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стосунки з Росією, тому й не помічає фактів його (українського етносу) мовної 
дискримінації. 

Цю безвихідь українська держава могла б легко перебороти, маючи на 
озброєнні історичний досвід Чехії та Фінляндії першої половини минулого 
сторіччя. На морально-правовому аспекті необхідності втручання держави в цю 
справу наголошував покійний Анатолій Погрібний: «Яким би не був високим 
реальний кількісний показник зросійщеності в Україні, свідчити він може лише 
про одне: про потребу відповідної масштабності в заходах держави, спрямо-
ваних на дезросійщення нашого краю. Спекулятивно-фарисейську тезу «так 
історично склалося» стосовно ситуації з нашою мовою сьогодні може тримати 
на озброєнні лише або її відвертий недруг, або той, у кого відсутні елементарні, 
хоча й загальнодоступні нині історичні знання» [2, 24–25]. 

Але зовсім іншу позицію в мовному питанні, на превеликий жаль, 
займають наші постколоніальні державні діячі, для яких слова «державна мова» 
є порожнім звуком. Наведені факти засвідчують, що русифікація в Україні 
виходить на свій завершальний етап. І для того, щоби в цій ситуації врятувати 
свою мову, українці мають розраховувати поки що зовсім не на державу, а 
лише на самих себе. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОВНУ ПРОБЛЕМУ УКРАЇНИ 
 

Мовна проблема являє собою одне з найрезонансніших питань у сучасній 
Україні, адже в деяких частинах нашої Батьківщини переважна більшість 
населення спілкується російською мовою. За даними Вікіпедії (Вільної 
енциклопедії) маємо таку статистику щодо користувачів російської мови в 
Україні: Крим − 97 % всього населення, Дніпропетровська область − 72 %, 
Донецька область − 93 %, Запорізька область − 81 %, Луганська області − 89 %, 
в Миколаївській області − 66 %, в Одеській області − 85 % та Харківська 
області − 74 % [1]. Причому більшість російськомовних українців мало зважає 
на те, що єдиною державною мовою, згідно зі статтею 10 Конституції України, 
є українська мова.  
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Нещодавно ще обговорювані суспільством й так уперто впроваджені 
законопроекти про регіональні мови, зокрема Закон «Про засади державної 
мовної політики» № 5029-VI (неофіційно називають законом Колесніченка-
Ківалова або «мовний закон») [2] дозволяють мешканцям певних регіонів 
нашої держави взагалі на знати української, спілкуючись у державному і 
приватному житті виключно російською, бо саме вона визнана регіональною в 
більшості областей. І подібні мовні «привілеї» стосуються не лише звичайних 
громадян, а й чиновників різних рангів, для яких знання та вживання державної 
мови є проявом поваги до суверенітету та державності України. В цій статті я 
хочу викласти своє ставлення до сучасних мовних проблем України, які 
особливо гостро відчуваються на сході та півдні.  

Дуже сумним прикладом майже повної відмови від державної мови 
слугує Білорусь, де російська мова використовується майже в усіх сферах 
життя, від побуту до політики. Читаємо рядки з тієї ж Вікіпедії: «За даними 
перепису населення 2009 року, більшість населення − 5058,4 тис. (53,2%) 
назвали білоруську мову рідною. Це на понад 20% менше, ніж під час перепису 
1999 року, коли білоруську мову назвали рідною 73,6%. Серед міського 
населення білоруську назвали рідною 44,1% населення, російську − 49,8%. 
Серед сільського населення − 79,7% та 17,7%» [3].  

Як на мою думку, то це може скластися справжня трагедія для 
білоруської культури, адже забувши рідну мову народ перестає бути таким, 
яким він був, втрачається власну етнічність і самобутність. Зараз літературну 
білоруську мову знає дуже невелика кількість мешканців країни-сусіда, то 
невже брати-білоруси забули істину: допоки живуть мовці – живе й мова. 

Для багатьох мешканців сходу та півдня України, де завжди панували 
проросійські настрої, широке впровадження української мови в середині 2000-х 
було сприйняте доволі вороже, тому східні та південні регіони України 
підтримують впровадження регіональних мов, що в більшості випадків є 
російською. Сайт провладної «Партії регіонів» [4] інформує український 
соціум, що 8 серпня 2012 року майже 2500 харків’ян взяли участь у виступах на 
підтримку «мовних законопроектів». При цьому залишається поза увагою дуже 
важлива тенденція: багато представників молодого покоління та інтелігентів з 
цих регіонів ставляться до української більш прихильно, аніж їхні батьки чи 
сусіди, і це дуже символічно, бо Україна є досить молодою державою. 

Проведемо в межах нашої статті історичний екскурс, що стане в 
подальшому нам у нагоді як аргументація до сьогоднішніх баталій про мови. 
Території сучасної України сторіччями знаходилися під впливом різних держав, 
кожна з яких намагалася обмежити вживання української, та нав’язати свою 
культуру, звичаї та мову. Тому не дивно, що процеси справжньої українізації 
змогли початися тільки з незалежністю України, яка відбулася лише 22 роки 
тому. За цей час неможливо повністю змінити звички громадян та привчити їх 
розмовляти мовою, якою довгий час ніхто в їхньому регіоні не користувався. 
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Тривалий період перебування у складі Російської імперії та СРСР також 
вплинули на літературу, яку я вважаю основою мовної культури народу. На 
жаль, більшість пересічних українців чули тільки про Тараса Шевченка, Івана 
Франка та Лесю Українку, до інших авторів більшість ставиться з 
упередженістю через різні причини, зазвичай це табу радянського уряду або/та 
маловідомість автора. Зараз ситуація на культурному «фронті» значно 
покращилася – багато популярних сучасних авторів пишуть українською 
мовою, талановиті українські гурти заробляють собі популярність у Європі, 
хоча є й реальні проблеми, бо, наприклад, українському кінематографу ще 
далеко до конкурентів. Однак сьогоденну ситуацію в культурному житті можна 
майже з повною впевненістю назвати новочасною епохою відродження й 
утвердження українства. 

Примусити всіх мешканців України розмовляти державною мовою – 
неможливо, але широке вживання української ЗМІ популяризує державну мову 
в народних масах, і якщо ширшає обсяг її використання, то більше людей 
починає вживати українську. До того ж освіта українською мовою є гарним 
важелем для популяризації «солов’їної» серед молоді, виведення її на 
трирівневий статус, який ми можемо озвучити словами «патріотично», 
«сучасно», «модно». Отже, будемо оптимістами і визнаємо, що відновити 
позиції державної мови можна тільки за допомогою дітей, підлітків та юнацтва, 
навчаючи їх на активній україномовній пропаганді через засоби масової 
інформації та стимулюючи відновлення власне української культури. 

 Однак на сьогодні, на жаль, українська мова продовжує лунати тільки в 
навчальних закладах та мас-медіа, та ще й досі не може стати 
загальновживаною розмовною мовою, але я гадаю, що це лише питання часу і 
моє покоління може докорінно змінити та розв’язати непросте мовне питання.  

Насамкінець за висновок нашого наукового допису візьмемо відомі слова 
дуже шанованої українством поетеси Ліни Костенко: «Нації вмирають не від 
інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна 
проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не 
схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу». 
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