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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ ПРЕСИ  
ПОЧАТКУ ХХ СТ. НА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

СЕРЕД УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ 
 
На початку ХХ ст. преса була потужним засобом масової інформації, що 

значно впливала на хід подій, особливо на формування громадської думки, а 
відтак ставала важливим чинником національного відродження.  

Маніфестом 17 жовтня 1905 року були проголошені основні демократич-
ні права і свободи [8, с. 3], що сприяло розвитку українського друку, і, зокрема, 
відкрило шлях для розвитку української преси в Наддніпрянській Україні. До 
цього періодична преса українською мовою могла видаватися тільки на 
території Австро-Угорської імперії, де існували відповідні політичні умови. На 
сторінках «Літературно-наукового вісника» М. Грушевський закликав 
українське суспільство активніше використовувати надані демократичні 
свободи для розвитку національної мови і преси. 

У 1905–1914 рр. у Наддніпрянській Україні з’явилося до 30-ти украї-
номовних видань. Також виходили газети, в яких містилися матеріали як 
російською, так і українською мовами. Більшість українських газет і журналів 
на той час виходило у Києві. Українська преса намагалася об’єктивно та в 
повному обсязі інформувати всі верстви українського населення про події, які 
відбувалися не тільки в Наддніпрянській Україні, а й за її межами, зокрема 
торкалися мовного аспекту. Такі видання, як «Світова зірниця», «Маяк», «Сніп» 
та ін., орієнтовані на сільську та міську інтелігенцію, важливим своїм завданням 
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уважали об’єднання українського народу в єдину націю на підставі єдиної мови, 
культури й історії, всіляко пропагували ідею соборності. Газета «Дніпрові хвилі» 
наголошувала на необхідності широкого використання рідної мови на державному 
рівні, українізації освіти, ознайомлення з історією України [1].  

Вся українська преса досліджуваного періоду вважала своїм обов’язком 
пропагувати українську мову. Так, у секретному донесенні в Департамент поліції 
від 8 березня 1913 року про видання у Каневі газети «Каневская неделя» 
українською мовою йдеться про ознаки пропаганди в її статтях щодо необхідності 
введення в школах української мови [12, арк. 13]. Значна увага приділялася 
проблемам українізації початкової та вищої освіти [10, с. 4, 5]. Зокрема, 
відзначалося, що введення української мови відповідає прагненням народу. 
Зазначалося, що через створення національної школи можна підняти культуру 
народу, а сам народ довести «до національної свідомості» [14, с. 9]. Також 
надавалося важливого значення самоосвіті через вивчення історії, літератури, 
географії, мови на курсах, через читання творів національних письменників. 

М. Грушевський наголошував, що свідомі українські діячі, які мали 
можливість впливати на розвиток українського народного життя й народних 
інтересів у своїх місцевостях, недооцінювали вплив української преси зокрема 
та українського слова взагалі на український народ. Друковане слово, зокрема 
газети й журнали, залишалося дуже дієвим засобом політичного та націо-
нального виховання народу [4, с. 86–87]. 

Провідні діячі українського руху відзначали визначну роль української 
преси в розвитку українського національно-визвольного руху. Зокрема, у 
«Рідному краї» наголошувалося на великому значенні часописів, які виходили 
рідною для українців мовою, для розвитку духовних сил народу [7, с. 11].  

Поряд із тим, К. Мацевич згадував про перешкоди та утиски щодо 
проникнення в наші села живого українського усного і друкованого слова, але 
наголошував на тому, що здебільшого у цьому винна низька національна 
свідомість самих селян, і тільки останнім часом вони починали енергійніше діяти 
[9, с. 4]. Тому сільська інтелігенція мала сприяти розвитку просвіти і поширенню 
національної свідомості через українські періодичні видання. Українська преса 
зацікавила сільських священиків, дяків і учнів сільських шкіл. Інструктор з 
кооперації В. Ворніков відзначав, що друковане слово знайшло собі дорогу в село, 
і йому приємно дивитися на сільську молодь, яка читає книжки й газети рідною 
мовою, приємно слухати, як люди обговорюють прочитане [3, с. 5].  

Багато передплатників і читачів із сільської місцевості у листах писали 
про велике значення та велику силу друкованого слова, про справи щодо 
розповсюдження у них пресових видань, про свої враження від прочитаних 
газет і журналів.  

Свобода слова та друку сприяла розвитку й розповсюдженню українських 
видань у Російській імперії, але редакції зіткнулися з мовною проблемою. 
Виявилося, що через пригнічення і заборони української мови не була 
розроблена термінологія українською мовою, а українські читачі, які звикли до 
російської орфографії, погано сприймали українську орфографію. У своєму 
листі до М. Сумцова П. Милорадович скаржився на погану українську мову 
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газет і журналів та радив узяти за взірець мову Квітки-Основ’яненка та Тараса 
Шевченка [13]. У книзі «Мої спомини про давнє минуле» Д. Дорошенко 
(співробітник «Громадської думки», «Дніпрових хвиль» та ін.) відзначав, що 
доводилося дуже обережно утворювати нову газетну мову на ґрунті 
літературної та народної мов [6, с. 87]. Редакція газети «Світова зірниця», 
звертаючись до своїх читачів, акцентувала увагу на чистій і легкій мові свого 
видання, але для того, щоб вона була без чужих і «видуманих» слів та щоб 
розуміли її селяни, треба багато часу і сили [2, с. 3].  

М. Грушевський зазначав, що український народ має перейти до своєї 
рідної мови як мови освіти і культури; відтак треба надати престижу 
українській мові, відродити повагу до своєї мови як засобу спілкування тому, 
що ворожа урядова політика «витравлювала» протягом століть цю повагу і 
нищила цей престиж [5, с. 418].  

Після формального проголошення свободи слова і друку в жовтні 1905 р. 
у реальному житті українські періодичні видання постійно були під підозрою 
царської охранки. Фактично і після 1905 р. залишалися гоніння на українську 
мову, зокрема переслідування української преси аж до заборони 
передплатникам отримувати передплачені видання; з 1911 р. набула свого 
розвитку нова форма репресій – погроми українських редакцій. Для російського 
уряду українське слово звучало як щось вороже, і він шукав у ньому якусь 
погрозу і заклик до бунту. Так, Київське жандармське управління 23 листопада 
1913 року повідомляло, що всі українські газети та журнали мали дві основні 
риси: українську мову видання і яскраве національно-шовіністичне спря-
мування [11, арк. 23]. Особливо російський уряд лякало те, що українська преса 
ставала дедалі доступнішою для широких кіл населення, а це призводило до 
пробудження національної свідомості українського народу.  

Таким чином, не зважаючи на те, що антиукраїнська політика царського 
уряду заважала розвитку і функціонуванню української преси, відбувалося 
невпинне зростання ролі українського друкованого слова, а відтак і української 
мови в усіх сферах життя українців, що сприяло пробудженню національної 
свідомості значної частини українського народу.  
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НЕФОРМАЛЬНІ МОЛОДІЖНІ ГРУПИ В УКРАЇНІ 
З СЕРЕДИНИ 1980-Х РОКІВ 

 
Епоха «застою» поховала в молодого покоління України останні надії на 

втручання в суспільні процеси, що з’явилися в період «хрущовської відлиги». 
Ствердилась жорстка схема централізованої системи, в якій функціонували 
лише комсомол і піонерська організація, підпорядковані комуністичній партії. 
Формально вони були складовою частиною політичної системи суспільства, 
насправді участь молоді в управлінні державою була символічною.  

Зміни з середини 1980-х років в радянському суспільстві, в тому числі і в 
Україні, дещо пожвавили стан справ у комсомольському русі, стало 
зрозумілим, що влада повинна знаходитись у первинних органів, водночас 
поновлювалася свобода вибору лідерів. До апаратників ЦК ВЛКСМ дійшло 
розуміння, що не можна в відносинах з низовими ланками вживати наказовий 
тон, дозволяти собі «командувати». Стало зрозумілим і те, що не можна всіх 
поголовно молодих людей залучати до лав комсомолу, гнатися за відсотками.  

І все ж не можна було не бачити того, що за два-три роки перебудови в 
суспільстві комсомольська організація перманентно реформувалася і 
переформовувалася. Відчутно скоротився притік нових членів, інтенсивно 
пішов відтік колишніх. В умовах падіння авторитету і впливу комсомолу 
почали виникати так звані «неформальні» групи, організації. Неформальними 
вони називалися тому, що не підпорядковувалися державним чи партійним 
органам, не мали чіткої структури, рідко мали керівне ядро. Це був своєрідний 
молодіжний бунт проти бюрократичного механізму, формалізму в комсомолі. 

Неформали існували десятки років. Їх називали іноді «нетрадиційними 
групами підлітків і молоді з антигромадською спрямованістю». В цій назві 
заздалегідь вже передбачалось, що вони антисуспільні і асоціальні. Проте 
неформали порушували закони не частіше, ніж взагалі молодь порушує закони. 

Мода на «неформалів» прийшла до молоді республік колишнього 
Радянського Союзу з-за кордону. В багатьох країнах Західної Європи, США, 
Японії існувало чимало молодіжних угруповань і течій так званих «бунтарів» – 




