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Богдан САВКІВ,
гірничий інженер, читач
та дописувач

З
наближенням 2016 року
владою оприлюднювалися
ініціативи зробити його
роком англійської мови.

Мені більш імпонує гро-
мадська ініціатива з нагоди 20-
річчя газети «День» — відзна-
чати 2016-й як рік згаданої га-
зети та її читачів. Вважаю, що
побажання шанованих інте-
лектуалів, оприлюднені в
№№227-228 та 232-233 відпо-
відно за 11-12 та 18-19 грудня
п. р., щодо подальшого пізнан-
ня історії України, розуміння
суспільно-політичних, соці-
альних та культурних процесів
сьогодення, формування у лю-
дей активної громадянської по-
зиції, самовдосконалення, про-
будження українських душ та
виховання в патріотичному ду-
сі, в ювілейному для газети ро-
ці якнайповніше можуть бути
реалізовані своєрідним чи-
ном — оголошенням 2016-го
роком Івана Франка.

�� Не за леж на Укра ї на має
ви пра ви ти не спра вед ли вість —
по вер ну ти на чіль не міс це най -
біль шо го про дов жу ва ча спра ви
ве ли ко го Та ра са. При га ду єть ся
Пав лич ко ве (при близ но): Шев -
чен ко на ро див ук ра їнсь кий на -
род, а Фран ко йо го ви хо вав.
Ти тан пра ці І. Фран ко ввій шов
в ук ра їнсь ку та сві то ву іс то рію
як різ но сто рон ній лі те ра тор —
по ет, про за їк, дра ма тург, пе ре -
кла дач, кри тик, як уче ний-ен -
цик ло пе дист, лі те ра ту ро- та
мис тец т воз на вець фі ло соф,
еко но міст, фоль к ло рист; як
гро мадсь кий та по лі тич ний ді -
яч. Йо го ба га тю ща лі те ра тур на
спад щи на не вмі ща єть ся в
50 ви да них то мах, во на тяг не
до 100 то мів. 

�� І. Фран ко про дов жив та
твор чо роз ви нув по етич ні тра -
ди ції Т. Шев чен ка, опуб лі ку -
вав ши 1886 ро ку зна ко ву збір -
ку «З вер шин і з ни зин», а піз -
ні ше «Зів’яле лис тя» — один із
ше дев рів сві то вої ін тим ної лі -
ри ки, ін ші збір ки, ге ні аль ну
по ему «Мой сей». Пе ру йо го на -
ле жить сот ня опо ві дань та но -
вел, де ся ток по віс тей та ро ма -
нів, кіль ка дра ма тич них тво -
рів, зок ре ма не пе ре вер ше на
дра ма «Укра де не щас тя».

Фран ком на ви со ко му мис тець -
ко му рів ні роз ши ре но діа па зон
ук ра їнсь кої іс то рич ної те ма ти -
ки. Сво ї ми пе ре кла да ми кра -
щих зраз ків сві то во го пись мен -
ст ва з гли бо ки ми ко мен та ря ми
пись мен ник зба га тив ду хов ну
скар б ни цю рід но го на ро ду. До
роз вит ку Шев чен ківсь ких тра -
ди цій при па дає плід на лі те ра -
ту ро знав ча пра ця над твор чіс -
тю ве ли ко го по пе ред ни ка —
І. Фран ко по пра ву вва жа єть ся
пер шим ве ли ким, най біль шим
у ХІХ сто літ ті, шев чен коз нав -
цем. Йо го пе ру на ле жать лі те -
ра ту ро знав чі до слід жен ня
твор чос ті С. Ру дансь ко го,
А. Свид ниць ко го, Ю. Федь ко -
ви ча, І. Не чуя-Ле виць ко го,
В. Са мій лен ка, І. Кар пен ка-Ка -
ро го, в Ле сі Укра їн ці зу мів роз -
гле ді ти но во го ге нія ук ра їнсь -
кої по езії, по-бать ківськи спря -
му ва ти мо дер них сво го ча су ін -
ших мо лод ших лі те ра то рів...

�� Зна ко вий йо го вне сок і в
та кі сус піль ні на уки, як фі ло -
со фія та еко но мі ка. На справ ді
наш мис ли тель од ним із пер -
ших ви сту пив кри ти ком іс тот -
них вад «на уко во го со ці а ліз -
му» і ко му ніс тич ної кон цеп ції
дер жа ви. В еко но міч них пра -
цях до слід жу вав стан га лиць -
ко го се лян ст ва та ро біт ниц т ва,
ви сту пав із кри ти кою уря до вої
по лі ти ки.

�� За слу го вує на ува гу і ки -
пу ча Фран ко ва гро мадсь ка та
по лі тич на ді яль ність. Він був
ре дак то ром та спів ре дак то ром
низ ки жур на лів, зок ре ма «Лі -
те ра тур но-на уко во го віс ни ка».
Ра зом із М. Гру шевсь ким він

Під три мую іні ці а ти ву чи та чів «Дня»

А
гре сив на фа за ро сійсь кої екс -
пан сії ар гу мен ту єть ся дер жав -
ною по лі ти кою РФ що до «за -
хис ту» ро сійсь ко мов них на

Укра ї ні (Фе де раль ний за кон від
24 трав ня 1999 ро ку № 99-ФЗ «Про
дер жав ну по лі ти ку Ро сійсь кої Фе де ра -
ції що до спів віт чиз ни ків за кор до -
ном»). Уза га лі на офі цій но му рів ні
йдеть ся про фор му ван ня та за хист
«рус ско го ми ра» на сам пе ред на те ри -
то рії ко лиш ньо го СРСР.

Успіх ро сійсь кої екс пан сії у Кри -
му і на Дон ба сі по яс ню ють ідео ло гіч -
ним впли вом ро сійсь кої про па ган ди.
Звіс но, во на про ва дить ся ро сійсь кою
мо вою, то му близь ка ро сійсь ко мов -
ним гро ма дя нам. Ці гро ма дя ни у сво -
їй біль шос ті (хі ба що за ви нят ком ет -
ніч но ви чи ще но го та за се ле но го ро сі -
я на ми Кри му) є ет ніч ни ми ук ра їн ця -
ми, які пе рей ш ли на ро сійсь ку мо ву.
Цей про цес пе ре хо ду мож на на зва ти
пе ре ко ду ван ням пам’яті, що суп ро вод -
жу єть ся не тіль ки ви тіс нен ням ук ра -
їнсь кої мо ви, а й усьо го, що з нею
пов’яза не. Без сум ні ву, від бу ва єть ся
трав му ван ня пси хі ки, яке ви ли ва єть -
ся у ком п лекс мен шо вар тос ті. За ра -
дянсь ких ча сів цей ком п лекс про яв -
ляв ся у то му, що з ук ра їн ців ви хо ди -
ли по кір ні служ бов ці ни зо во го і се ред -
ньо го щаб лів у то діш ній но мен к ла тур -
ній ієрар хії. За раз же цей стій кий
ком п лекс не до зво ляє ук ра їн цям по бу -
ду ва ти су час ну пов но цін ну дер жа ву.

На про шу єть ся ло гіч ний ви сно -
вок: вій на на схо ді Укра ї ни при пи нить -
ся то ді, ко ли від па де по тре ба у та ко му
«за хис ті», чим на справ ді зруч но при -
кри ва ють ся еко но міч ні ін те ре си Ро сії
та її по пліч ни ків в Укра ї ні. 

Для гро ма дян Укра ї ни це озна чає
не об хід ність від мо ви від ро сійсь кої
мо ви. Зро зу мі ло, що та кий ви бір має
бу ти осмис ле ним, доб ро віль ним і три -
ва лим у ча сі. Отже, спо ді ва ти ся на
швид кий мир (во єн ний, тор го вель -
ний, ін фор ма цій ний) із Ро сією не до -
во дить ся...

Чи від по ві дає фак тич ний рі вень
по ши рен ня ви ко ри стан ня ро сійсь кої
мо ви в су час ній пост май дан ній, шу ка -
ю чій своєї іден тич нос ті Укра ї ні сфор -
мо ва но му сус піль но му за пи ту на роз -
рив з ко лиш ньою мет ро по лією, на
втра ту са те літ нос ті у ро сійсь ко му по -
лі тич но му, еко но міч но му, ін фор ма -
цій но-куль тур но му прос то рі?

Мис лен ня і мо ва най тіс ні шим чи -
ном пов’яза ні між со бою. Одно час не
ви ко ри стан ня ук ра їнсь кої й ро сійсь кої
мов при зво дить до ак тив но го сур жи ко -
мов лен ня і як на слі док — до «сур жи -
ко мис лен ня», тоб то не пов но цін ної ін -
те лек ту аль ної ді яль нос ті, та за кріп лен -
ня ком п лек су мен шо вар тос ті

Ви хід ба чить ся у на ла год жен ні
зво рот но го про це су де ру си фі ка ції, тоб -
то де ко ду ван ні пам’яті ук ра їнсь ких
гро ма дян, не тіль ки ро сійсь ко мов -
них, а й сур жи ко мов них — ра зом
біль шос ті на се лен ня кра ї ни.

Для цьо го по тріб не, на сам пе ред, ав -
то ри тет не сло во на уки. І при клад тих,
хто вва жає се бе ін те лі ген цією, се ред нім
кла сом. Щоб по до ла ти на яв ний дис па -
ри тет, а від так до сяг ти прі о ри тет нос -
ті ук ра їнсь кої мо ви, не об хід но за ко но -
дав чо за крі пи ти: ви ключ не пра во (прі -
о ри тет) ук ра їнсь кої мо ви у ЗМІ й рек -
ла мі; в офі цій но му спіл ку ван ні то що.

Є ще один, не менш важ ли вий, ас -
пект ук ра їнсь ко-ро сійсь кої мов ної
проб ле ма ти ки. Це до ступ ук ра їнсь -
кої мо ло ді до рин ків осві ти і пра ці на -
сам пе ред слов’янсь ких кра їн Євро пи.
Адже ук ра ї но мов ним лег ше за ро -
сійсь ко мов них ви вчи ти поль сь ку, сло -
ваць ку, чесь ку, ін ші слов’янсь кі мо ви.

Є у де ко го по бо ю ван ня що до роз -
ко лу кра ї ни на мов но му ґрун ті. Да -
рем но. Якщо за цю спра ву візь муться
на уков ці й дер жав ни ки, а не про -

Пи тан ня мо ви – спра ва буття на ції
даж ні по лі ти ки гро шо вих міш ків,
спра ва ук ра ї ні за ції Укра ї ни на бе ре
кон ст рук тив но го і ле гі тим но го ха -
рак те ру. 

Від по від но, дер жав на по лі ти ка в
утвер д жен ні ук ра їнсь кої мо ви має
бу ти над зви чай но прин ци по вою і по -
слі дов ною. Про ве де ний в Укра ї ні
2001 ро ку пе ре пис на се лен ня по ка зав
знач не по ши рен ня ви ко ри стан ня ук -
ра їнсь кої мо ви по рів ня но з 1989 ро -
ком. Цьо му спри я ла і освіт ня сис те ма,
і по тен цій на здат ність во ло дін ня ук -
ра їнсь кою мо вою за до воль ни ти кар’єр -
ні до ма ган ня мо ло дої лю ди ни. На на -
шу дум ку, очі ку ва ний пе ре пис 2016
ро ку та кож під твер дить цю тен ден цію
у зв’яз ку з іден ти фі ка цією ро сі ян,
но сі їв ро сійсь кої мо ви, з во ро га ми
ук ра їнсь кої дер жа ви у ма со вій сві до -
мос ті гро ма дян.

Ре цен зія
на «Звер нен ня» за те мою: «Пи тан ня
мо ви — спра ва бут тя на ції» Оле ни
Бро са лі ної, кан ди да та фі ло ло гіч них
на ук, Ана то лія Зе лень ка, док то ра фі -
ло ло гіч них на ук, Ва си ля Че пур но го,
Ми ко ли Шкур ка, Ва си ля Шус тя, кан -
ди да та пе да го гіч них на ук

У «Звер нен ні», по да но му на ре цен -
зію, по ру шу єть ся проб ле ма роз вит ку
ук ра їнсь кої мо ви в Укра ї ни в умо вах
вій ни з РФ та від род жен ня на ції. У
«Звер нен ні» слуш но на го ло шу єть ся,
що пи тан ня мо ви в да ний час є од нією
з най ак ту аль ні ших проб лем на ці о -
наль ної іден тич нос ті, яка ста ла на галь -
ною че рез кри зу між дер жав них від но -
син Укра ї ни та РФ. Вір но за зна че но ви -
хід ні при чи ни по точ ної кри зи i кон ф -
лік ту між кра ї на ми — це ба га то ві ко -
ве утис нен ня ук ра їнсь кої мо ви на те -
ре нах на шої кра ї ни та скрізь, де па нує
«рус ский мир». Однак це тре ба роз гля -
да ти від нос но всіх на ці о наль них ар те -
фак тів, які ни щи ли ро сі я ни весь пе рі -
од іс ну ван ня на ших на ро дів. На їх
ни щен ня i спря мо ва но ро сійсь ку про -
па ган ду, що теж від зна че но у пун к ті 3)
«Звер нен ня».

Оскіль ки про цес мис лен ня від об -
ра жа єть ся у мов ній фор мі, то це при -
зво дить до вста нов лен ня се ман тич -
них філь т рів у сві до мос ті ін ди ві да та
на ції, че рез які не про пус ка ють на ці -
о наль ні ар те фак ти до сфе ри сві до мос -
ті, що пе ре шкод жає за кріп лен ню уяв -
лень, по нять, на ста нов лень та цін нос -
тей, фор му ю чих смис ло ву сфе ру, че рез
яку від тво рю єть ся іден тич ність, за без -
пе чу єть ся її спад ко вість та не пе ре рв -
ність по ко лінь.

Авто ри за зна ча ють, що дер жа ві
слід рі шу че про ти сто я ти ро сійсь кій
про па ган ді, для цьо го про по ну ють ся
ціл ком слуш ні за хо ди «до сяг нен ня
прі о ри те ту ук ра їнсь кої мо ви в Укра ї -
ні. Та кі за хо ди спри я ти муть «де ру си -
фі ка ції», тоб то по вер нен ню на ці о -
наль ної пам’яті та іден тич нос ті ук ра -
їнсь ких гро ма дян». Це пи тан ня дій с -
но без зба лан со ва ної дер жав ної по лі ти -
ки са мо-со бою не ви рі шить ся.

Ви сно вок: да не «Звер нен ня» є
важ ли вою про по зи цією для дер жав них
ді ячів і на ро ду Укра ї ни, яке ба зу єть -
ся на пси хо ло гіч них за ко но мір нос -
тях фор му ван ня на ці о наль ної іден -
тич нос ті. За про по но ва ні за хо ди спря -
мо ва ні на ви прав лен ня не без печ ної
си ту а ції по даль шо го роз ми ван ня сус -
піль ної сві до мос ті i втра ти Укра ї ни як
дер жа ви.

Ре цен зент — стар ший на уко вий
спів ро біт ник ла бо ра то рії іс то рії
пси хо ло гії Інсти ту ту пси хо ло гії
імені Г.С. Кос тю ка НАПН Укра ї ни 
БІ ЛО КОНЬ Ігор Вік то ро вич

У про дов жен ня те ми в Чер ні го ві
най ближ чим ча сом  від бу деть ся на уко -
во-прак тич на кон фе рен ція на те му «Пи -
тан ня мо ви, спра ва бут тя на ції»

Рік 20-річ чя га зе ти по-особ ли во му збіг ся з
ювілей ни ми да та ми ук ра їнсь ко го ге нія Іва на Фран ка
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�� Остан нім ча сом із різ них
при чин по стать І. Фран ка без -
під став но від су ну та в тінь.
Якщо в 1956 ро ці на віть ра -
дянсь ка вла да за без пе чи ла від -
зна чен ня юві лею у все ук ра їнсь -
ко му та сві то во му ви мі рах, ство -
ре ні філь ми «Іван Фран ко», а
зго дом «За хар Бер кут», му зич -
ні тво ри, спу ще на на во ду низ ка
ко раб лів се рії «Іван Фран ко», а
піз ні ше на честь по ета пе рей ме -
но ва на При кар патсь ка об ласть,
то 2006 ро ку не за леж на Укра ї на
об ме жи ла ся свят ку ван ням тіль -
ки у Льво ві та На гу є ви чах. Не
ви ко на ний указ Пре зи ден та про
вста нов лен ня пре мії іме ні ве ли -
ко го ук ра їн ця, Каб мі ном на віть
не роз роб ле но по ло жен ня про
та ку пре мію. 

�� Ре дак ція та чи таць кий
ак тив ви зна ної все ук ра їнсь кої
га зе ти в рік сво го 20-річ чя
можуть ви сту пи ти ко лек тив -
ним іні ці а то ром ви зна чен ня
2016 ро ку в Укра ї ні та сві ті як
ро ку Іва на Фран ка. Особ ли во
су го лос ни ми сьо го ден ню, тво -
рен ню справ ж ньої Укра їнсь кої
дер жав нос ті є до не дав на за бо -
ро не ні тво ри, їх нє тлу ма чен ня
та ознай ом лен ня з ни ми ук ра -
їнсь ко го за га лу ста не най вдяч -
ні шою зброєю гро мадсь ко го
впли ву на вла ду з най ви щих
щаб лів і до ни зин що до їхньої
від по ві даль нос ті за до лю кра ї -
ни в наш іс то рич ний час. Ре алі -
за ція цих та ін ших про по зи цій
ста не справ ж нім від зна чен ням
і 20-річ чя по пу ляр ної ук ра їнсь -
кої га зе ти, що щас ли во і сим во -
ліч но збіг ло ся з юві лейни ми да -
та ми ук ра їнсь ко го ге нія.

за сну вав та ке ру -
вав На уко вим то ва -
рис т вом і. Т. Шев -
чен ка, що ста ло
пер шим про об ра -
зом Укра їнсь кої
ака де мії на ук. 

�� Мит ро по лит
А. Шеп тиць кий,
пе ре бу ва ю чи на за -
слан ні в Ро сії, на -
звав смерть Фран ка
най біль шою людсь -
кою втра тою ук ра -
їн ців у ро ки Пер -
шої сві то вої вій ни. 

�� Він був ор га -
ні за то ром Ра ди -
каль ної пар тії —
пер шої ук ра їнсь кої
пар тії єв ро пейсь ко -
го ти пу, а зго дом
на ці о наль но-де мо -
кра тич ної пар тії,
під крес лю ю чи при
цьо му єд нан ня всіх
ук ра їнсь ких сил
для бо роть би за
пра ва ук ра їн ців.

Як від гук на стат тю Ро ма на Гри вінсь ко го «Хто за мов ляє «ши зоф ре -
нію»?» («День» № 212 від 20 лис то па да 2015 ро ку) ре дак ція от ри ма -
ла «Звер нен ня до на уко вої спіль но ти і дер жав ни ків Укра ї ни», яке ухва -
ли ли чле ни чер ні гівсь ко го об лас но го то ва рис т ва «Про сві та» іме ні
Т.Шев чен ка, а підготували гро мадсь кі ак ти віс ти з Ні жи на, Чер ні го -
ва, Ки є ва — Ми ко ла Шкур ко, Ана то лій Зе лень ко, Ва силь Че пур -
ний,Оле на Бро са лі на, Ва силь Шусть. На во ди мо ви тяг із до ку мен та:

� �� РЕЗОНАНС �� РЕЗОНАНС �� РЕЗОНАНС �� �
Отзыв на ста тью Еле ны БЕРЕЖНЮК
«Про тив «рос т ков се па ра тиз ма»
(«День»№ 13 от 28 ян ва ря 2016 го да)

Нуж но на за ко но да тель ном
уров не за пре тить се па ра тис там
го ло со вать и из би рать ся в лю -
бые ор га ны влас ти, а так же за -
прет для се па ра тис тов на ра бо -
ту в ор га нах МВД, су дах и т.п.

Facebook-ко рис ту вач Sergey Nosov

* * *
Від гук на стат тю Іва на КАПСАМУНА та
Дмит ра КРИВЦУНА «Як зби ра ють ся

го ло си?» («День» № 8 від 21 січ ня
2016 ро ку)

У нас Ко а лі ції гро мадсь ких
ор га ні за цій На род на Кон с ти ту -
ція є аль тер на ти ва — яка є ви хо -
дом і в кон ф лік ті з РФ в то му чис -
лі — ство ри ти Но ву Кон с ти ту цію
на осно ві ши ро кої Сус піль ної
уго ди та че рез Кон с ти ту цій ні збо -
ри (за ко но про ект за ре єс т ро ва ний
на реш ті в ВРУ). Це шлях який
зні має ри зи ки кон с ти ту цій них
змін по ле га лі за ції се па ра тис тів.

Вік то рія ПОДГОРНА, по лі то лог

* * *
Від гук на стат тю Ва лен ти на ТОРБИ,
Іва на КАПСАМУНА, Дмит ра
КРИВЦУНА «Шко ла Мар чу ка» («День»
№ 13 від 28 січ ня 2016 ро ку)

«...ко ли сус піль ст во ще не
зов сім бу ло го то ве до справ ж ніх
змін». Не бу ло го то ве і за раз не
го то ве — зав ж ди не до га ня є мо.
Не до га ня ли з Чор но ві лом, не до -
га ня ли з Мар чу ком, а по тім жал -
ку ють і зно ву не до га ня ють. Та -
кий наш мен та лі тет.

Facebook-ко рис ту вач Andrij Strashok


