова розвива
лась і вдосконалювалась протягом 
усього періоду існування людського 
роду. (Мову завжди вдосконалювали 
люди, таким чином, розум не міг роз
виватися без неї, а вона без розуму* 
[6], -  писав учений.

Тож за цією тезою німецького мис
лителя випливало, що мова є продукт 
саАюї історії, водночас в ній відтворю
ється історія народу і сам народ знахо
дить своє відображення у мові.

Й. Гердер зазначав: (У мові втілено 
все надбання її (тобто нації. -  Аеш.) 
думки, її традиції, її історія, релігія, 
основа її життя, все її серце і душа. 
Позбавити народ мови -  значить позба
вити його єдиного вічного добра* [7].

Мовна теорія Й. Гердера знайшла 
своїх палких послідовників і згодом 
здійснила революцію в мовознавстві на 
європейському континенті. Особливо 
вона мала великі наслідки серед 
слов'янського світу, де у першій поло
вині XIX ст. гостро постало питання 
визнання через мовний аспект ідентич
ності, самобутності свого народу. Через 
втрату мовної ідентичності вимальову
валась перспектива поступової та неми
нучої асиміляції, до повного розчинен
ня в середовищі панівної нації, до 
складу державного організму котрої 
входила та чи інша етнічна територія.

У першій половині XIX ст. одна за 
одною виходили філологічні праці, 
підручники з граматики, словники, 
публіцистичні твори з мовної темати
ки в Сербії, Болгарії, Польщі, Чехії, 
Словаччині, Греції, Угорщині, Руму
нії. З'явилась сучасна мова в літерату
рі, поезії, прозі, драматургії у народів 
Центральної і Південно-Східної Євро

пи. Загальною рисою ідейного спряму
вання літературних і мовознавчих 
праць була важливість вивчення й 
удосконалення національної мови, а 
також виховання через мовну пробле
му національної самосвідомості соціу
му. Угорський просвітитель Бешена 
та грецькі мовознавці Вульгарне і Те- 
отокіс у своїх працях завжди підкрес
лювали, що мовне питання є головною 
умовою виховання національної свідо
мості народу, тож необхідно пробу
джувати інтерес до мови передусім се
ред молоді [8].

Німецький дослідник з національ
них процесів у Європі та, зокрема, в 
Німеччині ХІХ-ХХ ст. Д. Ланґевіше 
зазначав, що бездержавні народи, коли 
з об'єктивних причин не могли створи
ти інституціонаціональні формування 
чи власну державу, намагались (за до
помогою мовних академій та підручни
ків з граматики створювати національ
ні компенсаційні інституції й розвива
ти рідну мову до національної літера
тури*. Згодом через мовну ідентич
ність соціум, за Д. Ланґевішем, формує 
національні ідеї та національні інсти
туції, які згодом стають рушієм у фор
муванні модерної нації [9].

(Мовна революція* прийшла й на 
українські землі, хоча проникнення 
та поширення її в перші два десяти
ліття XIX ст. було досить уповільнене. 
Мовна проблема в тодішньому україн
ському суспільстві розглядалась із по
зицій теорії можливостей, а не прак
тичного застосування. Перші україно
мовні твори (Вергілієві пастухи*
0. Лобисевича (1794 р.) та (Енеїда*
1. Котляревського (1798 р.) лише від
кривали перспективу можливості 
створення в майбутньому української 
літературної мови. Масового сплеску в 
літературній сфері наприкінці XVIII ст. 
та в перші два десятиліття XIX ст. не 
відбулося. Інтелектуальне середовище 
Наддніпрянщини майже два десятки 
років, зачароване мелодією україн
ської народної пісні, мови, бурлеск
них виразів (Енеїди*, блукало в нет
рях невизначеності — яким шляхом
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іти: чи повернути власне зЯ* своєму 
народові чи нівелюватись назавжди в 
імперській культурі та мові?

Несміливі спроби українських інте
лектуалів долучитися до загальноєв
ропейських мовних процесів розпочи
наються з 1818 р. з граматики україн
ської мови О. Павловського та збірни
ка українських пісень М. Цертелєва 
(1819 р.). Саме з цього часу розпочи
нається по-справжньому серйозна нау
кова й фольклорно-лінгвістична пра
ця з відродження українського слова і 
мови в літературі і, зрештою, україн
ства як автохтонного, самобутнього ет
носу. Саме з цього часу заява Г. Квіт- 
ки-Основ'яненка ще 1812 р. до видав
ця з Вісника Європио про значення 
українського друкованого слова і його 
відкритий лист до земляків із звер
ненням про необхідність плекати і 
розвивати рідну мову в усіх сферах 
суспільного і культурного життя [10] 
почала набувати реального підґрунтя. 
Поява граматики О. Павловського та 
згодом українського словника І. Вой- 
цехівського (1823 р.), збірників україн
ських пісень М. Цертелєва та М. Мак
симовича (1827 р.) практично узако
нили право на існування української 
мови. Тепер вона почала сприйматись 
не як приємна примха, забава пред
ставників українського панства, а як 
справді існуючий факт. Українське ос
вічене суспільство відтепер почало ак
тивно долучатися до процесу з збиран
ня спадщини*. Етнографічна, фоль
клорна спадщина, поетична праця на 
ниві українства у 20-40-х роках XIX ст. 
стала всеохоплюючою модою в середо
вищі малоросійського дворянства, яке 
практично заново відкрило для себе 
свою батьківщину, історію, мову. Так, 
наприклад, М. Маркевич, говорячи 
про свої етнографічні дослідження, 
писав: з Проїхавши Малоросію з кінця 
в кінець не в одному напрямі... знаю
чи тутешню мову, я зміг пізнати свою 
батьківщину* [11].

20-40-ві роки XIX ст. в Україні від
значаються неабияким літературним 
піднесенням після довгого летаргічно

го сну. Один за одним виходять збірки 
української поезії, прози, фоль
клорно-лінгвістичні розвідки. Що
правда, за відсутності знань з україн
ського правопису дехто з авторів звер
тались до російського правопису або 
використовували російську абетку для 
передачі українських слів. Проте ця 
перешкода не загальмувала найголов
нішого -  створення власної літератур
ної мови. Про значення національної 
літератури та мови у процесі станов
лення модерного етносоціального соці
уму досить образно і водночас об'ємно 
писав М. Костомаров: зЛітература є 
душа народного життя, -  є самосвідо
мість народності. Без літератури ос
тання -  тільки страждальне явище, і 
чим багатша, чим досконаліша у наро
ду література, тим міцніша його на
родність, тим більша запорука, що він 
міцніше збереже себе від ворожих об
ставин історичного життя, тим сама 
сутність народності є всеохоплюючою, 
яснішою* [12].

Тож у наукових дослідженнях 90-х 
років XX ст. справедливо підкреслю
валась головна теза, що національна 
література є незаперечним і вагомим 
компонентом процесу формування мо
дерних націй та є історичною реаліза
цією самої мови народу [13].

У другій чверті XIX ст. українські 
літератори, науковці, аматори україн
ського поетичного слова тримали пер
шість у літературному поступі на те
ренах Російської імперії. З'явилась 
ціла плеяда видатних українських по
етів, письменників, драматургів, які 
писали на українську тематику і, ще 
важливо, все більше українською мо
вою. Тепер вони вже виокремлювали 
особливості українського національно
го характеру, світогляду, традицій і 
таким чином винесли українську 
проблему із темряви забуття на всеєв- 
ропейську арену.

Практично інтелектуали Слобожан
щини та Наддніпрянщини заявили 
про існування такого європейського 
слов'янського народу, як українці. Се
ред відомих українських літераторів
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уже були такі видатні імена, як: 
0. Маркевич, П. Куліш, О. Сторожен
ко, X. Купрієнко, С. Руданський, 
П. Лукашевич, В. Залєський, Г. Квіт- 
ка-Основ'яненко, Л. Боровиковський, 
Є. Гребінка, Л. Глібов, А. Метлин- 
ський, М. Гоголь, Марко Вовчок, 
К. Думитрашко, Ю. Федькович, 
Т. Шевченко та багато інших. Особли
во важливу роль у притягненні уваги 
до України та її історії і культури ві
діграла творчість М. Гоголя.

Своїм прикладом і любов'ю до рід
ного слова українське письменство 
спонукало російських і польських ін
телектуалів до творення своєї власної 
національної літератури, яка б допо
могла їм відмовитись від нігілізму, 
французоманії та віднайти в простому 
народові своє власне етнічне обличчя.

Російські та польські літератори 
настільки захопились стихією україн
ської поезії та прози, що навіть у 
20-40-х роках почали писати на україн
ську тематику й часом українською 
мовою. Серед таких російських авто
рів були: П. Шаліков («Подорож в Ма
лоросію*); А. Погорельський («Монас- 
тиркао); О. Сомов («Сватання*, ^Гай
дамака*, 4Київські відьми*); М. Пого- 
дін (зПетрусь*, що є практично пере
співом «Наталки Полтавки*) [14] та ін
ші. Важливо згадати також ім'я К. Ри
лєєва, який високо підніс українське 
слово й тематику ще у 20-х роках. Йо
го поеми «Наливайко*, «Войнаров- 
ський *, « Богдан Хмельницький *,
«Гайдамак* водночас прославляли іс
торичне минуле та велич, силу і красу 
українського народного слова. У 1825 р. 
український історик і фольклорист 
М. Маркевич із вдячністю писав до 
К. Рилєєва: «Ви підносите цілий на
род, горе тому, хто йде на принижен
ня цілих країн, хто наважується по
крити презирством цілі народи. Але 
слава тому, хто прославляє велич ду
ші людської і кому цілі народи мають 
віддавати подяку* [15].

На переконання сучасного росій
ського історика О. І. Міллера симпа
тія та інтерес до української тематики
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в тодішньому освіченому суспільстві 
були наслідком пошуку «романтичних 
фарб і мотивів* у характері та історії 
Малоросії, яких не вистачало Русі 
Московській [16].

Цікаво, що серед поляків прихиль
ників української тематики було знач
но більше. Найбільш яскраві постаті 
це: Т. Паддура, М. Чайковський, А. Но- 
восельський, М. Грабовський, Е. Рулі- 
ковський, В. Ролле та ін. У польській 
літературі на тривалий час утвердилась 
така течія, як «українська школа*, 
послідовники якої писали про україн
ську історію та український народ.

Проте успіхи україністики загалом 
не сприймались однозначно позитивно 
російським та польським інтелектуаль
ним середовищем. З одного боку, украї
ністика привертала увагу й змушувала 
говорити про себе та захоплюватися її 
досягненнями. З іншого боку, ця обста
вина дедалі більше викликала стурбо
ваність і згодом роздратування. Пере
дусім факт існування української мови 
як такої та проникнення її у вищі сфе
ри спілкування (літературу, публіцис
тику, науку, бюрократію), з погляду 
адептів «єдиної і неділимої Російської 
держави*, підривало фундамент офі
ційної ідеології імперії, створеної мі
ністром освіти С. С. Уваровим, за одні
єю із концепцій якої українці та біло
руси трактувались як єдиний етнос із 
великоросами. Крім того, існування 
окремої мови і народу руйнувало ім
перську державну будову в майбутньо
му, завдавало удару по цілісності її те
риторії. Визнання української мови як 
самостійної, автохтонної рано чи пізно 
порушило б питання про визнання 
осібності українського народу і його 
права на самостійний історичний пос
туп, а отже, і політичного права на 
власну самоорганізацію та відокрем
лення від великоросійської держави.

Подібне побоювання про зміну гео- 
політичних перспектив спостерігалось 
і в польсько-шляхетському оточенні 
(особливо на Правобережжі), де здав
на серед польсько-панівних верств 
плекалась надія на повернення до
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Польщі втрачених сусідніх 4кресів* 
(областей) Речі Посполитої, завойова
них нею ще в ХІУ-ХУІІ ст. Визначен
ня українців осібною нацією не входи
ло в плани прихильників відновлення 
Польщі 4від моря до моря* -  від Бал
тики до Чорного моря.

Навіть польський революціонер-де- 
мократ 3. Сєраковський у своїй відо
мій записці 4Питання польське*, ви
знаючи необхідність звільнення усіх 
селян (зокрема, польських та україн
ських,) від кріпацтва, заявляв, що усі 
набутки духовної культури народу 
Правобережної України належать 
Польщі, оскільки освічена верства ці
єї території є представниками поль
ської нації і носієм прогресивних сус
пільних прагнень. Відповідно консер
вативне польсько-шляхетське угрупо
вання стверджувало, що 4оскільки ос
вічені представники (інтелігенція) на
роду полонізувались, то значить і ту
тешній край польський...* [17].

Отже, з погляду російських і поль
ських ідеологів державницьких тео
рій, необхідно було назавжди припи
нити будь-які мовні, лінгвістично-фі
лологічні докази існування самобут
ності мови і народу, що проживав на 
обширній території між Дінцем, Дніп
ром, Бугом, Дністром і до Вісли. Необ
хідно було переконати суспільство, що 
цей народ є лише гілкою російського 
чи польського етносу.

У 30-х роках XIX ст. розпочинаєть
ся дискусія про українську мову, її 
місце в літературі та перспективі істо
ричного розвитку. Ця дискусія трива
ла протягом чотирьох десятиліть. Ро
сійські та польські публіцисти, літе
ратори, науковці, такі як В. Бєлін
ський, М. Погодін, Б. Мінде, М. Греч, 
І. Доброський, М. Добролюбов, Ю. Ве- 
нелін, В. Ламанський, Г. Сенков- 
ський, Г. Сабінін, М. Катков, безапе
ляційно заявляли, що українська мо
ва (або за їхньою термінологією — 4ма- 
лороссийский язмк*) -  це лише діа
лект великоросійської або польської 
мови, зіпсований польським або та
тарським чи навіть скандинавським

Історичний
ЖУРНАЛ

впливом. Зокрема, В. Бєлінський, не 
вдаючись до будь-яких лінгвістичних 
доказів, беззастережно писав: 4Ми ма
ємо повне право сказати, що зараз же 
немає малоросійської мови, а є місце
ве малоросійське наріччя, як є біло
руське, сибірське та інші подібні їм 
місцеві наріччя... Літературна мова 
малоросіян повинна бути мовою їх ос
віченого суспільства -  мова росій
ська* [18]. Ця теза стає дедалі більш 
загальновизнаною в російському інте
лектуальному середовищі.

Позицію В. Бєлінського підтриму
вав і відстоював історик із Закарпаття 
Ю. Венелін. У статті 4 Спор между 
южанами и северянами по поводу рос- 
сизма* він запропонував розглядати 
українців та росіян як єдиний народ, 
який внаслідок історичних обставин 
розділився на дві гілки. Це зумовила 
певні мовні відмінності -  нашарува 
ня на мову південної гілки росів еле
ментів татарської, турецької, німець
кої, польської мов [19]. Тож Ю. Вене
лін вважав за необхідне завершити з 
лінгвістичними відмінностями й по
дбати про єдиномовність. Таким чи
ном Ю. Венелін заперечив сам факт іс
нування української мови як такої, а 
отже, й існування самобутнього укра
їнського народу.

Такої самої думки у 30-40-х роках 
дотримувались М. Погодін, І. Добрось  ̂
кий, М. Греч, які писали про україн
ську мову як суміш слов'янських мов, 
грубу і недосконалу у використанні в 
літературному процесі [20].

На захист української мови першим 
вступив у дискусію відомий слов'яно
знавець і російський історик Ізмаїл 
Срезнєвський. У своїх наукових та 
публіцистичних розвідках, присвяче
них пісенній творчості українського 
народу, він наголошував на тому, що 
українська мова 4не наречие, а язмк*; 
має право на власне існування в літе
ратурі та в інших сферах духовного 
життя [21]. І. Срезнєвський відстою
вав своє переконання про 4 самостій
ний шлях історичного розвитку мови 
автохтонного населення Малоросії*
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[22]. В статті «Взгляды на памятники 
украинской народной словесности*, 
яка вийшла у 1834 р. в «Ученых за
писках Московского университета*,
І. Срезнєвський зазначав: «На сучас
ний момент здається вже ні для кого і 
ні для чого доводити, що мова малоро
сійська є мовою, а не наріччям росій
ським або польським. Багато людей 
впевнені, що ця мова є однією із бага
тьох слов'янських мов, що вона не 
поступається, наприклад, перед богем- 
ською у великій кількості слів і вира
зів, польській у мальовничості, серб
ській у приємності* [23].

Про значення української мови в 
сім'ї слов'янських народів та її вико
ристання в літературі писав і професор 
Московського університету О. М. Бо- 
дянсь^ий. Його перу належить кілька 
наукових нарисів стосовно мовної 
проблеми «малоросів* — «О мнениях 
касательно происхождения Руси*, 
«Рассмотрение различных мнений о 
древнем языке северных и южных 
руссов*, «О народной поэзии славян
ских племен*. О. М. Бодянський за
пропонував розглядати мову у нероз
ривному зв'язку з історією народу і як 
продукт самої історії [24].

За лінгвістичним дослідженням 
цього вченого, українська мова почи
нає свій розвиток із праслов'янських 
часів, а вихідною основою для її по
дальшого формування була давньо
руська (як і для російської та біло
руської). О. М. Бодянський висловив 
своє переконання, що наприкінці 
XII ст. відбулася мовна еволюція, кот
ра завершилась у XIV ст. появою са
мостійної української мови поряд із 
іншими східнослов'янськими мовами. 
Під впливом історичних подій, зокре
ма національно-визвольної боротьби 
козацтва, українська мова стає всена
родною на теренах Південно-Західної 
Руси [25]. Погляди О. М. Бодянського 
про спільне коріння всіх східно
слов'янських мов підтримав і україн
ський вчений М. О. Максимович. Від
повідно він узяв участь у науковій 
дискусії з Г. Сабініним, Г. Сенков-

ським та І. Доброським і виступив 
проти їхньої трактовки давньоруської 
мови як суміші словенської, сканди
навської, чудської і татарської*.

Він довів, що ця мова входила до 
слов'янської мовної родини, має лін
гвістичну й фразеологічну спорідне
ність із болгарською, сербською, поль
ською, хорватською, чеською тощо.

Вивченню особливостей української 
мови М. О. Максимович присвятив 
кілька ґрунтовних розвідок, де, вико
ристовуючи лінгвістичний аналіз мов 
Східної Європи, довів слов'янськість 
мови південно-русів (тобто українців), 
з другого боку, мовну осібність україн
ського народу від інших слов'янських 
етносів, зокрема російського. «Півден
но-руська і північно-руська, -  резю
мує вчений, — настільки особливі, що 
їх у порівнянні з іншими необхідно 
було визнати за дві мови і народи. Во
ни виникли і визначились, без сумні
ву, ще в досить давні часи і перебува
ють на шостому ступені спорідненос
ті* [26]. За М. О. Максимовичем, дві 
осібні східнослов'янські мови і народ
ності (південноруська і північнорусь- 
ка) об'єднались в єдину державу при 
київському князеві Володимирі (980- 
1015 рр.) й саме тоді зазнали певного 
взаємовпливу. Проте після татарської 
навали вони знову пішли своїм шля
хом історичного розвитку. За лінгвіс
тичними спостереженнями вченого 
південноруська мова складається з 
двох діалектів: малоросійського (тобто 
наддніпрянського) і червоноруського 
(тобто галицького).

Одночасно М. Максимович зазна
чає, що північноруська мова має від
повідно свої два діалекти: великорусь
кий та білоруський. Формування пів- 
нічноруської мови відбулося на основі 
московського діалекту і під впливом 
церковно-словенської мови, що при
звело до утворення двох самостійних 
мов -  білоруської та російської [27].

* Г. Сенковський вважав, що навіть за
порозькі козаки розмовляли скандинав
ською мовою.
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Право української мови на визнан
ня її самостійності й автохтонності на 
науковому рівні на межі 30-40-х ро
ків XIX ст. відстоювали також І. Мо- 
гилівський і П. Білецький-Носенко 
[28]. В лінгвістично-філологічних роз
відках вони надали доказовий матері
ал про існування вже досить розвине
ної української мови у XIV ст. Свої 
аргументи мовознавці вибудовували 
на матеріалах судочинства Великого 
Литовського князівства ХІУ-ХУ ст. та 
Литовському статуті (трьох варіантів). 
Практично І. Могилівський і П. Бі
лецький-Носенко разом із М. Макси
мовичем позбавили можливості своїх 
опонентів й надалі стверджувати про 
українську мову як «суміш слов'ян
ських* й представляти її «дикою та 
необробленою*, що зазнала польсько
го і татарського впливу.

Проте дискусія на цьому не завер
шилась. У 1843 р. до неї долучився 
М. Костомаров, опублікувавши працю 
«Огляд творів на малоросійській мо
ві*, де ще раз порушив питання про 
самостійний розвиток української мо
ви та її значення в літературному про
цесі Наддніпрянщини й Слобожанщи
ни. На початку своєї розвідки М. Кос
томаров впевнено заявив, що «малоро
сійська мова*, або «руська мова*, не є 
говіркою російської, а існує з давніх 
часів, має своє глибоке слов'янське 
коріння, є «правильною, багатою, гар
монійною* мовою, здатною до літера
турного розвитку. Саме українська 
мова, за твердженням ученого, істотно 
вплинула на формування російської 
граматики, літератури й загалом на 
мову російського вищого суспільства у 
ХУІІ-ХУІІІ ст. [29]. Крім того, М. Кос
томаров, представив розгорнутий кри
тичний огляд художніх творів україн
ського письменства 30-х -  початку 40-х 
років, відзначив їхні значні успіхи на 
літературній ниві та популярність се
ред освічених верств України і Росії. 
Наприклад, у своїх наступних розвід
ках: «Про історичне значення руської 
народної поезії* (1844 р.) і «Слов'ян
ська міфологія* (1846 р.) М. Костома

ров простежив фразеологічні та філо
логічні особливості української мови 
й іще раз довів її своєрідність, само
стійність у мовному слов'янському 
пантеоні. Він приєднався до висновків 
попередників, що мова українців існу
вала в часи Київської Руси [ЗО].

В той же час російський історик 
М. Погодін у журналі «Московитя- 
нин* повністю заперечив наукові вис
новки М. Максимовича, М. Костома
рова, І. Срезнєвського, О. Бодянсько- 
го, І. Могилівського, П. Білецького- 
Носенка відносно автохтонності україн
ської мови та її слов'янського корін
ня. Російський історик, не вдаючись 
до лінгвістично-історичних доказів, 
безапеляційно заявив про тюркське 
походження малоросів, а отже, і їх
ньої мови [31]. Цю позицію М. Пого
дін продовжував утверджувати в по
дальші роки у своїх наукових, публі
цистичних працях та лекціях.

Проте згодом на підтримку україн
ських мовознавців і вчених виступили 
деякі російські слов'янофіли й науков
ці -  І. Сахаров, П. Лавровський, 
Ю. Самарін. Вони висловлювались за 
необхідність подальшого розвитку ук
раїнської мови, особливо в літературно
му процесі. Ю. Самарін, перебуваючи в 
Києві в 1850 р., писав про важливість 
збереження «малороссийского языка* 
й подальший розвиток цієї мови «на 
поприще науки, искусства, духовной 
самобытности*, «природной оригиналь
ности*. Ю. Самарін навіть пропонував 
надати «Малоросії* автономного стату
су з власними адміністративними уста
новами, але, звичайно, в межах Росій
ської держави, з якою пов'язане її іс
торичне існування [32].

П. Лавровський у статті «Обзор за
мечательных отличий наречия мало- 
российского в сравнении с великорус
ским и другими словянскими наречи
ями* висловив своє переконання про 
необхідність застосування «малоросій
ського діалекту* в початковій шкіль
ній освіті, бо це є мова спілкування 
простого народу південно-західної Ро
сії [33].
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У другій половині 50-х років XIX ст. 
дискусія про українську мову здобула 
якісно нового спрямування. Вона ви
йшла за межі лінгвістично-філологіч
них диспутів і перейшла в історико-по- 
літичну площину. Цей новий напрям 
започаткував М. Погодін і згодом його 
продовжив М. Катков та інші адепти 
«єдиної і неділимої* імперії.

Російський академік М. П. Погодін 
і далі у своїх публіцистичних статтях 
та наукових дослідженнях пропагував 
теорію, згідно з якою Київська Русь 
до монгольського приходу (1237 р.) 
була заселена великоросами до око
лиць Селуня і берегів Чорного моря. В 
результаті експансії кочовиків вони, 
мовляв, змушені були відійти на пів
нічні) рубежі. У XIV ст. спустошені 
землі південної і західної Руси засели
ли нові народи, що прийшли з Кар
патських гір. Новоутворена народ
ність отримала згодом самоназву — ма
лороси [34]. Практично своєю теорією 
М. П. Погодін перекреслив усталену 
аксіому С. С. Уварова про «триєди- 
ність руского племені* (куди обов'яз
ково входили росіяни, українці, біло
руси) і заперечив не тільки слов'ян
ські корені українців, а й етнічну 
спільність із великоросами.

Новим напрямом теорій Погодіна 
стала його заява, що культура, земля 
та історія часів Київської Руси є влас
ністю тільки росіян, тобто українсько
му народові відмовлялося право на йо
го споконвічну територію, на якій він 
проживав, і на історичну та духовну 
його спадщину. За визначенням сучас
ного російського історика О. Міллера, 
з цього часу починається розподіл 
власне історії між українцями та росі
янами на науковому і політичному рів
нях. О. Міллер писав, що з привлас
нення* української території «росій
ським націоналізмом було не актом, а 
процесом, який охоплював й ідеоло
гічне, і символічне, і художнє, і топо
німічне освоєння простору, котре 
сприяло утвердженню у соціальній 
свідомості ідеї про їхнє національне 
право володіти українською територі

єю* [35]. З іншого боку, Погодін, став
ши на захист імперських інтересів Ро
сії, не усвідомив того, що визнав україн
ців осібним етносом зі своїм власним 
історичним шляхом розвитку.

Проти погодінської концепції ви
ступив М. О. Максимович на сторін
ках журналу «Русская беседа* протя
гом 1856-1857 рр. із одинадцятьма 
науковими статтями — «Филологичес
кие письма к М. Погодину* та двома 
іншими під назвою «Ответные письма 
М. П. Погодину*. З тонкою іронією та 
науковим тактом український вчений 
зауважує своєму російському колезі: 
«Доводити, що до нашестя татарсько
го на Київ не було малоросійського на
роду на Русі Київській, -  для мене все 
одно, як би доводити, що до нашестя 
польського на Москву не було велико
російського народу на Русі Москов
ській*. «Ми, малоросіяне, залиши
лись донині в своєму рідному Київ
ському краї, в своїх старовинних міс
тах і селах зі своїми переказами і зви
чаями, -  ми залишились на корінні, з 
якого не в силі були зірвати нас ура
гани і бурі, навіть гроза батиєва* [36]. 
«...В давні часи ми і наша земля нази
вались власне Руссю і руською зем
лею, а наш південний діалект нази
вався руською мовою* [37].

Використавши лінгвістично-філоло
гічні та історичні матеріали й доку
менти, М. О. Максимович успішно до
вів у своїх наукових статтях існуван
ня української мови до приходу бати- 
євої орди та український характер 
письмових пам'яток Київської Русі -  
як-то «Повчання Мономаха*, «Руська 
правда*, «Лаврентіївський літопис*, 
«Київський літопис*, «Пісня про кня
зя Ігоря* та інших відомих давніх 
письмових пам'яток [38]. М. О. Мак
симович зазначав, що угода князя 
Олега і більша частина давніх па
м'яток ІХ-ХІІ ст. «написані були пе
реважно південними русами* і «давня 
письмова мова наша представляє в со
бі переважно приєднання південно- 
руської мови до церковно-слов'ян
ської* [39].
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З п'ятого по десятий лист М. О. Мак
симович з лінгвістичною тонкістю й 
точністю аналізує літописне писання і 
розкриває існування в ньому чисто ук
раїнської мовної форми, фразеологіз
мів та слова [40]. Водночас учений го
ворить, що загально прийнятою і 
стандартизованою письмовою мовою в 
Київській Русі була церковно-словен
ська, тобто болгарсько-македонська. 
Але, зауважує він, малоросійська мо
ва 4 в багатьох випадках подібніша з 
церковно слов'янською, ніж велико
російськая [41].

Зрештою М. О. Максимович зумів 
дати гідну наукову відповідь М. П. По- 
годіну, а також П. Лавровському, 
М. Гречу, І. Сахарову, які писали про 
виникнення української мови у литов
ський або польський період (XIV- 
XVI ст.) [42]. До того ж він призупи
нив погодінську трактовку етногенезу 
українського народу в російській істо
ріографії, принаймні до 80-х років 
XIX ст.* І, головне, Максимович довів 
слов'янські корені українського наро
ду та його мови, яка бере свої витоки 
з часів Київської Русі і сформувалась 
як єдина мова на основі наддніпрян
ського і червоноруського (тобто га
лицького) діалектів [43].

Практично з кінця 50-х років XIX ст. 
у науковому середовищі вже не велись 
лінгвістично-філологічні диспути. Ро
сійське освічене суспільство де-факто 
змушене було визнати самостійний 
розвиток української мови і літерату
ри й тепер головне своє завдання воно 
бачило у доказі непотрібності, недо
цільності, історичній неперспектив- 
ності «южнорусского язьїкая. Показо
вим у цьому відношенні є висловлю
вання М. М. Добролюбова, представ
ника російської демократії. В своїй 
критично-оглядовій статті в журналі 
зСовременникя М. І. Добролюбов кон
статує факт успішного існування ук-

* Теорія Погодіна про карпатське і тюрк
ське походження українського етносу була 
реанімована у 80-х  роках X IX  ст. академі
ком Соболевським.

Історичний -аж 
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раїнської літератури і пише, що 4за
раз українські письменники не зустрі
чають тих насмішок і недовіри, на 
котрі скаржились раніше я [44]. Крім 
цього, публіцист висловлює своє твер
де переконання, що українська мова 
мало чим відрізняється від російської, 
до того ж позбавлена вишуканості, 
надто проста й може бути привабли
вою тільки для простолюддя. М. І. Доб
ролюбов постійно підкреслено вживає 
термін 4 наречие я замість 4 язык я, тим 
самим наголошує на другорядності й 
підпорядкованості української мови 
мові російській. Сутність статті в кін
цевому підсумку зводилась до голов
ної думки, що на 4малороссийское на
речие я неможливо перекласти поему 
40нєгіня О. С. Пушкіна, повість 4Ге- 
рой нашого времени я М. Лєрмонтова 
та інші твори російських письменни
ків, оскільки воно є недосконалим і 
4безисскуснымя. Отже, з часом укра
їнське письменство, за переконанням 
Добролюбова, змушене буде поверну
тися до використання 4 сусідньої сло- 
весностія, тобто до російської мови, 
яка знаходиться на значно вищому 
мовному рівні [45].

Погляди М. І. Добролюбова були до
сить близькими й для слов'янофіла 
В. І. Ламанського. У жовтні 1861 р. 
останній виступив із публікацією про 
місце української мови в історичному 
та літературному процесі, де без будь- 
яких лінгвістичних доказів і завуа
льованих фраз відніс українську мову 
до розряду звичайних мовних регіо
нальних говірок, які трапляються, 
наприклад, у різних регіонах Франції 
тощо. Автор резюмує свої роздуми у 
висновку, за яким не має потреби пе
ретворювати малоросійську говірку у 
мову, тим паче, що для Малоросії та 
Росії давно вже вироблена нібито єди
на спільна літературна мова -  малося 
на увазі мова російська.

В. І. Ламанський пішов далі своїх 
колег по перу і підвів політичну осно
ву під свої твердження. Українці, бі
лоруси, росіяни нерозривно пов'язані 
єдиною вірою і громадянськими уста-
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новами, а отже, «отнятие от России 
Киева с его областью повело бы к раз
ложению и разделу Русской земли о, -  
тобто Російської імперії [46]. Прак
тично Ламанський висловив головну 
причину несприйняття більшістю ро
сійських інтелектуалів заявки ук
раїнства на свою мовну і літературну 
самостійність: це страх втратити і 
зруйнувати консервативну концепцію 
не тільки триєдиності російського на
роду, а й історії самої Російської дер
жави.

Нової гостроти мовна проблема на
була у 1862-1863 рр. В Україні успіш
но розгорнувся освітній рух за ство
рення українських початкових шкіл, 
за українську книгу для селянства, 
ремісництва, міщанства, за стандарти
зацію української мови. Найголовні
ше те, ̂  що в середовищі української 
студентської молоді та інтелігенції 
відбулись якісно нові зрушення у ет- 
носоціальній свідомості. Українські 
інтелектуали запропонували росій
ському суспільству розглядати україн
ську мову як ознаку осібності народу, 
як індикатор національності. Відпо
відно така постановка питання вже 
тягнула за собою визнання історичної 
осібності та права на власний само
стійний шлях політичного буття. Стан
дартизація української мови -  введен
ня її в адміністративні установи, нау
ку, театри, освіту, повсякденне спіл
кування -  передбачала передусім 
впровадження мови у шкільництво і 
через освітню сферу, через вивчення 
мови, піднімати громадянську і полі
тичну свідомість українського народу.

Відповідно українські громадські та 
культурні діячі почали надавати над
звичайно великого значення освіті се
ред нижчих верств населення. М. І. Кос
томаров розіслав до об'єднань україн
ської інтелігенції, що гуртувалась у 
так звані Громади, листи, де він за
кликав громадівців звернути серйозну 
увагу на шкільну справу. «Народна 
освіта, -  писав М. Костомаров, -  вели
ка голова, всьому основа. Научиться 
народ по-своєму читати... почне з його

очей полуда спадати, тоді і сила набе
реться і літературу сам создасть собі і 
стане народом кріпким, сам себе тяму
щим і шануючим, і як підніметься на
родність південно-руська, як засвіте 
його література, то буде початком но
вої історії цілого племені слов'янсько
го« [47].

Ці переконання одного із визначних 
творців української національної ідеї 
XIX ст. підтримували і реалізовували 
на практиці громадівці в Україні та 
Петербурзі, зокрема редакція журна
лу «Основа«. З цього часу питання ос
віти народу рідною мовою стає голов
ним морально-етнічним стрижнем єд
нання свідомої власної гідності україн
ської інтелігенції.

Особливий вплив на українську сту
дентську молодь та інтелігенцію мала 
поезія Т. Шеченка, про що писали у 
своїх донесеннях жандарми. Вони за
значали, що вірші Т. Шевченка «на ма
лороссийском языке« «...вдвойне опас
ны«. «З любимими віршами в Малоро
сії могла посіятися і згодом вкоріни
тися думка про благо часів гетьман
щини, про щастя повернути ті часи й 
можливості України існувати у вигля
ді окремої держави« [48].

Першими започаткували впрова
дження української мови у школі сту
денти Київського університету Свято
го Володимира. Згодом їх підтримала 
молодь та інтелігенція Харкова, Ні
жина, Чернігова, Полтави, Катерино
слава, Одеси та інших повітових міс
течок. На середину 1862 р. на лівобе
режній і південній Наддніпрянщині 
та Слобожанщині діяло більше 100 на
родних українських шкіл [49]. Ціка
вим є той факт, що в перші дні робо
ти київських шкіл, після опитування 
учнів відносно мови навчання, педаго
ги прийшли до однозначного виснов
ку, що це має бути тільки українська 
мова, найбільш зрозуміла для дітей 
міської бідноти і селян [50]. Подібна 
ситуація простежується й на Правобе
режжі України, де російські чиновни
ки прагнули витіснити із шкільни
цтва польську мову та посилити росій-
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ський вплив на місцеве населення. 
Інспектор Київської навчальної окру
ги М. А. Тулов після робочої поїздки 
по Правобережжю звітував про стан 
початкової освіти в регіоні та про своє 
спілкування із селянами. За звітом 
інспектора селяни скрізь заявляли 
про своє бажання мати правдиві шко
ли, а не попівські [51].

Ініціативу київських студентів від
носно відкриття та поширення україн
ської народної школи і навчання в ній 
на основі української мови підтримав 
попечитель Київської навчальної ок
руги М. І. Пирогов. Він не тільки під
писав дозвіл на впровадження неділь
них шкіл, але й на Педагогічній раді 
запропонував ввести в обов'язкову 
шкільну програму вивчення рідної мо
ви (тобто української) поряд із * оте
чественным языком* (тобто росій
ською мовою) у початкових класах 
гімназій [52].

Навесні 1862 р. полтавські грома- 
дівці зробили спробу організувати 
єдиний громадський натиск на росій
ський уряд щодо запровадження на
вчання дітей у початкових класах ук
раїнською мовою. Полтавчани підго
тували проект петиції до петербур
зького Комітету грамотності й закли
кали всіх 4 істинних патріотів інших 
міст* звернутись туди з подібним кло
потанням. Автори петиції зазначали, 
що населення Полтавщини 4 є суто 
південноруське, що говорить мовою, 
яка відрізняється від великоросій
ської граматичними формами, значен
ням слів і складом мови, а через те по
ширення грамотності в тутешнім краї 
між тутешнім населенням*... 4необ
хідно [здійснювати] ... його власною 
мовою, як рівно і подальший розвиток 
його має бути впроваджено його влас
ною мовою*. Нагальна причина впро- 
-вадження в освіту рідної мови -  це мо
ральна потреба для народу, і, по-дру
ге, подолання безграмотності серед со
ціальних низів [53].

Акцент на українську мову в шкіль
ництві та інших галузях суспільного і 
наукового життя України викликав
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серйозне занепокоєння, з одного боку, 
у польської аристократії, що вбачала 
в цьому небезпеку своїм намірам від
родити польську державу на Правобе
режжі, з іншого -  у центральної та 
місцевої імперської влади.

Як відомо, в імперських державах 
із давніх-давен мова завжди була зна
ряддям і об'єктом ідеологічної бороть
би, коли правлячі кола панівної націо
нальності використовували мовний 
фактор для підпорядкування своїй во
лі та владі народів, що входили до їх
ніх державних організмів. І в Росій
ській імперії владою не тільки офіцій
но нав'язувалася російська мова ін
шим народам, особливо українському, 
але офіційно йому заборонялося вико
ристовувати його рідну мову в освіті, 
діловодстві, книгодрукуванні. В цьо
му відношенні знаменними є анафема 
української книги московського патрі
арха Іоакіма у 1690 р., укази Петра І 
у 1709 р., 1720-1721 рр., укази Кате
рини II у 1769 р., 1775 р., урядові 
укази і циркуляри про вилучення ук
раїнської мови з початкової освіти на 
Правобережжі у 40-х роках XIX ст. 
Тож рух за поширення і стандартиза
цію української мови на початку 60-х 
років XIX ст. імперська влада розці
нила як небезпечний сепаратизм.

2 березня 1862 р. до жандармського 
відділення Російської імперії надхо
дить донесення з Києва щодо україн
ського руху за національну освіту й 
поширення української мови: 4Із пра
ху Шевченка виродилась ціла шайка 
найвідчайдушніших сепаратистів чи 
ненависників Росії. Тепер головне 
гніздо їхнє в Києві, але декотрі з них 
становлять групу навколо і Основи*, в 
якій усяка майже стаття наповнена 
революцією і відокремленням Малоро
сії*. Ця затія, на думку автора листа, 
тепер ніби 4досить невинна*, але вона 
* мітить на відділення Малої Росії від 
Великої і федерацію з Польщею...*. 
Тому українофіли, мовляв, нав'язу
ють школам свої 4 обурливі грамати
ки* [54], повідомляють таємні інфор
матори.
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Київський генерал-губернатор М. Ан- 
ненков також у 1862 р. б'є на сполох.
У донесенні шефу III жандармського 
відділення кн. В. Долгорукову він ра
дить негайно заборонити україномов
ний друк. Визнання самостійності ма
лоросійської мови через друкування 
книг, за М. Анненковим, дасть привід 
українофілам * заявляти претензії на 
автономію Малоросії* [55]. У зв'язку з 
цим він навіть просить шефа жандар
мів заборонити друкувати український 
переклад святого письма, народні шко
ли, де навчають молодь українською 
мовою, та ^стримувати неспокійного 
Костомарова* від збирання грошових 
пожертв на українську книгу [56].

Українська мовна проблема в цей 
час стає найбільшою проблемою для 
імперсько? влади, бо вона передбачала 
відродження національної гідності, 
самосвідомості і, зрештою, політичної 
самоорганізації українського народу. І 
це, як видно з тогочасних документів, 
добре усвідомлювали адепти ^єдиної і 
неподільної* Російської монархії.

Щоб упередити небажаний розвиток 
подій, центральна і губернська адмі
ністрації взяли мовну справу під свій 
контроль і намагались надати їй іншо
го спрямування. Науково-лінгвістичні 
дискусії вже розглядались як небез
печний фактор, що надто збуджує сус
пільну думку. Відповідно правлячі ко
ла перейшли до адміністративних за
борон та організації в пресі антиукраїн
ської мовної кампанії.

Київський генерал-губернатор у бо
ротьбі із посиленням українського ру
ху своє основне завдання вбачав (як 
чиновник вищого рангу) в тому, щоб 
привести суспільно-політичне життя 
^Західної Русі* (тобто України) у від
повідність із суспільними витоками 
життя * Східної Русі*. Перший захід, 
який, за його переконанням, необхід
но було здійснити, це силою громад
ської думки в самій 4Малоросії* запе
речити існування української мови як 
такої [57], і таким чином позбутися 
важливого індикатора етносоціальної 
осібності місцевого населення.

Позицію М. Анненкова підтримали 
Київський митрополит Арсеній [58] та 
чиновствуючі малороси. Серед них 
особливо відзначаються одіозна по
стать М. Юзефовича* -  голови Київ
ської комісії для розбору давніх актів, 
В. Шульгіна — редактора консерватив
ної газети 4Киевлянин* та О. Новиць- 
кого -  голови Київського цензурного 
комітету.

Перший зайняв відверту антиук
раїнську позицію й не гребував писа
ти як доноси до III відділення і Мініс
терства внутрішніх справ, так і статті 
проти громадівського руху [59]. Ос
танній заявив про свою вірнопідда- 
ність імперській концепції 4 єдиного 
російського народу* і про свою заборо
ну, на правах цензора, друкувати 
Євангеліє та будь-яку релігійну літе
ратуру українською мовою. Своє рі
шення О. Новицький обґрунтовував 
просто: 4 . . .  особливої малоросійської 
мови не було, немає і бути не може і 
що діалект цей, який використовуєть
ся простолюддям, є та сама російська 
мова, тільки зіпсована впливом на неї 
Польщі* [60].

В дискусії-провокації, яку організу
вав М. Анненков, взяли участь пред
ставники професорсько-викладацько
го корпусу Київського університету та 
гімназій С. Гогоцький, Н. Рігельман, 
М. Ренненкампф, І. Кулжинський, 
Л. Лопатинський, Неззельський, Бо- 
гатимов, Волинець та ін. Сама так зва
на дискусія, що мала суто політичне 
спрямування і була далекою від лін
гвістично-наукового напряму, затяг
нулась, із певними перервами, до 
1876 р. За своїм змістом вона більше 
нагадувала демонстрацію сили само
державної концепції історичного роз
витку Росії та непорушність ідеї ет
нічної єдності трьох гілок великоро
сійської народності.

* 3 документів жандармського відділен
ня відомо, що саме він сприяв у свій час 
викриттю Кирило-Мефодіївського брат
ства.
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ПОВІДОМЛЕННЯ

Професор Київського університету 
С. Гогоцький в опублікованій брошурі 
«На каком языке следует обучать в 
сельских школах Юго-Западной Рос
сии^ (1863) і в статті «Еще несколько 
слов об украинофильстве* (1875) ви
словив свою беззаперечну підтримку 
урядового курсу відносно впроваджен
ня російської мови в українському се
лянському середовищі та своє переко
нання про недоцільність використан
ня будь-яких українських слів при по
ясненні у першому класі незнайомих 
для дітей російських слів [61].

Далі всіх в антиукраїнських висло
вах щодо мови пішов викладач ніжин
ської гімназії 1. Кулжинський. На 29 
сторінках своєї роботи «0 зарождаю
щейся так называемой малороссий
ской литературе* він з особливою бру
тальністю топтався по українській мо
ві. Чого варті його слова: «малорос
сийское наречие -  аномалия между 
языками. Оно, ежели сказать правду, 
незаконнорожденное дитя руссизма и 
полыцизны, родившееся на кухне и 
выросшее на заднем дворе человечес
кой мысли и слова. Теперь вы это не
законнорожденное дитя умываете, 
расчесываете, приодеваете, вводите в 
гостиную и требуете, чтобы оно было 
признано законным наследником & 
[62]. Любов до малоросійства і його 
мови серед деяких інтелектуалів 
1. Кулжинський порівнював із любов'ю 
до домашнього одягу — халата чи взут
тя, в якому неможливо вийти у світ, бо 
це є диким і смішним вчинком.

Обговорення проблеми стандартиза
ції української мови та її потрібність 
для українського громадянства відбу
валось на сторінках часописів «Вест
ник Юго-Западной России*, « Сегод
ня «День*, «Киевский телеграф*, 
«Русское слово*, «Русский вестник*. 
Автори тих статей, в більшості україн
ці за походженням, заявляли про 
себе як про прихильників асиміляції, 
а російську мову називали єдиною мо
вою культурно-літературного просто
ру імперії. Відповідно українофіль
ство вони трактували як більш небез-

печну проблему, ніж польський рево
люційний рух [63]. Крім того, через 
пресу вони заявляли свій осуд украї
нофільській діяльності українських 
наукових і суспільних діячів Г. Дани- 
левського, П. Житецького, А. Гоцука, 
А. Стоянова, П. Куліша, М. Костома
рова.

Згодом видатний громадсько-полі
тичний діяч М. Драгоманов з гірко
тою констатував цю позицію своїх 
земляків: «Соромно визнати, але зму
шений, що зброєю вигнання україн
ського духу із всіляких шкіл були 
зовсім не великороси, а вроджені ук
раїнці* [64].

Натомість на захист української мо
ви виступили попечитель Київського 
навчального округу, відомий росій
ський хірург М. Пирогов, міністр осві
ти А. Головін, видатний демократич
ний публіцист М. Чернишевський і 
його сподвижник А. Григор'єв, відо
мий російський педагог, українець за 
походженням К. Ушинський. Вони 
вважали за доцільне введення україн
ської мови у початкову школу та друк 
на ній релігійної й художньої літера
тури. У квітні 1863 р. у розпал анти
української кампанії у Києві, на літе
ратурно-музичному вечорі Дворян
ського зібрання в Петербурзі на під
тримку українського друкованого сло
ва виступили російські громадські ді
ячі К. Бестужев-Рюмін, В. Кахов
ський, Н. Помяловський. Названі осо
би на вечорі допомагали М. 1. Косто
марову збирати кошти на українську 
книгу [65].

Проте офіційна Росія все ж таки 
розглядала українську мову як небез
печний фактор, що руйнує могутністі 
і цілісність імперії та підґрунтя її по 
літичної централістичної ідеології, 
Рупором російської ПОЛІТИКИ 3 мовноі 
проблеми в 60-х роках XIX ст. став мос 
ковський публіцист М. Катков. Україн 
ській мовній проблематиці він при 
святив з десяток статей у часописам 
«Московские ведомости* та «Совре 
менная летопись*. М. Катков звинува 
тив співвітчизників у підтримці україно
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фільства, назвавши його «сепаратиз
мом*, й зажадав від них не забувати 
«про високі патріотичні почуття до 
єдиної імперії*. Загалом М. Катков 
пов'язав українську мовну і освітню 
проблеми воєдино і класифікував їх 
як прояв польської інтриги, спрямо
ваної на розхитування цілісності Ро
сійської імперської держави, на 
роз'єднання російського народу й ба
жання політичного занепаду самодер
жавно-централістичного петербур
зького уряду. «Інтрига, всюди інтри
га, лукава, єзуїтська за своїм похо
дженням і за своїм характером!* -  
так оцінив цей імперський ідеолог 
відкриття в Україні «малоросійських 
шкіл* і друкування української кни
ги для народу. Водночас він ствер
джував, що «малоросійський*, тобто 
український, народ є «корінним ро
сійським народом*, і далі, «малоро
сійської мови ніколи не було і, незва
жаючи на всі зусилля українофілів, 
до цих пір не існує*; української мо
ви, що штучно створена, і української 
школи «малоросійський народ не ба
жає*, а тому «всіляке зусилля підня
ти і розвивати місцеве наріччя... не 
може мати іншої логічної мети, окрім 
як зруйнувати народну єдність* [66], -  
тобто Російську імперію, стверджував 
цей публіцист.

Відповісти на подібні наклепницькі 
закиди московського публіциста про
ти українства намагався М. Костома
ров, проте без успіху. Його голос та 
аргументи не були почутими офіціоз
ними ідеологами імперії через загаль
не небажання погодитись із фактом іс
нування української ідентичності та 
мовно-культурної осібності народу, 
що проживав на широких просторах 
Східної Європи.

Крапку у мовно-лінгвістичній дис
кусії, яка у 60-х роках XIX ст. набула 
політичної тональності, поставив Ва- 
луєвський циркуляр від 18 липня 
1863 р. Міністр внутрішніх справ 
П. Валуєв оголосив про заборону дру
кувати українські книги «як духовно
го змісту, так і навчальних взагалі,
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призначених для першого читання на
роду*, бо «... ніякої особливої малоро
сійської мови не було, немає і бути не 
може. Наріччя, що його вживає прос
толюддя, є та сама російська мова, 
тільки зіпсована впливом на неї Поль
щі...* [67]. Циркуляр Валуєва підхо
пив Синод, який «дав знати секретни
ми указами всім духовно-цензурним 
комітетам, щоб вони зупинили... дру
кування українською мовою духовних 
творів* [68]. Імперська адміністрація 
відтепер дозволяла друкувати лише ті 
українські твори, які належали до га
лузі витонченої літератури. Це було 
досить химерним визначенням, ос
кільки більшість українських книг 
призначались для освіти і не потрапи
ли під визнану графу.

Статистика свідчить, що динаміка 
друку україномовної книги для 14 млн 
українців була досить сумною: у 1864 р. 
було надруковано 12 українських кни
жок, у 1865 р. -  5 книжок, у 1866 р. -  
жодної. Протягом 1867-1870 рр. -  по 
2 книги на рік [69]. Крім того, наступ 
на українське слово не припинявся. В 
другій половині 60-70-х років у пресі 
продовжувалось однобічне обговорен
ня теми про непотрібність «малоросій
ського наріччя* для українського гро
мадянства, вироблялись нові урядові 
засоби для боротьби з українофіль
ською діяльністю Київської громади, 
Південно-Західного Географічного то
вариства, під наглядом поліції та жан
дармерії перебували викладачі на
вчальних закладів Харківського, Ки
ївського, Одеського навчальних окру
гів. У кінцевому підсумку 18 травня 
1876 р. запроваджуються нові урядові 
правила, відомі під назвою Емського 
указу. Відтепер заборонялось видава
ти українською мовою книжки і на
віть тексти до нот, виконувати україн
ські пісні й ставити українські театра
лізовані п'єси, ввозити з-за кордону 
українську літературу [70]. А в ху
дожніх творах — у творах «изящной 
словесности* вимагалось, щоб «не бы
ло допускаємо никаких отступлений 
общепринятого русского правописа-
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ния*, тобто вони мали друкуватись 
лише російською мовою.

Виступаючи на Паризькому літера
турному конгресі в 1878 р. проти за
борони української мови царським 
указом, видатний український полі
тичний діяч М. Драгоманов стверджу
вав, що 4 український народ не усту
пає місця жодному іншому народові 
Європи; його лірична поезія -  одна з 
найславетніших як за настроєм, так і 
щодо кількості творів. Епічна поезія 
України і, зокрема, її історична пое
зія не знаходить суперниць, за винят
ком хіба тільки в сербській, іспан
ській та новогрецькій літературі...*. 
Різко критикуючи царський указ 
1876 р. і закликаючи європейську гро
мадськість допомогти Україні, М. Дра
гоманов говорить, що іцей декрет 
подвійно безглуздий і показує, куди 
може зайти деспотизм, заохочений 
державним централізмом... Уряд убив 
поширення людських знань серед на
родних мас... Все, що могли б люди

створити українською мовою, катего
рично забороняється в одній державі 
Європи!* [71] І справді, в історії циві
лізації подібних урядових заборон мо
ви якогось народу не зафіксовано на 
жодному континенті...

Проте і цього разу європейська гро
мадськість не спромоглась допомогти 
українському народові у відстоюванні 
свого права на рідну мову і літературу.

Отже, мовна проблема була вирішена 
силою імперського бюрократичного 
апарату. Зверху насаджувались прави
ла, за якими населення Наддніпрянщи
ни і Слобожанщини могло розвивати 
свої мовно-культурні потреби й уподо
бання, що практично означало нівеля
цію національного духу народу, запере
чення сутності етносоціальної ідентич
ності, багатовікових традицій і повну 
асиміляцію й розчинення українства в 
панівній загальноросійській нації. Уря
дова заборона української мови зреш
тою оголошувала заборону на існування 
самого українського народу.
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SUMMARY
An important issue of Ukrainian language discussion in Ukrainian and Russian intellec

tual environment in 30-60s of the X IX  century is considered in this article for the first ti
me. This article analyzes the views on historical and linguistic conclusions of Ukrainian sci
entists, publicists, public characters, who in polemics with Russian figures proved that the 
Ukrainian language in Slavonic pantheon is autochthonic and its role in cultural and lite
rary process of Naddniprianshchyna and Slovozhanshchyna.
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