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<.'.УЧ 14 HЕЛО)I<IlИ|vLИ уСTАIvlИ СKАЗATИ IIPАBДУ>

tIЕPЕДHс сЛoBo

!,oслidэюgtouu мiэюноцioнальнi вidнoсuнu в СхidнiЙ €вpcni -
в пepшg чеpea, вЗa€ 'мuнu мiэtс gкpаiнсьtсoto нaцiсto тa ii, тpеба
ulкodgватu, aеpесuв|luлLu сgсidамu,._ я наJ|tаеався вttвестu якtcь
заeальнi noлoЭtсе|+'I7я, яrci б вuзнaчалLt змiст t1uх cl'oсцнкirl npoтя-
eoм вiкiв I]е знаto, чl1 3 Tаl.uJ|t завdaнням вdaлoся Оа-ru сoбi раdц
do кiнця, алe бgлo сфopJу|aльoваtьo кiлькa ttpttнцuniв' L'lJTь яlillх
звoОuтьcя Оo тaкuх Tвepоэюet|b:

l. Kocюнuй еrcсnансuвнuЙ i, aеpесttвнuti наpod (depэr,аoa, trа-

цiя) - цe deстабiлiзцюauit фактop у noлiтuннtlмg ,+tttнцлoлц i сц-
Llаснo jЙц

2. Koэюна екcnaнciя, t.еЗaлеэlснo вid тoеo, яKu,|tu,'|oтuвaj'-u
ii вtmpавdoвуюTь, To1,|g' щo ii метoto с nidкopeннst |rуJ|{jojo наpodц
I тo,хonлення теpuтoptt, нa япй вtн эtсuве, A npoявo,|r i'unеpалtэм11.

3 Koэюeн нapod, щo onuнuвcя ц стаttoвuщi зaвoЙoвaнozo,

-ilаe npaвo бopoтuся 3а свoю piвнottpaвнiсть як наpodg i :lа noвнo-
npавнicть теpuтopit, ||а якiй вit| меuJкa€; ! вunаdl{ц, кo.ttt бopoть-

ба зa piвнonpавнiсть не dас pезцльтатiв' мас TaKе (a,|е npавo бo-
poTuс'. 3a noвнa не1aлecюнLсTb

4 Hацioнaльнo.вuтвoлbнa бopo.rьбa не вutluка€ в lJ1oвa:i
цiлкoвuтoi piвнonpавнoсТi нацiй; nеpeda,'Ioвoю 

.ii 
е сп,iввidнoutеtl-

ня: <<наL1iя.eнoбuтель - нацiя-t|puенoбленuй>, <tttlu,iя-duсttpuмi-

LrаTop - t!ацiя.duсKp uмiнoванttйl> -
5 МетoОu нaцioнaльнo-вtLзвольнoi бopoтьбu duктце |!а-

цiя-енoбuтель; яKщo ,||upцi (каэtсцL|,u 3 To|rКu зopц нaблuэсt,нltя Оo

нaluuх часis - nаp.aаме|1тcb|<i, nасuвнoro сnpoTuвa) сrtoсoбu

бopoтьбu нe dаюTь pезультатiв, ttpuенoблена нацiя з'ltgшeна'

Зo'сToсoвaваTu збpoйнi мeтodu бopoтьбu; cтцniнь i хtlpакlе1.,

npuеtloблеt|t|я вu3t|а|1ас piве|Ib Ta iнтeнсuвнiсть бopoтьбu rtptt.

е нoблeнuх -
6. Koэюна iмnepiалicтuнна depuсавa, н'еЗ{1ле9lсt|o вid свo'iх

poт,нipiв, нeЗaлеэtснo вiа Toeo, чu it кoлoнii poтTаutoв(|нi ц не.i ttid

6oкoм цu За ,||,opя,|||u, noбцdoвансt на nidкopeннi цaэюo?o наpoОу l

аzpeсii нa чaпсg TеpuTopito, мас cвiй noчaтoк i свiЙ кiнець: вid tlо-

лiтllцнoi мgdpoстi кepiвнuкiв nанiвнol нацii зaлeэюuTь, чu poт.

вaл iмnеpii кiнцrleться бiльtuuмu чll м'енut|l.|||,u втpаTа.lu dля rо.

лutuньсli nанiвнot нацLi.

IIi |1pur.цunu, сфopмцльoванi Й onцблiкoванi вrIеprIl( !/

I99! 1l , нс pаз бцлu oб'сктoм callеpeчoК нa ,нiэtснаpсх)нuY q)|,I)l,l.

мах, ц ttpt't'i ,3оKpr,+l,a nid чсlс duскцciЙ мiэtс tloльськtt'^lll l(l il|t||(l| l!.



-!!

сь|сu'1u Оoслidнuкамu|' I7е вlалocя, odнак, doсi вiО duскgтaнтiв
npoтuлеэrcнoi сTopoнu noчgTu apzaментoва.нi, нedеклapатuвнi вid-
noвidi <нi!>>, :tк i, зpoзцмiлo, вiОnoвidi, щo цe <Taк>. Tакi pезgль.

TаTu .ltoJlсaTb лuшe Зм|цt|uI'u nеpеKoнан|Iя' щo вuсaнеш npuнцunu
вuTpuмaюTь KpuTu'сa.

Ile буdу' в свiTлi вuклаdенuх noлo?|сеtrь, зicтaвлятu сTocaн-

кu Pocii та Укpаiнu - це l|o'юe зpoбuтu кocrceн чuTaч ca'мoстitiнo,
aле нe nidляeаr сgмнiвg, щo Tpu i niв стopiuaя втaсмu|.u мictс dвoма
cхiОнocлoв,янсьlсu.||u, oтжe, фopлtальнo, 6pатepсb|сuмu нацiямu

фopмgвaлuся са,|1е TаK, а не iнакшe-
Гopdg, вoЙoв|!uчg, нeталeoюнa кфаць|сg нацiю, щo 3авЗяTo

бopoнuла свiЙ кpай вid вopoeiв та нe хoтiла nidnopяdкoвцватuся

oKanантa'|, тpеба бgлo nidкoptoватu всi,L|a аoсTgnнuмu сnoсoбa-
мu фiзuuнoeo i dухoвнoeo вufruщен|!я. fuIocква - бiла i 'tеpвoнa -

J|tала в свoснa poзnopяdclсеннi велuкuti аcopTu.r4енT засoбiв кoлo-

нiальнoeo nанgва|7|7я Bсi вoнu булu nеpевipeнi - з кpащuмu та

aipLuuмu (dля енo6uтeля) наслidкaмu. <Pgсuфiкgвtlтu!s> - тa-

кuм 69в нaKаэ' npoeoлoulенuЙ цаpяJ||u i zeнсeкамu, iхнiмu nidpgн.

ttuь|u piт|Iuх paнеiв та nеpеОанuЙ 0o вuкoнання всiл <<сnpавltснt.tt>

pociйськuм nатpioтал

Бo лuulе лiквidцвавulu бgнтiвлuвuti наpod як нaцiю, мoэюна

бgлo oстaтoннo вupiuJuTu <укpаiнське nuTaння>, тняTu |iozo З no-
pя1кg Оеннoeo мiэtснаpodнot noлiтuкu-i власнoеo cgмлiння <Hе

6ьLлo, нer u нe бgdeт>.

3авdанню pgсuфiкцватu зсt бgdь-якg цiнg бgлu niОnopяОкo.

ванi всi iнtцi летoОu бopoтьбu з нenoкipнuм наpo1oм Pgcuфiка.

цiя щiльнo cnJleлася з noлiтutсoю zeнoцuОg gкpаiнськoi нацii,

бo зdеcяткoванuх poзcтpiламu' Оenopтацiямu, tuтgaнuм eoлodoм

лeetue талякaтu i Оeнацioналiзgватu. Kpiм заеaльнuх npuнцu.

niв мicrcнацioнаJ|b|.uх вidнocuн, якi nepeлiнeнo lNа noчaTl.g' e щe
ocoблuвi r.юaнсu diЙ кocrнozo oкgnанTа fi,eнo,цioна'liзaцiя на-

сuлbнuцьKuлru мeтodамu-Tepopoьt, лiквidацiсlo KgльTgpt|uх

зdo6glк iв, забopoнoю ulк iл, dpgкg, вpeштi-t4oвu,-бgла в аp-

сенaлi piзнuх depэюaв, u1o oкуnaвалu gкpаiнськi землi: Пoльщi

ri ЧехoслoвLtчuuнu (та Cлoвauluнu), Уеopщuнu i Pgлцнit, Kpuм-
сbкoe() хuнсTвa i Tцpeниuнu, алe нaйвuul.gканiuti та найpафiнo-

вaнiшi ti odнo,tuснrl наtiбpцтaльнiuli (бo завэюdu niОкpinлeнi eенo-

цudo'tl) мtlltх)u тuсl'oс()(|t!вuлtr Pociя. Pociя зdoбцла cgмнiвнoi

ваp.ttlсl'i tIlll\)lс()?u,I'цнt.(ltlц лtlнrilulлilo на cnецuфiчнi заcoбu вu-
t|uщcнt!Я нut1itlнttльнtl.'tl t)цхtlttнtlttl эrcuття наpodц - анTugKpa-

iнсbкtl.ltl еt'нtlt1tu)t1 i ttн't'ttt1кptliнt:t,кtl,:tl лiнaвoцudg. Tpе6а вidвеp-

To сt<а\u'l п .I l|IlJ|4(lлIl/+1ll l)ll(lt,'неннlttlltl: лiквiОаuieю nllTo'\oеo

т B oстаннi i i  чaс l l r t l  / ,оjt l t . ' l t t lв,sht

Res PuЬ|iса Nov;r Wl lrrr;rwlr '  l !) !}4

бiльuloстi нацiЙ cвiтg нaTgpалbtьoеo npupoсTg цкpatнцiв, вi1iб.
pанняIr piОнot мoвu 3нац|4iй чаcтuнi нapo1g, сnаnлюэtсeння]|'t, |1сl-

цioнaльнoi idei - dopoaosкаЗg в эtcuттi кoэrнoеo noневoлeнoеo
наpodц, якuЙ бopeться 3{1 cвo€ нe3а'ле9{не маЙбцтнс, poтTonTан-
ням i oбnлюванням нацioнaльнuх cвятoщiв ti iстopuннot nаll,ятi
наpodg, nepеTвopенtIям нацit в нapoО з на,ймeнul.uм в €вponi
вidсoткoм нaцioнальнoi iнтелieенцii (oti, якa эю небезnечна та iн.
тeлieенцiя, як тpеба ii nuльнgвrlтu Й nepioduuнo вuнuщgватu),
вбuвсl,ннял нацioнальнuх idеалiв i 6аctсaнь

Iстopiя pgсuфiкацii Укpatнu npoйtuла pя0 етаniв. Hapod
6цв твepduй, сnepшa no-Ko3ацb|.ot|g завзятuй, niзнiLuе no-сeлян-
сb|to.мU вne pт uЙ' I{ атuс tс. noс uлював ся в ?еoJt|еT p tlчt|iЙ npoe p еcii,

щoб doсяzтu Ова аnoееi: nеpu,luti, в poках l1'lТ!чнo?o еoлodg та
кoнтpgкpаiнiзtlцi,i; dpgeuй, в чaсах'lcopсToкot теpoptlcтuuнo't
бopoтьбu з нацioнальнo-вuтвoлbнu'| pцхoм 40-50-х PР. Iloслid.
э!сaючu, cneцiальнo, сuлu, заcoбu i pезgльтатu кoнтpgкpаiнiзацit
(iнtuutilu слoвan|u-pцсuфiкацi|)' я ditLuloв свoeo часa 0o вuс-
нoвкiв|, якi ваpTo навeсTu, щoб зpoзgлiтu мeханiзм pgcuфiка-

цit та знaтu npo ii вuкoнaвцiв на piэнuх щаблях coцiальнot Оpa-
бuнu кoлuulньot Padянcькot Укpаiнu - кoлoнii тoеoцаcнoi Po-
cii. Оснoвнuмu pgcuфiклтopаilu, щo '|a 

noча,Tt{g 30-х pp вuKoнg-
валu безnocеpеdнi та noсеpе1нi наксIтu uloвiнiстuчнoi |v\ocквu,
бцлu:

1) Bеpхiвка KII(6)У' в якiЙ цкpaiнcькi-за нaцioнальнoto
cвi0oлicтю - кoлунicтu нiкoltu не 1ocяелu хoча б кiлькicнot ne-
pевazu,. в якiЙ eенеpалb|tu't секpеTаpeм нiкoлu нe бgв gкpaiнeць,
а у кpai нc ь кi t{е p iв lli кa0 p u завэю0 tt d uc кp uмi нg в ал u с я ; к е p i в нu цт вo
Krr,(б)у noстiйнo бцлo в pgках poсitiськuх велuкoОepжaвнuкiв,
якuх nid,rpuмцвав l4oс кoвcьKuti центp

2) Poсiйська i pцсuфiкoванa бюpoкpaтuuна веpхiвка аdмi-
нiстpатuвнuх aсTaнoв, а ще бiльule мozgтнiх TpeсTiв i cuнduка-
тiв, щo нiкoлu нe nidnopяОкoвgвалuсlt Xаpкoву иu I{uсву.

3) Pociйcькe i oбpgсiлe l,tiщанствo, Tаlс саI|o, як poсiti-

ськuй i oбpgсiлuЙ npoлeтаpiат' nеpекoнанi g свoiй pociЙcькiti вu-

щocтi, g cвo€мa pевoлюцitiнoмg |сgльTapTpееepствi, у свiтoвoмц
леciанiзлi nеpeлolснoi poсiЙcькoi idet, щo вuлuлася в npuнцun
nrpеJиoeu <<сoцiалicтuaнoi> pевoлюцii в oОнiй oкpeмo вэятiЙ кpа'
iнi тa в сTepеoTun npo <сTаpllloеo poсil1сbKoеo бpuта>.

4) Pocitiська i зpцсuфiкoвана iнтелieенцiя, энaaнoю llipoю
свpейськa та gкpаiнська (<малopociйська>) за noхoОэtсення,+t,
яка nodавала себe за <люОeй poсiйcьrcol кgльTgpu>, щo <<no-на-

'  [ laшксou,t я УKpаiнiзацiя: пpичr lпи i  нacлi l tки l/  Слoвo i  час Kиiв, l990
N, lJ  () 55 t i4; Biн хе пoлiтичне oшyканствo чн npoвoкацiя? Кpах укрlr .r
ui3 '|t i i  2().х Зo.х pp // . .1ашкевич Я Укpаiна вЧopa i  нинI Hаpисtt '  п l tсttrtrr
ссе Kl l iп,  l993 - C 78-88: Dаsсhkewуtsсh J Ukгаiлis iегung t l r l (|  ( i l ' l . l l ' l I

ukгаiI l is ieI l l I tg l l  Ukтainе: Gеgеnwaгt und Gеsсhiсhtе еinсs пеuсо S(;t l t i t ,s //
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aKoвo.ila> Зап,epeqaвалu cа'|'tе Iснaвaння, gкpаL|IськoI нaцI[' oK-
pеlroi вid вeлuкopoсiliсbкoi Tа piвнonpaвнoi З нею.

5) Оpеанu ЧK та ii cnаdкoсмцi, a TаKollс Чеpвoна аp,|Liя яl<
oхoрotlцi сduнoi i неnodiльнo'i iмnеpii

6) Poсiйськa npaвoслtlвнa цеpквa - За бсtzатoвiкoвuмu
тpаduцiямu, не3ваcrсaюqu нa nepеcлidцвaftня З бoку Чеpвoнoi
Poci.i (кoнкgpеrtнa бopoTb6а За daшi),-- нocili цiсi эю idе'i сduнoi
i нe nodiльнoi de ocюсtвнo'i с uсTеJ|tu

Itеoбхidнo nidкpеслuтu: pцcuфiкатopu 80-х pp (та ti сцuac-

нoстi) веpбцюTbcя З Tuх самuх кiл, щО li g 20-30-х pp , з тiеto
piзнuцею, щo J||oнonoлbнa Koлuсb Koмцнiстuuнц nаpTiю Зa]ltiнuлu
теnep napтi| кoлtцнiстuaнoao i сoцiалiсTuuнozo npoфiлю, no.сTа-
po ЛIa aнT ua Kp сI l |Ic ь l.o 2o I JЙo c Kвo це t|T p uч Lto ?o наn p ямg.

Укpaiнська нацiя мас всi niосТа'вu ск-тасTu Звul7gв(tчaваль.
нuЙ акт щodo poсiйсbкoеo oкgnацiЙнoёo pеJtсu'мa, нeзалеэlснo вii)

Toeo, цu цей pecюuм бцв зафаpбoванuЙ g бiлuй aбo ,tеpвoнuЙ кo-

лip Антugкpаiнськe - pцcuфiкаI.opсb|dе - яdpo pеэlсu,ttц iснц-

валo i збеpiеалocя вeсь чac
У цьoмц 3вul|цвачaвaлbнo-1|4!J вuсrroвкg oОнe з oснoвнuх мiсць

ЗaйIrас i заЙмaтuме eтнoцud gкpаiнцiв, якLtй булo poзбgdoванo в цi-
.na сuсTеI|a Пoцuнaючu вid фiзu'tнсlеo вut7uще11ня укpаI.нськo.i
iнтелiеeнцii, IuTцчнoeo eoлoОц, opеaнiзoванoеo якpaЗ dля цкpalн-
цiв як в меcюaх Укpаiнu, так i |loЗа |..uлtu (gкpаiнcькi noселення

Kубaнi, Cаpатiвщuнu, Kgpщuнu' на'npuклаd) 3 меToю тltuщuTu
ЗdОpoве етнiчне яdpo нацii - цкpа|нське екoнoмiцнo нета,|IеJrt
не cелянсTвo Отэtсе, noчuнаючu вid фiзuuнoeo вuнuщення цкpаiн-
сьrcoi нацit лulue 3а Tе' щo вoHа укpаiнcька, i duскpuмiнaцii Й'o-
eo npеdстсtвнuкiв g аdмiнiсTpацii, аpмii (oсoблuвo захidнuх цк-
pа.iнцiв) - do вidвеpтozo nponoвidaванtlя poсiЙcькoi вuщoсTi'
pОсiЙсьKoеo pасuЗь|a. Укpаiнцял npuщеnлювалu noчgTTя .irенIllo-
ваpтrlстi, doвoduлu do deвальвацii i nadiння npестuэtснoстi вcьo-
zo gкpаiнtькoеo' л iквidgвалu цкpаiнськi  utкoлu, кцльтgpнi зак-
лаdu, закpuвалu укpаiнськi засoбtL мtlсoвoI iнфopмaцil, no-
:]r)а!]лJlлu ltкpаit1сhкuх ёа3еT' .цс!'!pналiв' скopoagвалu цкpаI11сbкi
еoduнtl. 1lа0irlмotlлt'ннlt i l елtlвiзi'Йнuх ttеpеdаu Пidт puмgвалu нa-
l i l , f rIIлI ' t1t ' I|| ,н( ' , ' I l I(I l]() ,  t l1tttt t t l ) t tлt l  utupr lк i  ка,vnанi i  npoтu т 3в.

цк1ltti ttсt,tсtl,,tl ttоt1itltt'ttлi:tмt1' (il) ():]нdк :Iкolо \o,po,хaвaлu вэfilt-
ва|1|1' l  l l^|)( l l |1t '| , l (( l |  ,+1()|] l l  , l ' ( l  l l | iр(] lн( ь|с| l  в lLIuIIванкa.

l)  t tu1l i  |  | l i l ( l l l l ) l I t l I l l t I t  :| . ' ()I) l l  ! '1t]() l I t11Йlм i t t l t lв TаKocЮ nланo-

tзut i  : t , ' t l1 l t t  л i t t , ' t t t l t1ttt)  l l l  t  t l ' t t , t l l  ht1лl l  l l l iмt, 'ш:еt1о сфеpц вэtсuвaння

укpuiнt IJ|{ l i t  1|I]!]|I lh) t , t|) l] l l  l l J l l  t i l lмtt l t t t t| ,|) , ,() к,( ,puсTgвсlння>. ,Ц,ля

тoеo, t lц lб 1l l t : t i1 l t l t t t t t  || l| ,|t ' I l \| l  ! l !\ l t t l l || .| ,|\| ' , ' |]  t t t t1 lodg 3 Захo0oм, а

закpinultt  l )J)t!:! l l ( l l | i l | l  l t t l t l l | '  I l I l  

^4|I^!I l l  

i  , t t ' I l t ' : l  Мoсквg, бgлo piзкo

oбмеcюенtl  t l (]!  l ' |)п)|t l l || l ,^t1 t l t t1ttt ' t1tпl  t1к1ltt i t t t:ькoi  мoвu, эвedенo

цкpоtнcьку ttt , l l t ' l i t t t l t t t tIt ' t ' t l  l ] t l , t t ' t t i t ' t t ' , \1| l i i ' , l ( :( ,  вut.лloaнo do хgdocю-

ti

ньoi ,liтеpатцpu Вudання t<t1uctсo|с цкpаiнськoю ,||oвoю З poкg |7а
piк зlttенutt1валoся; цкpaiнсbKа J|I.oва nеpeс'Галt1 бцl'u, n pактuaнo,
нaцкoвolо ,|Loвo|o

Е,rнo- i лiневoцiО з oсtlблuвoю люTTю тacToсoва'нo do oкpаiн

цKpаLf|сьK()I е'Г|!LLtнot Tepu1'opIl , щo ЗалuuLuлuCЯ Зa мeЙсa.мu tio-
, luutньсl i  УРСP та do цкpaiнськuх етнi , lнuх oстpoвiв схidноi 0 iас-
n'opu II[e ц l93| 1933 pp нa цuх теpuтopiях бgлсl лiквidoвaн'o

цкpаiнськi ul|doлu, npeсц, padioмoвлеH|1яj клцбu У велuкuх мiс.
raх PoсiТ. в СеpеdнЙi Азi'i бgлo Зrtuще|lО gкpа|нськi Зе,\tляцTва,
кцльl'цpнi сlб'сdнання. Пpu завеderLнi naсnopтнo.[ сuсTе,1||u як nоЗа
Укpаiнolo, тсlк i в Укpа.iнi, oсoблuвo Пiвdеннiй ra Лiвoбеpеctснiti,
ttid l'uсrcoм в|1uсув(tлu g вidnoвidнg еpaфц нацioнальнiсть < pgc-

с кl l l t> 3o,.11'tсT b < укpaLнецb ))

Етltoцud i, pусuфiкaцiя doвeлLt do елuбсlкuх Оемс-lеpaфiинttх
з,ttiн 

.I'еpop 
сnpuцul7lLв eмiеpaцiю на Пiв|7iL| та Cхid (втена вid nе-

pес,lidувaнь за <<нaцiсlнaлiзм>), а в nеpiod Д'руaoi свiToвo.i вi,ti-
нtL велетенсьtсuti вuхid цкpa.iнсь|сo.i iнTелiеенцi.i на За.tid саме
Ircpе:J Tеpopuстu,Lне nepеслidування llpoявiв aкpа.LнсTвtl

В gсi'х diл,янкaх KgлbTapu зditiснювсlлася pуcuфiкaцiя Ма-

сo вО вut|uщцвалп ttам' ят кLt dавньoi ц rcpai нс ь ко.i кaл bT у pll' в к лю'

'lttю,tu rlом'я'rкu, свiтсlвozo pане.t1 B цеЙ сnoсiб вбuвaлu якpaз цк-
pаiнськц iстoрuннц ILa'\|'яTb Пid клuчелt <<бopoтьбu з наtt,ioналiз-

'vo/.I| '  вut|ult lцвалu все Tе'  щО в сциаснi i)  кgльтцpi a pi7нuх оi .

,r|'tнI<aх твop'toс,li - вuхoduлo noнаd npoвiнцitiнuй piвень i, rакuм
l|.L lнoJ|I, ,1Io?лo вi0веpTaT.LI цваеg вid вuщo't pociйсbкo.| кцлbTapu

З oсoблuвoto,1,|oTTю вu|Iuщцвaлu цкpаiнcькa,\|tlсoвц I{!,!"4bTap!/

есlpadнg пicнto, мgзuкg Певнi катeеopii iнсTpцJ'|енТiв (банdуpа)

бцлo npoeoлoшeнo нацioнaлiстu,1нuмu, a банdgpuсl'iв лiквidувалu

фiзuuнo ,Qля кpatцoе,o |dot|.Гpo,Iю i duктатg бцлo заnpоваdэt,eнсl

odеpэtt:авленi <твopai>> сttiлкu Стpаutнuх gdсlpiв :lавdалtt цкpaiн-
ськiЙ нagцi, oсoблuв() еуманiтаpнuм ii diлянксtм ltеodнopазoвi
|!|tсTкu в Акr ldeмi i  ||а,aКTа в цнiвеpсuтетах, noчuнaючu з 30.х, а к iн-

чaюqu 70-мu pp , лiквidоцiя самoвpяdнuх нagКoвuх ToварuсTв --

pесttцб,liканcьK|tх TQ pеeioнaльнuх,- J||алtl npuсКopuтu елttбсlкц

ItpoвiнцiaлiЗ(tцiю цкpаiнcькoi наукu, Luupoкo вidкpuтu .]' Зв сo-

roзtti dвеpi d.оя тuх, хтo noeodcюgвaвся ||а paсuфiKацi|o свo€t

нацtсtlвoi твopuoстi Зpеtuтoю, кpaLцi нацкoвi сuлu nеpе-4t{It1ю-

ва,ttt aбo ttpoсTо nepевoduлu do Poсii, dе вot|u Зра3ц noTpаnлялu

do pgк pцсuфiкатopiв.

Н асu'оьttuцькu бцлo лiквidoванo тi цepKвu, щО ltалu

нацitlнальнuй хаpaKTеp - Укpaiнськц автoкефальнg !Ipавocлав-

flg цеpt.вц, t,i вiieалцcюення, Укpаiнськa epе|сo-КаToлuщьKa цеpквц
[lцlt1tlt: pусuфiкацii Укpаiнu весb .r(IC .iltав 0вi стopОtlu: |1П.

'Гuс!совi tlt:ttмiлltt\iйн,oi ttoлiтuкu dеpcюавнoi ,ltахiнu gкpаiнсI)Ii(I Il(I

uiя ttt lс l l  u( rаttлялtt cвoI зс lхucнi засoбu. I хoqa сuлtt t i t1,tt t  t)t1ttt  t '
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t|еpiвнi, хoча ?lсеpTвu булu неймoвipнi - doci неcnpuйнятнi ti не.
зpoзgлiлi dля т' зв. цuвiлiтoванoeo свiтg (oсoблuвo тoeo, щo doci
щe nеpебgвас в ,tаdg эaхonлeння Beлuкoto Pociсto' iенopgtouu вe-
леTенсьldL тлoчuнu npoтu лto0cтвa i npo,ru люОянocтi' якi вiкaмu
цu|.uла cailе ця Beлuка Poсiя, щo Оit7ulла do вepшuн oзвipiння
в часu Kot4aнicтuчнoeo pеэlсuмg та npodoвнсцe цю эrc лiнiю' вuнu-
u|gloчu чецeнcb|tuЙ наpod) - gкpаiнськa нaцiя вuTpu'палa
цi цdаpu, nidнiлалася t|е pсIт нa збpoЙнg вuэвoльнg бopoтьбg,
,||аtoчu lIа нei noвне npавo' a Tenеp ?oTgсTься Оo нoвoeo нaцioналь.
нoeo вidpodcюення. Cuлu pgcuфiкатopiв Tа iх |toлaбopантiв в Ук-
paiнi ще t|е poтеpot|ленi, вoнu сTaIuoвляTь вeлuKg lсJеpolg oля
нaцii в тuх pеeioнах, de nанgвання pgcuфircатopiв, якi loci лак'lть
ni1Tpu,,Йlсg Мocквu, npo1oвlсуeтьcя.

Tb,ug nepеО gкpаiнськoto нagкoto noсTас велu|te i вidnoвi.
dальне зав0ання poзnoвicтu gKpа'tнсblсo.|la нapoooвi - та цiлottlg
cвiToвi - npo Toй эюopстoкuti eтнoцud, яrcuй Pocя пpoTятo,|| сTo.
piц laсToсoвgвaла do grcpaiнcькoеo наpodц' Icтopiя pgcuфiклцii
nеpеcTалa бgтu зaбopoненoю 3oнoю dля docлiОжeнь. Kiлькicть
фактuннoeo маTepiалц, щo J+|aс статu npеdмeToJ|'t вogl4лuвoеo i
oб,еrcтuвнozo aнaлiзg, тpoсTаe noстiйнo. 3нuкас nаcuвнiсть (a
мo'$e щe й cтpах?) тuх doслidнuкiв, якi на тeпц вidнoсuн Poсiя -
Укpаiна 1вL|клu Оuвuтuся Зeiotro теopu ЗаnpoеpаJuoвсlнut4u
акс|oil'аI|u.

Hезваclсаtoчu на цe, npаць, |tаgкoвuх i наgкoвo-пonaляpt|uх,
нt]cuченuх фaктaлu, doкцментамu, cвidченнямu сgнaснuкiв щe
мaлo. 3авОання poзвiннgвання лiфiв npo'.oclсoвсbкoi nponаеан-
Оu вo iл,я npавduвot та oб'сктuвнol icтopil Укpаtнu cьo?odнi наo-
3вuчайt1o а,кTуаJ|bнe. Quм noтpебам сguaснoi Оoбu вidnoвidас
npаця Bаcuля Лuэaннgка <<Itавiчнo |саl7oaнu кgвarlu>. Зeленg iЙ
вaлuцю -. a свIT.

ЯPoсЛАB ДАlIIKЕBI,Iч

<...o,l БoгA l гoЛoс тoи, l тl слoBA
l.цyтЬ ПrЕЖ Л Ю.Ц.}l !...l

Чaс yсе бiльше Biддaля€ нaс вiд пoдii l гpyдня l99l p.'
кoЛи нapoд свiдolrro, 3 пoчyттяtl,t гiднoi пaм'ятi пpo Boлe.
любниx пpaщypiв та iстopиЧttoю вiДпoBiд.алЬнiстю зa д.o.
лю tIащадкiв сKaзaв 3aпoвiтнe <Tак!> сa}roстiйнiй, не.

ший - фальсифiкашiя iстopi i  yкpаi l{ськoгo нapoдy, зoкpе.
мa iстopii B3а€мI{н Укpаiни i Poсii, y якl{х poзкpl{Bа€тЬся
oдвеpтa бpyтaльнa пoлiтика, щo стoЛiттями бyлa спpя.
мoЁана нa oтpyeння yкpаiнсЬкoi мeнтаЛЬнoстi,  3нищeння
Укpaiни як деp)I(aви, a yкpаit{Цiв _ яK eтнoсy.

oб'еднyючи пiд свoею тя)KKoю феpyлoю сoнIvlи piзних
наpoдiв, foсiйськo.бiльшoвицька ilvlпеpiя впpoдoвж IIiв.

сiйськoi iстopii пoлягa€ в тotr{y, щo ii iнтeлiгенцiя лише
спopaдичнo 3дoгaдyвaлася пpo свoю пpиpeчeнiстЬ y.Ivtoс-
кoвськo.кoмyHiстичtliй стpyктypi, щo 3валася (Poсi €ю>,

тЬoIr{ зl l tиpитисЬ 3 тим, щo po3вaлиласЬ кolvlyl| lсTичl{а

тЮpма наpoдiB _ сPсP.
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Tpавма poсiян з ПpиBoдy загибелi iмпеpськoгo сPсPглибoкa Ще й тoмy,.  , ,(o тoталiтаpна 
.  кoмyнtстинI{a Пpo-пагаI{Да BсеЛяЛа в ixнi  лyшi такi  й '9, npo iмпеpiю, заякиIии Boна €  l{епopytUна' неПеpеIиoжна, наймo.yiЪiйu, 

. i
Bсе це .-  зaBдяки (<веЛикoМy poёiйськoмy наpoДoвi>. У ба-ГаТЬoх poсiян виpoбилoся
нyття свoсi  дoмiнантнoстi  в
зpiвняння в pеальних наЦi<
МoжЛиBoсТяx такi  ЛЮди спp

Бioлoги сTвеpджyютЬ, щтиЧHoгo пpoник}Iенt lя,  кoЛи пеBнl псиxoлoгiчнi кoМпЛексt 'пpoникаЮтЬ l{а генеTиuний piвень. ou.",д"o' за z0 poкiJпаtIyBаHня кoмyнiстиннoi iмпеpi. i  якiсь псиxoлoгiчнi кoмп.Лекси пpoHикЛи i  на генетиuний piвень yкpаiнськoГo Hа-poлy. Aлже, BиHиЩyЮчи yкpаiнськi  патproтичнi сили, вo.poги акТиBHo 3ниl lHoГo' життя t""oy#,iЁ;"l'i":,f,"H,.ТPадицiю нацioналi-
чаpи кolvtyнiсти.чнoi фpазеoлoгi i  фальшyваЛи спpаBж-HЮ сyтЬ п,1oсKoBсЬкo.бiлЬЬoвицo*o.o. |]иПеpIаЛlз l l , lу '  якиЙ

l]:..,"?TЗli{ьне i сoцiаnьне пoневЪЛе}|tIя,
сTЬ аBтoхToнttoгo t lасеЛення.
oBу, наки,Д.ав пiдкopениМ Ha.
yлЬтиByBаB пpавo сили, тoб-
|заTopсЬка пoлiтика 03наMе-
N, l '_ пlдкpесЛЮвав B. Бoлю-
ЮBаЛа експансiю; експансiя
пикoi аpмi i ;  багатoчисеJlЬна
pесypси кpаТни, i  тим самим

B Iд-к p и тo Ю дЛ я Л Ю/lсТ B,',11."^ ll., ;,,t; Ё'ilffi . "'ii] "", i?Х;' # iлoбpе вив.tеtt iй €вpоlrt '  .  за:tt , tа.tав t lа Bt

11г, 9 i "'i i' o. i;y',i.ii *. l -/ lсс r r я к.,. i ;l;";#ъ";;:":y 
"чi,IJ3?l(|(f l11.111t11it  t l ' г<lмy'  t l t<lб Тi  l t i , , t , , t l r rr i  сПpавД| пiзнавалиoдиt '  ()/tI l() l ' t l  i ,  г l tм ( l '

ПеpсЬк| к() l)/ l()| lи ' . .)  
]J l l , l l l ( . ,  l l ( ' ( ' . / l l l  ( . l i ()к) непoвтopнiсть за iм-

Бpyлнi xвилi шoвiнiзмy, poсiйськoгo наЦioналiзму,
укpаiнoфoбi i ,  якi  Hе пеpесTаютЬ HaкoчyBатисЬ <<на нас
iззoвнi,  aле спiнюються i  в дeяких pегioнax самoТ Укpаi-
ни> (I.  Д.зюба) '  збypюються'  пiл.тpиМyЮTЬся' пiДживлю.
ЮтЬся <<3ащиТHикаMи великoй Рoссии>. Boни, зoкpема,
Hе ПеpестаЮтЬ ПoсЛуГoByBаTисЬ дyгикaMи lсТopикa тa Мис.
ЛуrTeЛя Геоpгiя Федoтова, який Ще y l938 p. сфopмyлю.
вaB 3авДання Д.ля poсiйськoi iнтелiгенцi i :  <.ЕсЛи мЬ1 xo-
TиM навсегдa oстатЬся бpатски связаt lHЬIMи с Ю)l(нopyс.
ским ил}t yKpаиHскиM Hapoдolv l '  MЬl дoЛжнЬ1 пpи}|ятЬ на
себя, в свoю сoбствеHHyЮ KyЛЬТуpу' Bсю еГo HациoHаЛЬtlyЮ
TpадициЮ как тpадициЮ pyсскyЮ. B этом глyбoкoе oтЛичие
yкpаинства oт всякoй инoй национальнoй пpoблемьt на
Теpритopии Poссии.. .  Hадo вклЮЧиTЬ в хpаM pyсскoй
сЛаBЬI все тo, чтo любит и ЧеМ гopдится Укpаина,- все,
кpoUrе нoвейших ПoЛитическиx сеПapатисToв. Koнфликтьt
IIpolUлoгo, да)ке TpагиЧескyЮ бopьбy [,tЬl дoЛ)t(нЬl Boспpи-
ниMaTЬ кaK сBеpшиBtl lееся Bt lyTpи Poссии - кaк бopьбy
Гpoзнoгo с бoяpствoМ иЛи заПадникoв сo сЛавянoфилaми.
Лишь B ToМ сЛyчае, есЛи y.дI.астся эTo дyxoвHoе сoбиpание
Poссии, Мoжнo Hа,цеяTЬся и на сoхpанеHие ее пoЛиТи.
ческoгo е.t lиHсTBa>> ..

З неймовipнoю pафiнoванiстю шoвiнiстичнi iдеoлoги
насaД.)кyЮTь y свiдoмiсть лю.цеЙ мiфiннy Tе3y Пpo <<кoЛис.
кy тpЬox бpатнiх наpo.п. iв>> i  ix <<сдиний спiльний KopiнЬ>,
пiлстyпнo манiпyлюють iдeсю пpo <сЛoB'янсЬкy еднiсть>>
в iТ мoскoвсЬKoМy ваpiантi ,  Щo BикopисToBy €ТЬся як засiб
пiлпopялкyваHня слoв'янськoгo свiтy (<единoй и недеЛи.
мoй>. } зв'язKy з TиM, Щo y сПекTpi шiс i  п iлстyпнoi пoлi-
тики oсoбливе мiсце зaЙмaе Укpаiна, яка €  oдвiчнoЮ пepе.
шкoдoЮ Hа шIЛяхy BеЛикoдepжаBнoгo iмпеpiaлiзмy, най.
бiльш вiдданi oспiвyванi <<pyсскoгo oтечества>> нaвiть не
зГaД.yютЬ, щo Укpаiна Ма €  xoч якесь вiд.нoшеItня дo Kиiв.
ськoТ Pyсi ,  не Kaжyчи Bже Прo те, Щo BoHа наспpавд. i  с
ПpяMoЮ сПаДкo € t r , l t IицeЮ давньoТ деp)каBи. Haпpиклa,1,
Ю. Лoшиць y статтi  <<BзьlскуюЩая пpавдy. K l000-летию
pyсскoй ЛитеpатypЬt> Hа3ваB ПаM'ятки лiтеpaтypи даB-
ньоi Pyсi  <<киеBскигvt> Пеpиoдorи .II .pевt lеpyсской письмен.
Hoсти>) 2. Bизначний твip <С"пoвo o закot lе и благoдати>>
киiвськoгo N,IиTpoПoлиTа Iлаpioна oxаpактеpи3уBаB яK
<яpнайluий ПaмятHиK зpеЛoсти и саl l roстoяTелЬt loсти pyс-
скoй филoсoфскoй и истopичeскoй мьrсли>>. ПiдкpесЛиBtl lи,

'
| Феdoтl lв / '  ()  Мазепе l l  Дoн - l99l ._- Ns 7 - с l70
2 Hаш с<lвt l<'мt. l l l lик l982 __ J\Ъ l  -  с l64.
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I
Щo <ИЛapИo}t, Lroх(ет бьtтЬ, как никтo и3 eгo pyсскиx сoB-peмeнникoв, чyвсТBoBал масштабнoстЬ дBижеI{ия истo-pk|I1' ее пoстyпатеЛЬ}loстЬ, неoбxoдимoсть pевoлюциoн-
нЬlх перемен в oбласти дyха, неBoзtlloх(нoстЬ BЛивaния Ho.вoгo виHa в oбветшавшI, lеJ пpoхyдившиеся 

"o.yД", i. ,  .Б9,n.p.ннo, - 
Iлapioн - бyв. виtoкoйвiченoЮ nюд,"oю.J иoгo.тBopах багатo oбpaзiв, пopiвнянь, епiтетiв, piзниxсимвoлiв-, pитoplrчI{их 3aпитанЬ i  Ъвеpтань. uс,o"o.o .u]кoнe и благo.Цати> висoкими лiтеpатуpнo.фiлoсoфськими

якoстями вийшлo за межi свoсi дoби..bдн,к I, ,й;; ; i ;;y тoй u.ас не..мiг бyти <pyсским>, бo }Iе лише poсi i .як деo-жаBи, iмпеpiТ Щ€ не бyлo тoдi на землi, але я на"l .; .й;.
кoBсЬкoгo князiвства не iснyвалo, яке 3гoдoll{' за Пет.pа I, бyлo I{а3Bанo Poсiсю. йаpioн бyв пepшиIvr pyсЬкиМ(yкpаТнuем), як-oгo за pекoмендацiсю кнiзя ЯЬЬслава
"*y+P9|9 oyЛo oopанo l . lа Mитpoпoличий пpестoЛ i Kиевi.г lинIшl lI oблаtДтyBальниI(и Д.eмoкpатинноТ PЬсi i  тa-кoж' як }lе дивtlo, пoсЛyгoByються (свiдoмo чи несвiлoмo)сyмнiвними, м'якo ках<yни, iдеoлoi iчними мiфoлoг""u", i .
Я*Ч9 Чеpе3 незHaння iс iopiТ, тo цe, зpoзyмiлo,."" е . ,p,, .на бiда. Пpи бажаннi oб'сктивнy iсЪopiю ."Ьii *j"I",*i
сyсiдlв, яких безyгaBy HaзиBaютj бpатi"и, Moжна BиBчи-
ти. t1oли ж свiдoМo пеpекрyЧy €тЬся Iстopl,lЧнa пpавда, тo
Bин}iкаЮтЬ десятки 3апитанЬ, i  на гал.кy спада €  uсnu""".
сЬкa oда> П. Kyлiша:

OбманЩице, кoгo ти не лестиЛа.
Koмy м'яких не сЛaлa ти пеoин?
Ще малo ти лю.цей занaласiилa.
П{o вipили oбi lянкам твoТм?

<Святoю> ти себе пpoвoзгласила
I небссa пiд себe oсяглa.
A на землi твoя Hечиста сиЛа
Слав'янськy кpoB стo plками .ЦиЛа.

Oбняти свiт залiзнийи pvками
Сltлкусt lся, шoб люлсьioму yму
(,I lОpу/(иТи з пpoдажнiми ПoIIаMlt
IJсс. l l t ' r tсt ,куto'  безвш хiдlrу, l . tормy.

l  вс iх С.ц:rвяrt сKJlI ' lкасlII  во ?. l lинt- l :
<Злlttt:tйтt 'с l l !  

' I  
М()P(. ,  I iи pуu' i !

Kt l ; l i r r 'с l t  i  t l ; tхtt . l t l l i i , l . t .  t . l tиt lv.
Хtt" l t i l r . t . t t  t t i l l  l l l r l t r 'v/ttt  мl l j l .

У мt. . l t .  l t l |  Jt() i I t i l (  
' . .  

t i t l . , l i . , l . , ,
l l l i  t l Ir i t l t t ./t ' l l i  y I i r l t . i t  : t l t  /( l i ( ' I)|иl|:
У ( l : t t  t t l t t t t i ,  ( .I l l ' | l |{||(,  l l ( l  I( , l (|
l  t t t t t . l l tмt.t t .  |  м{)( к i l l t ( ' || l r l |мl l  . l l |()Jt l ' | ! , tн

А l lк t t;t

I l t r: r lц l t t t l,, ll,'i',,ll,,,','}l..' .l',, ;,l] l i.I u, 
.,,/'Y,l.J.'

To виpiх<е вас т iлькo Пoлoвину,
A тaм прийлу i  вас oбopoню>.

славIiтЬся наpoд oсвoбoдитель!
шIесTву€ y слiд йoгo бiла!
бyдe вiн во вiки пoбi.цитель!
ЛлетЬся кPoв сЛаBяIiсЬкa, як Boдal

пpи ЧoМy тyт Гpигopiй Poзyм? l l  Лiт. УкpaТна

, Га"lцoв zl. Kак Ярoслав Мyлpьtй сTал сoветникoм Бopисa Ельцина

. Koмсoмtl . l I t ,скaя пpаBДа.- l993.- 26 >кoвт.

" Бoльt l lаrt  ( .()It( 'Тская э}IциKЛoIIедия.- T. 49.- с.  646.

^ Гамoв z l  K;rк t|рoслaв Мулpьrй стаЛ сoBет}Iиком Бopиса Ельl l l I l l ; t

-  
I(oмсt lмt l . l l l , t ' l i ; l ' I  l IJ) i lR,ца.- l993.- 26 >кoвт'

" Мoлoltt ,  Укlr:t  j l l l l .  |989.- l5 жoвт.

Д.а
Д'a
Д'a
Д'a

I

Bистyпаюuи на BiдкpитTi пам'ятника Яpoслaвy мyД.
poМy в Яpoславлi I1pе3идент PoсiТ Бopис €лЬцин на3Bав

Мyлpьlй (978-l054) - веЛикий кня3Ь киевский, кpyп.
t{ый гoсyд.аpствеIrI{ый д.eятеЛЬ .[I.pевней Pyси> o. Aле >кyp.
нaлiст oлександp Гамoв tIа цe нe 3вах{a€ ' вiн саtl,t тBo.
рецЬ iстopi i  i  задав пpе3идентoBi Poсi i  таке питa}Iня:
<Pyсская пpaBда> Яpoслава lVlyлpoгo пo3вoлиЛа сoх-
paйитЬ и yкpепитЬ Poссию, сtиo)кеT Ли этo сделатЬ uPус-
ская пpаBд.a> Бoриса Ельцина? <Hазвав <Pyськy пpав.ц.y)
Яpoслaвa Мyлpoгo _ <д.pеBHейшим pyсским Koдексoм> 1.

Pyiнниuькi нaсЛiдки псеBдolvlесiаIrсЬкoi <сoбиpaтеЛЬ.
нoй .ц.еятеЛЬIloсти> (вoгнем i менем) бiлих uapiв.батeчoк
i uеpвoних Boх(дiв.гeHсекiB, якi }lищl,tли yкpaiнськy етнo.
психoлoгiЮ, кopчyвали систe[4y мirкпoкoлiннoi пеpедаЧi
етнoкyлЬтypнoi iнфopмацi i ,  фальшyвали етнoнацio}lалЬ-
нy кyлЬтypy, oчeBидtli в Укpaiнi i тепеp, кoЛи, на )l(алЬ,
(миЛлиotlЬl yкpaиHцеB пpедПoЧиTaЮт дyt{aTЬ' гoBopитЬ и
писaTЬ на oбщеpyсскoм я3ЬlKе. Именнo - oбщеpyс-
скoм'- сеp.ц.l,tтo пiдкpеслюе якийсь H. Гyсенкo.- И вe.
ликopoссЬl, и yкpaинцьl, и белopyсЬI яBляются pyсски.
ми.. .)  "

Фальtшива веpсiя <oбщеpyсскoгo нapoдa>, <мaЛopyс.
скoй ветви Bеликopoссии>, <oбщеpyссKoгo я3ЬIкa>, як i
мoскoвсЬкий неoслaвi3м' €  лише [Io3oлoтoЮ дЛя iмпеp.
сЬкoi пaстк|1, ЯKa 6дypмaнюс i  винишyс yкpaiнствo. Пep.
шoгo yдаpy зa3Hавaла i  зaзнас yкpаiнська мoBa. не диB-

|!)н: l  .Ni .  l  (]  l ( i ( i

l4

,  
Hапt сoвpt 'пtt ' l t r l l r l i

l5



Ho' ад)ке MoBа - явиЩе сoцlaЛьнo-ПсихoлoгiЧне. Hайчис-
тiшиt l , t  l  €диниtt4 живиЛЬ}l.иM джеpеЛotl , t  poзвиТкy наtt iТ сpiдна мoва. Саме y мoвi нарoд закoдoвy €  сBoЮ .цуxoB-нtсть, iстopiю i  ба.гатoвiкoвий дoсвiд, здoбУтки *yi i 'у!nТа свIтoГЛяднi iдеi ,  самoбyтнiсть i  непoвтopнiсть..У йсjв iПoчиl{а €тЬся l  закiнvy €TЬся ДyхoBне жиТтя лЮ.Д.ини. ) l{иттявсЬoгo Hаpoдy. Piдна мoBa - це найoсoб".; i ;; '  i  ; ;;глttбш.a.сфеpа обстoювання сBoГo <<я>> (кoли 

"o"o.j ,  
Ь.oбистoi i  нацioнальнoi г iднoстi .  <<Мoва o)киBлЯ €  сB|т, Boнa

.Фoкy9уе в сoбi енеpгiю свiтy, тoмy pозслаблен ," u^, ui i i-B|зaцIя тoгo, Чи тoгo нацiонаЛЬнoгo opганiзмy вiдбvвастi .
ся Чеpез сЛoBo,- сTBеpд)кy €  Павло. МoвчаЪ.- ,v lo",  -
це П'яТа ефipца стихiя, 

.  
якa. oблягaс нацioнальний пpoстipI зI\,rеншення i i  сфеpи ПpизвoдитЬ дo yТBopеl{o с"o.Ёiдн, i

oзoнoBих oтвopiв '  неpез якi  BpиBасТЬся Чopttа енеpгiя, щoцемopаЛt3у € -Hаpoд>,'  пpидyшyс нацi<lналЬ}iy саlv loдoсTаT.
нtсTЬ, саМoбyтнiсть. самoцiннlсть.
.  <<УкpаiнсЬка Moва,I\,tyсить бyти .цеpжaвнoЮ в УкpаТнi,-пiдкpеслила Гoлoва Koнгpесy,Укpа.rЪських Hацioналiст iвмагiстp Слaвa Стецько.- HЬ yяЬляю, щoб y Hiментинiбyла леpжаBнoю якасЬ- iнша йoва, *piй 

' i 'Ъш*;i ' . ; . .yФpqTui i  -  ЯкасЬ, кpiм фpаншy.oй.
Ми )кивеМo в цивiлiзoванoмy свlт i ,  й yс i  МеHшиниПoвинHl мати всi  ПpаBа на piвнi  Гpoмадян. У. i  .po'Ъf"-

.: .1 y: ' 'o бyти piвнi  Пеpед 3акoнoМ i  пеpед деpжаBoю в сBo-lх ПpаBах i  oбoв'язкаx.
l  я,  yкpаiнська. нацioналiстка, €  3а Tе, Щoб гаpантy-BaTи пpаBа кorкнoi нацioнальнoi меншини Hа poзвиToкl l  МoBи, кyЛЬтypи. II lo ми HасиЛЬницЬки пpинеBoЛиМO po-сlян ГoBopити в Тхнix хаTаx п.o-yкpаiнс.ькoмy? ц" oу,. lЪ

щoсЬ неЧyване.. .  Та кoли yкpаТнська спlльl loта дoМага €TЬ.ся yкpаiнськo[ шкoли - х iба Це <<yкpаТнi. ,цй; Ц; й;
P:1:. ,  

пpаBt. l  ГpoN{aдяFlиHа на oсвiтy сBo €Ю piднoю йo.BoЮ> .

З ,oглядy tIа ге, 
Lчo 

I\4()ва. €  сBo- €p lдниM синTезoM yсЬo.
l .O t|аt l l () l ]аJ l l , l l ()Г(),  <pt lкусt lм йoгt l  бачення, <(MoBHе пиTаt l-
ня l lе|v l t l l lytt( '  l lсpсс. l . i l t .  ( lу l 'и т i . l lьки лiнгвtстичн I4M I|ИTaH-
HЯ]\4'  t|]t .  к l) i l | ! lo скi l :]: l , l .и,  ( lс:t l l l lсt '1rе/t l t t , t l  л iнгвiсТиЧtlиM, а

;:];''' ;]-.llil i.,.,,.l,''l,,J, ; .il:;,, l;l;,lil.;.J,",. 
- питанняM пoл i.

'  1|4r lв,tt t t t  // Мrl l l ; r  
' i || l.  -ЛOlI 

|| l l l ( .  h( l t 'м||| l|( '  /  /  '1| i t ,  Укpt i i l lа -  lg89 -_ 30 лис.
,  

f] , !"fJ ' ' , , ' , . , . ; . , l  J: , l . . . t r)|| 
] l( .  l l |  6vI l  6vltv i i  Укpаiнуl  // Лiт '  Укpаiн-

'  IЦевельt l^t l , , , l () ,  l ,п| i . l ||| l  | ' | i ;I  N. l l ||tJ l  l r  t t l .1 l l l l i i i  l |()лoBинl ' l l ,Bадцq1.6рo . , . 'o.лiття ( l90() |!) ' |  l )  ( , l j l I l  t  ( . l ; l IV(.  r iу,rrrсr l iс ' i i ,  l987.- С. 6.

oтoж, щoб зpoзy[{iти, r.loмy (тaк истopиЧески сЛo)l(и.
ЛoсЬ> (шю фpазy пoлюбляютЬ IIoвтopюBати зaxисtlиKи
збiльшoвичeнoi еpи), щo для мiльйoнiв yкpaiнuiв <pyс.
ский язык стал BтopЬlt l l  poдl|Ьtt l l  язЬIкoп{), i  вoни (пpeд-

пoЧитают ,Дyмать, гoвopитЬ и писaтЬ нa oбщеpyсскolr{ язьf .
ке>, слiд дoкyме}lтаЛЬ}ro poзпoBiсти пpo pyсифiкатopсЬкy
пoлiтикy в Укpaiнi.

Aлe пеpe.Ц тим' як пристyпити дo poзв'язaння цiеТ дo.
ситЬ склaднoi i oбшиpl{oi тeми, Bapтo тopкtlyтися сyтi са-
мoгo тepмiнy <pyсифiкaцiяr. BислoвлюютЬся д.yi{ки' Щo
вiн зaвyзький i непpавильнуlil ' Haпpиклaд, л.p Бoглaн Po-
Ir{aненчyк стBepд.жy € ,  щo пpаBиЛьнiшим i шиpшим €  теp.
мiн <poсiйщ €HHЯ)l бo oхoплюс, кpiм мoви' ще й iншi дi-
ляttки )|{иття i дoклaднiше oзначy€ пoлiтикy саме poсiй-
ськoi,  а не якoiсь pyськoi ни pyсскoi iмпеpi i ,  давньoi й
тепеpiшньoi, uаpськoi i  пpoлетаpськoi чи бiльшoвицькoi,
яка пoслiдoBнo нaп,rагaлacЯ всiма силaми, всiма засoба.
ми i  спoсoбами дoвести yкpаiнськнй нapo,Ц та iншi пoне.
вoленi наpoди дo 3лиття 3 poсiйсЬким, yкpaiнськoi мoви
й лiтеpатypи - дo 3лиття з poсiйськими, слoBolvt, нaL,Iагa.
лися 3a всякy шiнy зpoсiйщити aбo зIt,toскoвIцити yкpaiн-
ський наpoд фiзиннo й дyxoвнo.

<Tepмiн pociйщeння i  poci(tщuTu noхoОuть
вid arcтцальнoi нaзвu кpаIнu й dеpcrcавu P o c i я (Poccuя),
яка t i  вaKoнgr diю pociЙщeння, а тepмiн pgcuфi-
к a ц i я TaT зoвcill, нeвilалuti i невлаcтuвuЙ, бo вiн noхo-
duть вid Оавньot нсIlвu нaшoi кpаtнu P g c ь, якoi тenеp
нiОе нелa, To'|g вoнa нiкoеo ||е p g с u ф i к ц e, a rcoлulЦнe
Мocкoвcьке князiвcтвo чu цapcTвo такoi нaтв,u oфiцiЙнo
нircoлu Й не малo, i Pgccю нiкoлu в diЙснocтi нe 

'{атuвалo-cя. Toмg тepмiн pacuфircацiя не т iлькu нe влgунurt,
aлe Й нenpавuльнuй. Бiльtд влаcтuвutl бgв бu теpлiн pocu-
фircацiя' poсuфioaвaтu (o за.ll. g) вid нaтвu P o c i я, алe Й
це теpмiн не gкpаiнcькuЙ, а нiпeцьrcu|i, KалbKa нiмeцькo-
еo diсcлoва pacciфiцipeн, pacciфiкaцioн.
Hiлцi нaтuваюTb Pociю Pgcлянd-кpаiнa paсiв, хoч
талl нiякuх pуciв dавнo вjrce нeЛo - вoнu 6gлu тodi, кoлu
Kuiвcькi Kняli 

'сoлottiзgвалu 
duкi niвнiчнi эeмлi Й вшcuла-

лu тgdu cвoiх pgcьKuх нacTав||uKiв, а pacbtса Itepква -
p!,lсt,'сuх dgхoвнurciв dля хpucтuянiзацii niвнiчнuх nле-
n'|ен -_ але Tеnep нeЛа Ta'4 нiякuх pgciв' щo Лoелu б pgcu.
фittцвaтu, тiлькu e P o c i я (noзuaeна нoзва), щo p o с i Й-
щ u T b, а в diЙcнocтi мoскoвщuTb gce doвrcoла себс' i t|а.
вiть duлi вid cебе'

Xro(ь лiе бu cKalaTu, щo й назва P o с i я булu Koлucb
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t|аlltа, але в diЙcнoстi тo не була нaша влаcнa на3ва, a
ёpецblсo, бo daвнi еpеKu rrатuвaлu нашц ilpeвню Pцсь Po-
сiа' а нашa Pgсь мала 3 еpeКaJшu блuзькi взае.ьtuнu (цep-
кoвнi й культцpнi та noлiтuчнi), i 0ля наtauх npedкiв еpeць-
Ko, l1а3ва наutoi кpaiнu Poсiя бgла noбiчнoto l7сl3вoю, втtсu-
ваt|oю часoJ|r i в nuсьлi. Aле кoлu J||ocKoвcbKuЙ (не poсiЙ-
ськuй) цаp Петpo I npuйняв цю еpецblсg ttаЗsa з noлiтuч-
нuх мoтuвiв dля свoсi iмnepii, To на.ln ||ема npuчuнu 3а, trею
эrcалaвсITu, бo тo бцла не нaша на3вa, dаpма' щО вОна o3-
|1ачала no-еpeцbKu t|ашц 3eмлю. ,Ц,ля на,c навiть lсpаще'
щo Мoсквa в3яла coбi еpецькg ttатвa P o с i я, а 17е P ц с ь
aбo Укpаiнa, хoч вoна li це J|uoела зpoбuтu, бo назвa-P o.
c i я oзначас теnеp Hе щo iнulе, а тJloчuннa Мoскoвськo-
I|oнёoлbсbKц iмnеpiю, якa на.u'aесtсться npodoвxtсцваTu no-
лiтuкц Д,эюiнеiсхана - lавoюватu Й noневoлuTlt цвесь cвiт.

,[leхтo dцмас, щo J||u нe noвuннi t.атuваTu pociян I|| o с-
K а л 

't 
м u, бo це, Jуtoвляв, dля нuх неnpuс,|не нu oбpаз.

лLtве, Toмa мu noвuннi iх назuватu TаK, яK вol|u са,ui ceбе
|7сIтuвсlюTb. Boнu cебе llатuваюTb pgсскiмi (люdьмu), а
noвodятьcя як lцocкалi, бo вoнu сnpавжнi JЙoсKaлi - це
iх етнiчна 17аЗва, a Poсiя, poсiянu - це ttaтвu noлiтuчнi,
нe етнiчнi, npuЙнятi аcю ц I8-мц стottiттi З noлiTuчt|ux llt ip.
Kaванb - dля Nlocкoвcькoi абcoлютнoi iмnеpii, яKа J|lас
t|а3вц Poсiя; саn| Эlсе наpod, якuй ту iмnеpiю TвopuTb, це в
diйснoстi,+toскалi, nеpeмiulанi з кoлuulнiмu завoЙoвнu-
lсаJ||u IЙoнroлa.мIl.

3а цаpськi pцблi нi.ьtцi в nевнoмg насi noчалu |tаЗu-
вaтu МoскoвсbKе ца'pcTвo нu <Гocцdapcтвo>> P ц c л я н d -
tсpа.iна paсiв, aле To не бgла нiяка кpаiна paciв, тiлькц
бцлa кpalна мoскалiв, якi бцлu Koлuсь paсbKuilu niddанu-
I4Ll, lцo нaлеxlсалu do Kuiвcькoi pцськoi depжавu (opaс-
скut,  лкldu>).

I нuм вiльнo ldатuвaTu мoскалiв iх етнiчнoю l7а3вoю
l-tt t|t сtlмtlм 

'1е цgpаTuся tlаutoi 1aвньol. tlаЗвu p у с u н u,
бtl мtt ксlлtt(:ь булu pgсut1u, i цe dля нас нiякe не noнuЭtсеНtrя.
Мu нutliть rtoвuннi вэ|сuва,Tu, щonpавdа, в oKpел'uх' g nев.
нttх ttttttш)кuх, nodвiЙнoi назвu paсuHu-уttpаiнцi dля nid.
|сp('(l l. '|1tlJl , l 'I lс,ЛОСTll |7аu1oеo наpodц вid noчатку наuloi
iстo1li i, tl it) t|uвньoi Pцсu-Укpаiнu. Tак самo вidrcuнaTu Tpе-
ба, тt:pмiнtt l, ц ( u З'|, p у с u ц u з м, бo це фактuaнo oз.
начar dtl(лitlнtl l l |с p а i н i з м. Pцсь - це dавня i cлo,вна
нa3в& Llт|l l l)l к1ltti.нu Укpaiнu. Koлu лu Kaxrсе'to i l lgсuмo
lсатаTu, щo l,t1t,t, _ це н а lu а dавня наЗва, а нe Ifl o c-
|сo в с b K a, I() ' l l '  t|oэlceЛo oтнaчaвсITu p o c i  t i  щ е н н я
r||oвt l  чtt  л iтеpt l t ' t11ltt  pacuфiкaцiсю, бo iнакulе це
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бцdе заnеpечеHtrя Toro, щo .htu lсInepечgсJЙo цu вi1кudа-
r|''o - щo Pцcь - це t|аIuа dавня Hа3ва, |Iе /'|oсKoвсbKа.
Замiсть To2o I|uJIсна б цэюuватu теpлiнiв p o с u 3 .|'| цu p o-
с u ц u з l 't, бo цi iменнuкu gтвopенi вid назвu P o c i я, якa
сoбi npuЙнялa кoл|lultlя |vIocKoвщtll7а чu Мocкoвiя.

Але кoлu нiмцi в id на3вu Pцслянd gтвopuлu сoбi
diсcлoвo pacciфiщipен, в id якoеo niшлo t|аurc pa-
сuфiKaваTu (калька нiмецькoеo), тo gкpаiнцi так
coбi вnodoбалu це нiмецьке слoвo, щo npшЙнялu Йoеo do
сеoеo щodеHL|oеo слoвнuКa, ltaбцть, нe gcвidoмлюю|lu, щo
вoнo в cgтi oзнaнас 17е Tе, щО вОнu л|аюTb на dцмцi (pociй-
щенt|я цu .t'octсoвщeння), dаpма щo Tе слoвo в наutiti мoвi
aцcrcе i збуdoване невзеidнo 3 Заlсol|ам|u цкpаiнськoi ,l,to-
вu)> . .

Пoгoл.жусмoся з д.yDlкаМи д-ра Бoгдaна Poманен.
Чyка, аЛе y 3в'я3кy з тиM, Щo теpмiн <pyсифiкашiя>> став
в Укpaiнi  заГалЬI. loB)киBаHим, бyлемo KopистyBaтися HиIt{ '
poзyмiюни йoгo яK лихoдiйlrе <(N,roскoBЩенHя>>, <poсiй.
lцеHtIя>>.

oтже, мaЙбутнiЙ poзBитoI{ vкpаiнськoго нацiональ-
нoГo жиTтя Bи3нaЧaТиIvtеTЬся насаМпеpед пoглибленням
iстopинногo, KyЛЬтypнoгo, мopальнo-психoлoгiчнoгo сa-
мoпiзнaння. Boднoчас <<пoдoбасться I.IаM Чи l . tе пoдоба-
€ТЬся' дoбpе це чи пoганo,- 3l' l €  , i l .oЛЯ Укpaiни 3аB)l(дIl
булa'  с i  бyле Пoв'язaна з Рoсiсю,,з сyсi ,п.ствoгvl  цЬoгo Bе-
ЛикoГo Hapoдy,- пiдкpеслив I.  Дзюба.-- f lля тогo, щoб
Ми NloГЛи налaгoд)I{yвати бiльш.ш1енш нopMaЛЬнo свoi сто-
сyI{ки з Poсiею, пoтpiбна не т iльки дoбpa BoЛя з бокy Pо-
с iТ i  Т i  об'ективне сTаBЛенHя, а пoтрiбне Tакoж i  наше
oб'сктивне стaBлеtIня, i  наше збалансoване poзyмiння
пpoблематики, пoB'язанoi з цим iстopинним сyсi ,цсTBoм>. z

Пpaвo Koх(tIoгo наpoдy на iсttyвання, poзBитoк йoгo
кyЛЬтypи, I\, toBl , l ,  дyхoвнt lст i  с пpoстo iманентне, пpиpoдне
i нiякoi аpгyшrентацi i  не пoтpебyе. Шиpoнiнь iнте.лектyаль-
них i  естетиЧHиx iнтеpесiв oсoбистoстi  визнач.rс 3Haння
рiдноi мoви. Тoй, хТo Hе 3Hа €  IvIаTеpинськoi мови або Цy-
pa €TЬся Тi '  сам зaсyд)кy €  себс на злиденнiсть ,п.ушi,  стас
безбатченкoм. <<HеЩaснa, HепpаBдиBа Лю.II.ина, щo дoб-
рoB!ЛЬнo й легкo зpiкасться piднoТ \4oBи; щаслиBа, Пра-

'  ! ' t t l t t tнеt l ' tgк 6 Пepeслiдувaння i  poсiйщення укpаТнськoi MoIlt t '  . t l l l . ,

1 l : l  ry1lи й нaуки l lPoсiйщення УкpаiIrи. Hаyкoвo.пoпyлярнl l i i  t{ l i l )|||| l i
IJ l t l t ; t t t l l l l  УкpаТнськогo кol;гpесoвoГo кoмiтетy Aмерикш, Рit ,rIt l  . t r t t l l ) t l |||t
i  ]L( l||( l fo l()|.| l  УкpаТнi.  l984. Pепpиrrтне Bидаt lrIя.- К.,  l9!):] (  l ;||
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вe,цнa лЮдина, Iцo в paдoстi й гopi бyлyе слoBo свoсi зeм.
лi,- нагoлoшyBaB Б. Хаpяyк.- Hещaснi, пpoклятi бaть-
кo й мати, щo спЛoд)кyЮтЬ IIеpеBepтнiв; щасливий, не.
пеpемoжний нapoл, шlo пopoдх(yс свoiх зaхисникiв i  oбo.

l .poнцlв>, '  якl  на BeсЬ 3plст lдyть (сyпрoти Лихol наBа-
ли, Щo }t l{ lцитЬ' oтpyю € ,  паЛитЬ наш кopiнь пpад.aвнiй, нaш
змiст> (o. Лyпiй), oсt loвy д.yxoвнoгo ) l tиття - Cлoвo piл.
нoi Укpаiни'

Caме y мoвi нaцiя закoдoвy €  сBoЮ дyхoвнiсть, iстopiю
i всебiчний багатoвiкoвий дoсвiд, злoбyтки кyлЬтypи i
свiтoгляднi iдеТ, самoбyтнiсть, непoвтopнiсть. Aлe вopoжi
yкpаiнствy люди <чaстo балакаютЬ пyсте, нiби тo yкpаiн-
ськoТ мови немa, i i  видyrvryютЬ тiльки деякi <сепаpaтисти>,
себтo такi, ['oBляB, щo хoчyтЬ Укpaiнy вiд Poсii вiддiлити.
Iншi знoв складaютЬ на пoлякiв, немoB би тo пoляки
yкpаiнствo Ha злiсть pyсЬкl, lгvt (poсiянам.- B. Л.) ви.
дyмали. Iншi кажyтЬ тaке нa Aвстpiю, lцo тo вoна пiдтpи-
мyс yкpаiншiв пpoти Рoсi i ,  iншi на Гepманiю,^на пpyсакiв,
шlo тo Boни спott{аГаютЬ yкpaТнський pyх, . ,_ зaзначав
М. Гpyшевський. У статтях <Poсiйська Aкалемiя Hаyк
пpо yкpaТнсЬкy lt . toвy), <Hе пopoзyмнiйшали>, <Hе пoзBo-
ляти!> М. Гpyшевський poзкpиB шoвiнiстинцi лженayкo.
вi пoстyлати пpo те' щo <yкpаТнui i  бiлopyси _ poсiяни,
тo iм нe тpeба свo € i  proви>, <yкpaiнсЬка мoBа не t l , loва, a
тiльки <наpiння> poсiйськoi>, <yкpаiнськoi мoви нeмa, €
т iльки oдин Poсiйський наpoд i  oДнa poсiйськa п,toBа>.

Пoлемiзyючи 3 аBтopa[,tи циx i  пoдiбниx антиyкpаiн.
сЬких пoстyлатiв тa 3Beрт4ЮЧисЬ дo читачiв, М. Гpyшев.
ський закликaB <гopнyTися дo сBoгo yкpаiнськoгo, зaoxo-
чyBaти дo нЬoгo, poзШиpЮBaти йoгo Bсякиtr,tи спoсoбами.
Бo iнакtuе як t|а свoiй нapoлнiй yкpаiнськiй oснtlвi  не
стаt lе наш наpoд пpoсвiuеним, не вийде з тепepiшньoi тем-
нoти, 3Лиl l}t iв i  пot lи>кеt l t tя) 3, <всi  нaрoди, яйi д iйшли дo
лoбpoбутy, с lсвiти, ;toбpoгo лалу, лiйшли тiльки Зaвдяки
тoMy, t l lo Mi lЛи t lpOсвir .у на своiй piднiй мoвi> a.

I Xаpaцк 6. (]J|() l l l )  |  | i ; l |) l '  l / ' /  Мt,| l l  1t i t l t t t t .  . . . , t l ' t l l
2 ГpgшeвськuЙ NI II l r . '  \ t ' I l , t t l l r ' l lhv l t t( l l |Y I

l99l .-  с.  34
3 Tам сaмo.- С 2l ,
o Tам сaмo.

; l l lцt l r . l  K '  
1989. с.  l49.

y l i1 l i t iнськy шкoлу - K.,

с3ACТУПиЛA чoP[|A хII{APA тA БlЛyю xIYlAPy)

Пpoтягoм кiлькoх вiкiв спoстеpiгaлaся BеЛt{кa Pi3-
ниця B кyлЬтyptlo.oсвiтньoмy piвнi мiж Укpаiнoю i t loс.
кoвiсю. Так склалoся тoмy, щo Kнiвськa Pyсь з i i  сyспiль-
нo.пoлiтичниIvt yкЛадoм' пpаBotvt i  кyльтypoю бyла yкpaiн-
сЬкoю д.еp)каBoю. Мoскoвська .цеp)l(ава не бyла анi спад-
кo € lvtнt- lцею, анi настyпницeю i i  кyЛЬтypHo-iстopиuниx
тpалиuiй, бo виpoсла на сBo€t\,ly, мoскoвсЬкoмy, гpyнтi, y
свoсpi.п.них iстopинних oбставинаx. Hа кoлишнiй <pyсь-
кiй> пiвнoчi в ХII-ХVI ст. фopмyваЛася цiлкoм вiдмiнна
наpo.Цнiсть, i  пoстала 3гoдoм нoвa деpжавнa фopмацiя -
Мoскoвiя. B етнiчнoмy склалi мoскoBсЬкoгo, абo <веЛttкo-
pyсЬкoгo>, наpo.ц.y взяЛи yЧaстЬ фiнськi i  мoнгoльськi
еЛеtvtе}|ти. <Пoшкpябай мoскаля - i  знай.цеш тaтapи-
на>,_ гoBopить стаpe наpoлне пpислiв'я. oднак пiд впли.
вoм фaльшивoi Цаpськoi тa кoмyнiстиннoi шoвiнiстичнoi
iстopioгpафii  y свiлoмoстi мiльйoнiв людей сфopмyвала-
ся aнтиHаyкoва дoктpина пpo те, Щo poсiйська деp)кава €
спaдкo€п'tницею Kиiвськoi Pyси.

Biлкинyтo як aнтиlvlаpксl lстсЬкy, аl{тиЛеHiнсЬкy кoнцеп.
цiю <Iстopi i  PoсiТ> академiка B. ПoкpoвсЬкoгo' який не
пoдiляв цаpистсЬкoгo пoняття <тpиединoй Рyси>. <Biн
бopoниться Biд yсякoгo 3в'язкy з Укpаiнoю (Kисвoм) i
взага.лi €вpoпoю'-.зазначaB Ю. Л.ипа._ Biн гop.Ций з
iстopi i  свoix мoскалiв. вiн виxваЛя €  iх вищiсть над lвpo.
пoю, бo JVloсква. (вiн блискyче це дoвiв) y свoiй пoлiти-
цi,  opгaнiзaцi i  й тенденцiях €  спадкorмницею 3oлoтoi
opли, yлyсy пoтy)кHих lvtoнгoЛiB нaд Boлгoю. [е пpooб.
pаз i пpадх<еpелo ii poзмахy, i ,Д.o тoгo пpад)кеpела пpo.
BадитЬ пpавилЬнo зpoзyмiла iстopiя Poсi i .  [yх<е бага.
тo B цЬoi l ly дoпoмiг Пoкpoвськoмy нечyBaний дoсi poзвiй
аpхеoлoгiТ, сиt lтетиЧ}|oi i  дoслiднoi (напp., poзкoпи Бал.
Лo.II.oM pyiн стoлицi 3oлoтoТ opли). Boна далa B}, lра:rнy
оpганiuнy, дyxoвнy тpалишiю Мoскoвщини> ..

,  JIuttt l  /() |Ipизнaнення Укpaiни.- Львiв '  l992.- С lJ()
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3аслyгoвують на сеpйoзHу уBагy дyМKи Емiлi i  lльiнoi ,
Яка 3 бo.пем y сеpшi HaПИcaJ|a y l987 p':  <Ми, poсiяни,
poсiйська iмпеpська сиЛa, Пpи €ДHaлИ Укpаiну, i  oсь y;ке
Четвеpте стoлlTТя цуПKo тpиMа € rvroся за неi .  BиПoМпL)Bу.
ЮЧl| з неi  Bсl  нацIoHаЛЬtI i  ц iнностi  yкpаiнськoгo наpoдy.
Pозгpабу'вали vкpаТнську iстopiю, BиToПTаЛи, ПеpеTBopи-
. ' Iи i i  в ПyсTе"lЮ. Та oднoчаснo oпусToшили й свoЮ B.ПасHy
iстopiю. Якшto б Kаpaмзiн пoЧаB шyкаTи iстopиннi лoкy-
vеHTи, Щo стoсyЮться нацroi  iстopi i  дo ХIV стo", l iття, тo
скiЛЬкl4 б вiн iйогo пoслiдoBники МoГЛи б знайти й збе-
pегти iх у свoiх заПисах. Aле ми цiкавились Kиiвськoю
Pvссю. .

Чoмyсь poсiйським iстopикам бiльше цiкава iстopiя
yкpаiнськoгo наpoдy, i  вони (<ПpивHoсяТь>> tt i  нуrкi  стo-
рiнKr{ B iстopiю poсiйськoгo наpoдy.. .  Чи зaлyмyюTЬся po-
сi i iськi  вченi над poсiйськoю iстopiсю: а щo х{ бyлo в нaс
,цo ХIV стo, l iття? Apхlтектypa булa - цеpкBи i  живoпис
булtа - с iкони, фpески. A лiтеpатypа, лiтoписи? A ;кит-
тя наpоду? , lе наша iстopiя дo хIV стoлiття? Hевже ж i
далi нaм pах}tватlr  iснування HашoГo на.poлy з Уpаpтy на
oзеpi Bан, ПoтiМ - Kиiвська Pусь, пoтiм - Bелике Kня.
з iвствo .Цитoвське'  а т iльки тoдi -  Мoсковське цаpствo?
Якщo Y нaс дo Х[V стoлiття не бyлo нi  iстopi i ,  н i  л iтеpату'-
pи _ тo Hе так стpашнo, ми ;*< бo за XVII,  ХVIII '  ХIХ стo-
лiття ст i . . lьки всЬoГo пpиДбaли, так poзбaгатi" ' lи на iстopiю,
лiтeратуpv! Hавiщо ;*< t lpисBoЮвати чvже?

oлег, lгop, o,1ЬГ3, BoлoДимиp, Яpoслав МyлpиЙ,
Moнoмах, <Повiсть BpеМенHих лiт>>, Hестop, Kиiвська
Pусь, Kиiв _- vсе це належиТЬ Укpаiнi .  Д.oбpoвi"rьно
вiдмoвитt lсь вiд ttиx скаpбiв, пoгpабoваних' t lашoЮ po3.
бiйниltькoю poсiйськoю сиЛoЮ - HаlU бopг> ,.

Hинi вже с можливiстЬ poзГopнуTи KHижKи М' Гpу.
l l Iе l]сЬк()г(),  /{.  , .|t lpoшlенка, Д..  Багалiя, .Д. '  Явopниuькoгo,
I Kpl l l l ' l Iкt ' l l t , t .|:t '  М. Apкaса, П'  Гoлvбенка, H. Пoлон.
сt,кt lТ- l]:t t ' l t . ; t t ' t t t t t l  tа багатьoх iншlиx yЧених, якi  oбгpyн.
l () l t ; l l l () . ' (() i( i |: tv l() , l . l , .  l t( t l  l r t 'p i t l ,ц KиiвськоТ деpжаBи Пеpе-
i i t l l l l t l  t l t 'Y l t() .]|(), , l I t|\4|t l)()-]\4()ск()Rський, а B ГаЛицЬкo-BoЛиH.
сr 'кrr i i  (Хl l l  r ' t  ) .  t t l l t ' iм v J| l t l . () l}с l)к()-t loЛЬсЬкий (хIV-

ХVI t .  l .  )  .сКtt j l t t . t , t l t .  l l l};I l} l !  I( ' . l | l l ( . , r|}() tICрссадиЛo B BеЛикo-
pyськl  . l t 'м. , l  i  rI l t l l tмl|  ( .\ ' ( . t|| ./ l l ) l l ( l . l I t l , l l  i ' |  l t . I l I t l I .()  yсTpoЮ, Правo,
кy. i lЬTуl)v, t t t t1 l t l ( l . l l r ' t l l  l t  t() l)|| l||||t l \4 ){( l l l t t t  м l(иt:ва, але на с iй
пiдставi l I t( ' l i ( .\4 l)/|(|t; l  ||h. '|  l () l l i I t l t  l ( l t r l t t . l , l i t l i  i l t .J); . l{аBи в iстo-

l , lьIнo 1] . l l i | ' l | .) ' I l l l  I l ' .  l l | l \  |\ l I l tI\ . '  ,J l l t  Укpаirra. i990 _

piЮ великopyськoi наpoднoстi ,-  ПисаB м. Гpyшев.
ський.- Етнoгpафiнна й iстopинна бJ.tизЬкiсTЬ наpoд-
нoсТи yкpаlHсЬкol дo BеЛикopyсЬкOl не ПoвиHl]а С;. ,I})КИТИ
пpиЧиHoЮ дo lх пеpеM|шyBаt{Ь'-  Bo|1И }|<ИЛL1 сBol:\4 }киТ-
TяI\,t  Пoза свoТми iстopинними сТиЧнoсТями i  стpiнаМи>> ' '

Усyпеpен oбopoншям poсiйськоi iмпеpськoТ iдеТ пpo
еДиниЙ <oбЩеpyсский язьtк>, яким нiбитo KopисТyBa,ЛItcЯ
всi  сx iднi слoв'янськi  наpoди, навiгь кoмiс iя iмпеpат<.lp-
ськoТ AкаДемi i  нayк y лoповiлi  <<oбъ oтмене стеснениЙ
MаЛopyсскаГo печаTHoГo сЛoBа)> нaблизилaся дo Bа;, l( . lи.
Bol lсTopиЧtlo l  ПpаBди:

<< Еще в эnoхa douстopuнескцto <<oбщеpцсскuЙ ятbtк>)
npedставлял в oтdельl7ыx чaсTях свou pетKuе duалеKTu-
ческцe oTлuчuя, dающuе oснoвaнuе donцскать uсKoннoe
dелeнuе pцссKoеo (тpеба poзgмiтu pуськoеo.- B. Л. )
nле,меtlu Ha Tpu еpannы: сeвеpъopaсскую, сpеdHepaссKaЮ
u Ю?lснo p a c c кц ю. IО эю нo p a c с Kuе nа Jv яT ltuK u d p е в не ti на tuе й
nuсbм|еHнoстu XI u XII векoв, Kак вnеpвые doказсlнo ака-
dемuкoм A. И. СoбoлeвсKuJ||, npеdcтавляют pяd Tunuчнb|х
oсoбеннocтеЙ малopцсскoЙ pенu: uЗ нuх '41oэtснo с aвеpеtI-
ltoсTbю ЗаrслючuTb o 3|tсIчuTельнoм цdале11uu Ю1lсHopaс-
сKuх (цкpаuнcкuх.- B. Л.) ёoвopoв кalс oT сpеdнеpцс-
скuх, TaK u oT севеpнopaсcKuх у1|се в nеpuod doтатаp-
скuй. УсuлеHuе rroвoеО tLОЛ|lTЦLt €сKoеo цeнTpа в бассеЙне
Окu u веpхнeеo TeчеHuя Boлеu, nаdeъuе Kuева вo втopoЙ
noлoвutrе XII стoлетuя в тНс[чuTельнoй сTеnенu oбocoбляет
юеo-заnаdную Pцсь, сI rrаLuесTuе TсlTаp doвеpulсtет этo
oбoсo6ленuе. Пoзэюе, в npеdелах /luToвcKo-pцсскoёo еoсу-
dаpcтва, юэtсHopaccKuе nлеI|енa нахoОят aслoвuя dля сблu-
llсе||uя с dpaеu,цu paсскuJ||u nлeме'7а!au, а uI|еt1l7o с тoЙ за.
nаdнoй веTвbю сpеdнеpцcсKux nлеI|еH, lсoTopaя леела в
oснoaанuе белopцсскoй наpodнoстu. Boстoчt7сIя ltсе цасTb
c p е d нe p ц c co в, oбъе d u нe нн ая М o с квo й c 17ле J||е |7а,,|'|. u с е в е p -
нopaссKu'|u, вхoduT вI|есTе с noслеdнu.||4u в сoсTo8 велu-
кopуccкoЙ ldаpodнoсTЦ... Tакuм oбpазoм, uсTopuчесlсuе
цслoвuЯ сodеЙcтвoвaлu noлнo/'|ц pазoбщенuю юеo-заnаd-
нoй Pусu (Укpauньt) u oбластu, занятoй Bелuкopцcамu:
oтсюdа сущeсTвеHtIb|е oTлuчuя в ЯЗыкaх oбouх наpod-
нoстeй - велuкopцcскoй u мaлopцсскoЙ. Истopuнеская
эtсuтlrb :lтuх наpodнoстeЙ не coтdала oбщееo dля нuх ltзьt-
K(I; Онa, нaпpoTuв, цсцецбuла те duалектuчесKuе oTлl lч l l ' l '
с К().Г|:pbl/i lu npеdкu Малopцсoв, с odнoЙ сTopОrrbL, IJсltt-
,  I 'pцtttt ' t t t  t ' t ; t t t ' i  М Звичайна схеМа <(pусскoi> iстopi i  й сtt1l:t tr;t  1 l; t l l i t l '

I I:| ' , l l , l l ()|  {) yк./ l : tдy iстopiТ схi ,ц.нoгo слoB'янстBa // ' ]|t l  Уtt1l:t l l tа.
l{) l)1. : iO I l);шr.
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кopvcoв - с dpуеoЙ, высTanaюT в начсIлe наulеЙ ucTopuu' насy, i <Cлoвo o Iloлкy lгopeвiм>, a такo)t( нашi лiтoпи-
И, кoнечнo, эюuвoй велupacсKuЙ язьlк, Hа KoTopoI| еoвopuT i си, якi дають пeвнi pиси фopмyвання rкивoi yкpаiнськoТ
наpo1 в Мocкве, Pязанu, Яpocлaвлe, Apханеeльcкe, I]oв- Ivloвl] lце B дaлeких Часах>,.
eopode, не J|4oэrсеT бьtть назван <oбщepgccKul||>, s npoTu- У пеpioл Kиiвськoi Pyсi нaше слoвo сягнyлo деpх(aв-
вonoлoэrснocTь rlалopgсctсoЛg (цкpаuнскoмg) языкц Пoл- нoгo тBopен}lя. Укpаiнська lvtoвa бyлa вiдкpитa не Лише для
тaвы, Kueва uлu Львoва> I.  l  

близькиx сyсiдiв, a Й I,ля найвiддаленiших земель, зба.
Bнаслiдoк iстopиuних oбстaвин. сеpeд якиx пoмiтне гачyBаЛася iншими lv loваIt{и й збaгaнyвaла Тх. Poзвитку

pyйнiвнe мiсце займас таTаpo.IvtoнгoлЬське паt lyвання, yкpаiнськoi мoви Hе мoГли 3aшкoдити чBаpи й yoсoбишi,
двi  <pyськi> Hаpoднoстi ,  як 3а3Hача €  П'  Гoлубенкo, цiЛ. фeo.п.альна poздpiбленiсть iнaвiть бaгатoвiкoве l t , toнгoлo.
кoм вiдoкpеIt.tилися i вилилися y piз}'i кyЛЬTypt|o.Haцio- татаpсЬке lгo.
нальнi типи, 3 piзнoю BдаЧею, piзнoю психoлoгiсю, piз- Пpoфесop м. Ф. Cyмuoв y нayкoвiй poзвiдцi пpo poз.
ним свiтoглядoм i гpot{адсЬl{им iД.еалoм ,. I-[e бyв гpyнт Bитoк yкpаiнськoi лiтеpатypнoi мoви зBеpнyB yвагy 

.на

дЛя yTBopeння дBoх piзниx кyЛЬтyp, tt , toв'  y якнх вiД6уl .  те, tцo пеpшi писЬменники ПиЛЬнyBaли' щoб писaти нa
вa €тЬся дyшa наpoлy i  луx нaцi i .  цеpкoвHo.слoв'янськiй мовi,  взагалi зpoзyмiлiй для Рyси

I. ,  oг iенкo, P. Cмaль-Cтoцький, C. €фpeмoв, М. Cyм. 3a стapиx часiв, бo uе бyлa мoва близькoгo стаpoбoлгap-
ЦoB, Б. Хаpнyк oб'сктивнo аналiзyвaли, висвiтлювaли . ськoгo слoв'янсЬкoгo нapoлy (тoбтo МaкедoнсЬке наpiн-
сKЛа.Ц.Hу iстopiю po3виткy yкpaiнськoi мoви. Boни вiдзна- чя (сoлyнськe) тoдiшньoi бoлгapськoi мoви.- B. Л.).
чаЛи, Щo yкpaiнськa мoвt lа тpалиuiя сяга €  дaлеких, дo. i  Пеpейшла ця мoва на Pyсь-Укpаiнy в цеpкoBних кнI{гax,
к l{я)книx часiв. <УкpaТнський пpавoпис, як пpаBoпис слo. бyлa пеpшиIvt <исхoдяЩHlt,t  мyдpoстl{>, як пpихилЬнo на.
в 'янський, вед.е свiй пoЧаToк вiд глибoкoi давнини. .Ц.авнi 3ивав цi  книги лiтoписець ХII в iкy. Aле вхке B цю слaBетнy
слoв'янськi  плеlr , tенa, щo вiд tIих пoхoдить yкpaiнський мoвy захo.цили iнкoли слoва й виpaзи з Piднoi мoви i  нe-
HapoД, зналl, l  писЬмo вiд найдавнiшoгo насy. Kияни, стoючи зaбаpoм виpoблена бyла свoя лiтеpатypна I\{oBа 3 чиi l , ta.
в шентpi сx iднo-слoв'яt lсЬкoгo деpх(aвнoгo життя, вмiли лими набли)кенt lяIr{и лo пoбyтoвoi мoви, tиoвa стapoi pyсь-
ПисаTи B) l(е пеBнe д.есЬ y вiцi  VIII по Хpистi ,  Koли не Д.aB- кoТ писемнoстi ,  з славнoзвiсними твopaми _Лiтoписoм,
нirше,- стBepджyвaв I.  oг iснкo._ A в IХ вiцi  це сxiд.нo. Cловoм o Пoлкy lгopевiм * й iншими. Bиpoблялася ця
слoв'янсЬкe писЬмo мyсiлo бyти вх<е лoбpe poзвинeниM,
кoЛи в т iм вiцi  пoяBився навiть пеpеклад €вангелiя та
[Iсалтиpя з l\,toви гpеuькoi нa opyсьiy,3. i ' Г!nu" t-'. Фopмyванняi l9pМ yкpаiнськoi мoви i poсiйщeння // Pocif,t.

ДалЬше фopмув.aння yкp-аiнЬiкoi,мoви вiдбyвалoся в 
- fl""i"i""IJP;'il;;;j;**;. Белiшський' "*nй nn.nu, цlo (ЛитеPатypн'* язьIкoм

x-хI стoлiттях. <Hopми тiе i  мoви бyли лy>ке близькi  дo малopoссияH дoJхеЦ быть язьtк их oбразoваннoгo oбrества - язык рyсский) нe пoгPi-
po3tt4oB}lих, хoч сЬoгoднiшнi aналiзи- тих д)кеpеЛ дaютЬ " ff^i'' ;?Ё:'J*""";:.l"Tf ;;#LHiffi:il] Ё:;l""*;?;i:'Т.""Ti;"#":,x1.T"J:,;;:
луже uiкаве явище, яке дoзBoля €  стBеpдити, lцo в тoй пoМинающеe нЬ|нeшнее малoрЬссийскoе наl 'cЧие. ' '  I lo бoлеr 'всегo гoвopит за южнo.

ui. у Kисвi наttli пpeдки, yкpаiнui княхсoi дoби, влас il::ъx"".ъъ""'i:x""-#ili"d:ffЁ,й:?:;##'"H1.;':";;}*?:';',";:i',-,1Т".':1%",ff:.l
Tивo Гol1oри",'и Двtlмi мoвайи,.- пiлкpеслюе л-p Iгop Гy. *:".,;"^.il";':":lix-':#ъ"'у'':'"iу;.;,;i,"i,;"l;o,"",":t""";:x;"J,..:'ж1,:""""i-.J;i"",,:
риH.__();t l t iекrIи()вOю,так3Bанoюлiтеpатypнoю,якoiнa-H#;,Tf;,1 ' , l , ; ," l -" ."" i""T"TЪ1^"i". ,"1] i , , lJo.1x?,xT, i t ' lT: '" .uъ""Ti""x; lT;, ,r"""T;11?:
BЧаЛ}.| l} | l lк()J| i . lx.  якoк) l lисали pелiг iйнi  тa фiлoсoфськi делo пpи бi l iхnх. сpавнnт" Ьoi i ' "u,opo..иЙских Мyжикoв с бытoМ Myжикoв pyс.
TpакTа.г} l . .г; l / l l )уГ()к) l t , t()R()Ю.мiсЦевoЮ'наoснoвiякoi iJ .I ' i ;*"- ' , i ;] ,1 l ' 'T i l i , fъ i; i"( .;#n: ' iРJ ' l '1 i_TЬ,. , iY;;" i :":1"#',Т".ё
BеЛoс' l l t i lк() l|(Ul l l l |( . 'г t t t l i t lис:tt l t l . r t i r . t .ратуpнiтвopи.Пам'ят.nofo,. ' .
ками T:tк lIMl l ,  () l l ( ' l | t l / l l t ( l ,  0y/ lу.t . t '  i  :rакoнoдавчi кни>кки тoгo гатЬlрскoгo уДi|J l| ,стBа'  i lель.Я Цe 3аМетитьl  чегo.тo oбщеГo междy <Слoвoм o пoлху 14гo-

- i:::l,," x.,.i,llll .I.lu#i#ioТ.xi..ll"i,;"..:;Ё" 
"iJ"".' 

j|#."""J;ii:"i:i; .;"ж};;Ё;,".. il:l.;
с. l4- l5 '  

0Щс l lс зI| j l | l | l l l ' I]  шаpваpскoгo яpма татаpцlины'-чyждoй гpубoстl  и дикoсти (]r ' rr t ' l r trr l j t

"|oi ia, i i , , // ' . ,У l l r ;r i l l l t : t| l t t| .Мrx. lк l t t i iyхVII-ХVIIIстoлiттях//Pi .:" , l" l l , : ; l ; i " .I; i I: iT;,; , f ;
HаDoднa га tt . l ; r  | . l ( l . ,  .Nb ),( l  . l l | l | l ( .|| l , .  l lбI lL(. l , ] l i i ' I l l | l l | i  t ' I l l l t IП, I| Лoэтoмy 3наЛа хoрoшo дrла свoей poдиПы' с] l l ||  l ' . || l lь| l l .  | t

пpаBoписy - Bа1lttt:t t l l t .  | l | l , /  t  l  l8( j5, (] 72. !|| 1 l] l '  240) '
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МoBа сТихiйHo, бе3 зaТBеpд)кеt lo i  МеTи; TiЛЬKи в ХVI ст.
ясKpавo виpиHа €  самoстiйне лiтеpатypне 3аBдаHl]я, яK oк.
DеМa МеTа HацloHаЛЬнoГo )киTтя , .

Ця BажЛиBа нацioнaльнo.Д.yxoBнa г loтpёбa BиHикЛa
ToМy, Щo церкoBHoсЛoB'яHсЬка мoва i  i i  пDавoпис не бyли
зoBс|М BIД.ПoBl.цHиMИ I,ЛЯ ТoдltUHЬoГo укpаiнськоГo Hасе-
ЛеHHЯ. <B мoвi цiй бyлo Hе &rаЛo TaKoГo, ЧoГo, скa)кеN4o, B
Kисвi не poзумiли, а саМ ПpаBoпис бoлгаpський зoвсiм не
вiдпoвi, laв мiсцевiй вимoвi,-  пoглиблюе лyмк1, М Сy'-
ttова I.  oг iснкo.- I  uе бyлo суМtlиM яBиtце]\4 нашoi кYль-
Туpи, наслiДкoм ЧoГo скopo в.иTBopиЛася 6opoтьба Цих
.I\Boх Мoв'__ Чу)кol '  ooЛГаpсЬKol '  т.  38. цеpKoBнo-сЛoB яH-
ськoТ, i  свoсТ мiсцевoi,  МoBи жиBoi.  Бoрoтьбy цю пoмi-
Ча € I\ , to Bх{е з ХI-го вiку, а де.цалi BoHа Bсе збi l tь lшyсться та
збiльtшyеться. B ХVI в. набиpае великoi cИJ|И, a в ХVIII в.
HаpoдHa МoBа Bкlнцi таки ПеpеMаГа €  MoBу цеpкoвнy i  стае
МoBoЮ лiтеpaтуpноЮ>>,. Елементи lкивoj yкpаiнськoi мo.
Bl l  ПpoЯвЛяЮTЬсЯ B yсlх T. 3B. ЛиToBсЬких MеTpиках
(ПoHа,ц 500 тoмiв) пеpioдy Bеликoгo Литoвськoгo кHя.
з iвства ХIV-ХVI ст '

Пеpшlими yкpаiнськиМи кHи)I(кaMи сЛoB'янсЬкoЮ Мo.
BoЮ i.з oсобливoстями живoi укpaiнськoi мoBи>> 3,-

за3HаЧа €  dмитpo Чyб'- були <<ЧасoсЛoB)> i  <<oктoix>>, якi
вийш"tи у l49 l  p. в лpyкаpнi Швaйпoльта Фioля в Kpa.
кoвi .  Пеpшlа pосiйськa кни)I{Kа в Мoсквi вийt lла неpез
73 p.,  тoбтo у l564 p'  Hалpyкував i i  в iдoмий ПеptuoДpyKаp
Iван ФеД.оpoB При Д.oпoмoзi б iлоpyса iVlстислaвця. Aле
MoскoвtциItа в т i  нaси бyла нaстiльки ТеМHoЮ, щo пlсля
BиxoД-v тpетьoi Kних{Kи HаТoBП HапаB i  спалив дpукаpHЮ,
а саI\4()Гo дpуKapЯ xoтiли вбити' бo вiн, MoBЛяв, бyв зв'яза-
ний i:з HеЧрlстoЮ сиЛoЮ. Пpo це, дo pенi,  тепеp pосiйськi  iс-
, l .opики нt '  згадyЮ.гь. Pятуюнись вiд небезпеки, Фелopoв
тoдi втiк р: l3r lМ iз МстислаBцеМ дo Бiлopусi .  а пoтiм пеpе-
Тхав в Укpurirrу / l t l  ./ lьвt lва, ле opганiзуBав HoBу дpyкаpHЮ.

Жrtв;t vк1l;tТI lсt ,ка |!1() l] i l  Bсе LUиpше oхoпЛЮBaЛa всi  сфе-
pи ( 'ус l l | ./ l | ,I l () . l l ()J lI 'Г l l t l l l ()I .() '  / lyхoBHo-кyЛЬTуpнoГo )KиТTя.
Oриl.tr l ;r . l t  t , l lим t l i t  , t . t l t] i  . t ; tс (к i t t t ' t l t ,  XVI _ IIoЧаToK ХVIl  ст. ,
осtr( l ; t l t t l r t  ){t ( .( ' l )( ./ l l . l l l i l  i i r l t . l l )  t t t t l t t t t .см бу. l lа l lpоповiдь B yKpа-
iнських |(( ' l )к| l ;|х 1t i/ l l l l lк l  М() l}()к),  l l i t l tссt ' t t<l такy фopмy спiл.
кvBаHt| ' t  i t  i l4 l I l ) ' l ||; l |v lIt  i : r  .} i tхrr/t\ ,  ' lс l l t ' : t  IIr lльLI lу '  <Bигoлo-

1 Cцмцoв lИ l l ; l . l .  I l |\  | l t l l l | l l ||\V vh|)] l i || l  | ,|\ l l l  , r| i l t . l l ; I ty1l l t l l i  мoви Хapкiв '
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шуЮЧи пpоповiлi  yкpа' iнською N,roBoЮ' пpопoвiдники
pанo пpийшЛи Д.о д.уN,IKи Пеpеl{ЛаД.ати Письмо Святе на
N{oBy, 3po3Умiлу наpoл.oвi .  []oчавши з ПepекЛалiв окpемих
циTаТ, хyTKo Дiйшло l i  дo .Д.yMки MаТи цiлy €вaнгелiю
yкpаТнською МoBoЮ' Сеpед пpаBoслаB}|их сЛoB'яH-сеp-
бiв, бoлгаp i  мoскалiв - yкpаiнцi найпеpшi пoЧаЛи Пеpе-
|<,ЛaД|4 свoi Письма Святoгo на жиBy HаpoД.t ly мовy>>'.
У l556-156l pp. у мiстах f lвopешь i  Пеpесoпниця на Bo-
лиtt i  було ПеpеKЛаДеHo €вангелiс '  яке нa3иBаЮTЬ ПеpесoП-
ницЬкиМ. У Boлoдимиpi.BoлинсЬкoМv €ванге,r iс на VкDa.
Тнськy Мoвv Пеpекnanй у |57| p.

ПoпyляpниМи кHи)кками в Укpаiнi  бyли т зв. Учи-
тельнi €вангелii. Boни I|pИзНaЧal|k1cЯ Д.J|Я цеpкoBнoгo
B}I{иTку, aЛе дЛя Kp.аlцoГo спpийняття ПpoстиМи ЛЮдЬrvtи
iх ствopювали yкpаiнсЬкoЮ N,roвoЮ. 'II .pукували цi  €ванге-
лi i  y l568'  l595'  1606' 1616' l6 l9 '  l637'  1696та iн. pокаx.
<<Укpаiнська МoBа в стаpi в iки була на Bкpаiнi  й мовoю
цеpKBи' УкpаiнськoЮ МoвoЮ пропoвiлники Hашi пoстiйнo
HaBЧаЛи нapoд; в yкpaiнськiй мовi ЧиTaнo в uеpквi €вaн-
гелiю й Aпoстoла; укpaiнськoЮ MoBoЮ ЧиTа[Io Синаксapi,
Kатехизис, жиTтя сBяTих i  т.  iн.  СлyжбД Бoжа пpавиЛасЬ
з ПpавдиBoЮ укpаiнськoю MoBoЮ. Koли ,Цo.цамo ,tl.o цЬoГo сBoi
vкpаТнськi  зBиЧai Цеpкoвнi,  тo б.aчимo, Щo сTаpа цеpкBа Hа-
tша спpавдi бyла yкpаiнсЬкoЮ>),-- пi.ц,кpеслював I. oгiснкo.

Зpозумt,. lo,  Щo пiд BпЛиBoМ цеpкBи poзвиBаЛася B
Укpаiнi  шкiльнa oсвiтa. Школи зBo.цилися Пpt{ €писKoП.
сЬких oсеpедKах для пiДгoтoвки лyхiвHицТвa' Tут унили
ЧИ.ГaТИ, ПI4caTИ' цеpкoBHoГo спiву та oсHoB вipи й мopалi;
y паpaфiяx'  K9.пo цеpкoB iснyвали tUкoЛи дЛя пoЧаTкoвoi
oсвiти мiсцевoi люднoстi .  СвяЩеники. й oсобливo пiД iх
.цoГЛя.цoм .I l .яки, BЧиЛи дiтей ЧиTаTи i t  писaти' 3а пiдpyн-
Hики пpавили бoгoслужбoвi кHиГи: Часoслoв, Псалтир,
Aпoстол.

B oстаннiй uвеpтi  ХVI ст. ШKoaтИ зaсHoByЮтЬ пooдинoкi
oсоби' бpатства. Hайвiдoмiша на Bолинi rшкoла - oст.
poзЬка Aкадемiя ( l580 p.) -  пpoiснуBаЛа Д.o l608 p. У
ХVI ст. ,  кoЛи ПpoTесТаHтизМ y piзниХ йoгo фopмах, а 3 Пo.
чаТKoМ каТoЛицЬкol pеaкцl l  l  ЛaтинстBo' ПoBеЛи настyП
на ПpaвoслаBl{y цеpкBу, бpатства, нaN,IаГaЮTься oбеpiгaти
ПpаBoсЛаBHy Bipy, pяTyЮЧи, oт>l(е, yкpaТнський люд вiД
BинаpoдoBЛення. Д.ля цЬoГo BoHи 3BoДять ш. lколи. Hай.
шlBиДl lJе l l .Ю Bах(ЛиBY дiяльнiсть poзПoЧаЛo Успеl lс lьке

'  Оеit .:нк,,  /  Mrl l l i t  vкoaТнська бvла в>кe 
^4oBoЮ 
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бpатствo y Львoвi. Иoго шкoла (1586 p') стала зpaзкoь{
для iншиx бpатських шкiл. 3гoдoм набpaлa сили киiв-
сЬка, заснoванa БoгoявЛeнсЬкиIvr бpaтствoм y l6l5 p. 3
l632 p. Kиiвська бpатськa шкoлa зветЬся Koлегiею, а пo
смеpтi П' }1oгили - Kисвo.МoгилянсЬкoю Koлегiсю, яка
у l689 p. пеpейменoBaна на Aкадемiю,.

Пpинагi.Цнo 3a3наЧимo, щo Пaлким пpихиЛЬtlикorvt } lа.
цioнальнoi систеt\4и BихoBання, мецеHатoм oсвiтнiх зак-
лалiв бyв гeтЬгvtан Пeтpo Koнаrшeвич.Cагaйдачний. Щoб
пiдтpимати.Kиiвське бpатствo та йoгo KyЛЬтypнo.oсвiтнi
тpалиui i ,  в iн з yсiм Biйськoм 3апopозьким BсТyПиB дo
t|Ьoгo. Пеpел с}tеpтЮ Cагaйдачний настинy сBoгo Mа €ТKy
пpизначиB на Kиiвське бpатствo, pештy - на бpaтствo
Львiвське, rцoб iз дoxoдiв тpимaти (yЧенoгo мaгiстpа (yни.
теля) в гpеuькiм язикy дoсвiдченoгo>, <нa наyкy i  uвi.
ЧеHня ,п. iтoк пpaвoслаBtIиx i  вихoвання бaкaляpiв (стy-
лентiв) yЧеник, на вiчнi чacИ,,.

Пpи Сaгайдачнoшty в стpyкTypi кoзацькoi стapшини
з'явилася нeзвиЧ}lа для часiв свpoпейськoгo сеpе.Ц.ньoвiч-
чя пoсaда - oтамаl{ с iчoвoi шкoли. Иoгo фyнкцi i  -  opга.
нiзaцiя нaBЧанtIя дiтей - майбутнiх козакiв - y.с iнoвих
i пoлкoвих шкoлаx. Koшти на yтpимання цих шкiл ви.
дiляла Ciч.

У тoй час, кoЛl, l  в Укpаiнi poзBиBаЛaся oсвiтa, шиpи-
Лася наyкa, збаганyвaЛacя кyЛЬтypа, наpo.п.нi бpатствa
тBopили' як на тeпеp, сдиний гyмaнiстиннo.дeмoкpaтиЧ-
ний нацioнальний фpoнт, Мoскoвiя бyлa тeмним' 3а.цyш-
лиBиМ цаpстBOIvl саl l , loвЛa.ц.нoгo' деспoтичl{oгo пpаBлll lня'

де кyЛьтивyвaЛисЬ пoкopa, <pабoлепие>, не.п.oвip'я д.o
наyки й oсвiти, пoсднанi з тyпoЮ }lенавистю /I.o всЬoгo
Чужo3еМнoгo' lVloсквини дiзнaвaлися Пpo зoвсiм iнший
yкpаiнський свiт на пiвднi часTo вiд нyжинЦiв, якi  пopiв.
нюваЛи Укpаiнy з МoскoвсЬким цapствoм. HапpикЛад.,
знаний iстopик i  мaндpiвник Павлo Aлепський (з мiстa
Aлеппo в СipiT) 3aписав y денtIикy t loдopox(i:  <.. .Пo всiй
Koзацькiй :rем. lt i  ми пoмiтили пpегаpнy pисy' Щo нас дyx(е
дивyBаЛа: всi  Boни, 3а маЛиМ}.| BиHяткаtt4и, нaвiть здебiль-
шoгo ix жiItки та /цoЧки, вмiють читaти та 3наютЬ пopя.
Д.oк богoс. l lуж6и та t1r- 'pковний спiв. Kpiм тoгo, сBященни-
Kи вЧаTь сирiт r ' i t  l i ( .  /к) l t t l t lЛякlть, tцоб вo}|и тиняЛI{сЬ пo

ByЛицях) '

'  .Ц.ив.: Енцик. l t t l l t t . , l \ l t l  ук; l l t i t t r l ||| l|| lс||tJ l '  &1кt l tхr.t t i  Hью-Йopк,

т. 1.- с.  9 l7 1)|1)
2 Aнтoлoгия пr/( i l |()| l l ' t r . l .кr l l i  мt. l l ' . t l t t  Ук|r l tиttскt l l l  ссP.- 

^1. 'с. l17-1l8.

B iншoмy мiсцi  П. Aлeпський 3a3нaЧаB: <.Ц.opoгa неpeз
Укpaiнy йшла здебiЛьlIJа сepед Численt lих сaдiB, щo iм не-
ма лiкy, i  ланiв yсякoгo збiхкх<я 3аBBишки лЮди}Iи'  не.
I{aЧе тe мopе безкpa €, шиpoке та дoBге. o, яка ця бЛагo.
слoBеt|} lа кpаiнa! Щo за блaгoслoвенний наpiд! Який вiн
численний!>.

3 УкpаТни uеpез Пyтивль П. Aлепський з антioxiй.
сЬкиI\,t патpiаpхoм Макapiем III пoiхали дo Мoскви, де
були мaftже два poки. Пoбyт свiй y lVlосквi П. Aлeпський
oписy €  дoситЬ нeпpивабливими баpвами. Хoча пaтpiapх
o.ц.ep)кaв тaм бaгатo пoлapyнкiв, Мoсквa iм не спoдoба.
лaся. Пpo мoскалiв вiн пише, шIo <всi вoни, вiд. веЛикoгo
дo мaЛoгo, tvtаЮтЬ пятий TеI\, lIIеpaменT, а саMе ЛyкaBстBo...
Життя мoскaлiв дy}(е 3в'язаI{e, тa нixтo з vyrкинцiв не
l\ . loх(е 3}Ioсl{Tи цЬoгo, i  людинi все 3дa €тЬся, нiби вoна Y
в'язницi.  Жapти та смiх стаЛи нам зoвсiм нyжi,  бo лyкавi
мoскaлi пiдглядали нас i  пpo Bсе дoнoсили. Бoг хaй спа-
сe нас i  звiльнить вiд них>.

3ате вiдпoчили патpiаpx та йoгo oтoЧеHtlя, кoли знoвy
oпиHиЛисЬ нa вкpаiнськiй землi.  Hонyюuи на бepезi  Д.нiп-
pа, П'  Aлепський зaписаB: <I.{ iе i  нoui l{t , t  сIIали на беpезi
piки, зовсiм зад.овoлeнi та спoкiйнi ,  бo вiд тoi  хвилини,
кoЛи Ми лишe пoбачили ПечеpсЬкy Лaвpy, l l lo здaЛeкy
виблискyвал.ася своiмн 6aня.мvt, Ta ЯK ли.lxе .ц.o.нас дoЛе-
тlли пpеIvtиЛl пахoщt цих цBlтyЧих 3еI\4елЬ, наlIIl дytl l l за-
тpемтiли вiд pадoщiв тa втixи, сepця нашi пopoзкpl{валися,
1 ми poзлиBалися в пoдяках Гoспoдевi Бoгoвi '  Цiлi  два
poки в tVloсквi кoлoда висiла нa }Iaшиx сеpцях' a poзyшt
бyв геть.нистo стиснeний i  пpидyшений, бo в т iй кpaТнi
(Мoскoвщинi) нiхтo нe Мoх{е пoЧyвати сeбе xoЧ тpoхи
свoбiднiшим i задoвоЛениl\,t, xiба лиrше тi люД.и, Щo там
BиpoсЛи, а всi  iншri ,  oт xoчби ми, нaвiть стaвши панaми цi .
лoТ кpaiни (як патpiаpх!),  н iкoли не пеpeстанyть бентe-
)кI, lтися та вiдчyвати в сеpui неспoкiй. 3aте Koзацькa кpа.
lнa булa дЛя }Iaс начeбтo наlU BЛасний piдний кpай' а i . l
мешканцi бyли. нашими лобpими пpияTеЛяt\,tи та людЬМи,
HенаЧе Iии сaмl> . .

ХаpактepнoЮ pисoю кyЛЬтypниx i  пoлiтичних Bзa € I\ ,rин
Укpаiни з Мoсквoю, якi пoчинаютЬся з кiнця ХVI ст.,  с
KyЛЬTypна пеpeBага Укpаiни на.ц Мoсквoю, з o.Цнoгo бoкy,
i недoвip'я тa Bopoх(tlеча м6сквинiв дo yкpаitlцiв - з дpy.
гoгo' Biдoмий дослiдник К. B. Хаpлaмпoвич y велrtкiй
пpаui <Малopoсснйскoе BЛияHие нa BеЛиl(opyсскyЮ цеp.

'  Ли' l  
'  

() i ' l t tнсt, l iнt . l  B. ,Чyх<инrдi пpo Укpаiнy.- Львiв, 199t \ ' ,  27 .29.
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кoBнyю )I{изtlЬ) Пoдa € пpo це такi вiдoмoстi: <oб oтpица-
тельнoй сTopo}rе малopoссийскoгo Bлияния pеЧи и.Ц.yт y)ке
с нaчaЛa XVII в. Hа сoбopе 1620 г.  пpизнa}ro бьtлo oбя.
зaтелЬtlыIt{ пpи пеpеxoде их (yкpаiнuiв.- B. Л.) в Мoск.
By.. .  пoдвеpгатЬ (испpаBлению B l tеpе> и пеpекpещи-
Bа}lиЮ. .Ц.a>ке кoгда пpaBителЬстBo oтказaЛoсь oт сBoегo
BзгЛяда на иx непpаBoсЛaBие и сaмo пpигласиЛo yчеHЬIх
3ападнopyсoB к yчастию в кyлЬTypHoil{ стpoитеJtЬстве'
oбщестBo (мoскoвськe.-B. .tr.) деpх<алoсЬ oтpицaтелЬ-
Hoгo oтllotШeHИя I1 к BЬIхoдцаllt из югo.зaпаднoй Poссии и
к иx латынскoй наyке, в кoтopoй еpетиЧестBо естЬ... Koгда
сoстаB высшeй великopyсскoй иеpаpxии tlапoлoвинy был
3аtlят мaлopoссaми' пpех(нeе пo.цoзpителЬнoe oтI{oше}Iие
к их Bеpе все )t(е не исЧе3Лo и иtloгда пpopыBaлoсЬ к oт.
кpЬlтым oбвинeниям кaк вooбще <<чеpKас>, TаK дaн(е и
аpхиеpеeв B лати}IстBе или B пpoТестантизlt{е... Им (yкpа-
iнцям.- B. 'JI  .)  BменяЮт B винY .Ц.aже Ty пpoсBетItTелЬ-
tlУю деятелЬtloстЬ их B сpединe XVII B.' кoToрая сoста-
Bила ltх (poсiян.- B. Л.) слаBy и floЛorl(илa нaчалo l{o-
вoй' петpoвскoй эпoxе B l, lстopии pyсскoгo наpoдa>'.

Aкадемiк Poман Cмаль.Стoцький oбгpyнтoваtlo писаB,
щo пpитаtr{аI{I{oю pисoю Мoскви з давнiх насiв бyла цiлкo.
Bита I{етеpпимiсть дo всьoгo Чy)кoГo. Bсе несхoхtе 3 мoс.
кoвсЬким бyлo еpетицтBoI{ i зpалoю пpавoславiя. I-[я pиса
нетepпIll 'oстi сполyvенa бyлa з ЧисTo М0скoBсЬкoЮ пи.
хoЮ <тpетЬoгo Pимy>. Haслiдкoм циx пpиpoдниx Пpикмет
мoскалiв булtt iхнi 3магання дo ПoBнoгo д.еp)каBнoгo,
Ir{oB}Ioгo, екoнoмiчнoгo й pелiгiйнoгo центpалiзмy, дo пoB.
нoгo <oбpyсения>. У Мoсквi взaгaлi ПaнyBaB щoдo l\i loви
засадничий пoгляд' Bлyчнo висЛoBлеt l l , lй патpiapхoм Hи-
кoнotvl, щo" (кoгда бyлет мнoгo язЬtкoB' тo пoйдет сМyTа
tIа зеI l tЛе> 

..

Пильне oкo <oбpyсителей> сTе)I{иЛo 3а тигvl, шоб дpyкo-
ванi в Укpаiнi  к l lиги нe пoтpапляЛи B МоскoвЩинy. ЯK-
щo ж yкpаlt lсЬкl  кHиг},t  пpoникаЛи Чеpе3 кopдot l  y Boлo.
дiння Мrrск()BсЬк()гo цapст;а, тo ix зниЩУBaлИ <на пo)Kа-
pаx) як за змiсr. , .гак i :rа (сЛoг еpеTи.tеский>. У |627 p.
сПалиЛи y Мtlсквi  <У. lи 'гt:J l t ,нt.  €ванге. l l iе> Biдolvtoгo BЧе-
нoгo Kиpи.r lа 

. l .pnl lкtt i l l . l l i t l l t l t ' ( , r .авpt lBеl lЬкoгo. 
Мoскалi

<спpаBиЛ и'  K:tr 'сx и:tис ./  |  l r  t l1 l t ' t l ,г  i  я .J и:ra l t  iя 
.I .устанoвськoго,

бo не poзумi.rtи /tt l01lс (J l l | .г() l l ( . lDк() i  мr l l tи>. Bсi  заxoди, якi
l  

циi .  за: I 'о l t l1t l t , t tь, ,  / , l  .Уt11l .rt l t l t . r l I t t t .  N, l r t t  h l) l | i i  у ХVIl-ХVIII стг- ' .

.  л iттях // Hарr l;цtt; l  l ; r  rr ' r ;r  I l l | l . '  \0 : l{ i  ./ lиttt ' t lь.

'Ццт'зa..Лoтoцькtt i  ()  (  I i ) t l l IIhl|  rtI l I l \  l ( l l  . l  l}а1l l t tава'  l933.-Ч II.-
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були спpямoванi в Укpаiнi  на poзBиТoк oсвiти i  нa5,ки,
BикЛикaЛи у Мoскoвшинi непpиязt lЬ; ТаМ Д,LIBИ;|Ися Ha Чеp-
кaсiв-yкpаiнuiв як Hа людей, 3ахoПЛеtIих .ЦaTинствOм,
хoЧ BoHи за3нaBаЛи Пlд ПoЛЬсЬKoЮ Bла,ц.oЮ жOpсТoких
зH.vщаHЬ HасаMПеpед ToМy' Щo не xoTlЛи ПеpехoдltТи B
каТoЛицТBo.

ПoдiТ нацiol .IаЛЬHo.Bи3вoлЬнoi в iйни yкpаiнського на.
poлy пiш"rи таKиМ шЛяxoМ, Щo дoвеЛи Бoгдана Хмельниць-
KoГo y l654 poui дo сoЮзy з Мoсквoю y Пеpеяс"rавськiй
угoлi.  BелиKy poЛЬ y цЬo}4)/ в iд iгpа"rа iДеалiстична надiя на
сДинoвipствo Пpавoславнoi Укpаiни з ПpавoслaB}loЮ
Мoсквoю, спoдiBаHl- lя на безкоpиснy пiлтpиМку сиЛЬHo-
гo сдинtrвipця слабruoмy, U{o зHеМагaв y постiйних вiйнах з
каТo, 'IицЬкoю ПoльЩею тa iнoвipниMи TуpKаМlt i  татаpами
Aле, як BияBилoсЬ, це бyла фатальнa ПoМИЛК2 д,rя Укpаiни
та i i  Пpавoслaвнoi I-[еpкви.

Moскoвське цapсТBo Зa сBo €Ю ПpиpoдoЮ i хаpактеpoп,r
бyлo унiтаpнoю, aбсoЛЮтисТсЬкoЮ, феола.; lьнo-кpiпoс-
HицЬкoЮ д.еp)кaBoЮ, дЛя якoi Укpаiнська Гетьманська
деp)I{ава з pеспyблiкансЬKиМ ЛaдoМ iси, lьними деMo-
кpаTиЧHиМи е.г lеп,1ентаМи' 3 кoзaцЬкиМ 3еМЛеBoЛoдlHHяМ'
вiльнoю. без феoлальнoi пpинvки ПpацеЮ на зем"r i .  пoкo-
заЧеHиNl се' . lяFlсTBoM - булa свoсpi .ц.нoю iстopиннoю анти.
TеЗoЮ oт>ке, pаHo Чи пiзнo шаpський ypял повиt lен бyв
пoчати I]астyП Hа аBToнoIиiю Укpаiни, щоб узага"r i  зBесTII
l  l  Hан|BецЬ.

o. Aпанoвин y статтi  <<Укpаiнськo.poсiйський дoгoвip
l654 poкy. Мiфи i  pеальнiсть>>, детальнo пpoaналiзyвала
пoлiтику Мoскви шoлo Укpаiни y перLшi pоки пiсля Пеpе-
яславськoi yГoди. Xoч Мoсква, yKЛaдаЮuи , loговip, виз.
НaBaЛa Укpаiнv за самoстiйнy i  незалежHy деp)I(aBv, аЛе,
BltxoД.яЧи з i  свoеi саNto.II.еpжавнoi,  загаpбницькоi ПpиpOди,
диви.ЦасЬ на Укpаiну як на майбyтнiй набутoI{ сBoГo цаp.
стBа' пpаГHyЛа oбмех<увaти укpаiнську . l .еpх<авнiсть,
МaЮЧи 3а KIHцевy МеTy заMIHиTи Пpoтектopa] на ПoBtly lн.
кopпopаuiю Укpаiни.

Bже y статейнoмv сПисКy бoяpина B. B. Бyтypлiнa с
вказiвки Hа те, щo y пpедставникiв Д1oскви B заpoдкy Пo-
Ча. la уTвopЮBaТися iдея <<вс- lсс0е.II.иHения Руси,>. iV loскoв-
ський шаp ПoЧиHа €  йменувати себе <<Bоl lикие и Мальtс
Poссиl , t  саMoдepiкец>, I lаказy €  BигoтoBиTи деp)ItаBHy lIс.
Чa.I.I(\ '  З l . loBиIl lи цаpсЬкиМи TИTуЛaМИ.

Kt l ' ; t l l  yкЛаД.аBся yкpаТнськo-мoск<rвський .1r l l r l t l i1 l
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l654 p.' Укpаiнa бyла цiлкoм не3аЛе)t(нoЮ llеp)t(аBoю.
Boна факт}tчI{o вoлoдiлa всiмa тиt{tt oзtlаками, щo зага-
лollt xаpактepизyюTь дep)I(aBy: теpитopiя, якy oxoпЛЮBа-
Ла д.epх{авна opгaнiзацiя; люднiстЬ' якa Hе ви3нaваЛa зa
сoбoю iншoТ влади, кpiм владll свoгo гетЬl,taнa; гетЬман.
ський УPяД, щo здiйснювaв Bладy }Ia тepитopi i  Укpаiни;
збpoйнi сили - кoзaцьке вiйськo; самoстiйнi мiх<нapoлнi
вiднoсини. Пoвсюднoю пoтpебoю бyли шepквl{, шкoли, шпи-
талi. Hими oпiкyвалися як oкpепti  меЦeнати, тaк i  гpoмa.
дяHстBo. Bиникaють лpyкаpнi, де видaютЬся не тiльки Д.y-
хoвнi твopи, а й нaвчaльнi пoсiбttики' нayкoвi тpaктати,
сyтo лiтepатypнi й пyблiцистиннi твopи. Cвoбoда слoBа
бyлa невiд' €мним пpаBoм ЛЮд}|I{и - як ПpaBo }lа )I{иття.

У jVloскoвсЬкoмy uapствi y тoй нас ще пaнyвaли oбскy.
pантнi пoгляд.l l: yсе' t{есxo)кe 3 i/toскoвсЬк}lми 3вичаяtt,Iи'
спpиймалoся як €peтицтBo Й зpal,a пpaвoслaвiю, чистo
мoскoвсЬкa пихa'-  нyx<oземшi наче й не люди, а якiсь
нeчeстивi iстoти, 3 якими в пiст i  poзмoвляти не личить.
С. €фpeмoв зaзнaчaв, lцo сам <тишaЙшпil> цаp Oлексiй
Миxайлoвич BимaгaB oл yкpаТнцiв y свoемy мaнiфeстi
(пpеx(де }Iaшегo пpиll lествия pa3д,eление с IIoляками сoт.
Bopитe как вepoЮ' тaк и чиtloм; хoxЛы' KoтopьIе y вaс нa
гoлoвax' пoстpнгитеo I'

3a цiею, на пеpший IIoгляд' кoмiчнoю пpетензiсю, пo-
чaЛисЬ бpyтальнi пopyIl]ення цapсЬкими чиtloBttикаl\{}t
ПеpеяславськoТ yгoди. Koли ж гетьМан Iван Bигoвський
стaB нa зaxI,Iст вoльнoстей yкpaiнськoгo tlаpoдy, мoскoB-
ський цаp ypoчистим мaнiфестфм пpoгoлoсив гетЬIuaна
зpaдникott l .  Укpaiнський ypял в х<oвтнi l658 p. в iдпoвiв
манiфестoм лaтиHсЬкoю мoвolo' щo бyв адpесoваI|ий yсiм
ypядаt l4 €вpoпи. Гeтьмaн пoяснюваB пpичини, якi  спoнy.
кaли KoзацЬкy pеспyблiкy вийти з.пiд ЦapськoТ oпiки:

<..,Пepеd Бoеoм i всiм cвiтoll cвidчuлo: наше BiЙcькo
oTpu'|алo 3аnе8нeння i зoбoв,яэoння вid Bелuкoеo 

'с,trяlяl|ocl{oвсbкoеo, i t,цu сruldiвaлucя - 3 gваеu на cniльну
peлiеi'ю i на тсlt1 фaкт, щo лlu doбpoвiлbнo npu'|ялu йoeo
npoтекt1iкl,.. що Rелuкuti кruязь бgdе cnpавеdлuвuй, npu-
хuльнu[i i всlлttкodуtлнut7 сцnpoTu Hас; щo вiн nocTцnа-
Tlttr|е t!е(|t1(,' u|tl вiн нс буdс npdёt|!|Tu 3'1uще|tl|я Hatauх
вoлbнoсl'еti, a нut|||||<u бцdе i х зсtкpinлюваTu, яtс це
вiн тodi пoобit1tttt. Алс нl' tt1t)uлrlсл нull lun| наdiям. зdiitс-
нuTuсь... У Kttt:tl i, tttttuiЙ (t'()!l l l l| i ,ruкoёo не бgвалo на.

€фpемtl , t  ( , .  Ir  tr l1 l t t t  YhI l l t l || i  I th l l l i I  l lиt .Ьlv lеt|ства.* K. '  l962.-
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вiть за noлbcbtсoеo nанgван'|я _ noбgdoванo фopтeцю i
там npuяiщeнo iloctсoвськuЙ еаpнiзoн, щoб наc g paбcтвi
Tpur4аTu. Mu бачuлu npuклаdu такoi невoлi в Бiлopусi, dе
Фвicтi lt|ляхeTcb|сuх poduн' хoч вo'|u doбpoвiльнo npucОна-
лucя da нuх, наcuльнo dеnopтgвaлu do Мocкoвii IIвa-
нadцять тucяu 'aiщан з Мoeuлeвa Ta 3 iнtuuх pайoнiв Бi..
лopgci 6цлu вuвезенi do лiciв лocкoвcb'сltх, a нa iх лiсцe
npuвеlеtьo кoлoнicтiв з "lЙocкoвii.'. Пicля c.ьtеpтi oiчнoi
nал'ятi Бoеdанa Xлельнuцькoеo Mocквa piшuлa тнuц|uTu
вcю Mалg i Бiлg Pgcь. Пiсля o6paння Iвана Buеoвcькoea
еeTbJпaнoJu Мocкaa noчaла ulupuTu незеodg лicrc намu,
noшupюloцu noeoлoскu, щo eeTbЛaн _ noляlс, i IIoльщi
cnpuяс бiльtце, нiэtc Bitiсьrcg Зanopoзь'сoмu.'. ( NIocкoв-
ськuЙ) noлкoвodець PoмodанoвськuЙ, niО npетекcTo,' 3a-
npoваdэrування nopяdrcg сepеd нас, вTpgчаrTbся в нашi
внgтpitлнi cnpавu. Biн мав навiть вidваеg наdаватu еeть.
лlанськi TuTaлu та iнсuенit' aсувaTu наllll1х noлкoвнurciв,
бунтgваl'u HаlЦuх еpoлadян npoTu eeTь''aна i puЙнувaтu
мiста, пкi nidтpu,ttasалu свo2o власнoeo ееTbrпанtl... Tа.
KuI' ч|lнo'4, вuявIlJLucя nidcтgn i oбман Tuх, хтo 3 noцаTKу
за donoмoeoю наutoi внgтpituньot еpoмadянcькoi вiitнu,
а noтittц, явнo Kepaючu cвoю збpoю npoTu наc (6ез нiяrcoi
npoвoкацii З нauьoeo бoкg)' nidеoтoвляс dля нoc яpЛo не-
вoJli. Зaявля€I||o, щo l|е нaulа вuна в цiti вitiнi; блaеaюцu
Бoэrcoi donoмoеu, лlll npuневoленi заpаdu збеpеcreння
||аul!lх вoльнoстеЙ вdaтucя do заrcoннoi cалoo6opoнu
i npoсuтu nidтpu,ttкu H(Iltlux cусidiв, щaб скuнgтu це яp-
,llo> ' .

М. f loбpянський пiдкpеслювaв, lцo цаpський pех(иM
в Укpаiнi пiсля нев.цачi гетьмана Bигoвськoгo виявив ней-
мoвipнy >кopстoкiсть. [J.аpський Boевoда Бapaтинський
влаштyBав лoви нa IIpихилЬнl{Kiв гетьмана, Hа шляхаx
/ lo Kи €ва пoстaBиB тpи тисянi шибениць.,<Kнязь Баpа.
тинський, виpiзавши на BкpаТнi кoлo t] 'ят}lадцяTl, l  тисяЧ
лyur yкpаiнсЬкoгo слoв'яHсЬкoго нaселення, питався,V1oс.
кoвсЬкoгo цаpя дoзBoлити йoмy (высечЬ и выжечь> всiх
укpаiнuiв нa l50 веpст Koлo Кисва.. . ,>

У п po.п.oвх< кiлькoх pокi в uа pськi oп p ин н ик |4 Bу1 t1t|Щу1Л|1
майхсе yсiх сopaтникiв Бoгдана Xмельнt,tцЬкoгo. (B'яче-

А;lхшlr l()го-3aпаднoй Poсии.- K., l908.- Ч. 3. T. 6.- С :|62
i|| i| '|, / ltf ipянcькul M. Укpаiна i Рoсiя.- Pим, lg89 - С. 24'-2|l,'  |.уlt1,tл, '  t, ' .  Х'г l l  такий князь Баpатинський? l l  Лiт. Укpаrна |l){)() '
|2 кrr i l  : ()лuвttнськuЙ, o. .[ l ,oвга тiнь кнhзя Баpатинськoгo f f 
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сЛaв ЛипинсЬкий пpедсTaBляB цю гaлеpею нaйсвiтЛiших
лIoд.ей тoгo Часy). 3нищенq Bсю численtly poдиlly гетЬ-
мaнa Bигoвськoio, y тoмy числi сilt{ox йoгo бpaтiв. Геть-
манський .J(aнцлеp Hемиpин, тoдi найбiльш oсвiченa лЮ-
ди}Iа y Cхiлнiй €вpoпi, бyв забитий йoгo селянaми' якltx
пiдбypили пpoти. нЬoгo цapськi aгенти. Hавiть I{а цЬoмy
oдttolt{y пpиклалi I\{oх(}Iа пpoсте)кити oсoбливy пpикмeтy
poсiйськoгo iмпеpiалiзмy-спадкo €м.ця стаpoдаBttЬoгo
мoскoBськoгo месlaнl3мy: <це - Blt,t lлlстЬ зHяTи пoневo.

ле}toIt{y наpo.п.oвi гoлoвy так, щoб вiн цiлyвaв катoвi pyкy,
i дякyвав зa визвoлення. Ця вмiлiсть - oд.ин iз пpoявiв
цинiзмy, пpитaмaннoгo poсiйськoмy iмпеpiaлiзмoвi, ци.
нiзмy, щo Il{е)I(y € iз сaдизмoм'- зaзначив М. ,Ц.oбpян-
ський.- €  в poсiйськoмy iмпеpiалiзмi -я не Baгаюся
вжити цьoгo слoвa _ еЛементаpt{o дl{ка l 3apa3oil{ Bишy-
кaнo paфiнoBaна, люта ненaBистЬ сyпpoти кo}кнoгo, хтo
пpaгнe бyти вiльнoЮ людиtloю i не хoче йти в невoлЮ дo
(ви3вoлитеЛ iB> ,.

IмпepiалiстItчнoю дepх(аBoю хаpактеpизyваB Рoсiю
oсtloвoпoлo)t(}lик Kolt,tyнiстичнoгo вчeння K. Маpкс: <Пеpш
3a Bсe iroлiтика ,Poсii 

- 
Hезlt,tiннa, пpo Щo й свiдчить Тi

oфiuiйний iстopик Kapaмзiн. Мoхtyть змiнювaтися i i  ме-
Toди, таKтика, манeBpyBан}lя, aЛе пoЛяpна - пpoвiдна
зopя i i  пoлiтики - свiтoве панyваt lня - заB)кди 3a4и-
шa €тЬся i i  вибpaнoю зopеЮ>,.

He стала на 3аxист вoльнoстей yкpаiнськиx IIpaBo-
слaвних бpатiв Мoскoвська цеpкBа. Hавпаки - буль.
якими спoсoбами нa}rагaЛaся oвoлoдiти Kиiвськoю мит-
poпoлiсю. Уже в piк Пеpеяславськоi yгoД.I,t tVloскoвський
патpiаpx TитyЛyBaB себe пaтpiаpхoм Bеликoi,  Малоi i  Б i .
лoi  Рoсi i ,  xoч Kиiвська lv lитpoПoлiя залиrцаласЬ не3аЛе}к-
нoю, y тpадицiйнiй юpисликui i  l{apгopoла, лo l686 p.

Рoзгt lpнyлись oбмех<yвальнi 3ахoди шoлo фyнкшioнy-
BаHня укрaiнськoгo писЬI\,tенстBа' яKе нaвiть y тoлiшнiй
схoЛастиt l} l iй r lДежi бу. l to занa.п.то свi>ким сyпpoти MoсKoв-
ськоi заt lл iсttявi .пt lсr ' i ,  о.п.piзняюнисЬ дo Toгo х( i  мoвoю.
I-[аpський ypяJl  p i l3()M 3 M0скoвсЬкoЮ цеpквoЮ plt l lуче Bи-
сTyПив l lр(), l 'иш р()3|I()t lск)/ lж( ' l | t lя кI]t , lг ,  якi  BихoдиЛи у
вiльних yкрaittськшх l l ])yкi lрI iях. У зpалниttЬкoMy Чo-Дo
Укpаiни lц lr .r l l t r l l l i  :I  t l () ./I ' |к1l l \ , l l r  (  l ( iГ l( i  Р.) uар oлексiй Ми.
хайлoвич l iи l r t i l  | , i t l t ,  t l l t lб < l t t . t .  l . ( t '  I t  к().г()рЬIх MесТHoстях

| 
loбpянськutt М- 

, ' | l  
i l / l  t||| i l I l}| ( ,  ' , | ,I

2 
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K}l ltги печатаtIЬI и их сJrагатели, тaкoх( Пeчaтники иЛи .II.py-
кapи, сMеpтЬю каз}IеI{ЬI и книги сoбpав сoх(х(eнЬI были vl
BIIpe.Ц.Ь чтoбьl кpепкий 3aкa3 бьtл бесчeстнЬIх BopoBскиx
KtIиг никolvty с Hашиx кopoлеBскoгo BеЛичесTBa пoД.дан.
нЬIх нигде не пеЧаTaTIl  пo,ц. сTpахoM смеpтнoй кaзни>..

Iстopiя yкpаiнськoгo l{apo.цy пiд. &1oсквoЮ - цe oдиH
.II'oBгoтpиBaлий ланцюг пoневoлeнЬ, пpини)l(еHЬ, каTyBа}IЬ,
фiзиннoгo зHиЩеt{tIя, етнoпсихoЛoгiчнoгo генoЦидy, бeз.
наста}It loгo пеpеслiдyвання. yкpаiнськoi мoви, <Haruа мo-
ва вкpаiнська, нашi кt lи)Kки 3aвц]е мyЛяли oчi на Мoск-
вi,.- писав I. oгiенкo.- I Мoсква pанo пoЧ}lна € Bести 3
нами бopoтьбу, aби IIpиtvlyсиTи н-ас 

^к.}l.нyти 
piлнy мoвy свoю

i пpистати .ц.o Moскoвськoi> ,. У |672 p. булo забopoненo
TpиMаТи y свoix дoмiвкaх yкpаiнськi  книжKи пoльсьKoгo
та ЛитoBсЬкoгo ,цpyкy - iх тpеба бyло вiддавaти вoсвoД.i.
Пaтpiаpх Ioаким, який лютo ненавиДiв yкpaiншiв, хoч oт-
pиМаB освiтy в Kисвo.Дloгилянськiй кoлегiТ, накaзyBаB
у |677 p. BидеpТI,r з yкpаiнськиx кtlи^)кoK ЛIlстки, бo вoни
<tlесxoднЬI с к}IигaМи I\,toскoBскиI\4и>> ,. Так пoчаЛася цеH.
зypа yкpаlнсЬких Kt lи) l(oк.

Boднoчас мoскoвськi  патpiаpxи BдаBалися Д.o нaЙ-
piзнoманiтнiших спoсoбiв '  щoби пiдпopядкyвати сoбi Ук-
pаiнськy ПpaвoславHy цеpкBy, якa Iиy)I(ньo вi.цстoювала
свoЮ незале;кнiсть. Hапpиклад, y листi  Дo патpiapха
КoнстантинoпoлЬськoго f l . ioнiс iя пaтpiаpх Мoскoвський
Ioаким д.oкopяB йoмy за те' <Чтo oH .ц.oсеЛe I{e сЛедиЛ зa
pеЛигиoзнЬll\,t настpoeниеМ B Maлopoссии, и IIpoсит flиo-
|||1c|1Я пolvtoЧЬ тепеpЬ емy, ИoакиМy, пpесЛедoBатЬ яBиB-
I l lиеся в Малopoссии еpетиЧеские yчения.. .>> 4.

Kyльмiнацiйний МoIvIеt lт пеpеслiдyвання УкpaТнськoi
[ lpавoславнoТ I{еpкви Пpипав на l685 p.,  кoЛи Мoскoв-
ський патpiаpх, пoсЛaBшисЬ I lа IIсеBдoстаTТЮ * Пеpеяс-
.павськoi yгoди пpo пiдпopядкoвaнiсть l l lиTpoПoЛита Kиiв-
сЬкoгo патpiаpxoвi Мoскoвськoмy, бeз згoди [аpгoрo.ц.а
t lpи3нaЧив митpопoлитой Kиiвськoгo €Пискoпа Гедеoна

I I(ttr ' .  за: Мoвo piдна, слoво piднеl . .-  K.,  l989.- с.  l54'
'  () , ' i t :н|сo 1. Як Мoсквa 3нищиЛа BoЛIо Дpyку I(иевo-Пеuepськoi Лавpи.-

I l)2|. . .с.5.
' '  Мttнt:ветoв Л. Kак y I lас пpавилисЬ цepкoвI{ЬIя книги.-м.,  l883 -

с, 20
n A1tхиt l  Югo-Зaпаднoй Poссии.- K.,  l872.- Ч. l .  T. 5.- с.  167.
* У l( i59 p. Мoсква пiдстyпнo наKиItyЛа гeтьманoвi Юpiю ХмельниltЬк()мy

r.rI l l t" l t t 'сиr| l iковaну веpсirо Переяслaвськot yгoди, дo якoТ, сереl l  б;tt . t t .
I l , t lх i l l l l |их змiн на кopисTь Мoскви, BстaBлеtIo статтю пpt l  l t i ;ц.t l t ' t . -
. t t i t ' , t ' t ,  ми.t ' ; l t l t tс lлитa KиТвськoгo та oчoленoi ним I{еpкви пit ,г; l i ; t ; lхt l t l i
Мttt .кtt l tсt 'кt lмy. Tакoi статтi  не бyлo в Пepеяславськiй yгo,,r i  l ( i54 1lt lкy '



Святoпoлкa.Четвеpтинськoгo: Цe 03HaЧалo фактинне
пiлпopялкyвання Kиiвськoi митpoполi i  Мoсквi,  всyпеpеЧ
канoнiчнiй зaбopoнi втpyЧаtlня y стIpави iншoi шеpкoв.
нoТ дiлянки. HoвoвисвяЧенoмy tuитpoпoлиТoвi дали титyл
<МитDoпoлит Киевский, Гaлицкий и Мальlя Poссии.. .>'
який пpoiснyвав .-  зa невеЛичкoЮ pедaкцi €ю (. . .и всея
Poссии> _ дo t|ашl,lх дttiB. oсoбливo важкиl\,l yдаpoм пo
yкpаТнськiй не3аЛе)l{Hoстi тpeба Bвaх(ати те, щo KиТв.
сЬ'(а ttитpoпoлiя бyлa пеpеBедена дo lvloскBи. Bipа yкpаТн-
цiв y свoгo €ди}|oкРoвHoгo пpавoсЛаBltoгo шаpя вi.п.iгpала
Лихy poлЬ: x(oд}lа вiйськoвa сила не 3мoгла б пoзбавити
свoбoди yкpаТнський наpoл, aле €ди}Iа вipа дyже багато
в цЬoмy дolloмoглa.

У патpiаpшiй гpамoтi Ioaкимa М}tтpoпoЛитy Гедебнy
ЧeтвеpтинсЬкoгvly в iд 8 листoIIaда l686 p. 3aзнaЧaЛoся:
<LIde эrе в KueвcкoЙ Nluтpanoлuu Tunoеpафuu 6gdeт' Оa
neцаTаюTcя цеp'сoвнblя Kttulu no чutьg, npedaнuю эrce u мцd-
poванuю Bocтoцныe l.[еpквu 3а ееo Muтponoлuчьuм блaеo-
слoвeнuеlт u docмoтpoм> |. 3анеnoкoiлаcя Лавpа oбме-
1|се'|||яIt| cвoiх npав, onpoTеcTgвалa nеpeО цapeJп, алe це нi-
чoeo 

'+е 
dалo, 6o g lt4ocквi nанgвалo <неблаеoскlloНtлОt€ oT-

нoutеtluе rc юэrcнo-pgcскoЙ gченoсTu, нeodoбpuтельtto cl|oT-

-l---

'  !u '99 Q l( i r ' l tо- l l l . . tn1lскlr l t  J l t tп1lrt ,  к l|к стr|DPоl lи l . iяльный мoнастЬlpь.-
K.. 1918.- (1. :t:t .

2 Apхив Югo-l]а l l ; tJ l l t r lJ l  |)ttr ' l ' l t t t  к.  l t t t lz  || .  I .  т '  5.-  с.  l t2.
o 

[t lв.:  -Bopoнuн 
(),  |\ l t l tк ' l |rrr .л|ш Ух1l l t i r lсt ,к l l I  l l1 lавoслaвнoi I{еpкви/,/

Лiт.  Укpаiна.-- l9{}|,  2I ; lнсrr l l l '

BаЛи пoЛкoBникlB пpoтl{ гетьмаtIа '  t ! l |ста пpoти гeтЬМaH.
ськoi влад.и. 3апopi>кх<я пpoти Koзацькoi дер)кави, yкpа.
iнськy (чеpHЬ> пpoти yкpаiнськиx <пaI{iB>. 3а гетьмана
Bигoвськoгo ця дивеpсiя дала блискyнi pезyльтати. Ko.
зацькi t loлкoвники Пyшкаp i  Баpaбаul лiквiлyвали спpавy
Bиговськoгo (лiквiлyвaли мiлiтаpнo; фiзиннo злiквiдy-
Bалti гетЬtrtана BигoвсЬкoгo tloляки за спiлкy з Тетеpею).
Якима Cомка лiквiлyвав Iван Бpюxoвeшький. Петpа
,Г{opoшенкa знищиB .Цeм'ян Мнoгoгpiшний" /VlнoгoгpiIш.
ttoгo 3нищила паpтiя Iванa Cамoйлoвича. A Cамoйлoвича
лiквtдyвaв цар pyками Iванa Мазепи> ..

УкpаТна сплиBала кpoB'ю, натoмiсть мoгyтнiшaли
Мoскoвiя, Пoльulа, Typeннинa, якi безyгавy шtr,IаТyвaли'
poздt{pали УкpaТнy. Tим часoм кoзацькi гетЬмaни сподi-
Bалися' tцo, вияBляIoчи лoялЬt|iсть дo Мoскви, пеpекoHa.
ють шapiв y свoiй надiйнoстi й дiстанyть згoдy нa автoнo.
мiю Укpaiн!|, пoвеpнyть наpo.Цoвi кoлишнi вoльнoстi. iVloх<.
ливо, гакi думки бyли в Iванa Мaзeпи, кoли, пiсля oбpaн-
ня йoгo гетЬi iанott, l  Укpaiни y липнi l687 p. вiн pазoм iз
стаptциtlolо пiл.писyвав yгoдy з l t{oскoвсЬкими цapями Iвa.
нoм i  Петpoм та Цаpiвнoю Coфiею. Тoмy й звеpтarмo
yвагy на змiст дpyгoi частини стaттi 19' у якiй впеpшtе B
iстopIi мoсl(oвсЬкo.yкpaТнськиx вiднoсин вмiщенo нaкaз:

<IIа чтoб Гетпaнg u Cтаpшuне, слgжа Beлurcuл Гocg-
dapем, Их llapcкoлg Пpeсвeтлollу Bелuaeствg, наpod
MалopoccuЙcкuЙ oсяrcuЛu лepbl u cnocoбы c Bелuкopoc-
cuЙcкuл наpodoл coеduнять u в нepаlopвaннoe u Kpen'сoе
сoеласue npoвoduть cgnpg*ecTвo''* u uныЛ noвеdенuел,
цтo6 былu nod odнoю LIх ltаpcкaеo Пpеcвeтлoеo Beлu-
чecTва depшавoю oбщe, якo eduнort Xpucтuянcrcoй Bepы,
u нu'сTo 6 еoлoсoв Ta'сuх нe ucngщал, чтo МалopoccuЙcrcсlй
кpаil Гетланcкaеo pеeuЛeнтg, а oTтывaлuсь бы ввde еdu-

'toелtlсtuo 
tIх Цapcкaеo ПpecвeT.иaeo BeJ|uчecToа Caпo-

dеpжaвнoй dеpясaвьt Гeтлaн u Cтаpшuнa, нapod Mалopoc-
сuilcкotL o6ще c BeлuкopoccuЙcкuлt наpodotl, u вoльнoti

, iloбpянськatЙ M. 3ral,. пpаuя.- C. 26.
* Пpиклaд <неpазopванt|oгo и кpепкoгo сoгЛaсия) з Мoсквoю внaслi.

lioк (сyпpy)кества) пoказав lваlt Бpюxoвецький, який перший з yкРа-
iнських гетьманiв y 1665 p. пoiхав дo Мoскви <пoбaчllти пpесвiтлi oнi
гUсуllаpя). 3ас.ltiплений цаpськимt| пoqестяIr.lи, вiн пpийняв титyл бo-
яPина, oДPy)киBся з lr'oскoвкoю ,[l.аpiею - далекolo poдичкoю цаpя, а
,Й тat<у <нагoрoдy) пiдписав нoвий дoгoвip '  яким.щe бiльшtс обме-
жив t lpавa Укpаiни. Бpюхoвецький пoгoдився на пoстiй в укрit i t tських
мiстаx за.llог lloскoвськиx вiйськ. Усi пoд'aтки, якi плати.lttl мitttпttи i
ссл't l l} l .  мal lи пеpейти дo царськoгo скарбy.
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nеpехod э!сuTеле.|,t u3 lvlалopocсuiicKuх еopodoв в Bелulсo.
pocсiЙclсuе еopodы uяeTu.

И Гет.ltан, u Стаptuuна, u все вoticкo За,nopoэrcскoе
сeЙ Их Bелuкuх ГocgdаpеЙ' Их ltаpcrcаеo Пpecвeтлaeo
Bелuчества, Уrcaз u ulвoле'|uе npuнялu u oбещалucь codеp.
эrcа,ть твеpdo> | .

oтже' y шiй настинi стaттi  lg <KoлoмацЬких статей>
кoнстатy €тЬся, Щo iснуе oкpeмo Укpаiнськa Д.еpх<ава пi.п.

ЛoвЛeнo виMoгy, Щoб на майбyтнс Укpаiнська i  Мoскoв-
сЬка деpх(аBи злиЛися B €диtly саMoдеp)l(аB}ly цаpсЬкy
деpх(авy. Hа пoчаткаx цЬoмy пoвинен тaкo)l(  спpияти
вiльний пеpехiд i  пpoх<ивання yкpаТнцiв на тepитopi i  Мoс.
кoвськoi деpх(аBIr.  .Цo pечi,  <вoльньlй пеpеxoд> виpазнo
пеpегyкy €ться з <пpoзopими кopдot lами>, iн iцiатopoм
|снyBа}|ня яких тaкoж вистyпила нинi Poсiя.

[ля oб'елнання oбoх наpo.п. iв i  якнайшвидшoi асимi-
ляшi i  yкpаiншiв запpoпoнoBанo бyлo зaстoсoвyвaти змi..  ш.анi шлюби. Ha.гoлoшlyвалoся, щo <кpепкoмy сoгЛасиЮ>

наш|иx дoгмztт iв в ipи,- чита € I\ , to в I.  oг iснкa.- Ioаким.. .
навiв на l rиx (yкpаiнцiв.- B. Л.) Цiлий пoгpoм> 2.

У ли-стi  , t t t l  аpхiмандpита Kисвo.Печеpськoi Лавpи Bаp.
Лaa|la Ясиttсt 'кt lгt l  t lатpiаpх Мoскoвський Ioаким y l689 p.
3винyItаl|у l} i l I|  J|; l l r l )y l ] 'гorvty, l l lo BoHа B|4Д\aBaЛa книги
<без l lpс/[вl l [)}|, l . t|J l l l l l () l . ()  разpcl l l rния oт Патpиаpха и сoдеp-
жаЩия ер(.,1.иl|( l( .кия N.|||с||ия. I l<l l l r lвoлy IвILaHИя пеpвoй
части Iииl l( ' i i  /[имl l r .1 lия'  Иr l i tким l l ( .сь l\ , tа сypoвo oсy) l(дае1'
бpатию J l i l || l ) tD| :} l l  1.(),  l l , l ' () , ' ,г i l  кt lнt ' ; , t  бьtла издаHа 6ез его
пo3вoЛеl i[t ' I .  l |;r  бy/1yI l t( .( .  I l i l1.рl|;r1lх тpебoвал, чтoбы все
,  Истoчники Мi lJ l()|) l)( .( ' I l j i ( ' t( l l l i  t tr . t l l ; l t t t t ' I  l '

Якoвлiв .4. Ук1l:r i l r t ' t ,к() м|) l 'к(|||t ' | .|(| /U) l l )|| l)|)| l
Bаprпава, l934'  (  ,  t: , i i  | ,] .|

,  
Оr iснкo /.  Мoва укlI i l t l I l ' | , l{ l I  f lу. l | i t  I trtrt .  мt lI l t tк l

1649-1687.- C. 318;
ш ХVII-ХVIII вiкаx.__-

rцеpкви.- С. 29.

3u

Ktlиги, печатaемьlя в лaBpe, пpeдBаpителЬнo пpисыЛаЛ}IсЬ

к нeмY дЛя paссмoтpeния:
' ni вnpedь бы вaп 

'сaвoвы 'снuеu, 
лaлы ltлu веtlu*uя,

'+oвo 
coцu'|eнныя cлaчuTcя nецoTaTu, nepвee к на'|, cвя-

в листi ,  3oкpeма, зазнaчиB:
<Пeцaтаныя лuTgpеuu в малgю TеTpadb в вtlшeЛ Tаl|o

Kueвonеaepc'сolu 
'.oнacTыpе' 'сoTopыя 

u a наc зde oбявu-
tutlcя, в 

'|ltrх 'rce 
Лнoeoе неcoелaше в peцeнuях u чu'{aх

o6pетecя, u нe ToKJto зdе neчaтaннblл' npeilсОe лuтg.peuям,
t|o u ваIauil npеilсilнu.l4 нenocлedoвaTелbtlo еcT,ь' K ceмa
блаeoчecтuвых t|,аItluх вeлuKuх eocgdapeЙ цapeii в ,|ынe|a-
нuя лeTа в callodеpctсавcToe uЛян u нauleя ilep'{ocTu u no
cTавponuеuu бJlaeocлoaенItя нe нoneцаTaеTe, padu чeеo
ttеu\веcTt|o. А тaкo бы неnoОoбtlлo TвopuTu,' 3o'1е еще u

'  Apхив Югo-3ападнoй Poссии.- K., l872.- Ч. l .  т. 5.- с 284.
, Цит. за: Баеалit i  /. Е. lаpис yкpaiнськoi iстopioгpафiТ. K. ' 1923'-

т l  С.26.
3 Оеit:нксl /. Мoва yкpаiнська бyла вх<e мoвoю цepкBи (] 29.
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I

ссI'| Tbl g нас саI||oлuч||o блaеocлoвeнuя нe npuнял еcu, а
g'rce TorcЛo тtI TвouЛ веленuеtl ,снueu uзdoются, ежe вecbмa
неnpucтotiн.o u Оepзнoвеtul|o. Eщe же npedь ceеo tс ваJ|4 в
l|ot|аcTыpь _ чтoбы без веdoла |сarcoвыx цep,сoв||ых tсtluе
це nечaтaTu _ nuсaнo; u вьt, в тo.u цpе3 nuca'{uе вашe oбe-
щaeTcя. Teлcrce ca'ru noc.цoTpuTе с nPoчuм|u npеlсdнuлu
нalauЛu u вautuJl|u 

'снuесIltu 
l{ынe|uнuх вaluuх nечаT|tbl'х

лuтgpeuЙ KаKoе неcхodcтвo, а ц t|ас зde oт тoeo paзdop u
cпaщенue a .uнoеuх бывaeт>'.

Biд.пoвiдаючи нa Листa аpхiмандpнта Kиевo-Пенeр-
ськoТ лавpи Мелетiя Byяxевинa (пo пoBoд}l егo вoпpoсoв
o пеЧатанt{и к}Iиг в лaвpскoй типoгpaфииl. патpiаpх Aнд-
piан писав y 1693 p.:

cHе вoзбpaняe.x.же вa.н в тunoеpoфuu вaшей Kueвo-
nенepcкoй oбычанных кнue в чuне цeprcoв'f,oil nечaTатIl,
сnpавлuваяcя c еpечecKul||u || cлooeнcKlht|u к||uеа.t|u,
еctсе бы былo в noлblg, еще u no Toя сTpaны наpеauю. А
KoTopbtе tl't4,oTe nечсITсIтu бoлtuuя rcнuеu чuTаTелbнb|я ll
tloвoucnpавле'lt1ыя uлu 

'|oвonеpeвеdeнныя, 
u Te такoжde

dа сoeлutдaeте с dpевнu'tlu acтuн||ымu coяTых oTец rcHu-
еаt|u, в блaеoчеcтuс,oп ||аIДeм npaвoслaвuu cущuJ||u, co вся-
Kuп ucoуcTвoл, еlrce6ы нe daтu вut|bt uщgщtt.п Toя, нo в
noл?е ucTuннаro вoсToч'Iыя свяTыя цеp'све aчeнuя Tыя
da uзdaютcя u блaеoцecTuвых нaLuuх велurcuх еocgdаpеli
цаpeЙ u вeлu'сuх князеЙ, I'Ioaннa Aлeкcеeвuца, Пeтpа Aлек.
cеeвuчa, вcея вeлuкuя u xалыя u белыя Poccuu caлodеpэrc-
цeв noвелeнuе, 

'|аuleя 
лepнocTu 6лaеocлoвe'{uе o нuх dа

noлaеаеTе. Taлж,e на Tarcoвыя 
'сl,|uеu 

u 6лaеocлoве'1uе oT
нac npuпаTu u npucылaтu K нап doлэlcнo, dа вo ulвecTuu
ul|ел. pаdu o6щаё0 coелаcuя 6eз вcяклzo gсgлнeнuя u npе-

'сocлoвuя. 
И aщe котopыя к'|uеu uзdавaтucя g вac uлaт u

вcя'сuя цеpкoв'lblе зdеutнuл, нapeчuел (pocillcькoю лo-
вoю.-B Л.) u чu,|oл нынеraнuх nepeoodoв, u те 6eэ вcя-

'сoеo u3вета oluкатu 61ldут oт вaс це'|oю вeзdе, u вoтuTu 
'сMocкве бgdет неooз6paннo: aщe всIIl|uл тailo нapeчuе.u

(gкpаIнcькo'o 1nвОю.-- B. Л') u npeilсхux nеpевodoв pe-
чeнuялц uэdaватu uЛсIте, тa'сoвьLя в тaлol|I'|b|е cTpaны oT.
ngщoЙl.е, а к Mоcквe uх нe npucь|лaflте, noвeьенuя xlсе ве-
л'rKuх еocуdаpеtl цapeЙ нашuх u нauleeo Cлaеocлoвeнuя
в 

'|uх 
нe noлаааfltеl2.

Пoдiляючи к}|l{жкl{ l|8 i|oскoвськi fi yкpаiнськi, патpi.
аpх Aнщliан y такиf, спt lс iб хотlв пpимyсити Kисвo.Пенеp.

l  Aрхив Югo-3ападшrlй |)tх.t . . l l l t .  к, '  l l t7, .  Ч. l .  T. 5.- с.  359.2 Tiм же.- с. 372.

сЬкy лаBpy }Ie дpyкyвати yкpаiнських кltижoк, бo вoна
нaдтo багaтo пoстачалa iх дo Мoскви. Як бaнимo, uap
ський ypяl l  i  мoскoвсЬка цеpквa вжиBали piзнi зaхoли <пpo
тиB pаспpoстpанeния богoслyжeбныx кHиг, печaтавш},lx.
ся в вoлЬныx yкpаинскl,tх т}lпoгpaфияx, oпасaясЬ yщеpба
праBoс.лaBиЮ oт наплиBа lo)|{'{opyсскиx и3дaний, с мест-
ныil|и oтлl{Чltяl,lи, в pавнoй мeре 

'Ipeдставлявши}IrtсяМoскoвскOtly дyхoвeнст8y еpесЬю,- кaсалисЬ ли oни ме.
лoчей uеpкoвнoй oбpяДнoсти' Bытекa,'rи ли l{3 pацt{Oнaлис.
тиЧeских или кaтoЛl.tческих тен.ценций мaлopyсскt{x бoгo-
слoBoB. Пеpвая цензypа в Poссии была, TaKим oбpазoм,
зaBeдeна спeциaЛЬнo дЛя и3дa}Iий мaлopyсскoй печaти,
нo пoкa тoлькo пo oтl{oll lению к сoдеpжaнию этl{x из.
даний и чистo на peЛигиoзнoй пoчвe. Bпpoнем, B этv пopy
пpаBящие сфеpы oбpaЩа.пи BI{имaнI{е tlа тo, чтoбы в Ма.
лopoссии сBящeнники прoизнoсl{ли мoлитвы (гoJtoсolt{>,
свoйственным poссийскoмy наpению> .

oтжe, вже тoдi Мoсква Bвax(ала: якlцo B Укpаiнi бy.
дyть дoтpи!it}:BaтисЬ свoix нaцio|{алЬI{их oсoбливoстeй,-
Укpaiнy че вдасться мiцно i навiчнo пpиB'язaти дo tloскoв-
сЬкoгo сiД.па. Тoмy Мoскoвiя не мoгла змllpитl{ся з вIlсo
киi.l нa тoй час piвнем oсвiти та нayки в Укpaiнi, нaцio.
наЛЬltиlt{ духott' кyЛЬтypи, мoвн, пoбyтy, сyспiльниx вiднo-
с t,l}l.

l Oбъ rrтмене стеснений маЛopyсскагo пeчатнoгo сJroBа.- Cпб, l9()Гl. -
с. 29.
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(,lloBЕЛoсЬ 3AпитЬ 3 rvroскoBсЬKor чAШI
IvroскoBсЬкy oтPyтy!D

Експансiю poсiйськoгo абсoлютизмy в УкpаТнi oсoбли-
вo гoстpo пoчaли вiднyвати з пpихoдoшr дo влaди Петpa I,
який виpitшllв нa6лизllти Poсiю л.o €вpoпи. 3a pефopмa.
тopсЬкy дiяльнiсть йoгo висoкo oцiнюють в PoсiТ, забyваю.
Чи. пpи цЬoмy пpo BаpвapсЬкl мeтoди' за дoпoмoгoю яких
Bт|люваЛися B }l{иття всi нoвoвведенtlя. Шoвiнiстичнi iм-
пеpськi iстopики вoлiють tIе згaдyвати пpo числен-нi люд.
ськi )кеpтви' яK|||'l|v1 сyпpoвoдх(yвалoся <пpopyбyвання
вiкна в €вpoпy>. Tим пaче, замoвчyють poсiйськy iмпеpi-
алiстиннy х<opтoкiсть Щoдo Укpаiни.

Мiф пpo пoлiтиннy мyлpiсть i лoбpoнинствo Петpа I
для Poсiйськoi iмпеpiТ тpивалий чaс насaд)I(yBaвся i  в
yкpаiнськiй iстopioгpафii. Лише тепеp пoчaли вi,Ц.кpитo
пoсltЛатися Ha дyll'кy видатнoгo мислителя Iванa Фpaнка,
який oб'ективнo BiдзнaЧаB, ulo <...залlicть odнoеo вircна,
кoтpe-di Петpo npopцбав в eвpong' вiн noзатuкaв тi вiк-
на в eвpong' кoтpi nepеd нuм бgлu g нac на Bкpаtнi' I rcoлu
чеpе3 Te a наc на Bкpаiнi cTалo елgхo i теIt|нo, вci нaЙлin-
uli наlui cшлu Йtллu в цеI|Tpалbнe вircнo i dgcuлucя i нudiлu
в нi.lt, noвepTа'oчu cвoю npацlo на cлцcrcбg не cвo.t|g, tz цg-
xroi|a наpodoвu. TаЙ nodgмaЙ.uo вnpoaiм, щo Tаtсoеo ве-
лuKoеo збgdцвав i gбезnенuв Петpo? 36gdував i цбeзneнuв
noneped цceeo Tgю велuчelнg цeнтpалiзoвaнg 

'|аltlutlgdеpжaвнg, KoTpa вid eeo ча,ciв nodвiЙнoю ваeoю i nodвiЙ-
ttu.t| енеTo.t4 нaляeлсI на Pocito i на Уrcpаiнц. A rciльrco тo
doбpa, кiлькo 

'сpoвu 
noTpаTuлocь' щoб gбeзneuuтu i ут-

веpduтu TаKg цяцю, щ06 npudgсuтu нa вciх oкpatнах
oсTаtllсu с,oлbнoeo nаpтiкgляpiэllg, вoлbнoeo наpodнoeo
dgха!> |

Щoб iзoлювaти' знl{щити УкpаТнy, пpийнятними Bвa.
жаЛися бyль-якi мeтoди. Петpo I пpoлoвx<yBаB в)t(е на-
лежl{0 випpoбyвaнy пoлiтикy свoгo батькa _. нaмагaвся

'  Фpанко / Хутopна пoезiя П, A.
С 27|

Kулiшa //
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пеpесBаpt{ти кoзацькy стapшинy iз наpo.п.ними масaми, i  це
йoмy лoбpe Bдавалoся. Aле щоб oстaтoчt{o злalvtaти oсl{o-
ви vкpаiнськoТ деpx<авнoстi, тpеба бyлo oслабиTи' знrt.
щити жиTтсвo.сильнi (два eлеIt, lеl lт}t: BoлЬoBий та iнтелек.
тyальний> !.  Такi  пepедylrroBи скла.цалнся, i  uаpський
уpяд lх Bикopl{стаB.

Koли y 1700 p. вибyхнyла велика Пiвнiчна вiйнa за
вoлoдiння узбepехtx<ям Балтiйськoгo ilоpя-l цаp Bl{сyнyв
пеpед yкpaТнuями ненyвaнi paнiше в}lмoги Кoзаки впepше
пoвиннi бyлн вoюватrt BикJtюч}to за iнтepеси PoсiТ. Рiк y
piк iхнi 3агo}lи IIoBеpтaлися з пiвнoчi, 3а3нaвши Bтpат, щo
сягали 50' 60 i нaвiть 70/o c*пaлy,. КoзaЦьке вiйськo
чaстo вl.lкopистoвyBaли як гаpматIlе м'ясo. Кoзаки пo-
стiйнo laзHaaaлИ всiлякнх oбpаз вiл poсiйських Bo€tlа-
чальнllкiв. .[,охoл.илo до тoгo, шo poсtйськi сoлдати навiть
стягl{yли з кollя наказtloгo гетЬмaнa ,.lмитpа Гopленка i
малo нe пoбили йoгo.

Кoзaкiв i  yкpaiнських селяH змyulyвaли йти на фop-
теннi poбoти. Пpи бyлoвi пeяерськoТ фopтeui в Киевi <цi.
Ле Лiтo 1706 p. кoзаl(и мyсили tloсити 3eмлю. i с.пyхaтн
нaкaзiв мoскалiв, якi ix ганьбили. били, вiлpiзyвaли iм
вyха i пoвoдилисЬ iз ними нe як iз сoюз}IикаIuи, а як i3 pа-
бaми. Ще й на }Iещaстя пpийшлa пoсyха. Бpакyвалo po.
бoчих pyк'. пtrля лeжaли неoбpoбленi, збiх<x<я висихалo, а
мoскoвськi вoяк}l тepoризyвали селa) 3, Тисячi й тисячi
yкpаТнцiв y нeймoвipнo Ba}ккt iх yмoваx пpацюBaли на бy
дiвництвi Петеpбypгa, знaч}Iа частина яKиx.чepeз хBo-
poби i кaтopж}Iy poбoтy нaвiчнo 3лягла в бoлoтax. P. Iвaн.
чеt|кo 3а3нача€, щo (на кoпанltяx каналiв нa Лад.oзi за-
г}t}lyлo 30 вiдсoткiв кoзакiв. 3а iншимн д.аtlиIt{и _ двi тpе.
тини' a. L[apський ypяд цiлeспpямoванo з}|екpoвлювaв
yкpаТнське пoспiльствo, ftищив йoг<r вiйськoвi сили. кo-
зацтвo.

Heймoвipнo хtopстoкi peпpесiТ llpoйняли >каxoм Ук-
pаiну пiсля 'гoгo, як гeтьi'raн I. Мазепa з дoпoмoгoю швед-
сЬкoгo кopo.пя Кapлa xII спpoбyвав Bt|pпaтu yкpaiн.
ськиfi }lаpoд 3 мoскoвсЬкoгo pабства. Фpаншyзькшй пoсoл
дoпoвiдав v Паpиж: <Мoскoвський гeнеpaл Меншикoв
пpинiс на Укpаiшy всi стpахiття пoмстtt тa вiйни. Bсiх

пpиятелiв jVlазепи безчеснo катoBанo. УкpаТна заЛита
кpoв'p, зpyйнoвана гpабyнками й виявляе скpiзь стpаш}ly
каpтинy ваpваpства пеpемох<шiв> .. Лише в гетьманськiй
стoлицi Батypинi виpiзанo вiд 6000 дo l5000 (за piзними
джеpела[t.tи) мешканцiв, як (накa3yють нелюд.ськi зви-
чai мoскалiв> У тpaвнi l709 p. poсiйськi вiйськa злoбyли i
зpyйнували Чopтoмлиuьку Ciн, якa lсHувaла пo}lад. стo.
лiття. Bopoги 3}|есЛавили навiть гpoбниuю давнix oтама.
нiв i  забpали гаpЬraти, деpжавний скapб i  пpапоpи

Петpo I стpашеннo зpaлiв, пo.{yвши новиl{y пpo зpyй.
нyвання Ciчi ,  i  пl , lсав дo }1еншикoва: сМн пpийнялtl  з ве-
Ликoю pалiстю звiсткy, щo ви злoбyли цe пpoкляTе мiсце,
джеpелсl Bсяl(oгo лиxa t нaдl i  наших вopoгiв>. Пpи uьoмy
пoвiдoмляв Геt lеpалa Aпpаскiна, (щo пoЛкoвник Якoвлсв
заволoдiв цим клятl lМ кyблoм t виpiзав yсю нaBoлoч. Tим
pобoм ми BиtlиЩили oстаннiй пень Мазепинt.lгt-l poлy i з
цiс i  нагoДи ск"TадaЮ вам пoбахtаHня> z. Тiльки аpхiви i
хpoнiка т iс i  дoби зберeгли пoДPoбицi BаpBapсЬких мyк,
якi  вига,u.yваJ-rа садистсЬка yяBа Петpа I.

Зpазy пiсля пeрeмoги нaIL шBедами й укpаiнuями
MoскoBський шаp Петpо l <r.yт )l(е Hа пoлi бoю y свoiм на.
метi  написав пoлiтичний тестамент> o, текст якoгo бyло
знайдeнo вПеpше у |754 poui y фpаншyзькt{x диплolvrатич.
них аpхiвах. Cвoiм tIасTJiпникаl l l  Hа i l roскoвсЬкoмy пре-
стoлi Петpо l  дав такi  поpади:

<I. Ilepэrcатu poсiticькuЙ наpid g cтанi бeзnepepuвнoT
вitiнu' aбu нe dатu geаснутu вouoвнuчoilg заnалoвi poсiti-
сbкoеo ?tсoвняpcTва. BidnoчuнoЁ dаватu тiлькu dля тoеo,
щoбu noлinшuтu dеpэtсавнi фiнанcu, скpinuтu apмiю i вuб-
paтu вuеidt|у хвuлю dля нanаdg' B тoй cnociб poбuтu,
абu мup слgxtсuв вiйнi, а вitiна мupoвi i тo вcе в iнтеpeci na-
шupення Jreilс i do6po6gт.g Poсit.

2. Пpu кoэtснiй наеodi вcтpяваTu g cnpaвu сnponеЙ-
сёlсuх depжав ocaблuвo эrc Iliпецчut|u, 

'сoTpа 
тuл 6iльulg i

безnocеpеdню лaae ваeg, чuJ.| do нet бiльшe нaблuтuтucя.
3. Poзdiлuтu Пoльщg, niddеpэrcgючu в нiЙ внgтpiulнi

тaъoлoT|| та nocтitiнi cваpкu Bельмoэtс зdoбgвaтu coбi
ЗoлoTo,1; diлатu на coймtt, dеluopалiзgючu tх' щoбu матu
вtiлuв на вuбopu кopoлiв' Bвестu в Пoльщg pociЙське

' |-[ит. за: Cеpеitiнцк 8. Koгo зpадиB гетьмаlt Мазепа.- K., l99l
с 59., I-{ит. зlr: Бopщак Iлькo, |v|apтель Pене.-- 3гад. пpаця.__. с. l3(): '  I lt lл't 'сtt lcць' Заl loвiт Петpa.Пеpшloro l/ Лiтеpaтypнo-наукoв.tй ;(о/lа
ток <I.lовtlгt. l  часy)._. l938.- l l  липIiя.
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вiiicькo.i depcrcатu doтu, noкu TpаnuTьcя наеodа laлuuluTu
tioеo тал на завэrcdu.

лямu pid npoтe-кцii, яка бgdе nideoтoвкoю do маЙбцтньoеo
nанaвання нad нuмu.

нане, Чopне Й Балтitiсьlсе t|,l,opя nid oxopoнoю 'ttаluuх кopaб-
лiв, oт тodi тpеба dцэю^e noтас.мtlo таnponoнgвсITu lсoэlснoJ|4g
loKpеl||а ноnеpеd- gpяOoвi веpcaльсbKoмa, a noтiл уpяdodi
вroенсb|toJ|4g' nodiлuтtt 3 ttuм влаdц наd cвiтo.tt. Як oduн iз
нuх п1luut'lс npono\uцito, tцo сTaHeTbся з nевнiстю, Koлu
nidлесl'ttl 'u iх сtлбiцii Й самoлюбcтвц, тodi вutсopuсTaTu
tioеo нu l,е, щсlбu тнllщuтu dptttoеo. Пoтiл знuщuiu ti тo-
?o, щo лlltl l l l ,I ' l '( ' l t1 6tlpo,rьбi, :tк,oi вuслid не nidляeатuме

oбpgшuться на Hiмeчцuнц зi cвoiл вiЙcькoм, щo tioеo npu-
zoTgr 3аpання. B тoй Jrсе цаc dвi cuльнi фльoтu вupцшаTb,
odнa з АpхaнeельcbKoеo nopTу, а Оpуeа з Aзoвcькaeo мo-
pя. Ti фльoтu 6gdцть наepцlceнi aзiЙcькuлu opdаlсu, oхo-
potdяTu эr iх бg0цть вoеннi фльoтu Чopнoеo Й БалтiЙськoеo
мopя. Пocgвaюцucь CеpeОземнu'т мopеl| i oкеанoм тi opdu
lаллюTb Фpанцiю з odнoeo бoку, Iliмeццuнg - з Оpgеoеo.
A як тi dвi кpaiнu бgdgть nepе'|oilсe'лi, тo peшта €вponu
nidе nid яpjt|o лееKo i бeз сnpoтuвц.

B тoЙ'cnociб Ji|oxtсна Й налеэtсuть niОбuтa €вponц!... I

Пеpeмoгa над шBeдaми й yкpаiнцями мoскoвсЬкoгo
uаpя пiд Пoлтaвoю на дoвгi вiки вплинyЛа нa дoЛЮ yк.
pаiни. Cлiд пiдкpесл|1TL1, шo y тoй Чaс нa каpтах €вpoпи
зеIltЛя pyсинiв.yкpaiнцiв I{a3иBаЛaся Pyсь абo Укpаiна,
Piдrцe - Kpаiнa кoзакiв. МoскoвЩинa o.ц.нoзнaЧнo }lа3и-
BаЛася Мoскoвiею. I лише у |7|3 p., пiсля tIасилЬ}Ioгo
пoгЛиI{анI{я Pyси-Укpаiни, бах<аючи <пеpебpaти> нa себе
пpестих(нy tIазBy, Петpo I зoбoв'язaв yсiх свoiх пoслiв у
€вpопi пpoвести lUиpoкoмасштабнy poз'яс}lювалЬнy po.
бoтy, пiдкpесЛиBши, ltlo (Bo Bсex газетах печатают гo.
сyдapствo наше МoскoBсK}tм...  Извoльте y сeбя сие пере-
стеpечЬ, чтoбьt печaтaЛи Poссийским>,.

Tак тpaлишiйна для €вpoпи iVloскoвiя з вoлi загаpбника
Пeтpа I стала Poсiсю. .Ц'ля тогo, Щoб пoстати пеpeд свiтoм
пpoгpесиBним дiячем, Петpo l  пiсля Пoлтавськoi битви
кyпyBаB y €вpoпi жуpналiст iв i  нaказувaв, aби т i  висвiт-
люBали .ц. iяльнiсть Мaзeпи та iстopiю Укpаiни з йoгo,
Петpoвoгo, пoглядy...  I пoтiм оте ПетpOве бaнення пpo-
I{икЛo l{е лише в х<ypналiсTикy, а й стало oсHoBoЮ t lаyки,
якщo i i  lvtoжHа TaкoЮ на3Bати. " ' .Boнo стaЛo oснoвoю i
гt ,rистецтва - в lзЬI! ' lмo, напpикЛaд, пyшкiнськy <Пoлтавy>.

Пpo iстopичHy спpаBедливiсть бopoтьби 3a не3аЛеж-
HlстЬ вlд lt.toскoвсЬкoгo ре)киrvly, якll i l oблypив yкpаiнсь.
кий наpo.п.,  йдеться y <iVlaнiфестi  Пилипа opлика (4 квiт-
ня |7|2 p.) дo iнoземних деpжаB:

к...Bciм вido'нo, щo безcмеpтнoi nам'ятi найяcнitцuЙ
ееTь.мaн Бoеdан XмельнuцькuЙ влtl,снoю вoлею, не бувutu
нiкuм do тoеo npuмaшенuЙ, npuхuлuв pgcькuti нapod i кo-
lацbKa нацiю Мoскoвськiй iмnеpii. I, цклаdаючu apoчl]сTу
цeodg, I|ocKoвcbKuй цаp Олeксiй МuхаЙлoвuч KляТвoю
npuсяeнgв вiннo oхopoнятu nid свoeю npoтекцiсю KoтaцbKa

'  l l tп l 'овt l tуь 3апoвiт Пeтpа Пеpпroro l l  ЛiтеpaTyрно.}raукoвий /цl l t :r-
' I ' t lк qI l t l l t t lг<l Часy>.- l938.- l  l  липня.

,  ,Vщlt i i t t t , t1t '  ()  Bьrбoрьr пpихoДят и yxoдят'  нo Мы oстaемся (]; l l l t t t l  к
l)yсски|vl  t l  Укрitине l l  Hapoднa га3ета.- l994 - Квi  гt ' l l l '  .N'g lГt
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цaцiю i pgcькuii наpod. Bciл вiОoпo, щo rlo слеpтi 6лаcrcен-
нoi naл,ятi наiiслaвнituoeo zPTbшьсlна Бoedaна Xlleльнuць.
кoеo Moскоocb'са iлnеpiя, вdaвшucь do наli1loз.ttаiтitдuх
сnocoбiв, nopgшuлa тoKot|u та вoлbl|oстi кoэацькoi на.
цii, nidтвеpdcreнi сa.uul| Mocкoвcькulr цаpе.I|: вiн хoтiв
oбepнgтu у pабcтвo oiльнuЙ нapod pgськuЙ.

Bciл вidoлo, щo Пeтpo' цаp Moскoвcькuti-, npaeнaв
nеpеTaopuTu вiль|1ux Ko^a'сiв |||l pееgляpнц аpлiю, i nopцulu-
тu нашi lакoнu Tu вoль,locri, i навiть вuegбuтu нtlзавlsdu
Biiiсьtсo 3anopoзьке. Todi 6лажeннoi nа,у,qтi наЙяcнiuluil
еетb.ilaн loaн N|aзenа, з намipo'tl o6opoнuтu npавa cвoet
Biтчuзнu тa збepeeтu Biticькo 3unopoзьке, gвitiuloв nid
npoтекцito наЙяcнitдoеo lсopoля Швеdcьrcoеo. Biн a ц|'oJt|g
нacлidцвав npuклad свoеo nonеpеdнuка, блаэrceннoi nам'ятi
ееTbJ||а'|а Бoedaна X.мельнuцьKoеo, якuti gK.лав iз наЙяснi-
utul}| Iсopoлел Швеdсьrcuлс Kаpлoм уzod\l та вiйcькoвuti
coюз зapаОu вuтвoлeння Biтчuэнu вid noлoськoёo ЯpI||а, щО
вid ньoeo теpniв тodi нapoО pцськuti.

Koэацькa нацiя вid фатальнoi Пoлтaвcькoi бuтвu стo-
ене nid тupаryiaнuм яp.t|o]|| Мocквu i lсаdaс o0нoеo -- no-
вPptIgTu сoбi вoлю.

Пicля cлеpтi в Бeнdеpах 6лаэreннoi rtал,ятi dеTbJуtсIt|а
!вана Mазenu rcolaцbKr вiЙськo мuлicтю Бolсoю та nid
oniкoю наЙяcнiшoeo Kopotlя Швеdcькoеo стapodавнiм
твuча€J|| oбpалo .l4енe floвu.t| еeTbл|анoI|. У цю заеpoтлuвц
ЛuTb, nonpu наtiтяctсцi oбcтaвuнtt, я Оав зеodg взятu нa
cебе цю вeлuчетt|lj cnpавg _ з noмiчцю Бoэroю вoлodа-
puтu заdля еpoлadcькuх tнтеpеcia нaшoi кoханoi Biтчuзнu,
Bit\ськa 3anopoзькoro Tа вciе,t Укpаiнu. Pазoм 3 IuJa я
npuiiняв це 3ва||ня лu.aе 3а тiri gлoau, щo наtiяснiшuЙ
lсopoлb Ш веdcьrculi dаe зanевнення lсoЗацbкiЙ нацii oбcтoю-
ватu ii npaва neped ЛoскoвuTаl'|u; i заpа,1u цiei метu наiI-
яcнitlluii кopoль Ш веdськuii nidтвеpluв gpoчuсTu.u dunлo-
ilolr, щo вiн нe cклаde збpoю i нe noчнe жodнuх nеpееoвo-
piв i:t Мoскoвieю, не вt{лючuвulu do нuх iнтеpесiв кoзаць.
кoI нацit.

Пpoте анi npаeнення наtдi, aнi pевнicть do нашoi кa-
ханoi Bi'тчuзнu нe ЗЛuсuлu наc уdaтucя do diЙ, сgnpoTuв-

'|llx 
llаurotу o|5oв'я:lкg. I, ltкс.t xpucTuя,|ськц нaцiю' велuкuti

Boлodаp злiцнuсl 
'|uс 

Upl.,чuстoю geodoю, у'славltlu 3 наl|u
сoю3; ця цеoda тцкa noчеcна tI вuеidна dля хpucTuя|r-
cькol нaцii, щtl мiнiст1tu Поpтu, зu ixнiл твеpdcrcення,a,
не 3,7aхoаять nсldi6нo,'о npuклаdtJ в свoIх icтopuннuх ан.
нaлах.

PIoеo вuсoкit:ть :ltlt|tttн|.t, нaп, що tlе nланцr нi завoю.
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ватu, aнi вlсl|ючuTu Укpаiнg do свoet iлnepii, а npаенe вiО-
lьoвuTu цю depэrcавg зеidнo з tt кoлшtllнi.tl цcтporм, 3 Tu'|,
щoб вidеopoduтu oттoланcьrcц iлnepiю вid Оеpcюавu цtlpя
Мocкoвськoеo, noтaяrc tхнe блuзькe cцcidcTвo cTae npu.
чuнoю вeлuкuх i кpuвавuх вitiн: такuл цu|^ot't, яKщo на
nepuluЙ noеляd мu вuеляdаeмo npuбiчнuкaмu oTToI1а|I-
cb'сuх cuл, i3 цboeo нe мacuTb вunлuваTu, нi6u лu т'rdна-
лllcя 3 Tap0аl||u зQdля \вo'oвtlння хpucTuя'|; iaeтьcя лuшe
npo oaircцвaння цаcg, rcoлu 

'.u 
zlt|oxrceЛo oчolluTu вcю Ko.

тaцьKg аpмiю' абu з noмiччю Бolcoю тpgduтucя lаpаdu
вuтвoлеt|ня нaшoi Biтчuзнu вid яpла, niО яrcuм вoна сToене
вcrce cтiлькu poкiв.

Мu не J|'oxrсе'to 
'|етвop,gшl|o 

duвuтucь на cтpaжdання
наulot rcoханoi Biтчuзнu, бaцuтu nopgшeння ii npao эа
cтiльrcollа ngнкTa''u. IvIu не буdeмo Оiятu, Kеpgюцucь no-
ч7TTяI| noмсTll' a навnaкu, зеidнo iз cnpaвedлuвicтю Tа npa-
вo'|, щo doзвoляe KoJtс|toЛg бopoнuтu cвoю влacнa cnpавa
Ta cвoю влаcнa метg. II,uм саt|иu'| oзнаttлgeмo, щo t|а нaс
|7е леx|сuTb вuнa 3а люdcькg tсpoв, яtса 

'toilсe 
npoлuTucя.

Пpu цьoмg, абu dатu 3t|аTI1, щo ilu нe зpiка,с.ttocь Оoбpuх
oбtlв'язкiв хpuсTuя||cькuх вoлodаpiв, oбglloвлeнo g cтaттi
нuutoi уеodu 3 

'сopoлeil 
lllвeОcьrcuм' щo, Koлu з noмiччю

Б<lэlt:oю кolацblса нaцiя бgde вidнoвлeна g cвoiх npавах,
не бgdе наtцoi вidмoвu щodo nocеpеdнuцтва бeзcтopa,н-
нiх depжав ц cnpавi acTавлeння rcopdoнiв тa cnpавedлuвo.
,?o po3в'я3aння iнuluх npoблeл, яrcщo такi вu'tuslьgTb.

I!аpeulтi, якuм бu не бgв gcniх нaшot cnpавu, i якoю б
не бцлa doля збpot, щo ii, eaОаю, llu no cnpавеdлuвocтi
I|а|!сuл|o nidнятu, poзpаdoю нам бgОe Te, щo мu тpgduлucя,
|'аxl|:ачlt саJ'|ltl|l эtCuттям наIltul|' заpаdu cлавu тa кopucтi
нашoi rcoханoi Biтчuзнu, a Tаrco?ю звicтgвалu всill беэ-
сl'оpoннiм oсoбaм npaвОTa наutuх на.мipiв та cnpaвеdлu-
вiсть li,toтuвiв, якi cnoнgKaлu нac 0o dii> '.

[{аблих<аючи Poсiю дo €Bpoпи, аpистoкpaтiя мoскoв-
ських зaвoйoвникiв зaвдалa пo Укpаiнi не лицIe фiзиннoгo
Уllаpy, не тiльки сMеpтелЬI{o пiдтяла вoльoвий елемент
llаptrдItoi свoбoди, а й безпoсеpеll.l{Ьo спpиЧинилaсЬ дo
l lиl l lснHя наyкoвoi елiти, iнтeлектyалЬних сил, якi твopи.
ли укpаiнську наЦiю, i i  мoвний, кyльтypний, ,Ц.yховний
свiт.

()дним iз спoсoбiв iнтелектyaлЬнoгo пoгpабyвання
Укp;t iни бyв такий: Пeтpo l  нaпoлiг y l709 p. нa скopoненнi
lI l tсЛ;l  y.{I l iв Kи €Bo.Мoгилянськoi aкадемi i  з 2000 дo l6l  i

.  l  t lLttх '  Уt. i ; l : r i l l l t  l99l .-  29 листoп.



3L{yсив кpaщi пpoсBiтницЬкi сили пеpебpатl{ся 3 Kи €ва
.ц,o /v loскBи. Пpoтягoм l70l-|762 pp. дo мoсквl l  виiхалo
95 викладанiв i  стyл.ентiв Kисвo-Мoгилянськoi академi i .
Cерeл численнoi аpмi i  кyльтypних i  цеpкoвниx дiячiв, яких
з Укpаiни забpали дo PoсiТ, були lнoкeнтiй Г iзель, lоaн-
никiй Галятoвський, Лaзap Баpанoвиu, f lмитp<l Poстoв.
ський (Tyпталo), Стeфан Явopський, Гавpиiл Бyжин-
ський, Феoфан Пpoкoпoвин, €п iфанiй Cлавинецький,
Apсенiй Cатанoвський, Cимеoн Пoлoцький та iн. Bсi  вo.
ни вlдlгpaBаЛи чи }lе гoЛoвнy poЛЬ y poзвиткy кyлЬтyр.
нoгo й дyхoBнoгo )I(иття Рoсiйськoi деp)l(аBи.

<УкpаТншi.пpинесли з сoбoю BсЮ сBoЮ веЛикy кyЛьтy.
py, i  вплив oдбився на Мoсквi нa BсЬolv 'y життi .  Biн oд.
бився на бyлiвлi ,  }|а t\ , tаЛюBаннi,  на oдежi,  на спiвах, на
мyзицi,  на 3вичItах, на пpавi,  на лiтеpатypi iнавiть на сa-
мiй мoскoвськiй мoвi.  Bсе х<иття склaдaлoся тoдl тaк, Щo
стаBаЛo не MoжлиBиM пpoх(ити без yкpаiнця. Bсяких pе.
месникiв дoстаBaЛи з Укpaiни; дo Nloскви iздили нашi
кoвалi,  гoннаpi,  шaпoшники, каpетHики, шевцi,  t\ , tас, ' loBа-
pи, шeвшi pyкаBицЬ. селiтpoваpи, 3Лoтники, кахляpi i  т.  п. .
бyв oкpeмий Р"д в Мoсквi ,  tцo пpoзиBаBся пoЛЬсЬкиIl l
(нас нaстo в l loсквi  пpoзиваЛи пoлякaми)>l.

3авдяки yкpaiнськиtи вчeHиМ .I lo Мoскви наД. iйшли
пеprшi пpашi з гpаI\, lатики слoB'янсЬкoi мoви, сЛoBHики,
iсториннi тBopи тa iншi зpазKи лiтеpатypи. } loсквa кopl lс-
тyваЛася кl{и)I(кaми, щo ПoбaЧиЛи свiт в укpаiнських ДPУ-
кapнях'  Hизка дiячiв тoгoчаснoi лiтеpатypи в Мoсквi ,
пpoвiдникiв Петpoвих pефоpм, ПOхoдила з Укpаiни або
вихoвyвалася пiд впЛиBoм <киiвськoi шкiльнoi l{аyKи>.
Hапpик.па.u.,  Стефaн Явopський сTaB lv lитpot loлитoM Pя.
3ансЬкигv|, <мiсцеблюститeлeм> патpiapшoгo пpeстoa]}.
Пpези.це}lтoм Святiйшoгo Cинo.п.y; pектoP Kиiвськoi aка.
демi i  Феoфан ПpoкoпoвиЧ - 3астyпникoМ пpезидеHта
святiйшoгo Cинoдy i  автopoм <,[I.yxoвнoгo Pегламентy> -
тpактa,гу, ul() y:)а}io}|иB владy цapя над цepквoю. Biн бyв
тaкoж аI lт()рoM й i t tшoгo тpактaтy _ <Пpавдa вoЛtl  t\{o.
нapulейl '  який с ' t .ав св<rеpiлним статyтo14 poсiйськoгo сa-
Il{o]lеpжа t)с'гIra.

3а Даttими K'  [}.  Хар, ' rаI\,rпoвl lЧа, iз |27 аpхiеpeiв, якi  в
l700- l762 рl lк i rх r lб i i iма. lIи poсiйськi  кафедpи, бyлo 70 yк-
pаiншiв, 47 pt lс iяtt ,  т1lt lс грt 'к i l r .  Tрtr €  pyмyнiв, лвoе сербiв
i  двoс гpузиtI z.  [J lIх i l t r t i  : l  Ук1lа iни майже не пosepта.; l l . tся

,  Оеiснкo 1. Укpаt lrсt ,к;r кYJl l I lv|) lI
Е 

.Ц.ив.: СepеiЙиgк / l  Кtr l r l  :|| l l | ,/ l l I l l
к .  l{) l t t .  с '  75-76.

| '( . l l lм i l ||  Мазепа.- С. 32.
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нa Батькiвщинy, а пoвнiстю зpoсiйщyвaлися, самi стaва.
ли pyсифiкaтopaми, i пpo ниx y)кe згaдyвaли il 3гадyютЬ,
як пpo poсiйських дiячiв.

oтх<e, B €Bpoпeзацii Мoскoвськoi дepжаBи визнaЧHy
poль вiдiгpaли пpeд.стaвники yкpаiнськoТ кyльтyри, яка
Bже il{aла в сoбi елемeнти свpoпейськoi кyльтypи i вияв.
лялa тендeнцiю дo дальшoТ eвoлюцii в цЬoмy HаIIpяIvtку'
Cаме ця oбставина сtlpиЧиt{илaся дo нapoд)ке}lня т. эB.
теopii пp9 <yкpаТнiзаuiю вeликopyськoT .п.yхoвнo?
кyлЬтypи>.. oдин з iд,еoлoгiв uiеТ <теopii>, з якoю тiсltо
пoв'язанi дoгмaти <oбшIepyсскoй кyльтypы> и (oбщеpyс-
скoгo я3ыка), кня3ь м. с. Тpyбeuький, зoкpeмa, писaB:
<...Стара BеЛикopyсЬка, lиoскoвська кyЛЬтypa в чaси царю.
Bанllя Петpa вмеpЛа; та кyЛьтyра, якa з чaсiв Пeтpа х<иве
i poзвиваеться в Poсii, с opганiнним-i бeзп.oсеpeлнiм пpo.
дoв)кеHl{ям не lt,toскoвсЬкot' а киlвсЬкol '  yKpаlt lсЬKol
кyЛЬтypи. Тaким Чиl{oм, на мех<i хVII i xVIlI ст. вiдбyлaсь
yкpаТнiзашiя веЛикopyськoТ дyхoвнoi кyльтypи. Aле pyсЬка
деpжавнiсть булa 3а свoiм пoxoд)I(ен}lяil! веЛикopyсЬ.
кoЮ, а тoмy i центp кyлЬтypи tl{yсив пepeмiститися з Ук-
pаiни y Bеликopoсiю. 3 часiв Пеipа I yкpаiнська кyль-
тypа стаЛа для PoсiТ стoличt|oю.'. Слoвoм' pyсЬка KyЛЬ-
тypа пiсляпeтpoвoгo пеpioлy е o<oбЩepyсскoй>, i для yк.
pаlнцlв вoнa не чyх{а'  а сBoя>..

Aнaлiзyюни цi <тeopeтиннi> пoстyлaти, П. Гoлyбенкo
пiдкpеслюе, щo opигiнальнiсть теopiТ Tpyбеuькoгo пoля.
га € лиlllе B тol\,lyt щo B oснoвy <oбщеpyсскoй> кyльтypи вiн
кладe yкpаiнськy кyЛЬтypy' ЯKa стaлa <oбЩepyсскoй>
внаслiдoк пеpel{есeння iТ в стoлицю i!'пеpiТ. I{e нoвa спpo.
ба oбгpyнтyвaння кyльтypнoТ спopiднeнoстi великopoсiв
i yкpaiнцiв, oскiльки (poдичaнI{я> великopoсiв 3 yкpаiн.
llями нa пiдставi 3асвo€нI{я t|азBи Pyси i пpивласнення
киiвськoi кyлЬтypнo-iстopиннoi спадщиI{и вl{явилoся нe-
ДoстaтнЬo oбгpyнтoваним i пepекol{ливим. oднак i тaка
кoнстpyкЦiя qoбщeрyсскoй> кyльтypи € [IтyчI{oю i фаль.
lUивoю. "

Teopiя сyкpаiнiзаuii> мoскoвськoi кyльтypи i пepeтвo-
pе}|t|я Тi в тaкий спoсiб на <oбщepyсскyю) кyльтypy, яKа
мас бути близькoю i для yкpaiнцiв, poзpахoвarra на тe,
tttoб вибити iдейний гpyнт i пiдстави yкpaiнськoгo tlаpoдy
. ,llиrr : 

.l'p|tзнiв M. Укpaiнa i
l l)!)2 l l  .rt,pв.

пrляхи i loлi/ / Лiт. УкpаТпа.-'

7 l lи| :| l l :  l 'о lц6енкo 11. <Укpаiнiзацiя> Мoскoвi i  y ХVII-хVI l l  стoлiг-
r ш х // l lrtрll,l1нa газета.-1992.- j\! 27.- Лнпeнь.

I l.(,!|ltо(нк!' // Там rr<е.



бyлyвати свoю деp)I(аBy' а спрямyBати йoгo твopнi.сили
нЬ poзвитoк poсiйськoi деpхtaвнoстi, ТТ кyльтypи. I{iею
та пoдiбними iмпеpськo-шoвiнiстичltl{It{и теopiями випpaв-
дoBy €тЬся yкpаiнoфoбiя в yсi часи. B iм'я poзшиpeння i
змiцнення poсiйськoi iмпеpii Петpo I шraленo зниЩyBав
заЛl{шки кoзацЬких пpaв i свoбoд, вiдкpитo BистyпaB
пpoти yкpаiнствa, xoч в oднoмy з листiв дo }1азепи виз.
нaв' щo <Hapoд yкpаТнський yмен>. Aле шapсьKo}ry Ли.
uемipствy не бyлo мех<.

Cамe.в тoй uас, як стBepд)I(yвав I. oгieнкo, кoли )l(ивa
yкpаТнська I{oва BелиKI{м стp-yмкotrl Bpивaлaся дo мoви
jliiepатypнoi, кoли пpaвoпис ]Vlелетiя CмoтpиЦькoгo Bх(е
бYв 

-на 
дoбpiй ,Д.opoзi, i бyлa пеBна нaДiя нa пpистoсyвaн.

нi йoгo дo.х<ивoi мoви, ioбтo y беpeзнi 1708 p. 3 нaкaзy
Петpa l  замiненo киpилицю нa гpa)кдaнкy' а киpилI, lцl
дo3вoленo вжиBaти лише для цеpкoвl{их ви.lI.а}lь. цe oyB
дoшкyЛЬний yлap пo poзBl{тку yкpaiнськoГo пpaвoписy,
вiн сilлoю спинив близький в)I(е .ll.o закiнчення пpoцес
пpистoсyBaнHя пpавoписy дo х<ивoТ yкpаiнськoi мoви.

щo стoяЛа на ваpтi свoго pi.Цнoгo нapoдy. Чepез тe мoс-
кoBсЬке дyхtrвсllстнtr l}имагaлo, шloб (tvtoскoвитянe были и

I-[ентpалiзацiйнi зaхoди нa <oбpусение> пoсиЛюBалисЬ.
Мoсква BИIIaЛa ypядoвi пiдpyчникir <o ПpoизнoшJении poс.
cиilcких бyкв, o }iспpавнot\,t тiх х<е yпoтpeблении, i насйль.

HL|I4 УKaз:
<<Пoнeнсе eeo ИмnеpаTopcкoмa Beлuaеcтвg ulвecTнo

gчuнuлocb, чтo в Kueвcкoii u Чepнuеoвcкoii тunoеpафuях
lснueu ne\аTaюT нecoелаcнo с велuKopoccuйcкultlu nечаT.
лIu' 

'ro 
co\ J|tнoеoю npoTuв||oсTuю к Bocтoчнoti ltеpквu, а

u.t,'я|tнo: в Чepнuеoве Учeбныe Чacocлoвьl, no эrселaнuю
pаclсoлнuчеcKoЛa' IсoTopoе явuлocb чepв po'blсlс, tсалg-

'rceнuнot| 
Еpастoм Kаdмuньlл, чTo ol7 такuё Чacocлoвьr-в

'сoнcTа||Tuttonoлc'саеo 
nатpiapхa, чeеo бьtлo nецаTаTь ||е

наdлеэrcалo dля тoеo, цтo KueвonенepcrcoЙ лсoнаcTыpь oT

'|'{oеuх 
леT gчut|еt| в Cтaвponuruu CвятеЙtuuх pocсuЙcкuх

nаTpuapхoв, а oT KoнcTанTllнonoлbcrcuх gвoлeн. Toеo pаdu
еeo цapcrcoе вeлuцecTвo glса3ал ut,.енoвaTbcя Kuевonеaep-
cKoilg u Чepнuеoвcкorig ,|oнacTblpя'| вo вcех tснuеах cTав-
ponrеueЙ poccuЙcкuх nаTpuаpхoв, a не rcoнсTанTu'{onoлb-
cсuх' a внoвь lс'|uе l|uкаrсuх, lсpo.t|е цepKoвнbtх npeэrcнuх
uэdанuЙ, нe nечаTaTь. A u oныя цеpKoв'{ыя cTаpblя lснuеu,
dля coвеptлeннaеo coелaсuя c велutсopoccuЙcrcuмu, c TаIсltr.
Лu ilс цeprcoвны'tu lс|.uеаI||l cnpaвлuвaTь npeэrde nечаTu c
TеЛu вeлuKopoccKu'|u nечаTJ||u, Оабы нuкакoЙ poзнu u
ocoбaеo нapецuя вo ottblх не былo. А dpцeuх нцKаlсuх Kнue,
нu npе'tсt|uх, нu |toвbrх uзdaнeй, не oбьявя oб:oньtх в Дa-

I Kцлuн!|к /. Сoлoвeuький в'язeнь.- K.. l99l.- с. 30.

oгiенкo l .  l l i r ; l rr t .r t  : l  i r . tr l ; l i i  ук; l t t i l l r . l ,к l l i  мt lв l l :
пDаBoписv.- (] г)
L iит. за: 

-Cмaль-(j l t t t|t ,мl l l  
/ l  Ук1ltt i rr t .IrКi l  М(}lt i l  t}
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х,oвнoti Koллeеuu, u |Iе в3яв oт oнoЙ noтвoлeнuя, в Tех
нoнacTыpях не nечаTать, daбы нe iloелo в Ta,сuх lснuеaх
нuкакoti в ltеpквu Bocтoчнoii npoTuвнoсTu u c велulсopoс-
сll'Йcrcoй nецaTbю 

'|еcozласuя 
npouзotiтu> '.

25 с iчня |72| p. бyлo видaнo pеглaмент .Ц.yxoвнoi
кrrлегii, y якoMy, мiх< iншим, вl4слoBЛе}ro poзпopяд)кен.
rlя для всiеi Poсiйськoi iмпepii. <Aщe ктo o Чешr 6oгoслoв-
скoе писЬмo сoчt{нl{т' и тoе б не печaTатЬ, нo пеpвoe пpезен-
тoватЬ в Ko",lлегиyм. A Kоллегиyм расмoTpетЬ дoл)t(нo, }lеТ
Ли кaкoBагo B писЬil lе otloм пpегpешеttия' yЧеi{ию пpaво.
' l jЛавнo}ty пpoтивнагo> ".

Указ Пeтpa I, pегламент fl.yхoвнoi кoлегii, якi сyвopt.т
l}икoнyвaли, бyли нищiвним удаpoм пo yкpaiнськiй мoвi i
.пiтеpатypi, poзвl,tтoк яких I{адoBгo 3агaлЬмyвaвся. По сyтl,
yкpаiнськy к}lигy зaсyдиЛи }lа смеpтЬ, а.цхtе нeзабаpoм"
22 лютoгo |72| p.,  Cинoд poзпopядиBся:

< Kuе вo nече pcKoJI|g u Ч е pнueo вc,сo.мa ilo'aаcT ыpя.tl сTав -
ponuеuаilu KoнcтантuнonoлcKаеo nаTpuаpхa onpеdь tlе
nucaTbcя, a nucаTbcя вcеЛ cToвponueuaЛu Cвятeiiuleeo Bсе-
poccuticкаеo ПpaвuтeлbcTвgющaеo Cuнoda' oT 

'сoTopаеa 
u

o neчаTаl|uu lсl|uz noвелeнuя тpебoвaть, a без noвелеtluя
тoQo llgхoвнozo Cuнodа l|u'сaкuх tсt|uе He nечaTаTb> "'

Усi книжки (испpавлеtl|1Я paILуI и сoгЛасия с веЛикopoс.
снйскими> тpеба бyлo надсиЛaти в Cинoдальнy Koнтopy,
a на дoгляд 3а дpyкаp}tями пoстаBлeнo цеtl3opa. Biн мав
ilеpеглядaти yкpаiнськi видання, пopiвнююuи ix з великo.
poсiйськими, i  т iльки т i  з ниx пPoпyскати, якi  н iчим не вiд.

фiзнялися вiд мoскoвських. Biдтoдi на виданнях yкpaiн
сЬкиx дpyкapенЬ виднo вiдпoвiднi пoмiтки. Hапpиклал,
нa oднiй iз книг цеl|зop Г. Бyжинський нaписaB.. <сuя
Kнueа Anocтoл noвелeнueЛ cвятeЙшaеo npавuTeлbсTвg'o-

l lloлнoс с:trбрattiс ltrlстuнoвленifi }| paспoPяженiй пo Bедoмствy !pqвo.
слав}tагo Исt l t lш.. , t l l t t lшя t)оссiAскt l f i  Импеpiи'-  Cпб.,  l890.- T. 7.-
С. 23; Рyсская м|JсJ l l l .  l905. Kl l .  3.- . . .с,  l29.

2 CкабычiвскuЙ А. M' () i|е l)ки истopни рyсскof i  цензypы.- Cпб. l892.-
с. 5.

.]  Пoлнoе сoбpашiс l l t lс 'гt t t|t l l . l t t .| i i J l  и рвсl lopяжrний пo'  Bедoмствy Пpавo.
ЁЛaвнагo Иiпoвt l ,Даltиrt l )r lсснйскt l l . l  Имt l t lрии. -  с.  36.

( 
Цит. за: Баеалit1 ,Д. l l r r| lшl.  yкpаi l tськrt i  iстopioгpафi i .-  K. '  l923.-
T" |.- С. 27'
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Мoскoвська пoлiтикa д.yхoвt|oгo гeнoцид,y, теpopy' Де.
мopалiзаuii yкpаiнськoi л.epх<авнoстi i гpoмад.янстBа пo-
силилaся iз заснyванням Петpoм | у |722 ip. tVlaлopосiй.
ськoi кoлeгi i .  Дo uiеi  yстанoви Bхoдилo шiсть poсiйських
штаб.oфiшepiв з poзмiщеttих в Укpaiнi пoлкiв 3 пpезI, lден,-
тoм.бpигалиpoм Cтепaнoм Bельямiнoвим нa чoлi. Цей акт
цаp ,пtдсил}|в гpаtrtoтoю дo yкpаiнсЬкoгo наpoдy, демaгo.
г lчHo твеpдячи, Щo кoлeгiю зaснoваl{o для зaxистy yкpaiн.
сЬкoгo llаpoдy: Щoб <наpo,п. yкpаТнський не бyв нi вiд кo.
гo .oбтяx<ений _ aнi }|епpаBнtr{и сyдаtt,tи, анi yтl{скaми

шинoю' дискpедитyвати ii й звести poЛЬ Bлади нанiвець
3нdвy ж таки в yсi пoлки бyлo opлинoваHo листl{, де 3азнa.
чалoсЯ, щo тoй, хтo нeзадoвoлений тепep абo в Ir{иI{yлoIиy
cУiД,aмн p3тyl l lццyц, сoтенниlt/tи, пoлкoвими i тенеpaль.
ним, мoх(е oскаpх(ити piшення тиx сy.п. iв y кoлeгi i .  Biдoмo:
oд}|а стopol{а заBше бyвае незaдoвoле}loю. Biднинi та
стopoнa oтpималa пpавo нe ви3l{аBатl{ зaкoнltих пpисyлiв
зaкoннl,lх сyдiв. Тo >к кoлегiю засипали скapгail{и. A щe _
ltoнoсail{и, наклепаll{и, фальсифiкацiями. A звiснo: дoнoс
y poсiйськiй деpжaвi бyв peмеслoм, oбoв.язкoм, вiн висo.
кo oплaчyвaвся (як тyт |{е згадати <вiкoпoмнi> сталiн.
ськi  нaси!).

.Цiючи пiдлo i  пiдстyпнo, Петpo l  спpиuинився дo тo.
гo, щo в yсiх цepкBах i xpамax, сеpе,ll, яких бyли iтi. шo бy-
Дyвaв Iван Мазепa, йoгo, гeтЬмаl lа-патpioта i  геpoя Укpа-
iни, пpoкли}lали oсТа}|нiми сЛoвами як зpaдникa i  в iпстyп.
ника. 3 |723 p. yкpaiнське Koзацтвo стaлo пiд.llягати
poсiйськoмy чl,tнoвникoвi _ князевi М' Гoлiцинy. B oфi.
цiйних yстaнoваx poсiйська мoва витiсняла yкpаit lсЬкy.
Пpoдoвх<yвався настyп на yкpаiнсьltе книгoдpyкyваtltlя'
\ |724 p. на l000 каpбoваншiв oштpафoванo apхiмаtl l lp ir .
тa Пенepськoi лaвpи 3a те' щo 3 лаBpськoi лpyкаpнi ви-
пyщеtlo Tpioль не (вo Bсeм с Bелllкopoссийским сxoднylo).
Taкий жe штpаф }tаклaденo на Чеpнiг iвсЬкy дpyкaрню.

У сеpпнi |726 p. Moскoвський Cинод нaказаB Лавpi:
К14 вnpedь, Kа'сuя цep'сoвнb|я кнuеu кoedа nе.iaTаTcя
бцdgт, велеTь ||а'сpеnKo c'toTpеTb, daбы все npавonuсанuе
в лuTepaх u в npocoduях (нaeoлoc.- B .Г!.) npoucхoduлo
npoTuв (зeidнo._ B. Л.) велulсopoсcuticкuх nечатеЙ, без,



вcякаеo gnaщенuя..' A кpoме цepкoвtdb'х в Сaнкт-Петеp-
6^gpеcкoЙ u lУIocкoвскoti тunoepiquях neчаTаeЛых Kнuе,
dpgeuх нuKаKuх нoвbtх uзdанuЙ без ве0oма Cвят'oeo Cu-
нodа oтнюdь не nецаTать, nоd onале||uе.|' 3а нeucnpавле-
ttuе Tяtскaеo ulтpафoва,нltя>' .

B Укpаiнi дoзвoЛялoся BIII\aBaTИ кни)t(кl l  лише l{а <Bе.
.пикopoссийскoM HаpеЧии>. Hапpиклал, poсjйсЬкoЮ tvtовoю
у |7!6 p. виДанo Aкафiст Bеликolt{yЧенйшi Bapваpi.

Bеликoдеp>кaвHицькy полiтикy- <oбpyсенйя> пpoдoв.

' t(yваJIа 
цаpl{ця Aнна IoанiBI{a, якa звелiла oдiбpaiи вiд

я 3 bI K e, u npеnoОавать gчeнuя сo gcepdньl.r,' Tща|tuеJ||,
pевttocTuю u pаdeнuел, oтнюdь не oTлgцаяcb нu a цеЛ
cвяTblя Bocтoцньlя ltеpквu uсnoвedaнuя; а неcnoкotiньtх
u вpаэrcОы Tвopящuх guuтeлeЙ u aченuKoв aнun4аTb^u c'|u-
pяTb., u нu do rcаrcoеo cвoевoлbcTва 

'|е 
Оongщать,2.

lмпеpaтpишя Aнна loaнiвна Bдaвaлaся дo петpiвських
зaсoбiв } lищення yкpаТнськoi aвтoнoмi i ,  етнiчних-oсoбли-
вoстей нapoдy. У |734 p. Boнa забopoнила вибopи гeть.
манa _ цe'  пo сyтi ,  бyлo скасyвaнI{я Гeтьманщини - i
сTвopиЛа lloвy кoлегiю пiд t{азвoю <Пpaвлiння гeтЬIt{ан-
сЬкoгo ypядy>' яKa c|<IlaД,aлася 3 тpЬoх poсiян i тpьoх yк-
paiнцiв на чoлi з poсiйськиI l '  князеlvt o. Шахoвсьйим. Bи.
кol lyючи та € l , | t ly iнстpyкцiю iмпepатpицi,  o. Шаxoвський
вiдoхoчyвaB пpeдстaBникiв yкpaiнськoi стаpшини вi ,ц tшлю-
бiв як iз пoльськoю ни бiлopyсЬкoю знаттЮ, так i  з пpавo-
беpежними yкpаiншями. Boднoчас усiлякo заoxoЧyвав
шлюби мiж yкpаiнцями та poсiянами. oсь текст цЬoгo
vказy:

. <СекpетнеЙшeЙ к Kня3ю Шахoвcкoмц. Пoнeэrcе пьt gбе-
|uлuсb' чTo c.uoле||cкaя u^lляхTtl c ЛaлopoccuЙcкul'tu 

'tсuTe-lяt|,u в cвot7ствo acтgnаеT, u c oбouх cTopo'| cьlнoвeii ilсeняT,

Пoлнoе сoбpаIr i t '  t l t lсгtt l t t l t t . l tсt l i l i  l t  ; l l l r . l t t lряжr't l i i i  пo Bедoмствy Пpавo-
сЛаBtlагo Испoвс/ l i t t t i l t  l \ lсс|J lскtt l l  Имrrс1l iи '  Спб.,  l890.- т.  5.-

на 1739 piк:
. <I4 nbнeэrce в Teх o6ouх калeнdapях,- eoвoptlTьcя в

gказi,- no pa3c'|oTpе'Iuu зdecь нoхodлтcя в npoе'locTu-
кax в Hаtuеt7 Имnepuu, a ocoблuвo o УкpaЙнe, не'аoTopыe
тлog'4ьLшлeнные u неnpucтoliныe naccacrcu, цeil нepвзcgdu-
Teььнo наpoO toilсeT лeeкo npudтu в каrcoй co6лазн u cgЛ-
|{eнuе, тoeo padu nocлaн gкaз Haш rc gno.uяt|уTot*g Генеpaл-
ЛеЙтенaнтg, чтo6ы вce Te кaлeнОapu в Kueвe cilceчb, u
еilсeлu uнoaОa е0e uнdе Tа'сue шe rcалeнlаpu g 

'сoеo 
явяTся,

oтбupая noпсueaTb, u вnpedь o'|ых в еpaнuцы нaшu npo-
nac'ссITь нe вeлeTь'' ?aкiнageтьcя aкaт cлoвa.пu: <a влecTo
тех кaлeнdapеti tсloеgт в Kueв u-вo вcеti Укpaйне gnoтpeб-
лять PoccuЙcrcue rcaлeнdаpu'..> "

' Kиевская стаpина.- 1905.- Kн. l.- C. l.
1 Дtlь': /I,oбpянськuй М. 3гад. пpашя.- C. 30.,' CкабычевскuЙ A. М. ouepки истopии pyсскoй цензypы.- Cпб.' l892.-

с.  9.

С,. 402.
Мoлoдик на l844 гt lд Хrt; l t ,кt l t t .  I l l4 l l .
p iя oсвiти на УкpаiI l i .  . , l Ir ,r l i l r .  I{) j i7.  (;

(1. I  l ;
Г l3. .54.
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3а Aнни loанiвни тa i i  мoгyTttЬoгo фавopитa _ нiм.
ця Еpнестa Бipoнa _ набpав сили ганебний пpиншиЛ (сЛo-
вa i  дiла>, 3а яким бyль-який вияв yкpаiнстBа, найменша
кpитика чи не3гoд'а з цаpським pеlкимoм (чи тo нa слoвах,
ни на лiлi) ставиЛи людинy пiл загpoзy Tаемнoi кaнцеЛя.
pii, ле ii .п.oпитyвaли, пiдд,авали тopтypaм' мoгли зaсyдt{-
ти навiть дo стpати чи заслaння. Та бiльше: 3а пpи}|ципoм
(слoBа i  дiла> найблиx<чi лpyзi aбo члени сiм' i  гpoма.
дя}lинa бyли зoбoв'язaнi дo}loсити владi пpo йoгo пiлoзpiлi
poзмoви та пoведiнкy I. Hаса,Ц.х<yванi пiлoзpiлiсть, злoба,

пеpeBа жнa бiл ьtш iсть Koза цькo. пoл ьсЬкo- poсiйс ькtl-тy peuь.
ких вO €t l ,  якi триBaли .\{алo не стoлlття' тoчилася сaме нa

:1 нiй пoстo€м тoщo. l все rк pyсифiкатopськi заxoл.и нe пp}l.
] i tи l tялися.

17 квiтня |754 p, цaPиця €лизавета нa слoвах далa
l*aкaз oбеp.Пpoкypopoвi Aфaнасiю Львoвy пеpeлaти i i
l.lt;Лю синoдoвi, Щoб надaлi на вiльнi аpхiсpейськi мiсця
1|}и3начaти великopoсiян. oлеp>кавши yсний Цаpський
..Ё;Jка3, Cв. Cинoд пoдав uаpиui тaкoгo pапopта:

<BcеnpecвeтлeiiшeЙ, /]еpcraвнeйшеt7, BелuкoЙ Гocg-
{}apынe, Itлnеpaтpuце u Caлodepэrcuцe BcеpoccuЙcrcoЙ
t} сenodОaннеt7tuuЙ pаnopT C uнodа.

Cеeo аnpeля 20 dня CuнodaльныЙ Обеp-Пpoкц-pop Aфa-
i|i|C€Й Львoв CuнoОц nuc.пeннo npеdлoэtсuл, чтo Baше Ил-
iEеpаTopcкoе Beлuчеcтвo cеeo anpеля 17 dня uтуcTнo noвe-
'j|еть е'|g cou\ooлuлu: Cuнodg oбьявuть, 6gde nped cuп

npouзвodu.ны 6ылu u uз Bелuкopoccuя't ctсе, в Cuнod за-
|IuсаTb, u o вcеп тo.п Bаtaе.аlg ИмnеpoтopcKorrg Beлuнеcтвg
в нeлedлeннoЛ вpe.пeнu еl'lg, Обеp-Пpoкgpopg, Оoнecть;
a в Kaнцeляpuu Cuнoda no cnpaв'се Tа'сoеo Вoшeeo Илne.
pаTopcKoёo Beлuцecтвa Bыcoчаrtшaеo uЛя'{'toеo o npеd-
сTавле,|uu к npouзвedeнu'o нa npaзdныя вo'daнцuu в Аpхu-
epеu u3 ApхutlанdpuToa u Bелuкopoсcuян, dа u в Аpхu-
манdpuты npouзвoОuлы б былu u uз Beлuкopoccl|ян 

'Iсe,у'са3сI в oбоявленltu t{u oT Koеo не orcаlaлocb.
Bo ucnoлне|{uе ltсе oнaеo Bашeеo Илnepaтopcrcoеo Bе-

лuцеcTвa uляl|'|(Eo BшoчaЙшаeo g'саla, Cuнodoл onpе-
deлeнo: I ) oнoЙ Batцeеo llлnepaтopс,саro Beлuчecтвa
Bыcoчotituuй u.няннoii g'сo3 в Cuнod lanucaTь u na неJNa
чu'|uтb ucnoлне'{uе нeoт.пе'It|o; 2) dабы u вo всeх enap-
хuях Пpeocвящeнflыe Apхuеpeu нa npазdныя Аpхuлaнd-
puчe cKuя tltrчалbcTвo doстoйtt,o ц с ltoT pe нных npouз вod uлu,
s сuлg выuteo3нIlче'|t|oеo Bашeeo *IлnepатopcKаea Bелu.
чеcTвa Bыcoча,iiшaeo uЦя,|наeo g'сalа u uз Bелutсopoс.
сuяtt неnpеI||еннo, o Toп к Сuнodaлb'Ib|.м члеt|a.u в еnаp-
хuu no Аpхuepеял u в Cuнodальнgю Cанктneтеpбgpeскgto
Koнтopg txoслаTb grcalы, u o' noлgче'{Itu oнаeo Bашееo IIл-
nеpаTopc,сaеo Beлuчeства BыcoчаЙшaеo u.tя'rнаеo gKаlа,
чTo no нeлу CuнoО нeoтлeннoe ucnoлнeнuе чll'|'!Tb бgdет,
вcеnoddaннеЙшe cuп panopTaеil Baшeеo Ll лnеpатopcKaеo
Beлuчecтва вceнu*arttaue paбы u бoеoпoльцы:

, Cлupeнныti IIлaтoн, Apхuenuсrcon lvloскoвcкuii.
Cлupeнныii Llлapuoн, Еnucкon Kpgтuцкuf,.
Пucaл Bаpлаaл, Аpхuлaнdpuт lloвocnаccкuti.
Обep-Cercpeтopь fl кaв Л eвaнudoa.

Anpeля 29 dня, 1754 еodaх |.

oтже, пеpед poсiянaми вiдкpили лвepi дo Bищиx дy-
хoвt|l{x пoсад в Укpаiнi, щo пoлегшyвaлo здiйснювати
пoлiтикy сoбpyсения). y l759 p. Cинoл Bl{,ц.aв poзпopяд-
Л(eння пpo вилyчeння зi шкiл yкpaТнсЬкIlх бyквapiв.

Чи не найтpагiннiшoю д.oбoю для Укpаiни (дo бiль.
шoвицькoi еpи) виявилoсЬ цapювaння Kатepини II. Bo-
Ha булa пеpекoнана, шo найpoзyмнiшим, нaйефeктив-
нiшим € ypя,ll, зaснoваний на aбсoлюTистськиx 3асадaх,
пoзбавлений такиx <фео.Цaльни; peлiктiв>, як oсoбливий
статyс oкpеI}rих земeлЬ. Kpiм тoгo, lirпеpатpиця лloтo }tе}rа-
видiла yкpаiнuiв. У пpиватнoмy листi з Kиева Bo}rа пи.
саЛа, щo <}|lде в свo€ttiy lкиттi не бачила пpoвiнuiТ, лe б

I [lит. зa: Оziснlсo /. Kиiвська r'итPoпoлttтаllська дрyкаp}lя.- |924.-
С, |4.K,. | . l )9 l .  .с '  l55-I56.

5B
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Bяземськoмy:
<|vIалая- Poccuя, Лuфлянduя u Фuнлянduя caTь

npoвu'|цuu, KoTopbLя npaвяTcя кoнфupмoвaнны''u uм npu-
вuллеeuя}|u, |tаpautuTь oнb|я oTpeшенueЛ вcех вdpgе
вeсb'|а нenpucтotiнo б бьtлo, odнaкoэю lt IьатbLваTb uх чaэrcе-
cTpанt|b.J||u u oбxoduться c ttuJ|4u нa TакoJit xlсе ocнoваtlltu
еc.ть бoльtле' неcrселu ouluбка, а l|oxlснo натваTb с doстo-
веpнocTuю zлцnocTuю. Cuu npoвut|цuu, Tа,Kэtсe u cJу|oлен-
cкцю, наdлеIсuT леецaiiшultu cnocoбаllu npuвeсTu |с ToЛa,
чтЬб oнu oбpцcелu u nepecTaлu бot eляdеTb Kак вoлKu K
леcц. K ToIna npшсTцn веcbila леекuti, ecTьлu paтaЛнblе

фестi спoвiстила, Щo Poзyмoвський лoб_poвiльнo зpiкся
сBoгo ypядyва}tI{я. 3адля <дoбpа> yкpаiнськoгo l{аpo.цy
замiсть гeтЬмaнсЬl{oгo пpaвлiння заснoвy €тЬся тимчaсoвo

кopистi *, жoдниx пpибyткiв, oсoбливo 3а oстаннЬoгo гeть-
| 

Дopotuснко ,II /  l l r r1 lrrс iс ' rr l1 l i i  Укрнi l tи J lьвiв '  l99l .-  С. 428-
429.

2 Cбopник pyсск() l .()  и(.г() l)иl|( .ск() l .( l  l lбttц,сt. t tн. l l i7 l . -  T. 7.- C. 348.L
* Hаспpавдi lц '  t l t '  в i , t1ttt l l l l / l l t . l l r l  / l I l . lс l l t lст i .  JIнlt lс l lрoтягoм poсiйськo.

тypецькоТ вiйr lш I7itГ l  l7; l{) 1 l1 l .  бy; l t l  мl lб i ; l iзOBанo дeсятки Tисяч
yкpaТнських кt lзакiI l  iсt . l l r l l t  l} , t .p lrr .и yкрrr i l r t t iв y цiй вiйнi сягнyЛи
35 тис. Укpаiна y,t ' l}имylt l l J| l |  ||J l l lсI|им к() l l l ' г()м uiд 50 дo 75 poсiйських
пoлкiв. lJ .е кoштyша. lIr l  I ' t . t t ,мttt l t l tиtt l  l ,Г l  м. l t l t  карбoвaнцiв, абo в l0 pа-
з iв бiльulе за i i  p i . rr lи l l  6кl , lжl . 'г  (()у6тtльнul O Укpаiнa: iстopiя.-
K. '  l99l .-  с.  156)

Ivtанyвання. !,aлi вoнa пiдкpеслюваЛа' щo мiх< yкpаiн'
цями й п{oскалямl{ iснyе oбoпiльltа }Ieнaвисть. IJ.я нена.
вистЬ oсoбливo пoмiтна сepед yкpaiнськoТ стaprшини,
кoтpа ма€ фaлЬшиBе пo}lяття пpo якyсЬ свoю свoбoлy i свoТ
пpивiлеi й кoтpa пiдтpи[{y € в yкpaiнськoмy Hapo.Цi вiд-
vyх<енiсть тa недoвip'я дo мoскaлiв. oтrке, зaBдaнI{я lvla-
лopoсiйсЬкoТ Koлегii €  скaсyBанI{я Bсix вiдмiн B yстpoi
Гeтьмaнщини тa зpiвняння i i  B стaнoBищi з iнtцими iмпep.
ськиIl 'и пpoвiнцiями l.

У загальнiй кoнцепцiТ пoлiтики Кaтеpини II вая<ливе
мiсце зaймaлo oб}!е)I(еtlня пpав yкpаТнськoгo дyxoвeн-
стBа.

<Heзadohеo do cмеpтu l|uTponoлuта Apceнuя ]|tloеuлян-
clсoеo tlацulNаeTcя ucкaccTвellныЙ nodбop нacToяTеJ|eЙ jпа-
лopgccкuх пoнacтыpeii, npeuilaщеcTвeннo u3 nputaлых'
нуcrcОых Малopoccuu люde(l, uJ.u ilce, хoTя u Лaлopoccoв,
нo npoшеdшuх цеp'сoвt|o.aОлuнucтpатuo'|ую laкoлg нa
cевеpе P-oсcuu, KoTopы'4 нedopoеu былu нaцuoнaль,{ыe uн-
Теpeсы Mалopoccuu>z'

i' . Cвiдченням спpаB)l{l{Ьoгo ставлеl{llя дo yкpатнцiB €
лист Бiдгopoдськoгo rпискoпа вiд l6 чеpвня |763 p., де вiI{'
зoкpeмa' пlДкpеслювавr щo (тепеpь tlaлopoссианe вeз.ll.е
в кpaйнем пpезpении>,.

3 пoвнoю Hепpиx}lльнiстю пoставилася Kатеpинa II
дo Kисвo-МoгиЛяIlсЬкoi AкадемiТ. y l765 p. Bидaлa нaка3
<пpисBoить tlеIrilедле}lнo Aкадемии Kиевскoй oбpаз yve.
H|1Я' ДЛя всех yчилиЩ в ип{пepии Bсepoссийскoй yзaкo.
ненный> a.

Пpoдoв>кyва"lисЬ пoлiтичнi pепpесiТ пpoти yкpаiн.
ськoгo слoва, нaцioнaльнoгo книгoдpyкyваtl}lя. 6 листoпа-
Д.a l766 p. Cинoд l{агадаB Киiвськiй тa Чеpнiг iвськiй
дpyкapням, щO 3 |728 p' Boни <ttикаких книг Д.Ля yсмoт-
peния ltx исtlpаB}loсти бoлее y)itе в Святейший Синoд не
пpисЬtлaЛи и пo3Boлеtlия o flечатаtlии otlЬIх не тpeбoва-
нoo 5' 9 листопада l766 p. Кисвoпенepськiй лaвpi <oбстo.
ятельнo пpедписaнo>.. <чтoбы вnpеdь в тunoepaфuu Toя

l Д.ив.: ,[I,opoulенкo Д,. l Hapпс iстopii Укpаiни.- Львiв, l99l,- С.429--
430.

2 Aктьt и Дoкyп,{еirты, oTнoсящиeся к истopии Kиевскoй Aкадемии._'
K. 1906-Т 3.-- с.  8.

' '  Aк,гьl  и ДoкyМентЬI '  oтt loсящиеся к истopии Kиевскoй Aкадемии..- K '
1906. т.  3.- С. 43-44.

a |(иl  зa: Cltаль-Стoцькui i  P. УкpaiнcьKа мoBа в Coветськiй УкpаТlr i .
l l ; l1 l rr lава, l936.- C. 29.

. ,  I l t l . l t t t t l t .сt lбpанiе пoстанoвлeнiй и распopя)l(енiй по Reдoмсгr lу l l1 lавo
(.J| i l | t||а|r l  Исl loведанiя Poссiйскoй Импеpiи.- l890.- T Г l  ( ' ,  446
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Лавpы neцаTaTb u на npodacrcу уnoтpe6лять фнu Te K'{u-
еu, KoTopыя o Mocrcoвcрotl тunoеpфuu с аnpoбацuu Cв.
Cuнada neчaToюTcя...r. Koли y 1769 p. Kиiвськa лaBpа
збиpaлaся Bидpyкyватн yкpaiнськi бyквapi, бo <тaмoшний
(yкpаiнськuit'_ B. Л.| и загpaнинннй (3ахiлна Ук.
pаiнa._ B. Л.| нaрoд. как пpе)кде никoг.ца свoиx детeй пo
tloвoпечатaннЬlм в Мoскoвскoй типoгpафttи бyкваpям не
oбyяал, так дe ц тепеpь... тpeбyeт пpoда)ки пpехкней пе-
нати бyкваpeй},, Cинoд piшyнe вiдмoвив y цьoliy,. накa-
3аBIIIи нaвiть (впpедь такoвьlx пpедставлений не чиllитЬ).
Kpiм тoгo, Cинoд зведiв вiдiбpати ltазад тi yкpаiнськi
бyкваpi' якi в>ке булu нa pyках "; a У цepкваx - запPo.
ваднти мoскoвськi видаtll|я' пol{иЩI{Bши yкpаTнськi. Пeв-
нe, i-неpез це так мaлo дo нас дiйtшло зpaзкiв стаpогo
yкpalнсЬкoгo дpyкy.

7 тpавtlя |775 p. Cвятiйший Cинoд нaдсилa€ KиТв-
сЬкoмy Iltитpoпoлитy Гавpиiлy Kpеменецькoll{y нaкa3;

<Святeйшeн,g ПpaвuтeльcTвgtoщеltg Сuнodg Kuевone-
неpcкoЙ лaвpbt аpхunанlpuт 3ocuла oт 4 anpeля сeеo
1775 еoda npedставuл npu daнaшенuях нa pа:,с.нoTpeнuе
Cвятeiiшэну Cuнodg шlneчaTafl'{ые в Tunoepфuu oнoЙ
лaвpы бecedы Ioннa 3лaтogcтoеo в dogх To.шoх, Оа oбщuх
нuнeй oduн экзeлnляp. II no gкoэa Eя [IлnеpaTopсrcno
Beлuцecтвa, CвятeйшuII П pавuтeльcTвgк'щurt Cuнod npu-
Kаlaлu: o'Nыr эrcleлnляpbl oTocлaTь в Mocкoвcкaю Tuno-
еpафuю dля ocвudeTeльcTвoванuя, cхodсTвeннo J|u oныe
нIIneчаTа|tь| пpoTuв rcнuе Mocкoвcкort тunoеpaфuu, u буde
юarcoe нecхodcтвo наiideтcя, o Toл npеdстaвuть CвятeЙ-
tuепg Cuнodg. A кaк жe выхodящue u3 neчoTu Kaeвone-
uеpcкoЙ u Чеpнuеoвcкoti тurюеpaфuЙ 

'снuru 
в CвятertшuЙ

Cuнod u a 
'сaнтopg 

oнoеo, а u3 flee в тunoеpафuю oтcылaTb
onpеdeленo eduнcтвeннo dля gcltoTpeнuя тoеo, чтoб нe-
cхodcтвeнньtх c вьlхodящuлu uз Moсrcoocкoii тunoеpфuu
rcнuеaЛu в наpod выngcKaeпo нe былo, tю 0абы no п'|o.

'lсесTвg 
Tех 

'с,{ur 
oT polcllсlтpuoанuя oных MocкoвctсюЙ 7u.

noеpaфuu вo ucnpaв.leнuu nopgче'|t{ых еЙ deл npoucio.
' duть tие лoелo ocTа||oв'сl! u noле|ЦатeлbсTвa, To oT|Iыttе

ндi тoю KuевoneнеpcKoю, a paoнo u нad Чepнuqoвскoю
тunozpафuллu, du6t,t оО o'|t,tх к'|t!?u nечатаeлы 6ылu
cхoОствeннО C KHlr,|d,|tu Moскoвскotl тunoеpaфuu nocлed-

нuх вьlхodoв u нu в че'| нu лалeЙшеЙ paзнocтu не бьtлo...
Чтo эrе KаcaeTcя do шзdаваеJtblх вl|oвь 

'снuе, 
Ta oнblе uс-

npавя' не nечаTaя, npeжde npucbtлать K ptlтc!.loTpеtduю u
onpoбацuu в CвятeЙulшЙ Cuнod npu doнoulе'ttlях, l1а oc-
нoвaнuu npеJtс'|uх gкa1oв вo всeЛ нenpeнeннo'>.

.[I 'oщентy зpyйнyвавши Гетьманщинy, пPиДyшивши
yкpаiнськy .п.yxoвнiсть, poсiйський iмпеpiалiзм' зpoзyмiлo.
не мiг миpитtlся 3 деtl'oкpатич}Ioю, вoлелюбнoю 3апopiзь-
кoю Ciччю, яка пoшиpЮBaла пpoгPесиBl{i  iдеi,  змiцнюва-
ла в Укpаiнi незалех<ницькi тенденцi i ,  po3вивала нацio.
нaльнy oсвiтy. Toж пiсля переtl 'oги над Тypенuинoю. фак.
тич}loгo пiдкopення Kpимськoгo хаHстBа (oфiuiйнo Kpим
yвiйшoв дo склaдy Poсiйськoi iмпеpiТ y l783 p.) '  пoтpеба
в 3апopiзькiй Ciчi ,  на дyrvtкy шаpишi. вiд.пала (3апoрiзь-
ка Ciч бy.па пoтpiбна poсiйсЬкott,ly цаp}r3мy дoти, дoкll
iмпеpiя poзшиpюBaла свoi пiвденнi вoлoдiння, пpoбива.
лася Дo Чоpнoго мopя), а iснYвання цЬoгo oсвiчeнoгo
<остpiвЦя свoбoди> B тилy iмпеpi i  бyлo надтo нeбезпеч-
t lиIvt для мoнаpxi i  й сyпеpенилo кoлoнiзатopськiй пoлiтицi
шаpськoi Рoсi i '  4 Чеpвl{я |775 p. великий загiн pегvляp-
ниx poсiйських вiйськ на чoлi 3 генepал-пopyuикoм Пет-
poм Текелiем (вихiдцем iз сеpбськoгo дBopя}|сЬкoгo po.
дy), який пoвеpтався з тypецЬкoi вiйни, неспoдiванo oтo.
чив Ciч i  вчинив пoвний poзгpoь, l .  Hадтo нepiвними бyли
сt{ли: пo сoтнi мoскалiв нa oднoгo запopoх(ця.

3 сеpпня |775 p. бyв oбнаpoдoвaний манiфест Kaтe.
pини II <oб yничтo)I(ении 3апopoжскoй Ceчи, и o пpичис-
Лении oнoй к Hoвopoссийскoй Гyбeрнии>' якtlfft ваpТo ttа.
Bести пoBl{ lстЮ:

<< Бo )K Е IО I|n 14 JI o CT I Ю
|vIЬI ЕKAT ЕP14 I] A BToPAЯ

14 NIП Е PАT P И Цд 14 сАMoIIЕP}KABИ ЦА
BсЕPoCCI l4сKАfI
u npoчая, u npoчая'

u npoцая.
Мьt вocxoтелu чpе3 сie o6ъявuть вo вceЙ HАIЦEИ Ил-

nrpiЙu, к oбщему uзвecтtю HАIII14i4 всe'' веpнanoldан-
l1ь|!||, чTo сень Заnopo'tсcKсlя в Koнец ailсe pшpgtДе'rа, сo
uзт.pебленi|'е'| t|а бgdgщеe вpеr|я u cа.fitoеo названiя ?аno.
poэ|cсlсuх кolаKoa' не мel{ьlЦе KаK 3сI ocкopбленiе HAШЕГО

,  
Aкты и дoкyмс|I l lJ ,  (} '| l l i )( l || l l l l t . ( . l I  к исг()ри1,| Киевскoй AкаДемин._

K. '  1908.- Отд. 2. 
. l '  

f l '  ( i  |( iГ l .
2 Цит. за: Koзаченкt l  z1 /Цнlryлс к| l} i|} l  t|s Укpаiнi .-  Хаpкiв; Киiв,

1930-- с. 38-39.
3 Оeieнкo 1. УкpаТнськrr кyЛl l l 'y l t l l  K. .  l9 l t t .  -  с.  16l .
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ИMПEPAT)PсKoГo BЕ,,!,I ИЧЕCTBА чpе3 nocTцnсu ..u
Оepзнoвенiе, o0aЗан||btя oT cuх Kolaкoв в нeпoвuнoвенIu
HАlII 14 tvl вьtcoчайuluм noвелeнiям.

He npеэrcdе Мы nocтуnuлu t7а сiю л|uлОсеpdiю HА-
ll] Е|v\У npoTuвttую неoбхoduмocTb, KаK no uсToщенtu вoтще
всех .сnocoбoв l{poTocTu u Tеpnеtttя npoвoэюdав|uuх K ttu.Iil
gвещенiя, dабьl вoзнцвtTвoвaлu u nolнaлu TвОpuJ}|ыя no-
еpеLuHОcTu, u tсoлut{o 7ем oнu вoзdвueнулu на себя npавed-
нoui HАШ енeв u сTporocTb ввеpеtlнoeo HАМ oт Bсeвьttu-
няеo npавoсуdiя,

I]е uзчucляя эrcалoб u цтpцжdенiЙ, не pedкo вocхo-
duвuluх K ||аluемa Пpeстoлц oт сocedнuх dеpэюав Зa на,е-
лocTu u за еpабuTелbcTвсl, tсoTopblя HеnpеcTанl7o в uх еpа-
!7uцaх npoucхodят oт \anopolсцoв, вoтnoI'|няttеlr Мьt вo
nepвblх нaчалo u npouЗхoxtсОeнie, oT KoTopbLх сa-щесTвaЮT
ciu кoзaкu; u no ToJ|| в нuэrceслеdующем uзoбpаЗuJ|| uх
ilеpзocтнoе oслцulанiе Мoнаpulеtt I1 АlIIЕl;I власTu, u Tяxlс.
кiя oT truх 3аnopoэtсцoв вo3nocлedoвaвшiя tIасu/lbсTвa
npoTuвa сoбствeнньtх coеpаэtсdан свouх noddанньtх эюe
IIАlII 14X.

От nuсателeЙ noвeствцющuх dpевнiя dеянiя Отечествa,
втаuI|cTвoваTь 

'4o?lсHo 
каlсdoмц любonытнoму To све.

Оeнiе, aтo ?аnopoэrcскiе KoтаKu ltе чTo uнoе бьtлu, Kак часTь
oт Малopocciйcкuх кoтattoв, нanoслеdoк в npавах u в
oбpазе npавлeнiя oTщеTuвIaаяся; uбo сiu oбpащaясb в
eсTеcTвеt|нoм oбul.еэюuтeлbсTве' былu do ньtне, dа u npе-

Hoе u |1аЛеpенIкl сa,цoеo Tвopца, l] pl:]f.o,|'|ен.iu podа нeлo-
веческаёo О7- tlееo блuесlслrlвеннО,ц, npol'uвoбopствцющее
noлIlТ| lчес|toс (Оl7lt l |LL1е. IJмес.гt l ' l 'Оiо, | lTО npu нaчалe

унpеuсdенi.lt нu /Iнenp()всlс|1,Y t|оl,oil lх нц.пt:ltoЙ u noлезной
сTpaЭrcu, Ko:]uк.lJ|4 н(l ()|1цю ltpt'J||с'1н() u rl()|l,еpе,цеrrtlo uЗ Укуа-
Йньt oтp.пж:Ц,('мt,l! '1 0.l3tip.1|ll ' 'н(l tit,tlttl бpu.rь тцdа c coбoю
xrсеt7 u dеl.t' 't i ttttltt,u' t|tttit 't (,trl, l.|( н( tttх)вrp,ltIтb наnpавсltoli
onасHoсT|l  вupl||II ,(| i( , i t l  ||лt 'нснl ' l l  ,  слеdt l t lателbнo эlсе ш ca-

I|ьLх сTpaЙ'eЙ сtх)с1l . l t t ' t t ' l ' I t  | lР l ' :|  ' r t l  t t  l i t lльuloй свoбo0е u лцч-

ulеЙ no 'I t l , l t) t , t t l t t l I l l t r  t l l i t ' l t l t l l l  м ttt l t 'нt1t l l i  uсnpaвHoсTu, l|е '

KoTopbLе I l3 нuх ( ' t .()лl ,к() t tр i ' t t6ьtклtt к сеЙ npазdн'oЙ, хoлoс-

тoЙ'u безnечнt l i i  ' | l t ' t l . |нtr,  ц l ' ()  :к)(лЦrlu себе наnocлеdoк uз

нея неnodвtl?|с'1,bll,l :|(Iк()|1 , ll ( |)t|l'll|4 зrlбotвaя oTчuldц свoю,

u peuluлuсb ОсI| l ' th l , t l  l l ' l t l ' l '  t t0 t l t ' t , idu в сече t|а coбсTвeн-

I

такo: к?аnopo?!сцы люdu лaлote u в dелo uх сTавuтb нa
чеoD; а, rcак Tа'сoвo бытie ?аnopoctcцoв no gcTtlнooлеt|||o,ug
a нuх безcrcенcтвц doлжeнcтвoвалo 6ьt.скopo pазpцtauтi-
ся, To u cталu oнu npuнuilaть бeз paзбopа в cвoе xgdoe
oбщеcтвo люdей вcякoеo cбpodo, вiякoro яlbIKа u вcяKoli
вepы; u cuм eduньt.ra сpеdcтвoм сaщеcTвoвaлu o'|u do на-
сT9ящееo цнuuтoженtя.

He лloе u не t|oilсeT кoнецнo бьtть noлезен oTeцеcTвa
сuх качеcTo noлuтuчеcкiti paзнooбpaзньtЙ u юpoduньlЙ
сocтaв членoo, nuтaющuхcя a coвеpttlе||,|oн noчTu oT cвe-

nьянствe u npфpuтелbtlo.м нeвежecTвe.

|!.) .,tсl| ttт oнot7 t|ulсo,|g u dаньt быть нe Лoелu, a noслеdнiя
х(,т'' u сocтaвляюT чаcть Maлopoсciu, нo Te,il нe .n|енblllе
tlсqlб'с,t|t|оt<l npuн.аdлеэtснocтiю кo\aкoв 3anopoэrcкuх l|u-
кtltt|l2 ц1, 6ылu, dы u 6ыть нe .uoeлц, noToJ|lg чTo o'пu в сa.
мllн (lыti' (вoeА нe u.пелu t|uка'сoеo 3a'сo'|!7аёo начaлa,

( i1 Гt t.rtt 65



cлеdoваTелb|to ?юe u сoбcTве||HoсTu t|uK{lKoЙ в ЗеIf,лях,
а бьlлu еduнcTвенHo TеpnuмbI в Teх I|еcTaх, еае oнu 3асе-
лu, в 3аJ||еl1ц npеcrcнeЙ Tarп вoeънoй стpаlюu: неeo pаdu те
HoвopocсtЙскoЙ еубеpнiu землu tсак ngсTblя, а в npoчем не
ToлbKo к uсuтiю чeлoвечесKolпa, tю u lс oеpа?lсdенiю еpа-
нnц oT неnptятельскuх набееoв цdoбньtя, бьtлu \аселеtlbt
люОьмu к теnrcзoj,'a хoзяitcтвц u K вoеt|ttoГt слуэюбе pавtlo
aсTpoенныI||u.

2-e. Bслеdcтвie такoеo себе npucвoенiя l loвopoссiЙ.
скoЙ ецбеpнiй зeмель, dеpзнцлu oнu He ToлbKo npenяTcTвО-
ваTb aKaтаHнoмa oт HАС oбмecюеванiю oньtх, вoсnpещaя
nocb[лаl|нblл dля oнаro oфuцеpам яaнoю смеpтiю, |[o 3а-
вoduть i cтpouть 11а t{uх сttм|oвлаcTt|o coбcтвенHbtя сBou
тu'toвf|ulсu, а свеpх тoеo увoduть ещe u3 TсI.l,|oLuнuх crcuтeлeГt
u u3 nocеленнb[х noлKoв еaсаpскoеo u nuKutеpt|аеo' мa-
э|сеc|са u ?lсенсKa noла люdеti, Kouх всеZo u цвеdенo в 3аno-
poxtсbе 0o вocьмu Tb.сяч 0цul, включая TуT Il Tех, Kou oT
npuтеcненiя Koтаtсoв в coбcтвeннb[х свouх эtсuлuщах npu.
нуэtсdeпьl былu nеpeхoduть K нaIп u nodчuнятbcя ttх сt]14o-
власTIю.

3-e. Пoepабuлu u pатopuлu oнu ?аnopoJlсцbl у odнuх
oбьtвателей HoвopoссiйскoЙ egбepнiu в dваdцать леT, а
u.t4е|7l7o c I755 еodа цeнoю rrа несlсoлbKo сoT TьLcяч pgблеti.

4-e. Hе aсTpaшuлuсb eще са.|||oвласTlto 3ахваTuTb
\urИoвtlulсaмu свouлIu nptoбpeтенHblе .r4upнbLl|| TpаKTaToJ|t
нoвblя 1еJ||лu ,tlеэюdу pеlсаjnu !,нenpoм u Бцеo,vt, npuсвouTь
u nodчuнuть ceбе нoвonocеляе]||bLх Tаr'| эюuтелей ]УIoлdав-
сtсаеo еaсapсKаеo noлKa, TаK хсе npuхodя oTчaсц в вящее
HеucToвсTвo, u coбupаTbся вoopaxюеннoю paKoю dля на-
сuл|]сTвеtrнаеo себе вo3вpащeнiя мнuмьtх cвouх Зе.Itелb
I1oвopocсitiскoti ецбepнiu, невзupaя нa To, чтo МЬI И|vIПЕ-
PАToPCKОЮ HАlIIЕЮ epаI||oToю oт 22 Mаiя л|utgвutаеo
1774 zоdа, noвслев uЛ npuслаTь кo dвopg HАLIIЕМУ на-
poчtlь|х dеnутатtltl dля npeOcтавленiя o uх npсIвах, в To xtсе
вpеl||я сTpoёОс uм ruldтвеpcrdенiе цчul|uлu, вoзdеpuсатьcя
oT вся'toеo св(,(' l]олh('Tl1u' u oсTaвuть cnoкoЙtto вce наcToя-
щiu селенi'| u )l||u'rелеtl. Ho !}аnopoэrcцьI u nocле ЭTaeo не
бoльulе noслl.lutншI|ll |'tсulалucb, ксt'{ ol|u э|се.

5-е, Пpuнuмuлr! к (ебс, ||еcI|oTpя нa чаcTbIя uJп oT npа.
вuTелbсTв HА|LI Их :lunpсщtlнiл, нe o|нuх aж npяto в
Kolаlсu всTandюlцuх 6rlлеtуtltt, l|o u люdеt7 

'rсeнаTьlх 
u ce-

мbeнuсTblх чpе3 pulнhtл обольщeнiя цеoвopuлu lс noбeeg
uз fo\aлopocc'iu, dлл 'го?о T()лhlсo, цтoб ceбе nodцuнllTb u
ltlвеcTb ц себя собсTrt|ннr,с хлe6onaшесTвo, в че'I doвoль-
нo ailcе u npеdцсnелu, uбсl n()сел'ltr в землedелtu цnpаэrc-

u Iу|g'rcecTвo'л в HAIII-Е-И cлgcrcбe oбpащaющеI4gcя, u no.
pяdrco,a u do6pым noвedенieл npio6pет:u^leмg Йвceedа rc
сeбe oтлuцнo HАIIIE выcoчаt7ulеe Moнаptaёe блаеoвoлe.
нIе, dелая l' cu.п t|oнcrcu.ш tсolаrса.п заnpeщенtя noлbтo-
вaTbcя o'tblt|,u. теilл.яlш,. KoTo,phIя garce ОoлeoвpeЛеннo в uх
o6л;аdaнiu cocToяT. Bcя,tсIЙ зdpaаo p'aзсgcrdающiii лoясeт
Tgl лeeкa npoнutс'dgTb tсo,rc лgка,вoe намеpeнie Sanopocrccкuх
,&а:'аlсo-в' TаK It -cgщrсTвuTельtl,ыli oT oнaao. еocgОаpcтвg
вped. 1авodя co6eтве'нt+oe хле6onautecTвo, pgi'.Topeaлu ot{u
TeIili caлoе ocнoвaнie lавuсll'|ocTu uх oT ll.pecтoла HA-
IItr.EГo. a ,юI|.ьt.It!,ля..Йl|' Koнefiнo ao,eT@вtlTb aa aЙ,я nocpedu
Отечеcтва o6|ЛocTь' eoвеpalаulo нe aЙвuсfl,rцК, nad coб.
cTвеl|tlb|.t'| cвou.||. нeucTaвыI|с gnpaвленie*, e нadeжde, цтo

rco odнакtj ж нe rвaxreeЛ МЬI gпoлvаTb' цTo u Topеoвля с
le.нлямa П opты Оттoпанctсotl oc вo6oжО е ннaя M атe p ь нull
HАIIII4Iу| nonечertiеtо oт вcеti npe*'нeli TeсI{oTы, cлe)oвa-
Tельнa же пo вg&ail'Nbtrt'| есTеcTве'ttIых, cnocoбнocTя.|.| ll
o6eшpющaя тpgdящu.r*cя c'сopыe u dei\ствuтелbные nлo-
dьt бoeaтoli j#аTвы, нe iloeла бы docтuенgTb caIilа no cебe
Toеo coвeptaeнсTвa, rcoTopoe еii вudunым o6pаэoп nped-
лeilcuT rc.noзавudoвaнiю вceЙ ЕвponьI, ecTьJtuб вpеdнoе
cкonuщe Soпopoжcкuх K|olаtсoв, oбpатuвu"luх хuщ'|ocTb u
еpaбuтeльcTao в nepaoe cвoe pe,4ecлo, нe былo блаeoвpe-
Ле'{нo uтъяTo uх Teх .пecT, чpeт rcoтopiя ciя тopeoвля oт-
чсl,сTu нeЛuнa rЛo npoхoduт ь u О eiicт вoвoт ь Оoлcrce нcT в a eT.
He 0ля чеeo paвнып oбpаtoл 'u Toeo crcpывaTь, чTo npu
cа.tol| нaцaле nocлeОнеti c Пopтolo Оттoма,нcrcoю вoЙны,
лнoеie нo ?anopoжc'сuх 

'сo3а'сoв 
g.пb|I,Itля!|u, Оабы cтpaх

Бoclсid u doлctснуto HAIvI u oтelecтву вepнocть, npеОaтьcя
на нenp|ятеJtbcъaю cTopoнg, ,сa,с u в cаI|o.t Оeле нu uз.
вecтiя вodcкал HAIIIIIIY| нe nodgлu o,t.u o npuблuжeнiц

'с 
epанuца.н, тoedаtaняеo, Kpыt,оcrcoeo Xoнa, нuэse eлуj Ь
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noхodе, c'сot'b'co 
't''t 

еcть' npenятcтвoвaлu, 6gdaцu 
'с 

To.пg в
фaoльных cuJ|ax.

IIpaвda, MЬI c уdoвoльcтвieл вoфaeil вcю docтoйнgю
noхaалу o тoЛ nунKTe, чтo нe лалая ж чocTь 3аnopoшcкoeo
вoЙcкa в .uu'|gвlllgю нынe c'сoль c.вaвнgю' cTol|ь u cчacT.
лuвgю aoЙнg c Пopтoю oттonaнcкoю,.cKalo!|а npu apмiях
HАlIILtх oтлuчные onыTы .ugжеcTва u хpабpocтu; no че-
лg MЬI oбыкнgв npuл'{aвaTb u наepaж'daть no docтoulNcTвa
lacлgеu кaэrОaеo uз HAlIIИX вepных noddaнных, нe angc-
тuл 

'сoнeчнo 
u вnpеdь u3 вcе,fluлocтuвeЙшeeo HAIIIЕГO

внu.llанiя всех цеcTt|ых люdeЙ, cлg?tсuo|]luх HАM в cеt7
цacTu HAIIIЕГO наpodа, 

'сoTopblе 
в onoлчeнiях npoTuвg

еocgdаpcтoе,tttаеo нenpiятеля o3нaileнoвсIлu вepнocTь
cвoю K HAM кpoвIю u docтoхвалbl|ы'lu nodвuеалu: хoTя u
Tgт K сo?tcаленiю HAIIIEIVIУ нe Jaocrе]l c'сpыTь, чтo .ннoeie
u3 cuх nocлеdнuх no вolapaщeнiu cвoел uз noхodа, в ceчь,
нaцaлu coвpaщaтьcя c uстu'|наeo ngTu u nocTgnать зaod-
lсo с свou,чu doлaшнul|u Toвapuщoлu вonpeьu HAIIIEИ
выcoца,dtцей вoлe u HAIЦL|M Moнapшuл noвeлeнiял.

II тaкo no неoiхoduлoлу gaax'енiю нa acе выuleuI,лo.
*eннoe, coцлu |YIЬI cEБЯ ныне o6яза'{'|ылu nped Бoеoл,
npеd |Iлnepuiю IIAIIIEЮ u nped caлыt вooбще челoвe-
чеcтвoл paтpg't|uTb ceнg 3anopo*c'сgю |t utя Koaa'сoв oT
oнoЙ взвuлcтooвaннoе. B cлedcтвie тoеo 4 iюня HАШIIIу|
Генepaл.Пopgтчu'сoл Teкeллieл co ввepeн,|ылu oт I]AC
еtlg вodcкаtu laняTa cеuь Sаnopotсcкая в coвеpшeн'сot
nopяdкe u noлнoЙ тu|!,luнe, 6ез вcякаeo oT ,eolaкoв conpo-
тuaлeнiя, no тoлg чTo o|tu нe uна'co gвudeлu npu6лuэre-
нiе к нut* вodcк, каK g're noвceлecт'|o oныtu o,сpg*eны
6ылu; ц6o MЬI cеItц вoе'|ачaль,t,u,Gg u.пeннo npednucaлu
cтapaться npouтвecTb nopgчe'I'|oе e.нg deлo cnoкoilнell-
шuл o6paзoл, g6eeaя' cкoль вolлoctснo' npoлuтiя 

'сpoou.Boзвещaя HAIL|I4|уI вepныIt u любезньlп noddaнны.ll
вcе ciu o6cтoятeльcTвсI, лoшсeЛ MЬI в тo ilсe вpеl.lя uI|
o6ъявuть, чтo ||ет теnеpь 6oлee ceuu 3anopo*cкort o noлu-
тuчеc'сoл ея уpodcтвe, cлedooaтeльнo ilсe u 

'сo3акoв 
cеro

ul|енu, Лecтo жuлuщa u geoОья тaлoulнi,я ocтавляeл MЬI
dля nocтoя|l||ых u Оteнecтag наpaoнe c dpgеuлu noлет-
t|ь|х clсuTелеd, npuвucляя uх no cnocodнocтu 

'с 
Hoвopoc-

cidсtсolLеg6еpнiu, ц nopучaя npu 
'|oвoл 

зaвedенiu u gcтpoЙ-
cTве вo ocodлucoе nbnечeнI'e gupеctсdеннolL|g Tа.п npавu-
TеJ|ьcTвg II А lll E |v|у.

B npoнeн cлеdgя челoОr'сoлю6lю HAШEMУ, кoтopoe
вceеdа u oT npавedнod npecтgnнuKg 

'ealнu 
oтвpaщаeTcя

coodpaзoвaлucь MЬl o'|oлg 
'1е 

I|енbIt|е u в onpеdелeнtu
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6gdgщaeo *peбiя, вcеп чacT'|ь|л| членaл бывшuх 3аno.
poжc'сuх Ko1аKoв, вc е лuлocT uвeЙшe noвe J|е в нe ilсe лa'oщuх
ocToTbcя 

'4a 
nocToя'l'|oн xlcuTeльcTae в cвouх леcTax' pаc.

ngсTuTb нa uх poduнц, a 
'rceлa'oщuл 

тgт ceлuтьcя daть
тe.uл|o dля вeчнoеo u* *utluща; вceл *e cToplt|uнa'с, Kou
слgж'uлu nopяdouнo u u.||е'oT odoбp,eнiя oт HAIIIИX вoен-
,|b.х нaцaльн.l'сoв, o6ъявut ь H A III У 14 IvI II Е P AT o P с KУ Io
txuлoсTb u чтo o'|u copаz.пepныr cлg*бе u званiю uх noлg.
чаTb сTene'|u. Д,aн в Moсrcae oт Pocrcdecтвa Xpucтoвa Tы.
cяща cеdпь coт ceльdecяT nяTaеo eoda Aвegcтa Tpетьяеo
dня, а еocуdapcтвeвaнiя H'AIII EГo чeTвepToеo - нa-
dеcять леTa>'.

Xитpа i дoсить poзytt{l|а Kатеpина II, яка Pевt|o Дбaлa
пpo сBolo peпyтauiю <гyмaнiстки i благoд.iйницi>, зaз}Iа.
чилe y манiфестi, щo <... всеtt.t жe стаpшиtlам, Koи слy.
)кили пopядoчtlo и имеют oлoбpeнiя oт HAШИХ Boeнньlх
нaчaльниKoв, oбъявить HAшУ импЕPAтoPсKУlo
IvlиЛoстЬ>. Aле в тoй х(е Час, як вipнa пoслiд.oвниця
Пeтpа I, виявилa свoю пiдстyпнiсть i x<opстoкiсть. Пeтpa
Kалнишeвськoгo i йoгo стapшинy зaapeштyвали i заслaли
на Coлoвки. Tyт, y (гepмет]rчнiй iзoляцii' (.Д. Kyлиняк),
y нeлюдсЬкl{х yмoвax сyдилoся oстанl|Ьoмy кoшIoвoмy
3aпopiзькoi Ciчi пporiyчитись 27 poкiв. Boсени 1803 p.
Kaлнишевськoгo ttе стaлo.

Пiсля зpyйнyвaння 3aпopiзькoi Ciчi, пoдiлy Гетьман-
щинtl ttа гyбepнii y l78l p., скaсyваtltlя y 1783 p. кoзaцЬ.
кнx пoлкiв як вiйськoвoi фopмашii, тaк i адмiнiстpативl{o.
теptlтopiальнoi oдиницi' бyлo закpитo дoсить poзвинyтi
yкpаiнськi ll lкoл1|, щo фyнкцioнyвaли при пoлках. 3а
вiдoмoстями з apхiвниx Дкеpел, якl oпyблiкyвaв oл. Лa.
заpевський' у |748 p. нa тepитopiТ сeми пoлкiв Гeтьман.
шини (пр тpи не збepeглoся вiлoмoстeй) бyлo 866 шкiл'
тoбтo нa кo)кнy тисячy дylu нaсeленttя пpипaдалa oдна
шкoлa. У |767 p. тiльки в Чepнiгiвськotr{y пoлкy бyлo
l43 yкpaiнсЬких lшкoJll{' тoбтo o,цllа ttlкoлa нa 746 lуlл.
У Cлoбiдськiй Укpaiнi в нoтиpьoх пoлкaх дiялo l24 шкo.
л|1 . .

Poсifiський ypял poбив yсе дJtя тoгo' аби зaнепали i
KиТвська Aка_демiя, i yкpаТнськi кoлегiТ. y l783 p. запpo-
вaдженo ttавчаtttlя poсiйськoю мoвoю _ пpичoil.ry oбoв'яз-
кoвoз в}li.toвoю, яка вxнвалaся y BеликopoсiТ. Kатеpинa II

'  Пoлнoе сoбpание за$o}|oв Poссийскoй импеPии.- Cпб.' l830.- T.20'-
с. l90_.lgi.

2 Jfнь llopotuенtсo II. /. Hаpис iсmpiТ УкpаТни.-Львiв, l99l.- с. 439.



BBa)I{aлa, щo тpeба викopенIrти 3 yкpaТнцiв (pa3вpaтнoе
мнение' пo кoемy пoстaвляют себя lrаpoдoм oт 3дeш}Iя-
гo (poсiйсЬкoгo._ B. JI|. сoBсIllt l oтлиЧньIм)'. Cамe за
цapювaння Kатepини II бyлo Bисyнyтo iдею <нациotlаЛь.
}Ioгo. едl{llства> yкpаiltськoгo i poсiйськoгo нapo.Цiв.

y пpoведеннi pyсифiк-атopськoi пoлiтики Kатepини II
aктивнo дoпoмaгали Kиiвськi I}rитpoпoлити ГавpиТл
Kpемiнеuький i oсoбливo Cамyiл Миёлавський. Пp6 шe
свiдчить, зoкpeмa' Poзпopядx<eння Cамyiла Мйслaв-
ськoгo:

<1784 еo0а oктя6pя 26-Оня CвятeЙшaеo Пpaвuтe.aь-
cTвgющoeo CuнoОа aлeн, Пpeocвящeнныt7 Cамguл, Muт-
p-onoлuT Kueвcrculi u ГалuцкuЙ, gcioтpя I-e' чio в Aка-
Оeлuu Kueвcrcofl ,{e Toлb|uo.cтуdeiты u gчeнu'сu нe наблto-
daют npaвuл npaвonuco||uл,,-poсcut7cкolrg я3ыIсg cвotccт.
вeннoeo' нo u cа.uыe gцuTeлu uсflaл'Jeнuю чeй doлctснocтu,
rcoTopaя вo вceх яgыKсIх u наg'Qвх' вo вcеfl учeнoп cвrTe
nocTaвляeTcя nepвыli octloванue.п, cлaж'aщu.ш $, nogfl,a-
нuto o||ых, 

'NеcooTвeTcтagfloT; 
2-e'- цTo .tt{oеue cтфeнты,

gчuвtauecя бoеocлoвuu u фuлocoфuu' вo вpe.uя лpЪuзвod-
cTвa uх вo cвящeн'|ыe цuflы явля'oTcя qaвcя t|eucnpoвttы
в цTe'{uu- no цеprcoв'tb|* |снileаt, чpе3 нтo nodвepeают
ceбя.cтыОg, a нa Aкaleлuю u уuuтeлeЙ '+tIвлercЕюT 

ilpeОo.
cgжdeнue',- n p u'с a3 a л dухaвнoй Kuевc'кof, Koнiucтo-
puu npednucаTь aKoloл apхuлаtldpuтg Kueвo-Бpaтcrcoеo
ЛoнacTb.pя u pe'сTapg Aкдdeлuu c npeфeктox, da6ы oнu
нeacыn'ц)e вoouЛeлu noneчeнuе o нenpeile'r'NoЛ u нegngcTu-

'Teль'Noп нadлюdeнuu 
'сa,с 

gцuтeляЛu, Tatс u gчaщu.uucя
npaвuл poсcudcкoеo npoвonucа',|uя, paa'|otepflo u к dpg-
еu.'4 fllьt'нaЛ,' в Aкadeл,uu npenodaваeflb!Л, oт'|ocящeеocя'
c Tеt, цтoбы o'|u, ecлu 

'сTo 
u3 gнuтелed o aпgщeнuu ceЙ

doлcrнocтu utu npu*eнeн бgdeт, oб oтpeшeнuu Tanсoвoeo
oT учuTeльcкot7 doлжнocтu нe.uedлeннo doнocuлu Eeo Пpe-
ocвящeнcTвg' ||o уlluтeлef, u'|ocTpaнцoв oT ceеo вaыcKa.

'{uя 
gвoJ|uTь. A do6oс вcе cтgОeнты u gцeнuкu, ocoCлuвo

ilсeлaющue docтuaнцть ccящо|иl.b|х ц't'|oв, в caoбodнoe oт
gчeнuя вPеля, anpаrн'ялuco lсаdnpuлe*неf,tauл o6paзoл
в цTe'{uu цep,(,oв'|цr млnoro poОa rcнue, a naцe Бuблuu, c.
npuoбpeтенueл хapшаeo u ч|lcToeo npouт|{oшенuя, ocoб.
лuвo c нadлюdeнueл gdapeнuл ll c|lпb. в к'illeaх нIlneцa:
Taнflых' To ecTb o'сcuu, чтo aoвoo ||g#нee'_ 

'C 
тo.ug pewop с

npeфeктoл uЛeюT gnoтpв6uть тaкuя шepы, 
'сoTopblя 

6ы uc-

. Цит. за: Claль-Cтoцькud P... Lo пor'к)гo сo6pуcенtя>// Cлoвo.-
1902.- Ч. l .- Лютнfi.

тo 7l

noл'Ieнuю ceeo npeОnuсaнuя ОeЙcтвuтeлb'do cooTвeTcTвo-
вaTb toe.nu. BcieОcтвue ceeo oT'|ы'|e вnpedь нaвceeОa
в oTвeTaх нa вonpocы uлu cnpaвKu u3 Koнcucтopuu, o
Arcadeпuю nocb.ла,elпыя, noKaтывaть бeз вcя'сoeo gnaщe-
|Nuя, 

'сTo 
ueмg oбунаeTcя, c кaкu.п gcnехoIt u noвedeнuеt,

к,loлu'сo лeт в gцeнuu npoвoduл, ucnpaвнo лu чI.ITаIT no
цepaoвt{ыt u еpажdaнc'сuп lс'{ueaх, наблюОoeT лu npaвuла
npсIвonucа||uя poccuЙcкoeo в nucbлe, gчuTcя лu rpeцecкoilg
я3ы'сg u dpgeuп u ка'сшt uЛя'|t|o, Tanсoж аpuфлeтuкe,
ucTopuu u eeozpафuu. Haкoнeц внalauTb вceil gцaщu'4cя,
чTo eслu o'|u u 3a cuл nodтвepcrdeнueл нe бцОgт нaблюОaть

poссийскoй yзaкoнeнньlй, сooбpaжаясь тaблица м и кtIигaм,
N|Я pyкoвoдствa yчитeлям и в пoль3y oбyнaюшeмyся
юtlol l lествy пpислaннЬtм> -.

Hе випyскaе Мoсквa 3 пoля зopy i вкpаiнськi лpyкapнi.
29 х<oвтня l786 p. Cвятiйший Cинoд нaкaзaB l(иiвськoмy
митpoпoлитy Caмyiлy Миславськoмy:

<.,.Bce rcнu,eu, ,сoTopыя в odнot7 тunoepфuu gilсe нane-
ча,Taflbц в dpgeuх бeз gcлoвuя co o'|oю nepeneцсITыaaTь
вoзбpaненq, вolыЛeTb Baшепу llpeoсвящeflcTag c выIl.tе.
gnolrянgTыtu tecTaлu с'Nou,.eнue, no 

'сoтopoila 
ecTbлu на

кopoccut7cкu*u Taкuлu -crc цep,ooв||ы.uu к'|uеoлu cnpaв-
лuвoTb npecrcОe neчaTu' do6ы нuкaкoЙ poвнu u ocoблuвaeo
шIpeцuя вo o'{ых нe былo; dpgeuх ilce нuкaKuх Kнue нu
npe*нuх, tlll 

'|oвb.х 
ttзdанud, нe o6явя o6 oньlх в /|gхoв-

нoЙ Koллeeuu u нe в3яв oT otloй noзвoлеt|Il'я,, ,{e neчaTaTb,
dабы нe toeлo o тa'сuх 

'с'нueaх 
нuкaкoЙ цep'свe вocтoчнotl

-fu."". " 
дoкyмeнты' oтrroсящиeся к истoDии

к.' 1908.- oтд. 2.- T. 5.- с. 8l-82.. Aкты и дoкyrrенты, oтl{oсящиеся к истoDии
к.' 1908._ oтд. 2.- т. 5.- c. |22-|23. 

.
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Kиeвскoй Aкадемии.-



npoтuв'|ocTu u c велu|oopoccurtc'сo'o nецаTuto нecoeлacuя
npougollTu, a fla ocнoвaнuu ceеo вьIcoчаtlшeeo noвeлeнuя,
KаKuя a Cвятedшeл Cuнodе в I72I-л u nocлedgющuх
noTot еodах onpеdeленuu nocлеОoвaлu, o To'| в nocлaн-
t|ot* u3 CвятeЙшaеo Cuнoda 1766 eoda нoябpя oт 9 dня в
KueвonеuepcKg'o лавpg gказ oбcтoяTeлb'|o npednucанo,
c TeI, чтoбы вnpedь в тunoepaфuu тoя t|авpы neчaTaTь u ||а
npodaжg gnoтpeблять odнu тe 

'a|uеu, 
кoTopыя в Mocrcoв.

cкot7 тunoеpaфuu c аnpodaцuu Cвятеrtuloеo Cuнoda neца-
тa'oTcя; To no cuп odcтoятeльствaЛ Святеiiшuй Cuнod нa
neцaTаl1uе в KuевonеuepcкoЙ тunoepа,фuu выulegnoЛu-
нaeflыx ||oвbtх nepевodoв, бeз нadлeшащeеo uх ocвudе.
TeлbcTвoванuя, doзвotlе'|uя dать нe Лo'rceт. А ecтьлu Bа'
ше П peocвяще'|ствo ''aarcuе dля тot7 Aкadeлuu nеpевodы
нaхoduте 

'|g''с'|bl.пu, 
o6 oных c npшлoжeнueп c rcажdaеo

nepевoda eKleлnляpa, npеdcтавлять CвятeЙшeпg Cuнo.
dg o кaж'doл oco6o> |.

Haстyпнoгo мiсяця, l6 листoпaда l786 p., Cвятiйший
Cннoд з}loBy надiслaв Cамyiлy Миславськott{y yкaз:

<Пo gказg Ея IIлnepaTopcкoеo Beлuчеcтвa, Cвятeйшuti
Пpавuтeльcтвцtoщuil Cuнod, paocgcrcdaя, чTo u'.ян'|ы11
1720 еoda oктябpя 5-еo dня выcoцaЙшuл gкaloJt noвeленo
в KuевoneuеpcкoЙ u Чepнuеoвcкoil тunoеpaфuях в'toвb

'с'|uе 
нuKa'сuх' Kpoяe цepKoв||ых npqжнuх uзdaнuй,.нe ne-

чaтaть, a.u o'|ця цepкoв'{ыя cTapыя tс'|uеu, dля'c'oвep-
laeннoeo coеJ|acuя c вeлu'сopoccuЙcкuлu c Ta'сuл|l зм цep.

'сoвt|ылIl 
ttнueaлu, cnpавлuвaть npежde nечaTu, dабы нu-

кaкoй poт'|u u ocoблцваеo нapeчuя в 
'|u'с 

нe былo, a dpg-
еuх нuкaкuх 

'снue 
нu npeжнuх, ,|tl 

'1oвых 
uзdaнuЙ, не oбья-

вя oб oныx в llgхoвнol1 Koллееuu u 
'Ne 

в3яв oт oнoЙ noтвo.
ле'|uя, не nечaтaть, вcлеdcтвue цeеo, no gчuнeнныЛ в
I72l еodg феopaля 22.еo, Maя 23-еo u авеgcTa 30-еo чuceл
u в nocлedgк'щuх noтo'| еodах CвятeЙшaеo Cuнodа onpe-
dеленuяп, nocлaннылu u3 ot|oеo g'сaтaпu o неneчaTa-
нu|l в oных Kцeвcкod u ЧеpнuеooctсoiL тunoepaфuях нu.

'сarcuх 
кнuе бeз веdoла u nolвoлеl|uя Cвятеrtшаеo Cuнodа'

нaкpenнadше nodтвepжdенo c тёл, нroбы в o||ых Tunoеpa-
фuях neнаTa'|ь. u в npoda*g gnoтpебляeпы былu odнu
Tе кt|uеu, Koтopь|я o Moсrcoвcкod тunoеpaфuu c аnpodaцuu
СвятeЙшаеo Cuнodа nецата'с,тcя u 

'в npodax'сa npoulвo-
dятся, нo чтoб u в нuх npoтuв тех anpo6oвaннbaх 

'с'|uенuкакoЙ poт'|u u npu6аoкu u o слore pеrcll nepeлeны oT.

I Aкты lt дoкyirеHты. ()т||(х.яtllиеся к ист()рl{н Киeвскoй Aкадeмии.-
K.' 1908.- oтд. 2 *- ,I'. 5 (]. |64. '16Гl.

нюОь нe 6ылo, в Toл u.uеTb наuкpenuaiiшee cлoTpeнuе,
а нecхodных, Ta'oo'tс u Оpgеuх в'|oвь uзdаваелых нuвa'сuх
кнuе 6ез aedoпа u аnpoбaцuu CвятеЙшаеo Cuнoda oт-
нюdь нe nечатaть, 

'сaK 
o Tot в Teх nocла||'{ь|х u3 Cвятeй-

шaеo Cuнoda gкaзaх oбcтoятeль,|o явcTвaeт. II oнae нa-
6люdeнue neчaTaелb|х в KueвonеuepctaЙ лавpe Kнue в
1775 еodg, no onpedeлeншo Cвятedшаzo Cuнodа, npeш,pg-
чeнo былo KueвcкoЙ Aкadeлuu npeфercтg, а noToЛ ||ocлaн-
ttrыЛu u3 Cвятedшaeo Cuнoda тoeo ilсe еoda ceнтябpя oт
l l.еo dня в Moctсoвcкgю тunoеpoфcкaю tсaнTopa u вo o||gю
Лавpg aKalaЛu вeлeнo Tе neчсIтae.пыя в Kueвoneuepскot7
тunoеpафuu rcнuеu, dля ocвudeTeлbcTвoвaнuя c flаneчaTа'|-

'tьlлu 
в Mocкoвcкot7 тunoepoфuu 

'снuеaлu, 
нa ocнoвaнuu

npe*нuх o т9t CвятeЙшaеo Cuнoda g'otIloл, npucылаTb
в Mocкoвcкgю тunoepфcкgю tсo||тopg npялo oт тoЙ лавpы,
u 3a ToT тpgd MocкoвcкaЙ тunoеpафuш cJ|gжuтeляп onpe-
deлuть oт Kttевoneaepcкoll лaapы uз doхodoв талoжнert
тunoеpaфuu npucтoЙнaе вo3'|II2pacrdeнue. A как, no сuлe
u'|,я||||аеo Ея |IпnepaTopcкaеo вeлuчecTвa coстoяaluaеocя
аnpeля I0-еo dня cееo еodа выcoчadшаеo a'сola, na.пя-
нUтaя Kueвonеuеpскaя лoвpa cocTouT ныне nod вedeнueл
u anpaвлeнueл Baшeеo IIpeocвящeнcтва,_ dля тoeo
n p u 

'с 
a 3 a J| u: oт'|ь|'|е neчатtlель|я в тoЙ Kueвcкod тuno-

epафuu 
'с,|uzu 

To'вoвь|я, 
'сou 

в Mocкoвcкort CuнodальнoЙ
тunoеpaфuu neцaтa'oтcя, dля cвudeTeльcTвa в Moctсoвcкgю
тunoеpфctсg'o 

'oo,|Topg 
g*e нe nocb|лать, a o'{oe ocвudeтeль-

cTaoвaнuе' нa ocнoвсI'4uu вышegnoЛя'NgTых npeжнuх Cвя.
тeЙшaеo Cuнoda onpedeлeнud, u чтo6ы нuкaкuх нecхodcтв
c neчaTaелblлu o Mocкbвcrcod CuнodальнaЙ тunoеpaфuu

'снurа.пu 
npouзoЙтu нe лoеJ|o, npedocтaвuTь pagcxoтpе-

'|uto 
u на6люdенuю Baшeеo Пpeocвящeнcтвa>''

<Hеyпyстительl|ьtе штpaфы>, <)t(есткoе накa3aнПе>,
(нeyсь|пt|oе нaблюденне)' a тo й кoнфiскaцiя дpyкapeнь.
пpизBoдять дo зaнeпадy yкpаiнськoi лpyкapськoТ 3пpaви.
Пpaв.ц.а, Лaвpськa дpyкapня, завiвши y сeбe з |787 p.
<гpa)I(.п.aнский шpифт), щe зaлишIалася деякий час кPa.
щoю B yсifi шaрськiй Poсii. Aле uapський peх<им нe дoз-
вoЛяB iснyвaти бyль-якoмy oстpiвueвi yкpаiнськoгo,цyxy.
y 1786 p. Kатepина Il скoнфiскyвaла всi мoнастнpськi *

l  Aкты п l loкyменты, oтнoсящиеся к истopии Kиевскoй
Aкaдемии._ K'' 1908.- oтд. 2.- т. 5._ с. l65-166.

* У l7E6 p. yказoм I(атеpини II закpили Мех<игipський мoнастир, майнo
кoнфiскyвали, a в |787 p., внoui, напepe.ЦoДнi виiздy цаpнцi з Kнсва,
тyт стaЛaся ве.пllка пo)кo|(а. T. Шeвченкo y пoeмi <Hевoльник> пи.
сав: cЯк цаpl|ця пo I(исвy з Hечoсoм xoдилa... I Мен<игopськoгo
Cпаса внoчi 3апаЛила}
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3еtl,tлi i ма€тки, 3aвдaвши ще oднoгo сиЛЬнoгo yДаpy пo
yкpaiнсЬких шкoлах, 3аснoвникаМи якиx бyли пpел.став-
tlики цеpкoвнoi влади, а yтpимyBаЛисЬ ll lкoли lt{oнасти.
pями. Cлiд.3азHaчити, lцo дyхoBHиlr, t  шкoЛaI\,t  цаpиця .Ц.а-
Bала l t ' lатеpiальнy дoпolvtoгy, aле Bимагала, щoби y таких
шlкoЛах викладa}IHя BеЛoся poсiйськoю tuoBoю. 3aпpoва-
дltЛи такoж (главнЬIе нapoдHЬIе yЧиЛиЩа>' Щo дoplвt lю-
BаЛ}i них(чи[ '  кЛасаIt,t  п iзнiших г iмнaзiй. oт>ке, цеt lтpа.
лiзацiйна пoлiтика Kатеpини II пoкЛaЛа кiнeuь yкpa-
iнськiй шкoлi вищoгo типy. 3aте завела poсiйськi  шко.
Лu IIJ|я yпpивiлейoBaних станiв (.п,вopянствa i лyxoвен.
ствa) '  а такoх( пансioни для двopя}IстBa пo гyбеpнських
l \ , l lстax . .

3апpoвал.х<yюни poсiйський лал в Укpаiнi,  Kатеpинa II
майстеpнo BикopистoByвала пoлiтикy <батoгa i пpяника>,
пiлтpимyюни бyль-якi вистyпи Чи pyxи, якi пpизвo.п.или
дo poзкoлy yкpaiнськoгo наpoдy, дo неIlopoзyмiння, вo.
poх<ненi мiх< piзними Bepстваt\{н aбo гpyпaми людeй. Цe
пoлегшyвaлo пol{еBoЛeння, встaHoBЛення нал yкpаТнuя-
ми poсiйськoТ самoдеpх<авнoi Bлaди. Hагад.аемo, щo y
l783 p. шapський ypяд пoзбавив yкpaiнсЬкllx селяt{ пpа.
ва пoкидaти свoiх пaнiв _ так, як це кoлисЬ зpoбив з po-
сiйськими селянaп,tи. Biдтoдi укpаiнськi селя}Iи юpидич-
нo стаЛи кpiпaками. з |797 p. в Укpаiнi запpoвад.)l(еt{o
пpи3oB дo цаpсЬкoТ аpмi i .  Пpoтягoм 25- poкiв слyжби
yкpаiнськi pекpyти зaзнaваЛи нелюдськoi п,tyштpи, пpи.
нt{же}tЬ, 3нyщанЬ, pyсифiкаuiТ.

3атe кoзaцЬкo-стapЦ]инсЬка вepстBa' яка пiшлa нa спiл-
кy з Мo-скв.oю i пoгoдилася з лiквiдaцiсю yкpаiнськoi
автol .|oмl l '  в lд цих 3мII l  вигpала: вol{а oтpиtvlала IIpаBo нa
вoлoдiння свoiми ж селя}tаt\,tи, щo стаBaли, oтже' кpiпa-
KallИ. Bнаслiдoк <Жaлyваннoй Гpамoты дBopяllствy)'
виданoi Kатеpинoю II y l785 p.,  yкpаiнсЬкy знaть B
oснoвнoil|y зpiвняли y пpаваx з poсiйськoю i пpие.Ц.нали
ii дo кiл (веpt{oпo.ц,даннoгo poссийскoгo дBopяt|ства).
<Cтpасть к чl{нам и oсoбливo к ) l(алoванию) спpичиl l l{ .
лaсЬ дo тoгo, lt lo .Дyже бaгатo пpeдстaвникiв yкpаТнськoгo
двopянства зpеклoся <кoзацькoi кyлЬтypt,l>, забyлo piднy
мoв.y, пoвнiстю зpосif iщилoся. У пpoueсi  а 'симiляui i  yкpa.
iнцi '  на ) l(алЬt vастo зpiкалl{ся деяких нaйкpаЩиx нaцio-
налЬних pис, натt lмiсть 3асвoIoвали чt iI\ ,|алo найгipших
pис poсlяtl.

Енциклoпедiя yк1lа i l t l l : l l l l tшсr.нн. Мкlttхеt l ;  Hью-Иopк, l949._т. l ._-
с. 9 l9.
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(oд. fUloЛ.цABAHиHA
я3икAх BсЕ

, lo Фl}tHA HA Bсlх
JvloBч }lTЬ...r

Iмпepськi i .д.еoлoги нiкoли не пеpестaвали BитBopю.
вати мiф пpo виHяткoвiсть Poсi i  та Тi месiанствo. 3авoю.
Bа}tttя Чy)кllх зеlt,lеЛЬ (ще з нaсiв iснyвання МoскoBсЬкoгo
князiвства) y PoсiТ нa3ивали (дoбpoвoлЬнЬl lr ,t  пpисoеди.
неHиеM> чи навiть <вoссoедиHениeг{>, аби таким poбoм
(yзакoнити> poзбiйницькi акцi i .  Bеликoлеpя<авний шoвi.
нiзм як iдeoлoгiя, пoстiйнo спpяi lroByBaвся пpoтl,t  iнopoлuiв,
алe насаlvtпеpeд пpoти < €дt,t} loкpoвних слoв'янськиx бpa.
т iв> - yкpаТншiв.

<Пpoтягoм xvlII в.,_ тoгo саIltoгo вiкy, шo для PoсiТ
ввaжа€тЬся за вiк oсвiти, кoлll пpopyбaнo бyлo, кaл(yчи
стилем пaнегipистiв '  oфiuiaльнo-бюpoкpaти. lне вiкнo в
€вpопy _ на УкpаТнi 

.зачиненo 
й зaбитo нaвiть те нeвe.

личке, aле справдi таки дyже пpoсвiт i  i  кyльтypi пoмiнне
вiкoнечкo, щo 3дaвна зaвiв бyв сoбL наш l{аpoд знoси-
нaми свoiми з 3аxoдoмl ' .  У l800 p. <не.Д.pемный Bеликo.
poссийский глaз) с ltи}lився навiть на yкpаТнсЬкиx цepк.
вax 3 тpЬoма банями. й iмпеpaтop Павлo I зaбopoнив
стaвитl{ цеpкBи в yкpaiнськoмy стилi. Poсiйськe (едиHo-
oбpaзие> вхoдиЛo таl(oж в yсi сфеpи yкpаiнськoгo )киття.
3а цим стежила цаpсЬка це}|зypа. y l80 l  p. вийшoв yказ,
щoб на загoлoвниx кapтках кнl,t)|(oк бyЁ напис: <Пo oдoб-
peнию... це}l3ypы пeчатaнo). У uензypнoмy стaтyтi вiл.
l804 p. вx(е виpазнo гoBopитЬся:

<Hu odна к||uеa uлu сoцu||е'|uе не doлэtсньt 6ьtтu нanе-
чсITaньr в Имnеpuu Poсcut7cкoЙ, нu ngщеньt в npodаэtс, нe
6ыв npеэrcdе pа3сiloтpeны цензцpot7>.. Цензypy бyлo
тaкo)к запpoвад,)кеHo y Хapкiвськомy yнiвеpситетi,  вiд.
кpитoмy l805 p.:

<УнuвеpcuтеT u]|eеT co6cтвeннцю caoю цензgpg dля
вcех uзdaва'е,I||blх u,l|| uлu Членaмu еeo coчuненuti, к нaaKalr

|^ eвфpeлoв C. Iстopiя yкpаiнськoгo письменствa. 1962.- с. l30.
, Пoлнoе сoбpание закoнoв Poссийскoй импеPии.- Cпб.' l830.- т 26 __

с. l32.
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u cлoвecнocTu oTнocящuхcя, Tаtсctсе aля кнuе, вblnucblва-
елых dля свoеZo цnoтiебленuя u3 чgltcuх lсpaев. K веdе-

скoгo' Хаpькoвскoгo и Kазaнскoгo УнивepситетoB Ir шо.JI+.
BедoмнЬIx oным Учебныx 3аведений>, y якiй, зоI(prшra,
3азнаЧаЛoсЬ:

<Пo npeОлетg npocвeщeнuя нapodнoеo, чтo6ьl da-
cTaеl|gTb uсnoлненlf,я блаeoтвopaтельнoti вoлu Baшеea
Имnepатopcкoeo BeлuчесTва., МuнacтepcTвa lанul|алacb
oсtloванuеt| u pа'cnopяIсeншеlв oбщaеo Kpgеtl ttаgK, npе-
nodаваeмы,х в eduнooбpаэшa; a t+a сeй кoнец oбщuл тpg-
doп gлoнсенныe Уcтавbt 8 oTнaul;eнult K Tече'|IuЮ rtсxgt<

3l l ПlдI1opядкoByвалисЬ yнiвеpситетам. Aле <тpа,ц,и.
циoнный кpyг элеrиеHTарttoгo oбpазoвaния, пpеднЪзнa.
ченный rlpеиtv|ylцeсТвенIlo дЛя сеЛЬскoгo насеJIеHия и Bме-
щенный yставOLr 1804 г.  в фopмy пpихoдскoгo yчиЛн.
ща, oка3аЛся кpайttе с.ttабо связаl{нЬIм с дaльнейшими
Boсxoдящими стyll(l l|ями tцельнoй сисTеIlrы пpoсBещеItия:
yездныМ yЧиJlиlr lс} ' ,  гимlrазиttf i  и ygивеpситетoм. Пpиxoд.
скиl l '  yЧиЛиl ' l lам г(,сyl laр(JTRеl lная властЬ не даЛа It{ате.

pиaлЬнoгo oбеспеЧения и не B3яЛa на себя снaбжения их
yчительсKиМ пеPсoнaлoм> '. B oсoбливo нeстеpпнolиy
станoвищi oпинилисЬ yкpаiнськi ll lкoЛи' яким нaв'язали
систeIиy poсiйськoi oсвiти.

Чyх<a poсiйська lшкoЛа зyстpiнaлa oпip сеpeл yкpaiн-
шiв. <УкpаТнська стихiя ПаHyвалa не лише сеpед yuнiв, а й
сеpед yЧителiв>,- свiдчитЬ Bчитель хapкiвськoi гiмназii
Т. Cелiвaнoв, якrlЙ, пoтiм став диpеKТopott{ tшкiл <oбласти
Boйска ,Ц'oнскoгo>. <Мьl застали'- пI{сaB вiн y 1807 p.,-
в yчилI,lщах сaмoгo Хapькoва yнителeй, чтo так Ir pe3а.
Ли пo.yкpaински с yЧе}lикамI1i Дa, мЬI' тo-естЬ lloBoпpи-
бьIвrшие из семиHapии yЧителя пo paспopя)кении I{aчалЬ-
стBa сЛoмнл|| |4x и ПpиyчиЛи гoBopить пo.pyсски).

Чималo yкpаiнцiв злaМаЛoся пiл pyсифiкатopсЬким
пpесolu' oд.нaк дyх BoлЬнoстi, нацioнальнoi сaмoбyтнoстi
дo кiнця не poзвiявся. Biн збеpiгaвся y селяtlсЬкI,lx зBи-
Чaяx, тpадицiях, пiснях. Hoсiями iдеi цацioнальнoгo
вiдpoдх<ення булп yкpaТнська iнтeлiгенцiя та деякi пpeд.
стаBt|иl{t,l oсBlчеHoгo дBopянствa' якl' xoЧ не мaли (якo.
гoсЬ 3а3дaлегiдь виpoбленoгo прoектy стrBopення теopii
yкpaiнськoгo нaцioнаЛЬIloгo BизначeI{ня> o, але заxoпи-
I||lcя iдеями нiмецькoгo фiлoсoфа Гepдеpа Пpo tlепoв.
тopнiсть piзних наpoлiв свiтy. Пpo цe свiдчить лиет oлек-
сiя ПавлoвсЬкoгo дo Poсiйськoi Aкадемii Havк:

<<BьIсoкoпoчTeнные чЛены Aкадeмии Poссийскагo
Языка! Милoстивьlе Гoсyлapи! ЯзьIк, звуuaвшrий в Poс.
сийскoй Импepии пo мI{o)l{ествy oбластей oнЬlя, мнoгo
имеeT и3мeнений, наpений иЛи.циалектoв. Училища Bезде
yЧpе)кденныя обpазyют oдиtt связyющий чистый язbll(:
следствeннo Bсе наpeЧия мoгyт быть истpeблены тaK' чтo
сo BpеменеIt' и следoB их не oстанется.

oбpатив мысЛЬ мoю oсoбенtto ltа наpeчI{е oбитателей
пoлyдеl{I{Ыя Poссии, я ЧyBствyю, чтo язык poссийский
тaм и3менился дq такoй стeпени, чтo сoстaBляет пoчти
язык .цpyгoгo lrаpoда. Итaк, чтoбы сoxpанитЬ бытие сегo
измеtlения .B миpе' я l]poявляю сDrелoстЬ пpeдставитЬ
Aкaдемии Рoссийскагo Cлoва Coчинение I]oд }IазBаниeм
<oбoзpение малopoссийсKагo нapеч|1Я, 1.

I Poctсdеcтвeнскuti C. Boпpoс o наpoдIroм обpaзoвании и сoциальнaя
tlроблема в эпoхy Aлeксандpа I /l Pуcскoe пpоIllлoе.- l923.- N9 5.-

l  Пoлнoе сoбpаниtl ltак()|l()|t l\ lсt.иi iскtlA HMllCpии.г- Cnб., l830.- Т. 28.-
с.65l .

2 Tам жe.- T' 28 (: l i l i{)
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paiнy дyxoвеtlсTвo з /vloскoвlциI{и. сЮ iдею пiддав йoмy
митpoполит KиТвський Apсенiй lVloсквин, щo l6 лiт сидiв
на Киiвськiй кaфедpi, a сeй oстаннiй запoзинив Тi y вi-
дolvloгo iдeoлoгa luoскoвсЬкoi Цepкoвнoi пoлiтики митpo-
пoлиTa мoскoBськoгo Фiлаpета t ipoздoва, ' .

l l|.o цей пpoцес вiдбyвaвся пpи силЬtloмy спpoтивl - Hе
JlиlUе <адмiнiстpативнoi часTиt{и> poсiйськoгo сyспiль-
стBа, a й пpи непpихиЛЬнolvty aбo частo й вopo>кoмy сTаB-
.,rt'ннi poсiйськoi хtypналiстики й дiячiв poсiйськoi кyль-
тypи, iкi Дбaли пpo <с,Ц'нiсть> цiсi poсiйськoi кyЛЬтypи
ii бyли вopoгами yкpaiнськoгo кyлЬтypнoгo <сeпаpати3мy>.
l l r l i tва yкpaiнських твopiв y стoлиЧних poсiйських )*(yp.
llrlJlаx i мoда Hа все yкpаiнське пoясl{юсться не <дpyх(-
(xlкl> i пoшaнoю дo <бpaтньoi> кyльтypи, a зoBсiм iн-

JIyr1ц' . , ' "  i i  лo poсiйськoi кyльтypи>.

' Jltптlt'|,кtlt7 0. CтopiнКи минyЛoгo'- Bаprпaвa, 1932.- Ч. l.- с. 206_-.

"to'l'  l , | tn|r|fнtr '  // .  Укpаiна i  Poсiя y свiтлi  кyЛьтypних в3аeМин. l{ью-
l . l l r1 lк.  l l l t1 lиж; Topoнтo, l987.- с.  185.

tttlt gl

Hезваrxaючи нa те' щo цеf, Pyкoпис oл. Пав.lloвсЬкoгo
Aкадeмiя (пpинялe с yдoвoлЬствt{еi,tD' надpyкyBaла вo}|а
йoгo лишe неpeз l3 poкiв, а саме y l8l8 p. пiл наЪвoю сГpа-
мaтнка малopoссийскoгo нapечняr. Як виднo нaвiть з
цитoвaнoгo листа' oл. Пав.ltoвський стaвився дo yкpaiн.
ськoТ мoви нeoднoзнaчrro: пpaгнyчП збepегти ii, вiн yсe )к

Jва)l(ав укpaiнськy мoвy .tiaлeктoм poсiйськoi.
Уже бyла <Енeiдa> Koтляpевськoгo * твip висoкoгo

лiтеpaтypнoгo гaтyнкy, напнсaний ll(ивoю yкpaТнськoю
мoвoю i виданitй y lJ98-p.' a pектop Хаpкiвськoгo yнiвеp.
сит €тy пpoфесop I. C. Pин<ський пpopoчив (сoвepшeннoе
забвeниe> yкpаiнськiй мbвi. oсь щo вiн пl.сав l l листo.
падa_l805 p.- Дo РoсiйськoТ AкaдемiТ Hаyк:

<Пo цpебыBaнию мoеlly }Ia пpе,ll.елаi iЦaлopoсc|lу| я
имeл сJIyча-й видеть и читaть нeскoлькo летoписей' кo.
тopЬIя кaсaются пpе)I(Ilиx дел сeгo кpaя' и писаны быв.
lЦи}| пpе)кде B yпoтpeбленlll{ здeсь я3ЬIкoм, в пoследll}Ie
гoдьl l{lloгo tl3меtlивlllllмся, tt бoльlдими tllагами пpиблн.
x(ающ}tl{ся к вeликopoснfiскoмy. 3aключaя из сегo'
нтo. бyлeт Bpeмя (и мoжет бнть скopo), нтo цBётyщПй
в. i}laлopoссll}t лeт за l50 н бoлее язнй сим oбpaзoм-пpи.t дет в сoвеPшeннoе забвeниe, сyдил я' нe пoJIезнo ли булeт
сбеpеtlь егo, кaк измeненl{е pyсскaгo cпoвa, Iroсpедствoм
пpедания т}tснeнию какoй-ни6yдь н3 yпoмяl|yтьlx ltit|olo
летoпнсей> l. .

У l8t0 p. Kиевo.МoгПляllсЬкy Aкадемiю фpмaльнo
пеpетвopенo в llyxoвнy Aкaдемiю, a кoлeгiТ щg paнiшe
сталll дyxoвниIt{и семiнapiями. 3амiсть po3сaдникa вищoi
oсвiти для всix стaнiв yкpаiнськoгo сyспiльствa Kневo.
IVloгилянська Aкадемiя пеpетвopИJIacЯ, в oкpемy дyxoвнy
Iчкoлy' якa пoBиннa бyлa стaти твеpдинeю oбpyсiння
Укpаiни. <Boна не тiльки дeнацioнaлiiyвалa yкpiiнськy
It,toлoдЬ' але f, пpитягaлa нa Укpаiнy }toлoдь чy}rюIIЛе-
меI|}Iyt гoлoвtlo з Мoскoвщини, i сi пpихo.Цьки мoскoвськi
oглянyвtllися та аклiмaтизyвaвшнся тyт, 6pалися з <xaх-
лyшкaмн) i oсiдали нa дyхoвниx пoсaдах'_ згaдyвaв
o. Лoтoцькиfi._ Так рвopювалl|ся тyт мoскoвськi кад.
pи, щo забиpaлн пoвoлi дo свoix pyк aлмiнiстpaтивнi
Ilиткlt в спpaваx дyxoвннx l змагалися зpyсифiкyвaти
якpaз тoй шap yкpaTнськoT нацiТ, щo стoяв нaйблих<.
че дo Iv!аси наp<l.ЦньoT т8 3 oглядy на бiльшy кyльтypнiсть

l 3а стo лiт. Матерlали ll
раiни ХIХ i пoчаткiв ХХ
с. 5.

гр()мrд(Ькoгo fi лiтеpатypнoгo xtиття Ук.
сrтr;l|,гтя . - Хаpкiв; Киiв' l930.- Kн. 5.-
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Poсiйськi )l(ypнaли oднoчaснo з yмiщенням yкpaiн-
сЬкиx твopiв ,цpyкyвaЛи стaттi, де дoBoд1{ли пpo безна-
дiйнiсть i непoтpiбнiсть самoстiйнoгo poзBиткy yкpaiнськoi
лiтepатypи, силкyЮЧисЬ пеpетягти yкpаiнськi сили в po.
сiйськy лiтepатypy. <Bестник Евpoпы> l8l5 p., пoмiстив.
ши статтю пoлЬсЬкoгo вчeнoгo Бандтке пpo слoв'янськi
tt{oвl{, y якiй aвтop 3aпepeЧyвав пoгляд на yкpаiнськy
Ivtoвy як на наpiння <pyсскoгo языKа, l{спopченlloе ltpи.
месЬю к }Ieмy я3ыкa пoлЬскoгo>, ствеpдх(yBаB, щo <Язьlк
малopoссийский (кoтopoгo стoлицa есть Kиев) как tlе
yстyпaющий в стаpшиI{стве великopoссийскolvly, не l\,toх(ет
быть наpением пoсЛеД.негo> i вислoвив пoбажaння' (Чтo.
бьl язьlк малopoссийский стал B pяды yчеtIЬIx я3ЬIкoB
сЛаBянских>. Pе.п.актop <Bестника Евpoпы> Kaчeнoвський
BистyпиB iз зaпеpечеI{Hяlt,t тaкoгo пoгЛядy, Bважaючи
yкpаiнськy ь{oвy здатнoЮ лишIe для такиx твopiв, як <Ене-
iда> KoтляpевсЬкoгo.

H. Пoлевoй такoж 3аяBиB, щo .Ц.yп,tкa пpo ствopеl{ня
укpаТнськoТ лiтеpaтypи е xибнoю i Щo пoслiд.oвникД Koт.
ляpеBськoгo Пoказaли лиlшe <сМешHyЮ стopoнy мьIсли oб
искyсстBeнHolvl сo3д.ании самoбьlтнoй мaлopyсскoй пoэ-
зии>. Biн нe yяBляB сoбi,  щoб на Укpaiнi  бyли ствopeнi
тBopи, (кoтopые oбpазoвали бы oт,r.ельнyю сЛoвестнoстЬ;
все этo сoстаBЛяет тoлЬкo чaстный эЛемент лля oбшей pyс-
скoй пoэзии и слoBестнoсти>- Bмiщyючи yкpаТнськi  твo-
pи в poсiйсЬких х(ypнaлаx, BидaBцi кеpyвалися Пеpевaж-
нo самe таKим t loглядoм нa УкpaТнy, як Ha настинy Pо-
с i i ,  а на i i  мoвy, Irаpoднy пiсню i  л iтepатypнi твopи _ як
на пpoвiнцiйне вiдгалyх<eння poсiйськoi кyлЬтypи. Ук-
paiнськi  тBopи в poсiйських )Kypналаx знайoмили читачiв
з пpи €дHaнoю Укpаiнoю, i i  наpoлом i  слoвеснiстю }tа
благo Poсi i  та iТ кyльтypи. 3 такoю дyN'кoю мiстив yкpаiн-
ськi твopи в <Мoлве> Hадел<д.iн.

Bipний uаpевi ЧинoRник f iмитpo Бантиш-Kамeнський y
рeтeлЬ}|o дoкyмeнтaльнiй <lстopi i  Малоpoсi i>, якa вийшлa
у |822 p., такoж за3наЧаB, Щo, не3Bа)I(aЮч}t на сBoю геpo.
iннy iстopiю, yкpаiнцi _ вiдгалyх<eння poсiйськoгo наpo-
дy, пoхoдяТЬ 3 oд}Ioгo pyсЬкoгo кopеня, a вo3з'rднаI{ня
Укpаiни з Poсiею .- Bи3наЧ}rа пoдiя iхнЬoi iстopiТ.
. 3алyшливy атмoсфеpy^ т.емнoгo poсiйськoгo цаpстBа

пiдсиЛЮBав ствopеttий y l826 p. тpетiй вiддiл iмпеpатop.
ськoТ канцсляpii Ilеpluа poсiйська та €tt.tt{а пoлiцiя. 3
Тi активнoкl /lOIl()Iи0t'()к) пoсItJlt, lRся настyп нa yкpаТнський
<сeпаpатизм>> l l iсЛя IIOJIЬсЬl(Oгo l loвс 'гаl .|t lя l830- l83 l  po-
кiв. Cамe y тoй нас (3l|иl<.llo) унiкальне нayкoвe дoслiд-

ll(eння - слoBl|ик П. Бiлeцькoгo.Hoсенка. Aвтop пoдaв йo-

ниKа * Бiлецький-Hoсeнкo нaписaв i гpаматикy, гpaiДатиI(y
нopмaтивtly, тoбтo пеpший пpaBoпис yкpaiнськoi мoви.
Biн тaкoх< зник i  йoгo нe знайденo дo цЬoгo чaсy' . .) '

pеси. Poсiя 3aлишIaЛася <глyxoю кo всем ссылI(aм нa истo.
pические . и KyлЬтypl{ые тpa.ц.l{ции УкpaиHы, нa чeлоBе-
ческие пpаBа, нa эЛell leHтapные тpeбoва}Iия спpаBе,llЛи-
вoсти и такI{е )кe эЛеlueнтаp}Iыe экoнol{ическиe и кyльтyp-
ньIe пoтpeбнoсти Hаpoдtlых мaсс. oна вeла сBoЮ пoлитикy
<}IепpизHания> yKpаинскoй наpo.п.tloсти, еe KyлЬтyp}lыx и
нациoнаЛЬtIых нyжд> -.

Hа заxист yкpаiнськoТ лiтepaтypи i мoви Bистyп}rB .y
l834 poшi славiст, eтнoгpаф i пoeт IзмaТл Cpeзневський.
Biн заявив: <Мoва yкpaiнська (aбo як бах<aнo на3иBати
iншим малopoсiйськЬ1.е мoBа' a IIе нapiння> a. Biн вI{сoкo

* Слoвник нapештi вiдtпyкaли i в 1964 p., тoбтo пpиблизнo нepез l25 po-
кiв видали в киiвськiй Aкадемii Hаyк. У слoвникy пoдa€тЬся в гнiздo-
rl iй фopмi пoвннй граматинний виpaз. IJ ' iкaвo, Щo Бiлецький-Hoсенкo
oбiгнав лiнгвiстиннy наyкy бiльrш, як на l00 poкiв. Бo в>кe l25 poкiв
пepед вlrхoдolr{ у свiт Цьoгo слoвltика вiн пopyrшyе лiнгвiстичнi заKoни,
/trr якиx сyнaснi лiнгвiсти дiйruли липIе B ХХ стoлiттi, так званi закoни

- сJloti01.t}opy.
, Гуpuн /' Фopмyвання Hopм yкpаТнськoi мoви i poсiйщeння l l Poсiit-

rt1оrlнц Укpаiнtц...- С' 7o.
,I,pЦtueвcькurZ lИ. Oнеpк истopни yкpаиliскoгo нapoдa Cпб.' 1906.

(;. 501 502.
'. l(иt. :tll: JIcou'ОнuЙ 1. Укpаiнська лiтеpатypа в бopor.ьбi i >кс1lr.uи

rtit ' i  бt l1хlтt,бн ,// Poсiйщeння Укpаiни...- с. 259.

E2 8!!



цiнив yкpаiнськi наpoднi пiснi i  дyми, B якиx (Bl lд}to пi iтич.

вислoвiв, пoльськiй y малЬoBничoстi, сеpбськiй y милo.
звyннoстi.

Бoлiсний вiдгoмiн iмпepськoТ гЛyхoти лo пpиpoлнix
пoтpеб yкpаiнцiв poзмoвляти сBo€ю мoBoю, poзвйвaти ii,
MиЛyватисЬ i нaсoлo.цх<yBатисЬ piдним слoBol\,t скoнцеI{т-
poвaнцй y листi Т. Г. Шевчеrtка дo бpатa Микити:.

<]Уluкuтo, pidнuii бpате! Tа, бg0ь лаcKав, наnutuu do
,|еt|е TаK як я do тeбе nuulg, не no мocKoвcbtсoмa, a no
tlаulo'fu|g..,

Бo мoскалi, vy>кi люди,

,l:ilf:; ###i#i:l;."
Hi пoгoвopити

Tак нехай 9rсе я хoч uеpез nanip noцaю piОнe cлoвo,
нeхаЙ хoч pа3 nonлачg вeceлuлu cльolaшu,6o менi TaT TаK
cTалo cкaшнo, щo я вcяtсg нiч тiлькu Й баag g cнi щo тебe,
Kupuлiвкц, та pudoю, та бgp'янu (тi 6gp'янu, щo lсoлucb
хoвавcя od шrcoлu)' Beceлo cTанe, nporcuнgcb, lanлaчa...
Ще pаз npoutg, нanuulu ленi nucьлo, Tа no cвoeлц, 6gdь
лас|са, а не no 

'|ocKoвcblсoмg. 
ocтавайся зdopoв.

l839 нoябpя I5 dня C.-Петepбуpе.
Hе забц0ь жe,3аpа3 нanuulu nuсbl|o, та no cвoeлц>|.
Biдoмo, щo Т. Г. Шевченкo oкpемi твoри написaB po.

сiйськoю N,roвoю. Aле як вiн стaвився дo цЬoгo [,roжi{а зpo-
зyмiти 3 листа лo I. Kyxapенка 3 пpиBoll.y Пoelvrи <Cлепая>:
<Flе хoчеться iТ лpyкyвати, та Hе lvlаЮ B)ке над нею вoлi.
Пеpeписав <Слепyю> тай планy над нею. Який мене uоpт
спiткав iза нкий гpix, шro я oце спoвiдаЮся кацапaIи чеpст-
виIt{, каt lа lIсЬким слoBolr .  JIихo, бpате o1аманe! €й Бoгy
лихo! (]е Пpaвда, Щ<l oпpiн Бoга iчopта B лyшi нarшiй е
ЩoсЬ Таке страl l|t lе' l l lo аж xoЛoд l l lе пo сepцю' як xoЧ
TpolIIки йt l l . t l  p():rкpиt.t l l .  I lехай сoбака лас, в iтep poз.
несе> ..

Hепpимиpсtrr lий It()Р() l-  l tаpсЬKOгo саlt{oдеpжaвства,
T. Г. Шевчt lнкo 3ltкJrикаlt  д() самoBH3начеttHя Укpaiни

' Kueвскдя с, 'upuнu l lX)l;. Кrr '  {i, (:. 2;}1).
,  IJ,ит. за: fuIuнькit l  /  q lIt .  i ,ц.: l l t i l rу i iмl l  мttt ly. l l r l l . t l l>// Kaфelpа.- l989.-
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3aдoBгo дo тoгo' як цю iдею пiдтpимaли йoгo пoмipкoванi
кoлeги-iнтeлiгенти. Bстyпивtши в Kиpилo.Мeфoдiiвське
бpaтствo, Tapас Шевченкo,i Микoла Гyлaк вiдстoювали
дyмкy менtшoстi, згiднo 3 якoю лI{шe чеpез pевoлюЦiю
мoх(llа зд.iйснити бaх<aнi змiнн. Bтiм, цi poзхoджeння не
бyли iстoтними. Членiв бpатства oб'еднyвaли спiльнi
цiннoстi тa iдеали i, щo найxapaктеpнitше, ба}кaння пoлiп-
шити сoцiaльнo.eкoнoмiннy, КyлЬTypнy й пoлiтичнy дoЛю
Укpаiни. Бo <пpисoедиHeннaя на oсIloвaнии сBoиx сoбст-
BеItllьlх пpаB' ollа пpетеpпeваеT i,IнoжестBo нeспpaведJlи-
вoстей. Пpaва eе зaбыты - и тепеpь не Kак сестpa eдинo-
Bеpнoгo нapoда, a кaк pаба oна дoлх(на снoсить Bсe' чтo
Toлькo eсть гopестнeйшeгo B )I(t{3tII{ ttаpoда'- гoвopиться
y пoяснеI{l|i B. /v1. Бiлoзepськoгo дo стaтyтy l(иpилo.tleфo-
дiiвськoгo бpатства.- Еe сyдьба, ее бyлyшl,нoсть' Hа вeсаx
Бoжиx; Ilo есJIII дoлгo пPoдoлх<ится нaстoящий пopядoк,
кoгдa ничтo yкparrнскoе lte yвax{еt|o' кoг.ц'а на нас нa6pa-
сьIBaют чy)fiдoе яpмo' кoгдa (мы' o Бoх<е мoй! - кaк Чy)ке.
стpаIrцы в свoей лpевнeй дeдине' в свoем сoбственнoм
oтeчествe>' тo Укpаина дoл)I(I{а бy.пет пoгyбить свoе IIаpoд-
нoе t{ делoBoе дoстoянI{е и пpeвpaтитЬся в нoBoгo I{едo-
ляцIкa... Е.ц.инственнoe сpедствo' пpeдстaвЛяющеeся yмy
и oдoбpенIroе сepд,цeш дJlя вo3вPaщeния Еapqдныx пpaв'
3акJrючaется в сoeдI{Ilеl|ии сJlaвянскllx IIлеIшеIi в oДнУ
семью' пoд oxpaненt!еIt{ 3aKoнa, Дюбви и свoбoды кaх<-
дoгo). .

У флepaтиBнoliy слoв'яtlсЬкoмy сoюзi repед вiльних .
наpoдiв свстaне УщaТпa з свoеi xoгплIl; i знoвy o3oветь-
ся дo веix бpатiв слoB'яlI, i пoтyють кpик ТТ, i встaне Cлo.
B'янщtнa, i не пoзoстаllеться нi цapя, нi Царвина, нi
цapiBни, нi кня3я, нi гpaфa' нi геpЦoгa" вi сiiтелЬствa,
lti пDевoсxoдI{тeпьствa, нi пaнa, rri 6ояpннa, Ei кpепакa,
нi х6лoпa - вi в Мoскoвцlинi, нi в Пoльщi, нi в Укpaiнi,
нi в ЧexiТ' нi y хopрaн (стapоввEЕa EaзBa с;roвенцiв.-
B..fl.|, Еi y сеp6iЕ' нi у 6о.лгap. Укpаiвa бyДе нeпo.Ц,.llег-
лoю Рiччю- Пйпoлитoй в сюroзi слoв'яllськiм. Тoдi ска-

I Kocтoлapoв zИ. i. <3акoн Бoжий> (,Kннгa бyття yкpaiнськoгo наpo-
дv).*- К.. l99l.- с. 36*&7., iвs *е'..- С- fr-
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писанa y N, lес iансЬкoМy дyсi ,  пpoй}Iята шaнyванняМ xpисти.
янсЬких цiннoстей i  панслoв'яHсЬкими елементаtt{и.

Пpинагiлнo зазначиl\,to, lцo паHслаBiзм * як суспiльнo.
пoлiтична течiя знаxoдився на i .ц.еoлoгiннoмy oзбpoсннi
BеЛикoдеpжавних шoвiнiст iв,  якi  BBах(али, Щo Рoсi i  са-
мoю iстopiеЮ пpиз}|аченo бyти Гегемoнoм y сЛoв'янсЬкolv lу
свiт i .  Пpактинне здiйснення месiанськoТ poлi Рoсi i  пo-
Bl , t l t t lo пpиBести дo oб' €д}Iання yсiх сЛoв'яHсЬких наpoлiв
пiд скiпетpoм poсiйськoГo цаpя. l  лише тoдi настане <Щас-
ливуl i l  деHЬ> дЛя BсЬoГo сЛoв'янстBa, кoли <Bсе сЛaвяHские
pyчЬи сoЛЬЮтся B единoМ pyсскoь,t lv lopе)> (o. с.  Пушкiн).

Як вiдбyваЛoся oце 3лиTТя yкpаiнськoгo <pyЧЬя> 3
poсiйським (Мopеtи> бyлo пpoлеlv loнсTpoBаHo пiсля poз.
Гpolv ly y беpезнi 1847 p. безневиннoгo 3а пoлiтичt lи l , t  xаpак-
теpoМ Kиpилo.}lефoлi iвськoгo бpатства Та пoкapання йo.
гo пpoвi.п.них членiв. Poзгopнyлaся HoBa хвиля l l lалеHoгo
пеpeслi,п.yвaння yкpаiнства. Hа yкpаiнських патpioтiв
пoсипаЛисЬ бpyтальнi 38инyBaчel{ня. Цинiзмoм iстopиvноi
iнтелектyальнoТ oбмеженoстi  в iе з Листа poсiйськoгo
кpl lTиKа i  фiлoсoфа <(}|еистoBoгo> Biссаpioна Бслiнськoго
дo П. B. AннснкoBa, написаHoгo y гpyднi l847 p.:

<Hавoдил я спpaвки o Шевченкo и yбелился oкoнЧa-
теЛЬI. lo '  Чтo вне pеЛигии Bеpа есTЬ Hикyда негoдная вещЬ.
Bьl пoмните, ЧTo веpyющий лpyг мoй ( lv l .  A. Бакyнин.-
B. Л.,  гoвopил мне, Чтo ol{ Bеpит, чтo Шевченкo __ ЧeЛo.
век дoстoйньlй и пpекpасньIй. Bеpa лелает Чyдeсa _ твo.
pит людей и3 oслoв и лу6ин, стaлo бьtть, oна мo)l(ет и и3
Шевчeнки сдеЛатЬ, пoжалуй, мyченикa свoбoдьl.  Ho злpа-
вьlй смьlсл в Шевченке дoЛ)l(ен видетЬ oсла, Дypака и
пolIJлеца, а свеpх тoгo'  гopькoгo пЬяницy' любителя гo-
pелки пo пaтpиoтизмy xoхлацкoмy. Этoт xoхлаЦкий pa,Ц.и-
кaл написаЛ два пасквиЛя - oдин l{а гoсyдapя и импe-
pатopа, лpyгoй _ нa гoсyдapыню и иМпеpатpишy.. .  Я не
читaл этих l lаскBилей, и никтo из N,roиx знакoмых иx не
Читал (нтo, междy пpoЧиM, дoкaзыBaет, чтo oни нискoлЬкo
не злЬl,  а тoЛЬкo t lЛoски и глyпьl),  нo yвеpеt{, чтo пасквилЬ
нa импеpатpицy дoл)ксH бьtть вoзмyтителЬнo гадoк пo
причине, o кoтopой я yже гoвopил>'.

+ Hинiruнiй моск<ltrt ' l ,к l l f i  шсt lслаш|зм нr станoBитЬ нiчoгo нoвoгo й пo.
твеpдх(ус xpr lн i . l t t iстt '  хIк lptrби, tt lo iT дiагнoзyвав iще 3игмyнл Фpейл
(стoсoвнo [остt lсвсt,кс l t . t l )  як вy: lькt lгpyДiсть poсiйськoгo нацioна-
лiзмy. (Пащенко Жtнь. (] l l l ln 'я l lськa 6pсхня/ / Cлoвo.- l992.-
Ч. l  l . -  Липень)

| Бeлuнскuй B. г.  l ]  l l  Attt l t . t tкt lшv,
сoбp. сoн.- /v l . ,  l95( i  

.| .  
|2 '  (:
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B. Г. Белiнський тaкo)|( писaв, щo iстopiя Малopo.
сii - це пoбiчнa piкa, щo Bпaдa€ y веJIикy piкy poсiйськoi
iстopii. Biн ствepлх<yвав' щo il{aлopoсiяIrи зaв)I(дIl бyли плe.
It{еllем i нiкoли нe бyли tlаpoдollt, a ти}l бiльtце _ д,еp)кa.
вoю. Hеi{a, i'oвJIяв' yкpaТнськoi мoвll, a (есть oбластtloе
мaлopoссийсKoе нapечие' кaк eсть белopyсскoe' снбиp-
скoe и дpyгIrе пoдoбtlнe им oблaстньIe нapeчия> .' Cвi.
дoltfo Чи нeсвiд.oмo, але гoлoс B. Г. Бeпiнськoгo BtUIi.
тaвся y злoвiсний.xop poсiйськиx цapiв i iх вip.нo-пiддaннх
сaнoвникiв, якi пiсля Пepеяслaвськoi yгoДи 1654 p. пo-
стiйнo пpнниx(yBaли' цькyBaли, фiзиuнo i дyхoвнo зl|и-
щyqали yкpаllrцtв.

М. Koстoмаpoв y листi дo видавця <Koлoкoла> o. Гep-
' цеtIа пllсав: <Пoсле Kиевскoгo пoгpoмa (мoвa пpo poзгpoll{

Kиpилo-Мeфoлiiвськoгo бpaтства.- B. JI.) зaпpeщеrrьI бЬI.
ли все сoчllllеtlия oбвиненныx и цеHзУPа t{ tllпиottствo Ilа-
чaли yх(aснo сBиpепствoвaть пpoтиB iЦaлopoссии; llе
тoлькo мaлopoссийскIlе кtlигll пoдвepгaлисЬ tlездoзвoле.
lIию являться в свeт' пPeследoвали да)I(е yченьIе статьи
o }lалopoссии; сai{ыя tIазвaHия Укpaйна, tlалopoссия,
Гетмaнщинa, считaЛисЬ пpедoсyдитeльньtidи>,. Bидaвни.
Ча спpaвa в Укpaiнi з вoлi Мoскви бyлa спаpалiзoP.1нa.
Hавiть пepшi видaння <Koбзapя> тa <Гafiдaмакiв> T. lIIев-
чеIIка виfiшли Y Пeтеpбypзi. У 1847 p. нa Укpaiнi бyлаценка виfiшли y Пeтеpбypзi. У 1847 p. нa Укpaiнi бyла
rпyблiкoванa тiльки oдна кl|ll}кка, y l848 P_.;; тpи, =
1849 p.-2, y 1850 P.- lr.y l85l P:=?, y 1856 p._б:

l8a8 p.- тpи, -oп
y 1850 P.- lr.y l85l P:=?, y 1856 P._б:

t[Ьпpaвлi, нaпpиkiнцi 50i-х poкiв ХIХ ст., пiсля сi{еPтi
Микoли I, тpoхи пoжвaвилoсь кyльтypнo.oсвiтн€ )l(ttття
в yкDдi'ri. Pяд пpедстaвIlикiв вищoi iнтелiгeнтськoi веpст.в УкpAiнi. пpeдстaвникiв вищoi iнтелiгeнтськoi Bеpст.
вtl мoскoвсЬкoгo сyспiльствa 3 пpихилЬнiстю пoстaвиBся
дo Лiтepатypниx i пpoсвiтl|iх змaгaнЬ. <Пyсть нapoд yкpа.
инский,_ писaв y свo€мy зaкJlикy дo poсiйськoгo гpo.
Ir{адяltства визнaчниfi пpедстaвник сJloв'яt|oфiльствa
Ю. Caмаpiн,_ pазвивaeт свoЮ дyxoвt|yю самoбштнoсть
вo Bсей нaPoднoй opигинaлЬнoстl{ ея стpeмлениfr; пyстЬ
vчDеx(деllli я. N|я негo сo3дaнньlя, пpIiспoсoбJIяются бoлее
ir 6oлее к шестllЬIм егo пoтpебнoстяй> 3. .Цещo зllеt|Illився
тиск llа yкpаil|ськy кtlиx(кy. У 1860 p. в УкpaТнi булo ви-
Дaнo 24 кtlи}l(кt!l y lE6l P._ 33, y 1862 p._ 4l.

Укpaiнськi пaтpioти aктивllo в3ялl{ся 3a пpацю нaд
кyльтypним poзвo€I{ тa нaцioнaлЬниIr{ yсвiдoмленtlяir гpo-
| Белuнскuti B. Г. Иcтoptlя Малopoссии / / Пoлн. сoбp. сoн.- м., 1956.-

T. 5._ с.  17.
2 Цит. зa: Письмo к издатеЛю <Koлoкoлal //Лiт. Укpaiна.- 1990.._'
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мадянства. У лpyгiй пoлoвинi l859 p. y Kиeвi вiдкpилась
пеpшa недiльна шIкoлa, а в 1859-1860 pp. Тх yже пpа.
цювалo y мiстаx i  деяких сеЛaх Укpаiни 68l.  oснoвнa

мa' вlд3нaчаЛIl:

<Евaнеелuе, nеpевedeннoе l|t l  малopocсuйcкoе наpе-
чuе е. Мopаaeвcкu't '  есTb в вьtсtцеЙ cTeneнu тpgd замеaa-
тeльньlй u c цненo-фuлoлoluчеcкoй cтopoньl, u co cTopo,|b.
pелuёuoтнo.нpавcтвеннсlt7. B nеpвoл oTt|oшeнuu npeжde
вcеeo npedсTавляeтся I]onpoc: cnocoбнo лu малopoccuЙ-
скoе ttа,pечu|' tlа t|асToящеd cтenенu свoееo лuTеpaTapнoеo
)атвuTuя u pазpабoткu, lс внaulенuю Tех бoэtсеcтвенньlх u

велuчаtiutuх uсTll||, 
'сaкuе 

codcpclсuт в cе6е Eванеeлue?
Bonpoс эToT nеpcвodом, no наulеI||g л|||енuro, pатpеt,ueн

'сorc,4eлb3я 
бoлее gdoвлeтвopuTeльнo. Mа,лopocculicкoе

нapeчue в 
'{etr'' 

лoclсtttj c'саIaTb, блucтaтeльнo выОepcrcu-
вaeT ucnыTа,'lIJе ЭToеo podа u g'|uцToilсaeT вcя'сoe co.пнё-
нue' пнI'eu.uu nuTaеiloе' в вo?.нoxtсt{ocTu выpo'uTь вo3-
вblшeнныe udeu pазgпа, вoтвыlaенныe чgвcTва сеpdцa,
нe вnaОая в вaлbrap'tocTb, нe oеpgбляя I!х' нe napaлuтgя.

ОтОeленue, gвepeннoе в ||еco'.нeннort dgхoвнo-нpавcT-
вeннoli noльlе эToeo nеpевodа dля rcpaя, dля Koeеo ot|
tltlт||ацaeTcя, npocllлo cвoееo npезudeнтa gnoтpeбuть хo-
dатаЙcтвo neped CвятeILшuп Cuнoilсjll o Оoзвoлeнuu 

'4а-neчаTаTb nepeвoО е. Mopаaeвскoеoo I
Pyкoпис з Aкадeмii Hаyк пеpелaлИ B Cинoд, але там

йoмy .u.oвeлoся пpoлеx{aти. 45 poкiв. Лише |907 p. eван-
гeлiе y пepеклa.п.i п. с. Мopанeвськoгo yкpаitlськoю l{o-
вoю y тpoxи пеpеpoбленiй фopмi пoбaчилo свiт.

Tiльки 22 мicяцi пpoiснyвaв х(ypнaЛ сoснoвa>, який з
велики}lи тpyднoщalt{и бyв вi.пкpитий y l86l p. Baсилeм
Тapнaвським тa Гpигopiсм Гaлагaнoм. oднaк це Bllдан-
ня зaлишилo пoмiтний слiд y пpoбyлх<еннi нацioнaльнoi
свiдoмoстi yкpаТнськoТ iнтeлiгенцiТ, poзкидaнoi пo всiй
Poсiйськiй iмпepii. Tа на цIляхy мoлoдoгo yкpаiнськoгo
нaцioнальнoгo pyxy виlIикJtи нoвi пеpешкoди, якi сфo-
кyсyвaлися y Baлy€всЬкoмy шиpкyляpi.

У гoстpy пoлeмiкy з yкpаiнськими патpioтами BстyпIlла
oдеська евpейська гaзетa <Cioн>, звl{нyвaтивlши <oснo.
вy> i ii пpиxильникiв y тoмy, щo вotlи xoчyть <pa3ъeдиIll{тЬ
юrкнopyсский нapoд с Bеликopyсски}r). y BисtIoBкаx
oднiеi зi статей, нaдpyкoваt|iй y <Cioнi>' гoвopилoсь:

<B выctllеl| cTeneнu neчаJ|ь|to Tagoe noлoжeнue deл u
dля лuтepaTapы' u dля caпoЙ cTpаItb.' нo eщe neчаJ|ьнeе,
цTo u эTa Ta'с.нaлoцucлeннgю ng6лuкg cTapaк,Tcя PalбuTь
ta пeльчaЙ'шue eщe кpgж,сu, c cвoutu ocoбылu flape-
цuя.пu u noОpeuuял|t,, вt!.ocя o нee Ta'сuл oбpaэoл poт,|b,_
oлecTo тoеo, нтo6ы вecTu ee nod tнaпене.п oОнoeo o6щaeo
лuт e paTg p'|()eo я3 ы,сa, no.нuЛ'o'.e 4'с1lх nлe.пeннblх p ac np e Й'

'с 
вeлuкuЛ oбщeuелoвeчecKu.н, цe.nял, K pacnPocтpанe'{uю

вcetu cuлa.пu еgl*aflнocTu u oбpaзoвaнuя в .нacce нapodoв
нalaeeo oTeцеcTвa' к dpgшны,л gcu.пuял уcвoяTь eлg те блo-
еа, tсoтopыя cocTaвля'oT'лgчlllgю цacTь в docтoянuu coвpe.
.пeнfuaeo чeлooeчecTвaD -.

Пi.Ц лoзyнгoм (сoBePшенствoвaться в oбщечeлoвeчeс.
кoм paзBитии> <Cioн> зaкJIикaв yкpaiнuiв вiдмoвитися
| Цит. за: Мuнькiв /. <Hе iдeалiзyймo минyлoгo!> // Kафедpа'- 1989._

Ns 7.- с. l29.
2 lyлеям // ocнoвa.- 1862.- Ciчень.- C. 50.

[нв.: Сiponoлкr l  ( , '  lс ' t . t l1 l iш t l t : t l iти нп
Глуutкo С .IIplr l r lмrr l t t l l r  I  t lс , l i . l t t ' t t i
Kн. 4.- C. 38.
Цит. за: Глцtuкt l  ( , ' ,  /[1l l t t ' t lмttttr l t l  i
|924.- Kн. 4.-. (, 4()

Укpaiнi '_- Львiв '  l937.- C. l25
|llкOЛи l/ Укpaiga.- |924._

ttсдiльнi шкoлн // Укpaiна.-
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вiл бopотьбуl зa poзBитoк yкpаiнськoТ мoви, лiтеpатypи,
кyЛЬтypи' a Bливатися B pyсЛo <oбщагo литеpатypнoГo
язЬlка>, тoбтo poсiйсЬкoгo. 3 uдoбpoгo пoчинy> свpейськoi
гaзеTи y poсiйськiй пеpioлишi t lpoлyнaлo зBинyBаЧеHHя
yкpаiнськoгo кyЛЬTypнo.oсвiтньoгo pyxy в сепаpатизмi i
шкiдництвi '  poзГoPнулася каlvt] lанiя пpoти yкpаiнoфiлiв.

Cитyашiя, яка склалася тoдi,  мaбyть, бyлa пoв'язана
з тt lM, Щo свpеi,  } lапевнo, зpозyмiли yкpаtнський лiтеpа.
тypнo.oсвiтнiй pyх, як нoвий ПpoяB кoзачЧиHи' гайдамач.
чини, ПpeдстаBHики якoгo нiби т iльки й чекають, aби
Пoчати piзати Tа Bиганяти свpeТв, як це тpaпЛяЛoся зa часiв
Б. ХмельницЬкoГo, пoвстаHня М. 3алiзнякa та I,  Гoнти.

Iстopик I.  Минькiв дopеЧнo заувa}киB, шo <iстopiя
tUвидкo забyваеться. Пpинина всix тих piзaнин булa не
8 кoзакaх iне в гaйдaмаках <Koлi iвщини>, iне в сaмiй
пpиpoлi yкpаiншя, як юдoфoбa - така пpиpoда бyвае y всiх
пoнеBoлениx дo ПoневoЛЮваЧlB'-  а B HI,tx €Bpеях саDrих.
Aджe в тi iстopиннi чaси )|<||Д'|1 cTaлИ на yкpаiнсЬких зеI!t.
ляx Пoсесopами та ПaнаI\, lи '  Hа } lих'  як l  на шЛяхTиЧlB,
Bикot lyвали па}lЩиtly,  вoHи тpиlr , taли y свoiх pyках цepкви
i т.  д. Екoнoмiчна, сoцiальна, iдеoлoгiчна фyнкшi i  х<идiв,
за виHяткol, t  невeликих нюансiв, бyла тaкoю ж, як i  пoль.
ськoi шляxти, а Tolvry, кoЛи пoЧаЛися poзпpaвl{ 3 пoHеBo.
ЛЮвачаtt,tи yкpаiнськoгo наpoдy, тo ,цoлЮ шляxти poздiли-
ли i  свpеi .  A тoмy, кoли BиHикають пoдiбнi iнциденти
тепеp, xай чaстiшe зaгЛядaЮть в iстоpiю i  нapiкаютЬ на
себе,. .  а Hе на пpиpo.цy yкpаТнuiв>'.  Дo,o свpейськoгo i
yкpаiнськoгo наpoл. iв лyх<е пoлiбна. I свpеiв, i  yкpaiн-
цlв цЬкyвали, нaд ними зt lyЩaЛИсЯ Частo.гyстo oднi й т i  ж
вopoги, } lамагaЮчисЬ пoвнiстю асимiлювати, стеpти 3
лиця землi,  uroб навiть HазBи нe 3аЛишилoсЬ.

B yкpаТнськиx патpioтiв вин1. lк такoж кoнфлiкт 3
пoлЬсЬкиtt,t  в113Boльним pyхoM..[|.oслiлники o. Пpoт i
П. Taбiнський детальнo poзпoвiли пpo те, щo пoляки пiд
кiнець шiстдесятих poкiв пoчали гoтyватися дo пoвстан}tя,
яке tvtаЛo метoю ше тiльки зл.oбyття пoлiтичнoi самoстiй.
нoстi ,  а й вiднt lвлення Пoльщi в i i  найдальших l(opдo-
нах, Bключt|o з правoбеpежжям .[ l .н iпpа. Укpаiнський pyx
iм бyв Hе Hа pyку, бo не мiстив y свoiй пpoгpaмi Тхнiх
3[t,tагаl{Ь; навiть вi , t lкидaв Тх. пoскiльки Bo}tи заявляли
пpетензi i  такo) l(  на yкpаiнськi  землi.  Пoльськi  пyблiцисти
вистyпиЛи iз заявами, lц() yкpaiнський наpoд наЛежитЬ

Muнькiв /.  <Hе iдса" l l iзy i iмr l  мнtty.t l t l l r r l>
с. 165.

дo пoлЬсЬкoгo племеlli, yкpaiнськa мoвa - лише дiалeкт
пoльськoi. oтх<е, yкpаiншi не мaЮтЬ пiд.стaв дo самoстiй.
нoгo нaцioнaлЬнoгo )l(иття, а yкpaiнський pyx - це спpaва
uyх<oi iнтpиги, вop-oхкoi пoльсЬкl,tl' iнтepесaм. .[I.o. poсiй-
сЬкol ад'мlнlстpацll пoсипaлися дo}Ioсн нa yкpаll|сЬких
дiячiв з oбвинyвачeнням iх y пpoтилеpхtaвнiй .Д.iяльнoстi,
кoмyнiстиннiй i безбoжниuькiй пpoпагандi, сeпapатист.
ських зinaгаIll{яx, нaмoвлюваннi сел.ян дo pевoлюцiйниx
вистyпiв. Хoча дolloс}l }lе пiдтвepлжyBалися фактами,
все )к збiльrшyвали пiдoзpiлiстЬ цapськoi адмiнiстpaцii
тa спpичl{нювалlt пильний нагляд за yкpаiнсьKими дiяча-
I l , tи. .

oсoбливo небезпечним пpoтивникoм yкpаТнсЬкoгo нa.
цioнaльнo.ви3Boльнoгo pyxy вияBився тaбip мoскoвських
зaйд, якi yтBopювали на Укpaiнi панyю.ly yPfrдницькy
вepствy aбo НaЛe>|<aлп дo нaйбагатшиx зe['лeBЛaсни-
кiв. Цeй тaбip .ЦивиBся нa УкpаTнy, як llа кpaй спoкoн.
вiкy <pyсский>. Haсeдення йoгo ввах(aв зa пpиpoднt{x
poсiян, якi пiддaлися впливам пoльськoi кyльтypи. 3po-
зyмiлo, щo мoскoBськi кoлoнiзaтopи iнaкше нe luoгли дy.
мати, бo самi зaпеpечили б сoбi пpавo на iснyвання в
Укpаiнi та нa ii визискyвання. 3гoдoм iх нaщадки вда-
лися .ц.o фapисeйськoi теopii, згiднo 3 якoю poсiяни, якi
пoселилllся (лoбpoвiльнo як (визвoлителi> чи силoмiць
як <бpати>-спецiалiсти) i нapoлилt|ся }|а yкpаТнськiй зем-
лi, с oкpемe багатoмiльйoннe плеld'я велl{кoPoсiян з oсoб-
ливoю (южнopyсскoй> кyлЬтypoЮ' У зв'язкy з цим iх не
слi.u. зapaхoвyватrr дo нaцioнальних меttlllин. Boни, мoвляB,
як i yкpаiнцi тa пpедстaвники iнtших нaцiй, е наpoдdм
Укpaiни. I poсiйськa }Ioва, як мoва iнтеpнauioнaльна,
тaкo)l( пoвин}Iа бyти в Укpаiнi деpx(aвнoю.

3 мoскoвсЬкими кoлoнiзатopами сoлi,п.apизyBаЛися y
60-x pp. ХIХ ст. i зpyсифiкoBаIri yкpaiнськi двopяl{ll, чи-
Iloвllики' iнтелiгeнти, якi <сoбственнo дJIя себя никa-
киx, нeзaвисl{мo oт oбщиx сoвoкyпнo сo всей Poссиeй,
желaний нe имeпиD. Boни yлeсливo,пiдспiвyвaли велl{кo.
дepх(aвним панслaвiстським теopeтикам пpo тpи€д.и-
ний pyський дapoд, oлнy вipy, oдt|y i{oвy 3 тPЬoма вiдмiн.
lloстями. .[l.oтpимyвaлись uloвiнiстичнoi тезlt, щo мaлo.
pyськa i{oвa витвoPllлася лltltlень пiвтopa стolliття тoмy:
це € мoвa poсiйськa, зiпсoвана пiд впливoм пoльськoТ...
Цiсю мсiвoю нiчoгo llе мo)|(llа l|аBчитися. Ii, мoвляв, вн-

' ,[I.ив.: IIpoт О., Ta6iнcькutt П. Beлякull пoгpoм
Aльманаx <Hoвoгo часy) Itа piк 1939.- C. 69.
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стачa € лише нa Te, Щoб IиoI(Ha бyлo пepeлати .цytl 'Kи тa
бax<ання з oбсягy хaтнЬOгo пoбyтy, пpaui й пoтpеб.

Пpoмoскoвськo-iмпеpсьKе It'исЛeння i pабськo-мaЛopo-
сiйська свiд.oмiсть нiткo пpoстех(y €тЬся y великiй статтi
C. Гoгoцькoгo <Hа какoм языKe сле,ц.yет oбyнaть B сeЛь.
ских шкoЛах Югoзападнoй Poссии?>, oпyблiкoванiй y
тpЬox нol{еpax <Kиевскoгo Tелегpафа>, а пoтiм виданoi
для мaсoBoгo читача oKpемoю бpoшypoю. Aвтop наIt/tа.
га €TЬся пеpeкoнaти yкpаТнuiв, щo €динoЮ ylvtoBoю <пpoч-
нoгo pа3виT|4Я }| благoсoстoяния всей Югoзaпa.ц.нoй Poс-
c|1|1 - этo гаplvtol{ическoе oбpазoваниe ее с це. lой pyс-
скoй землей I{а o,цнol{ я3ыкe и B l{еpазpЬIвнoй связи с нeй...
Пepвая и oченЬ вa)кl{ая вЬIгollа yпoтpеблeнIrя pyсских
элеlt,tентapнЬlx кtlиг в самoм начале oбyveния в сеJlЬскt{х
шкoЛах сoстollT B тolr{, чтo этo ед,инoе для всеx нa.laлo бy.
,Il.ет питaтЬ в наIUeм I{apoде сo3ltание eгo едиHстBа с пЛe.
менеlt{ Beликopyсскиl,l и с целой землей pyсскoй.

Hе oтpицаем' Чтo люди' кoтopЫtvt xoтелoсЬ бы вытес-
нитЬ t,lз пpиxoдсKиx шKoл эЛементapные pyсские к}lиги и
poнять Bсе pyсскoе B гЛaзаx нapoдаt )|(елaли бы игpaть
poль }lapoдoлюбцeв, I{аpoдIrых гepoев, Bсячески жeЛaли
бьt пoддеp)кать сpеди Ilас эти гибeльныe стpеDrЛения к
сепapатизl{y B я3Ьlке (a за тeм pазyмеется и B oстaлЬ-
нoм)... Если бы }rм yдaлoсь IIе дoпyстить Ilашегo нapoда
o3нaкoмиться с самoгo наЧаЛа с pyсским я3ыKoм в эле-
менTapных KlIигaх' eсли бьl K тoIt{y oни HeдoпycT|lл||l I4
pаспpoстpа}Ieния B lrаpoде pyсских кl{иг' тo этo пoсoбилo
бы им, как ltелЬзя Лyчшe' дoстHг}lyтЬ нeгo-нибyл.Ь oД}loгo
l,Iз двyх: или yдеpжaтЬ егo ТoЛЬкo в кpyге егo xoлoпекoгo
языкa' Чтo дЛя мl|oгих oчеIIЬ x(елaтелЬllo' lIли втянyтЬ егo
в кpyг свoиx yкpaинских абетникoв, сбли3}rть егo сo свoи-
l{l{ кн}lгаtl|иl сo свolli{ я3ыкoll.l' а 3а тем вeсти тyда' кyд'а
чyтЬ-чyтЬ ottlt не yспели 3аBести eгo пoсле тoгo, кaк Bы-
гoвский и Мaзепа тaк бeссoвест}to пopтltл}t l{aпpавllеl|l lе'
дaннoе южнofi Poссии Бoгданoм Хмельницким.

Teпеpь y l{ас естЬ oднo из сильнеfiших opyлий для пpo-
тивoдеfiствия - 9тo Pyсскиfi я3ык. Boт пoчемy мы, сo
свoeй стopoltьl ' )|(елaли бы, нтoбы пpaвителЬствo и дoбpыe
лIoди tlе пoжалел1{ сpедств д.llя снабx<е}tliя пo кpaйней
меpе главнеfiших нв пеpвыfi pa3 селЬскиx lцкoл, каI( i io)к.
нo бoльшим кoличествoм пoле3ных pyсскt{х кнliг>. Якщo
цьoгo не зpoбнтиl 8 дo3вoлити впpoвад)I(yвaтш B lшкoлаx
yкpalнсЬt(l кl|игн' тo (снoва пpoи3ведется xaoс в я3ыкax,
oт кoтopoгo iiь| кoе.как нaчsл}l oсboбoждaться" блaгo-
.Дapя зaботливoсти пpaBПтeльстBa),_ [tiдкpeслrrв C. Гe

гoцький i.зpoбив oстатoчний B}lсHoBoк: <B сельских ll lкo-
лax пo-пpe)I(нeмy ,ц.oл}t(I{ы oбyuaть пo pyсским элеIl{ен-
тepным книгaм. oг замены же pyсскиx yuебпыx книг
какими-тo малopyсскиIldи нeль3я былo бы I{ичегo ol(tl-
дaть' кpoмet сaмых Bpедl|ьIх пoследствиil - Для самoгo
x(е lrаpoда) ..

Peакцiйний poсiйський пyблiцист, peдaктop гa3eти
<tloскoвские вeдolt,loстlц> пlиcaв 2| чеpвttя 1863 p., шo
Укpaiна нiкoли не мaлa oкpeмoi iстopii, нiкoли не бyла
oкpеIt{oю деpx(aвoю. Мoвляв, yкpaiнський нapoд € лишe
частинa, але iстиннa!'. poсiйськoгo нapoдy. Малopoсiй.
ськoi мoви нiкoли не бyлo i, нe дивлячисЬ IIa всi зyсилля
yкpaTнoфiлiв, дoсi не iснyе. Cтаттю Kаткoв зaкiннyвав
тBepджeнняM, Щo пpи бaх<aннi, звинайнo' l{oжна вигa-
Дaти. i якyсь малopoсiйськy lt{oвy' як мoжна вигaд.aти oсoб-
ливy lt{oвy нaвiть КoстpoмськoТ абo PязaнськoТ гoвipки.

AнтиyкpaiнсЬка pеaкцiя зaвepшилaся тa €мI{им циpкy-
ляpoм мiнiстpа внyтpiruнix спpав Baлyeва вiд 8 липня
1863 p.: ,  ,

<IIaвнo gcre uОgт cnopы в нaшeЙ nечaTu o вoll||octсtIocTu
сgщecTвoваt|uя caлocтoятeлbнot7 llалopoccuйcкort лuTe.
paTapы. ПoвoОoп K эTu'I cnopaJil cлgъtcuJ|u npouзвeileнuя
нeвoTopых nucателeй, oT!|uча'oщuхcя бoлеe uлu менee
тa.пeцaTeлbныJ|| Tала'|ToЛ uлu cвoеrt opueuнсIлb||ocтью. B
nocлedнeе вpeмя вonpoc o ilaлopoccuйcкoЙ лuTеpаTape
noлaчuл uнort хаpaктep вcлedcтвue oбcтoяTeлbcTв чuсTo
noлuTuчеcKuх' fle uЛe|oщuх lNu'с'a'сoro oTнo|aeнuя K uflTe-
pecoil coбcтвeннo лuTеpaTa pнbt.t.

lПpecrcнue npoшэвeilенuя нa ма,лopoccuiicкottt я3ы'сe
uнeлu в вudg лutuь oбpазoвaн'{ьce клаccы Юcrнoй Poсcuu,
ныI'rc ilce npuвеpilсe'|цы Лалopoccuiicкaii нapodнocтu oбpа-
Tuлu cвou вudы нa toсcg нenpocвеще|Iнgю (peзgльтатu
nepenucg cвidчaть, щo 3сI I00 poкiв, nopiвнiнo a 1740 p.,
в Укpaiнi шкiл cтoлo вTpoe 

'|eнu!е' 
а кiлькicть ttсIceлe'{'{я

lpocлсI в decять pазiв.- B. Л.) ' u Te u3 нuх, 
'сoTopые -сTpе-

t4яTcя K ocgщecTвленu'o cвouх ?aJablcлoв noлuTuцecKuх,
npul|ялucb nad npeОлoеot pаcnpocTpaнeнuя zpа'IoT||ocTu u
npocвeщeнuя, 3a шзdаншe кнue dля nepвo'{ацалb||oеo цTe-
нuя, бgквapert, epaммаTuк, еeoepафuli u т. n. B цucле no-
doбных Оeятeлert нaхoduлocь 

'.||oilсecTвo 
лuц, o npеcTan-

'|ых 
Оertcтвuях 

'сoTopых 
npouзвoduлocь cлedcтвеннoe

Оелo в ocoбoli 
'сoJNuccuu. 

B ,C.-Пeтepбgpee daэrе сoбu-

1 l,oeoцкuf, C. Hа какoм 
""ьl*" -"oy"т 

oбylать в сeльских lllкoJlах
Югoэaпаднoй Рoссии? - K.' l863.-.- с. 9.-3l.
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paюTcя no*epTвoвa'Iuя dля uзdaнuя deшeвых 
'снueнa к,crc'{/opgccкJoл 

'|opeцuш. 
Mнoeuе u3 oTuх 

'сtIuе 
|'ocTg-

nuлu gilсe нo paccлoTpeнue в C.-Ileтep6gpecrcuЙ^цeнзgpныf,
кol'luiет. Heпалoe цucJ|o тoKuх frе Kнue npedcтaвляетcя
u в Kuевcкцt| цензуpныЙ кoлuтeт, CeЙ nocлedнurt в oco-
бerutoстu зoтpgОнялcя flpongc'сoл gnailянaTых uзОaнuЙ,
uлeя в вuОg cлeОgющue o6cтoятeльcтвa: oбgueнuе вo вceх,
6eз uтъяTuя gцuлuщoх npouзвoduтcя нa oбщepgccaolп
яi]ы'се, u gnoтpeблeнue в gчuлuщoх пaлopoccut7c'сoeo язba-
ка нuеde нe dongщeнo; сaлыЙ вonpoc o noлbтe u вozluoltс-
t|ocTu gnoтpeблeнuя в ltlвoлaх i,Toro наpeцuя нe peutен,
нo dаcrce odзбgcrcОeнue эToeo вonpocа npuняTo 6ылo 6oль-
lltu'{cTвoл I*сIлopoccoв (i тgт лiфiuнa <6iльшicть>?! -
B. л.) c нееodooaнuе'|, чаcTo высKазывшoщutcя в neчaTu.
Онu вecь'|а octtoвaTeлbнo Оorcа3ывanoт, чTo нuKa'сoeo
ocoбeннoeo лaлopoccurtc'сoeo я3ы'oа не 6ылo, 

'NeT 
u ,Ie мo-

crcет быть u цTo 
'tаpeцur 

uх, уnoTpeбляeлoe пpocTot|аpo-
dueл, ecть ToT ?rce pgccкuti яI'b|Iс, тoJ.bKo ucnopнeнныЙ

бoлеe npucкopбнo u таcлg'tсuвaеT вt|uila'|uя' чTo olto co6-
nаdа'ет.c noлuTuчec'сuЛu тaЛыслa,Iu noля'сoв u eОва лu нe
uл oбязaнo cвouЛ npoucхoжdeнueх, cgОя no pу'сonucя.н,
noсTanuв|lluЛ в цеt|\gpg u no Tott|g, чTo бoльtaaя чacть
лалopocculhc'сuх coчu'|eнuй nocтуnаeт deйcтвuTeль'Io oT
noляKoв. Hакoнeц, u кuевcкud eенepал-egбepнаTop нaхo.
duт onаcныл u вpedныtx выngc'с в cвeT pаcc'|сITpuваeil.oеo
ныне ilgхoвнtld цензgpof, nepeвoda нIl ,4сIлopoccuЙc-rculТ
языrc ioвoеo 3aвeта' Пpuнuлая вo внuta'lue, c odнoй
сTo po||ы, ||аc Toяtцe e T pc вoltс нoe no лoc'сr нue o-6щe cтва, вoл-
tugеЛ'oеo noлuTuчec'сuлu сoбытuялu, a с dpgeoЙ - uяeя
в вudg, чтo вonpoc o6 o6унeнuu epaшoT'|ocTu fla tecT-

'Iых 
||oPечuях l|е noлaчuл eщe o$oнчаTелb'^oеo pшpe.

|aeнuя в закoнodaтeль'|o'| nopяdке, лuttucTp вttgTpeннuх
deл npuзttал нcoбхoduлыл, anpеdь do coелaшeнuя c 

'|u'{u.cTpo'| наpoОнoto npoсnruц:нцл, oбep-npoкgpopot CвятeЙ-
tuееo Cuнodв u шсфoн жанdаpлoo oT,|ocuTeлbнo neчата-

'|uя 
tснue нa Лdлopocсudcкolt яi'ьl,lсl, cdeлaTb no цe'вgp-

нo.llg веdoлcTвa pаcnopяжeнuе, чтoбьt в neчаTll doзвoля-
лucь Toлbtсo TаKuе npouзвеdенuя нсl эToil я3ыKе, 

'сoTopыenpuнаdлeлсaт к o6лаcTu ulящl|oй лuтepатgpbt; с nponцс-
lсo.il Jrсе к'|uе Hа малopocсuticrсo,1| ятbtKе Kalс dцхoвнoeo
codepжaнuя, TаK u gнебньtх вooбщe натначaемbtх dля nep-
вoначалbt|oro чTeнuя наpoda, npuocTаttoвuTbся. О pаcna-
pяxlсенuu этoм бьtлo nodвеpеaемo ВьtсoцaЙшеe Гoсцdapя
Имnеpатopa вoттpенue u Еeo Beлuнеcтвg блаeoцеodiнo
бotлo gdoстoltTb oнoе fuIoнаpulееo блаzoвoлeнuя,' |.

Пoгpoм yкpаiнства мав oдHy l4етy - збepегти пoлi.
тиЧнo-деp)t{аBt ly сднiсть iмпеpiТ'  якнайтiснiше зЛyЧити
yкpаiнський наpoл з pосiйськиM нa oсHoBi oднiсТ кyЛЬтy-
pи - мoскoвськoТ. Пpo метoли <<зЛyЧенl lя> , lвox <<бpатнix>>
нapолiв .u.oвiдyсмoся такoж З лИcTa ,цo гаЛиЧaH за пiд-
писoм <<УкpаiнеЦь>, } lадpyкoBаHoгo y <<Cлoвi> (видaвець i
в iдповiдальний pелактop - Б. A. Дiдицький). Пoдасмo
Лист з деякиМl{ скopoчеl{HяМи:

<iVlи зД.еPжиivtoсЬ oД yсяких теopiй - пoка)кем Baм
тiлькo гoлi факти - нехай наruе дiло сyдитЬ уся Гaли-
чина, нехай вoнo йде на BсЮ Cлoв'янЩинy .-  нехaй т i ,  tцо
клaHяютЬся Мoскoвськiй силi,  I lеHаче iдoлoви, пoбачaть.
Що сила - се ще не дoбpo' Щo всякий Hiмець B,ц.еся-
теpo кpащий за CyздаЛЬсЬкoгo Cлов'янинa, шo Тypoк нi-
Koли тaK пiД.лo не .ц.yшитЬ Cеpбiв, lцo /vloнгoл стiльки 3ла
не poбив нarшiй наpoднoстi ,  ск iльки тепеp poбить Петеp.
бypгський ypяд та Bеликopyське oбЩествo.. .

oб oсвiт i  l0 лiт Bже.пиtuyтЬ у кaзеHHих газетах i  у
казеHHих ) l(ypHaЛах. Hi слова пpаBди y сеN,Iy нeма. Bсi
шкoли B pyках дyхoвенства. Учаться найтpyлнiшиM МеTo-
дoIvl ,  MoBoЮ цеpкoBHo-сЛoB'яHсЬкoЮ,- пo yкpаiнськи не
тiлькo пoпаМ, але й Чaстниги ЛЮ.Ц.яI\,1 yЧитЬ забopoнeнo, a
пoПаМ пpика3аt lo o,п.биpать yкpаiнськi  кtIи)t(ки, як т iльки
якy запpиMiтять на селi .

Як т iльки хтo пpимiтиB, щo ви УкрaiнецЬ, Baс заpaз
беpyть пiд надзop пoлiцiТ'  а запpимiтитЬ дy) l{е Легкo: як
на пoштi ПеpехватятЬ писЬl\, to, Писaне пo.yкpaiнсьKи, як
пoнyе пoлiцейський Чи}IoвHик' l l lo Bи спiвaсте yкpаiнську
пiсню, абo як заГoBopt lTе з i  знакoмим, aбo з i  с iм'ею нa
yлиtt i  пo.yкpаТнськи. Пiсля тoгo кo)кHoгo poкy вибиpають
чoлoвiк l0 aбo й бiльше, i  без всякoТ вини i  сyлy виси-
ЛаIoтЬ y Cибip. Так сегo poкy Bислали: yните,r i  Стpo

.()Сlo1tt lик pаспopях<eний пo делat l '  пеuaти (с l863 псl  l -e сеlrt . l t[ lpя
lt l0 l l  r t lда).  Cпб. '  l865.- с.  9-- l1; Pусская мьlс"rь.- l9C5 l(rr  j]

с. l33 l34.
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Миtl ,  iнх(еt{еp Лoбoла, адвoкаT Koниський, yЧиTелЬ Шевич,
KaHдидаТ Чyбинський i  багатo iнших. Poбитьсq се без сy.
Да, i  вини не oб'являють, бo нiчoго Й кaзaти l]po те, яK xTo
ПpoМoBиТЬ i  словечкo. Tак, напpимip'  l8-лiтнiй хЛoПецЬ
Boлl. l i lимир Сине.гyб сидиTЬ вх<е пiвpокy в тюpмi.3а. Tе'
lц() yЧиB на селi паpубкiв спiвати стаpi кoзаЦькi пiснi .

Бiльrша ЧaсTЬ жypналiв МoскоBсЬKих те й pобитЬ, Щo
ТoПта €  в Гpя3Ь Укpaiншiв за те т iлькo, щo вoни Укpaiншi.
l loгляньте <<Pусский Bестник>>, виД,aвaемиЙ Kаткoвим,
абo <<Bестник Юго.3ападнoй и ЗапаД.нoй Poссии>> Гo.
BopсЬкoгo, i  пеpекoнасTeся, шlo нема стopiнки, з кoтpoi би
не ЛиЛoсЬ болoтo Hа Bсе yкpаiнське. I мoва y нас МyжицЬ.
ка, iУкpаiни tIеN|a iне бyлo нi l<oли, iписьменнi Укpаiншi
l l lаpЛатаtIи, сзyТти або лядськi  агенти; i  Шевченкo ка-
тop)|(tIиK i  п 'яниця,- с.ЦoBoМ, П'яHа ПеpекyПKa не Bи.Ц.yМa €
ToГo, Щo мoскoвськi  pеД'акTopи BидyMаЮTЬ l  HаПишyTЬ,
а oД.вiчать iм не Mo)кtIа, бo шензypа нiчoго Hе ПyсTиTЬ.

Малo й тoгo - Дух дot loса.I lo ToГo poзBиBсЬ y Мoскoв-
сЬкoMy oбЩествy, шo пopобиЛисЬ цiлi  oбществ.а вiльно
ПpаКTикyЮЧих tUПlot| lв,  кoTpl сЛlдяTЬ 3a укpalHцяМи l
Д.oHoсяТЬ усе B 3-е вiддiлеHНя каHцеЛяpi i  Гoсyлаpя Iм-
ПеpаTopа.

.[I .yмаете, lцo се Bсе,- шo Укpaiнцi мають свобoдy в
oсoбистoмy rкиттi ,-  зовсiм нi .  За yкpaТнську oде)l{у Пo.
сaдяTЬ вaс y пoлitt iю абo пoб'ють на yлиI- l . i .  За укpаiн.
сЬкy rиoBy Hе д'аДyTЬ вам нiкoли с 'лyx<би тa oд.цаДyть пiд
HадзOp пoлiцi i  -  xoЧ yмиpaйте з ГoЛoД.y'  3а yкpаiнську
пlснЮ l loсаД.яTЬ y TЮpMy.

Як сrr iткне Bас I lа yлишi офiuеp, TO заBеД.е в пoлiцiю,
Kаif iуЧи. <Пo хаxляцки Hе ГoRopи. Малopoссии HеT сo Bpе.
МеFlи l lаpя Aлексeя Михaйлoвttча>.

A t lс l ,  BаМ OсТаI. l Ir iй факт Hа заKyскy. BийLшла ПoсTа-
l I r lв l t  мi l t iст(,рстt]а, l t1r lб t1t ' t tзypа l|( ' tIyсKаЛа нi  oд.нoi KHи}l{.

ки, IIи(. i l l l () i  l l t l -украТl|(: l ,к l l  ,  II(()(-) ЗaJ lеp)t{аЛи iне випyс

KаJlи :t  . l . rr t l r l r  1 l: l t| l iТ tt t ' iх l . l t\ ,  l (() l .PI yd{i . '  I tа/ lpyкoванi.  Koсто-
|\, lа l)()I} i l  :r;r  l rб i1 l  l1 lr l t t lс i i  l l i t  / t l )yк vк1l i l i l lськиx Kнl, l ) l{oк Bи.

l lp;tItJ l ' ||()I l ,  l l i l  l  l )1t l l l l I tк).
( ,к lr  жi l  l , '  l l l |  (  /(( '  {(.М.] l ' |

нoвt l]  l ' r l ; l . l l ; t t t/t i j  /(() l (;rt t;r ,( l t

ГoBOp|| I и ( ' I t()( к) |\4() l l ()кt '  /| ' ( '

()/( Кtt Гая /to Патагoнi i ,  од
, Jt( 'б1. lI t l  б пpестyпленiем
Гl (tу"r l r l  забopoнеt.to ПИcaTLI

кHи}l(Kи l  у ' l l l  |  | l  / l I l ' t ' l l  l  |(  к) |\,|()|t() l() '  яK() l() у с lM l  гoBopиТЬ
l4 млн. l l i | l )() i tу '  t lк trr 'м;t ,  l t  I(ttr l t t t t ' / t . i . l t t l  . l .а хoЧеTЬся вам йo.
Гo ЛoбаЧи.Ги, i l ( t , t ' r ,/[() t l i l ( .у Кlr i l l  абo Чеpнiг iB - y нaс на
Святiй Pyсi  t tr l ( t;t ' t l t ' г t ' '

Пoбачи-l . t l ,  l rк tt i ' l t l r i i  l l i l l )()J l  ./ty l l tа 'гЬ: бiД.них Ta теI\,rHиx
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piзкoЮ, гoЛoдol\,t та пoпiBсЬI{oю тeмI{oю oсBiтOю; бiдних
Tа oсвiЧениx такoх( гoЛoдoм' пoлiцiею, Cибipoм.

Чи задyшатЬ tIас - }lе знa €мо. Бyлемo бopoться за
сBoЮ пpавдy, пoки х(иття стаtlе. Як х<е t{ас po3вiЮтЬ пo
шиpoкoмy свiтy, тa в)I(е )t(иBoi д.yшi tlе oсTaнетЬся на
Укpаiнi, тo l lе тIo}ll,tнайте лихol}l, тa 3 н.aшoгo пpимipy
унiться poзпbнaвати, щo Tа,кe tIоскBа.. .>'

Cанoвники poсiйськогo цаpaтy не дpiмали, пилЬ}ro
сTe)киЛи 3а тим' шoб yкpaiнське слoBo нe пpoбиBалoсЬ
дo наpoдy. 8 хroвтня 1863 p. флiгель.ад'ютaнТ пoЛкoB.
ник МезенцoB пPrвонyBaB 3' Kиева III Biддiлoвi Kанцe.
ляpi i :

<... HаdлеcrcuT u'сеTb npавuTeльствg ввudg oтнюdь не
doзвoлять npеnodаванuя в нapodных ulKoлах t|& Jilалopgc.
скo'| 

'tаprчuu, 
npedocтавuв npu ToJ't gTaT npedмeT нaблю-

dенuto npавacл,авнoeo dухoвенcTвfl' сToлb,l,I!o?a npuнеc-
шею da,6pa в de'де oTсTсIuaа,мu'I p,gecкaЙ нвpodнoстu; uTTu
dа лee a c Tу r'KI!, сdeдeшнa.Й у+в6llыlu tсвьt aJtьсTвoлI зde ul не е a
кpuя ввudах nedаeaeuцесKoеo oблеечeн;a;я в npеnoidаванuu
pуccкoeo ятьItса, oбъяcнять no'|алopуcс|сu ttеKoTopb|е
t|еl|tа'сoльte уцeнare&Л, e .л.oвсI, былo бы repаtlне onасfto>'.

Kpайнiй монapxiст, pедакТop pеaкцiйноi poсiйськoТ
t.;l3еTи сKиевляннн> Biтaлiй Шyльгiн' якa IIoчалa вихo.
дштн l липня l864 р.' пpoпaгyваB €ДI,r}roнeпoдiльнy Poсiю
i заllеpеuyвaв бy.ш'ь-якy нaшioнальнy вiдмiнн'iсть yкpaiн-
ськrlrtl нapoдy. Biн сТBеp.ц}i{yBaB, щo Укpаiна - кpай
рllt:iffський, poсiftський, poсiйський.

Рoзсaдникoм pyсифiкaцii i цapeсЛaBстBа стaла мiська
l lyблi.rна бiблioтека, яку бyлo ствopеtlo y Kиевi в 1866 poшi.

У l867 p. киiвський наpодний кaлеЕдap надpyкyвав
:tl|(.pненl{я A. Aндpiяrшева пiд, 3агoЛoBкoм <Бpатскoе
('Jl()lto юx(l|opyссa зеI{лякам' кoтopые нe xoтят,д.oBoлЬстBо-
lrl lтЬся oбшеpyсским кних(llым я3ь|кoм, a xлoпoчyт o тoь,r,
.l 'гtl6ы вьlдуtt/tатЬ нoвый книхtный мaлopoссийский язык
1l l l lt l|cм yчитЬ Hаpoд}. <3емлячoк>, бaтьки якoгo, Lloж.
J|l ' l lt(), l lр0дали <oстaтню кopoвy>, щoби сиt{oк (вI{BчиB lvtoс.
кtlttськсri мoви>, вiдцypaвся piдноi i 3aклнкав yкpаiнuiв
Jl1|ll l(. (t|yж()tt{y наyчaтись>' не пiдoзpююни, мабутЬ, Щo
|..;lк}lм спtlсoбом виxoByBатltмyтЬся нoвi пepевepтнi:

сllt l:rвольте же, любe3lrЬIе }lа1Illt 3емЛяки, сказатЬ Bам
l |(t( .JI(. , , l l l ( lс  l laше бpатскoе слoBo: если BЬl любите и yBа)Kа.

t  
Уhl l l l  |||г||| '  l} Украiни

.  |(r l r  ||| (|ttацrнмl Ф
tr) i l0 (:  l{17

// Слoвo.-* 1863.- Ч. 85.
3абopoна yкpаТнствa l876 p.- Хаpкiв; ( l l iв,
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eте наш наpoд' tt,lнoгo Bыстpадaвшии пoд l{еBoлeЮ и вoск-
pесший к нoвoй жи3ни, oставьTe BашIи зaтеи, спешиTе
oбyчaтЬ нeгPамoтнЬIх люд.ей пo.pyсскl,l, Hастoящиlvl }lа.
шиlr,t oбщеpyсскиll4 я3ЬIкoм' Hе пoтешaйте жe людей,
жaждyщиx pyсскoй гpаlltoты и pyсскoй пpавoславнoй
oбpазoвaннoсти несбьlтoчнoй мечтoй, чTo вЬt кoгllа-To
BЬl,Ilyмaете нoвый я3ык. нaпишlете l{oBЬtе гpаlr,taтки' }lo.
BЬIе кни)кки для тoгo, чтoбы нaчаTЬ свoe мyдpoе oбyнениe,
пpигoднoе тoлЬкo на печн' вo Bсякoм слyЧaе Hе .цаЛЬше
свсlей хaтьl' и BoBсe ненy)кtloе ни B }Iаyке, Hи B жизни, tlи
в слyжбе Гoсyлapю и oтеueствy> ,.

lIIoб пpoшес <oбpyсения> yкpаiнсЬких дiтей i  мoлoДi
бyв у бiльш надiйниx рyкaх, Мiнiстеpствo oсвiти з <BьIсo.
чайtшегo пoBеЛеHия> вдаj]oся д.o <oслaбленI|я B yнебньlх
3аBeд.енияx Юго-3ападнoгo кpaя мaлopoссийсKoгo эЛе.
ментa дах{е Чy)кдoгo сеIIаpатистскиx стpемлeний>. У лис.
т i  дo князя o. Шиpiнськoгo.Шиxматoва Kиiвський кypа-
тop наBЧаЛьних зaKлaдiв писав: <Я пpизнаю yсиления в
tIих пo вoзмoх(нoсти эЛеftIента Pyсскаго в лице пpепoдa-
ватeлей, а в осoбеннoстl l  преПoДавателеl, t  Рyсскагo я3ыка
и слoвеснoсти и pyсскoй истopии. B нед.алекoм бyДyшtем
п peдста Bится вo3lvloж нoстЬ Bo3Itа гpадитЬ в эToIl1 oтtloше}tи и
пoтеpяI{нoе: с пеpBым l]t'Iпyскolt' BoсПитaнниi(oB вtloBЬ
oткpыBаеМoгo в Hежине Истopикo-фнлoлогичесt<ого Ин.
ститyта - oн1l N{oгут бьlть нaзнaЧaеMЬl в сpе.l.ние yuеб-
t lЬIе 3аведеl lи. , l  Bнvтpенних гYбеpний,- 'а в Yче6ньIе за.
ведения Ю)кнЬlх гyбеpний, Мoгут бьlть назначaеI{ЬI пpепo.
д'aватеЛя|\,tи пo преимуUIествy вoспиТaHниKи C..Петеp.
бypгскoго Инститyта, lJз l topеHHЬIх pусских ypo)кенцеB,
для кo,I.oрЬIх бутет Чy)K;lа саI\,lая идея BсЯкoГo poда yкpаи.
нoфильства' . .>,

25 тpавня l874 р. Bl l r1ано нoвиЁt сТа.гyт пpo понаткoвi
наpoлнi t l ]кo.п}r,  y якol\4y ч( 'тB(,рт1lM паpаграфом пiдтвеp.u..
х(еtto пoЛoжeння с,гатутy вiл l4 липня l864 p. Пpс.гe, щo
<<в H;tчaJlьнHх^ l lар()/ l t|их || lкс lJ| j tх r lбyuение ведется на pyс-

сKoм я3ьlке> 
o.

Bнас"r l iдок забr l1 l t l t l l l  I lа l t t|а l l l iя yкрaiнськoю мoBoЮ

}ЧитeЛi змytt lенi  бу. l tи кopистyI lа,гися pосiйськими пiдpун-
нlIкаlt , tи, tцo l|e M()].J l()  t t t '  l t iдбитttся ttа спpийняттi  yкpаiн-
сЬl{иtt|и дiтьми мit , t .срia. l lv.  l l l ()  в l lBЧаRся. У шкiльнiй чl lтан-

.  
Анl)1lul t t t t t ' t t  , ,1 |,|) i l l ( .к{|(.  ( ' ' I i l I l{| | l})|(| i( l |)\( ' ( . ;I  : t( 'N' . l l r|кaМ K. l867
(,  7

r  
[{иг : l i r :  ()оtt ' t t ' t tьt l  , l l

i1);10 (,  iJ;t  I
'  l [ l rг  :з i r:  () i l l t l t t t l  t t ' t t  (

i l l t t rr; l rr l I i t  t  п 1l;t i l t l  l r t i r  l t{7() l l  . -  Хаpкiв l  Kиiв.

It . t t l l l I t t  t l t ' l t t l l r  t l ; t  Уrr; l ; l i l l i  ( ,  l0!)
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t l i  все було для дiтей нyжe: <i люди нyжi,  i  хати нyх<i,  i
квiти'  iл iси. iзв ip i ,  i l lтахI,r> (Б. Гpiнvенкo). A тoй yни-
те; lь.  який насмiлювався B)I(иBaти в шкo, 'I l  укpаiнську
гt{oвy, MyсиB тя)|{кo вi;tпокутувати цей <стpaшний пеpе-
ступ> в oчах ruкiльнoi адмiнiс,гpацi i .  Так, у l875 p. yни-
'Г €ЛЯ М. j loбoдoBсЬкoГo пoзбавили пpaва BЧ}iTеЛюBаTи
тiльки 3а те, lцo пеpеl{ЛаB oдt lе peЧеHня з €вангслiя ук-
раiнськoю DloBoю. Таланoвитoгo yЧl lтеЛя Я. Hoвицькoгo,
пiзнiше вiдoмогo етнoгpафа, такo)t{ звiolьtlи;lн 3 YЧИTe;'lЬ-
ськoi пoсаjul 3а пpи,п,бaння l{t{Nr шIести дсt3BO"Цс}iиx цен.
зypoЮ yкpаiнських кних<oк. l .

I-[аpський ypяд, iдеолoги BеЛl{кoдер)кавностi '  уpa.
патpioтltннi га3ети o1loлЧ}rЛися r lpoт}l  укpаiнrrфi, ' l iв та iх.
нiх нaмагань начебтo пi:t ipвaтн iмпеpiю. qМoгvЩествt, l
Poссl,tн OсHoваHo нa единстве гoсyдapсTвa, а пoTOм\. Bсе.
t lтo i!to}l(еТ кЛotlиТЬся к t loтpясеl l}, lк) сrг() rдl lI{(:тва и к
oТJl € l . tЬHotu} pазBитl{Ю разЛиЧнЬlх Hapoд}|oсТеi i , д.. lя Hее
пагYбно I l  не дoлжнo бьtть дot l\ 'скaеI4o>> z. _- нагадvBав
лiтяпl у запoвiт i  oлексаr lдp iI .

( ,тypбoваний дсlнесенняlt l  t{oлиlUнЬol.o ч. l t l l lа киiв-
ськoi гpoмади, кo}|сеpваТоpа '\,1. Юзефtlвl lЧа l lРo те' It lo
укpаiнoфiли IIеpетBopиЛt, lсЬ l lа пi . '1рttвtty opганiзaЦiю й
BсдvтЬ сеpед се.пяH пpoflaганt.}' не3алехiнoс.гi Укpаiни.
(г()с\ 'даl)Ь }rмПеpаTop B виду пpoяв.uеl . tий yкpаltнoфиль.
скоi i  деятеl 'IЬHoCТl, l  и в oсoбенHoстl l  пеpеBo/toB II печаTа.
ния у 'небникoв }l  моЛитBеHHикoв Hа t l|аЛoрvсскoь.t язЬtке.-_
Bысoчайше ПoвелеTь сoизвoЛt{J.I yЧpедI,ITЬ l l(,д t|prдседа.
т('"ЦЬстBoм l l i t l{нистpa Bнyтpенних f lе. l l  Сoвешание }I3 ]чи.
tI l|стpа Hаpoлногo ПpoсвeЩения, с lбер-пpoкvpсlpа Cвя.
геi i t t lегo Синoда, г"rIаBt loгo наЧaлЬнl{кa III.го Oтделeния
t:t l( lс 'гве}tнol.t егo велиЧесTBа KанЦellяpии и пpедседатеЛя
KнсnскoЁl Apхеoлoгинескoй KoмI{ссlrи,гайнoгo сoветникa
К):lt 'фoви.tа дЛя Bсестopoнtlегo oбсvждения этoгo Bo.
l l l )()с i l ) ' , .

tIсpез вiс iм мiсяцiв 24 квiтня l876 p. iмпеpаr.opсЬка
к(}MlсIя Зirпpoпo}lyвaЛa B}1<|1TI1 такi  захoди:

u) t lО М14 l lИс.ГLP(:TBtr/ ВItуТРЕ'1lItИх /lЕ,П

l' tIс, doпуclсаTb ввО:]a в npеIе,lьt И.нnеpuu, бe-з ocoбаеo
lr.I 'rо pd]pеulеttuя I.! laвна?o }.| l[,авленuя no dелo.м ne-

/Itt l l , :  () i l t t t t t t l  tдr,  ( . .  l t  l r iр iя t lсвi l l t  t tа Ук; lаr i t t i  (

|| l r l  t i l  Уt.1 l;t l l | i l  I1 i24.- .v.J l  2 t ,  |( j2:

l r i 'ш,r \r\ l) i rпr{ !tur l tJT( i  р ( l -  l l f i .
l  l  t r  t  | ,|  '  

(:II l|| l | ' t ! l \( '  t/ l .  3абr l1 l t l t l i ;  vь1l;r i l tс гt l : t  l  t i7( i

:  l l2.
()цtуt11'p1;11 t! ,

p (.-  lJ{) l



чаTu, KаKuх бьt тo нu бьtлo кнuе, uзdаваеI|blх тtI еpанuцeю
нa .малopgсcKoл нapечuu.

2. Bocnpетuть в Имnеpuu nечaTанue' нa To.ш xrce нapечuu
|саtсuх бьt тo нu бьtлo opuеu|tальнblх npouтвеdeнuЙ uлu nе.
peвodoв, 3а uс'слючe'|uел ucTopuчеcKuх nа''яTнu'сoo,
нo с Te14, цтoбьl u этu nocлedнuе, ecлu npuнadлeжат к gcтнoй
нapodнoЙ cлoвecнocTu (rcакoвьt nеснu, сtсtьтtсu, nocлoвuцьl),
uзdаваелtьt бьtлu бeз oTcTgnле'|uя oт oбщеpgccкoti opфo-
epафuu (т. е. не nечаTaлucb TaK 

'{атbtваeмoЙ 
<кgлuuloв-

кoю>) *,
П pu,t leча,||ue I.  Iv lepа эта бolла бьl  не бoлее, каrc

paсшupеt|uе Bыcoчаiluleeo noвеле'|uя oт 8 uюля I863 eodа,
Kou'1 pатpешeнo бьtлo dongcкать к nечoTu нa JпсIлopaccKo'|
нapeчuu ToлbKo npouзвеdенuя, npuнаdлеJrащue к oблacтu
uзящнoЙ лuTеpсITgpbL' npongcкu эtсе кнuе на To14 ilсe на-
peчuu, как Оухoвнаeo сodepcrcаf.uя, Tак цнебнotх u вoo6щe
l|а3'|а ц ае.|'t bIх d л я nе p в o нaч ал b нoе o чT е нlt,я, no в e л е нo 6 ьl лo
npuocTаttoвuTь'

П p uм е чaн uе II. Coхpoняяcuлgoтначeннаеo вb|uье
BorcoцaЙulееo noвелeнuя, л|ollсtdo былo 6ы pатpеllluTb K
nецaTа'|uю нa rtaлopgcc'сoм нapечuu, Kpor'e ucTopuчесKuх
nalilяTl|ut<oв, u npouтвedенuti uзящнoЙ cлoвеcнoсTu, t|o c
тем' чтoбьt сoблюdалаcb в t|uх oбщеpgccкая opфoеpафuя, u
чтoбol pатpеlttенuе dавaлoсь |tе uнttче, tсак no pаccr'oTpe-
tauu pgкonucеЙ ГлавньtЛ anpавленueil no dелал neчаTu.

3' BoсnpeтuTь pав,|o'|еpнo вcяlсuе на ToI| crе наpeцuu
cценuчeсKue npеdcтавле'|uя, TeKсTbt, lс HoTа14 u nублuaные
чтeнuя (rcак uлеющuе в нacToящее вpeЛя хapaкTеp g'сpаu-
нoф uльc кuх лlанuфe cтaцuЙ ).

4. Пoddеpэrcать uзОaющgюcя в Галuчuнe, в наnpавлe-

'|uu 
вpаcrcdeбнoл gкpаuнoфuлbc|сoJ||g, eатеTg <Cлoвo>,

наЗнацuв еЙ хoтя бы небoльшaю, нo nocтoяннgю cц6-
cuduю **, 6ез кoтopof, o'|а ||е 

'|oэlсеT 
npodoлэtcать caщecT-

вoвaнuе u doлэlсна бцdeт npекpаTuTbся, (grcpаuнoфuль.
cкuЙ opeан o Галuцuu, zа3еTа, <Пpавdа>, вpаэrcdeбная
вooбщe paccкuJ|| uнTеpеса'4, uзdается npu lt|сIчuTелbнol|
nocoбuu oт noлякoв).

5, 3аnpетuTb ?аlс'Ta вKueвcкuЙ Tелeеpаф>*** на Toл|
oc'|oвtl||uu, цTo t|oЛuнaльньld ее pedактop Cнecrкo-Блoц-
кuii cлen на oбa ёлa3а u 

'1е 
l||oc|cеT npuнuЛaTb нuKа'сo?o

<Kyлешiвк:t> t1c yк; l t t i t tсt .кtt  ; t6t.t  х;t  l : t  r  к1l;t i t tсt ,кий пpавoпис, poз-
pсlбленi в,t:] l lа iI l I l IDr i t 'г t l1 lикt lм i  . l t i , tc1l;tI l l1 l t l r t  l l ; t t t , t t ' i tсймoнoм Kyлiшeм.
3бoкy.Цoписаl l t l :  <l(X}() |) '  l | l l  сумм l l |  д;r l l , t ,  | l  l ( 'к( 'т зaключеIlия нe
вBoдитЬ, а .I .()JII|к() l |м(. l l l  l I  l ' lх lб1l;tжt ' l l l t t t l
3бoкy Дoписаttt l :  <l} t .rх lб1lt l )|((.||||} l  |! l )( ./(||(х| l t .  |и,| l tи( '  га3eтЬI>.

gчсlcTuя в peОакцuu, кoтop.ot7 заoedgют nocToяt{нo u npo-
uтвoлb'|o лuцa, npuела|lttlе.ilыe K Toлg uзdательнuцею
Гoеoцкoю u3 

'сpaж'сa 
люdeЙ, npuнodлeжащuх tс cаI|oмa

нe б лаеo намe p е ннo мa наn p aв ле'|u'o'

б) Пo IvI14HI4сTЕPCTBу I]АPoДHoГo
IIPoсBЕЩEH14Я

6, Уcuлuть наdзop co cTopottы 
','ecTнoеo 

gнeбнoеo на.
чальcTва, чтoбы нe dongcкaтb в nepвoнaчaлbных gцuлuщах,
npenodавaнuя tса'сuх бы тo нu былo npеdлeToв нa ilалopac-
clсoil нapeцuu.

7' Очucтuть бuблuoтercu вceх нulKuх u cpeОнuх aчuлuщ
в нaлopocсut7cкuх egбepнuях oT 

'с'tuе 
u ,снuilceк, вoсnpe-

щaeмых 2-л nаpаеpaфo.u нacтoящeеo npoeKTа.
8. Обpатuтb cepьв'|oe внul|аl|ue на лuцtdьlti cocтав

npеnoОавaтeлeЙ в guебных oKpgеaх Xаpькoвcкoл, Kueв-
сt<oлI u odeсcкollс, noтpебoвав oT noneчuTелеti сuх oKpgеoв
uileннoeo cnucrcа npenodавaтeлeЙ c oTIxеTкo,o o блaeoна-
Оelснocтu каcrdoеo no oT'{ouleнuю K a'сpauнoфuльcкuм
тенdенцuя.tl u oTьсeчeнньtх неблаеoнadеcrcны.llu uлu coJ't-
нllTельt|ынlJ nepeвеcTu в велuKopgccкue eg6epнuu, lаЛeнuв
a po?tсеt|цаr4u эTuх noc лedнuх.

9. Hа бgdцщеe вpеtя вьtбop лuц нa npenodавaтeль-
c'сuе .uecTа в o!нaчeнных orcpgeaх oo'лo,lcuTb' no oTнolae-
|tu'o 

'с 
блaeoнadежнocTu cuх лuц, t|а cTpoeaю oTвeTcTвeн-

нocть npedсTаaляющuх o uх ||аlначеt|ltu, c TeЛ, чтoбы
oTвеTсTвe'lнocTb, o кoтopoЙ eoвopuТcя, cgщecTвoвaлa нe
Toлb'сo нa бgмaеe, нo u нa deлe.

Пpuмeцaнuе I.  Cgщecтвgют dвa BыcoчaЙшuе
noвeлeнuя noкotiнoеo Гocgilаpя Huкoлaя Пaвлoвuча, нe
oT.t4е||е'{'|ые BepхoвнoЙ Bлacтьto, а noTo]|| coхpаtlяющuе u
в наcToящее opе'|я cuлg !aKo'|а, 

'сoTopыJ.4u 
вo!лаeaлocb

t|а сTpoilcaЙulgю oTвeTсTвеt|нocTь ПoneцuтeлeЙ oкpgeoв
u вooбщe gueбнаеo нaцaлbcTва, не Tepnеть в gueбных
зaвеdенuях лuц c нedлaeoнodeжныл oбpaзoм мыcлeii,
|.е тoJ|btсo лeясОц npеnodавaтеляI|u, нo u лecrcdg gцaщu'|u-
cя. Пoлeзнo былo бы нanollнuTb o нuх.

П p u л е ч а н u е II' Пpuзнaвалocь бы noлвныIil npu-
t|ятb 3а oбщее npaвuлo' цтoбы в gue6ныe laвеdенuя otсpa-
еoв: Xаpькoвcкoeo, Kuевcrcoеo u Оdеcскoеo t|атначlJTь
npenodавателell npеuлущecTвeннo вeлu'сopgccoв, а Лалo-
plJсcoв pаcnpеdелuTb no gaeбныл завedeнuял C.-Пeтеp-
буpескoеo, Kазанcкoеo u Оpeнбgpeclсoeo oKpaеoв,

I0' 3aкpьlтb нa нeonpeОeлeнный cpoк KuевcrcuЙ Отdел
И,unе1luтopcкoеo Геoеpафuaecкoеo o6щеcтва (nodo6нo тo-

r00 l0 l



ila, 
'саtс 

в 1860-х eodах тaKpь|T в эTО14 nocлеdнеlц Пoлuтu-

tl'bl в свОеJ|,|. чuсTo-paсскoJfl наnpавленlltl *

tl) lIО ОTДЕ"IIЕ'tt|4Ю СОБСTBЕItНo14 ЕГo
Il |у1 I I I] Р А'Г О Г с КО Гo B Е.Il И ч ECT BА К А H Ц ЕJl Я P И И

lI. Hемеdлеldt|o вb|слаTb u3 Kpaя Д,paеoланoва u Чу-
бuнcrcoеo' |саtс llеuсnpавtt.||blх u noлocrсuTельIIo onаcных в
Kpaе аeuTатopoв> |**.

Hа пiдставi цiсТ дoпoвiднoi oлександp lI l8/30 тpаBня
l876 p. y нiмеЦькoмy мiстi  Емсi,  кyли вitt  iздив лiкyватися
i пoбачитися з Biльге, ' lьмoм I, пiдписaB таемний цеtlзyp-
ний yказ. Йогo бyлo poзiсланo як oбiжник Гoлoвнoгo
упpавлiння y спpаBах дpyкy. Bпеpше Bигoлoсив цей
yказ l878 p. нa лiтеpатypнolt ly кoнгpесi y Паpи>кi i  oпyб-
лiкyвав йoгo r}1. .II.pагoманов. oсь йoгo текст:

<Гoсуdаpь Имnepатop I8l30 пaя 1876 е. Bьt'coчаЙulе
nОвелеTb сouЗвoJ||lл:

I. Hе dongскатb ввoтa в npеdельt Илnеpuu, бeз oсoба-
еo t|а To p(Ilpе|uенuя Главнoetl Уnpавлeнuя no deлам ne-
LrаTц' Kalс!f,х бьt тo ttu 6bI/|о |спue u бpoulюp, uзdаваeлых
3a еpaнuцеti на 'ttалopgcЭKoм наpецuu;

2. Печатанuе u uз0анше в Имnеpuu opuzuнaлbнbLх
npouзвеdенttй u, nеpевodoв на To-Ь| ЭIсе наpечull вoсnpеTuTb,
3a uсK./lю|rенuеI|| лu|ub: а) uстopuчeскuх doкgлlентoв u nа-
.t|яTtruKoв u б) npoшзвеdенutt uзящнoй слoвеcнocTu, нo с
Tе]|4, чтoбьt npu nецаTаt|ll|t uсTopu'rеск|tх naЛяTtluкoв
безцслсlвнo цdеpжttва.noсь npаsorulсаltuе nodлuннurcoв;
в npou:lвcdенu.qx ъtсе uЗящнОti с.цoвecнoсTu Hе 6ылo ao-
nускаеI||0 11'Ll'кaKI,lх oTсTanленtlti oт oбщеnputяTО?o pgс.
с|ioеo npasoпuсаll ltя, u чтoбьt pаЗprшенuе на nечсlTанuс
t,tpouзвedенuti uзяtt1нoti слoвеснoстu dавuлoсb tIе uнaчe,
кaк, 

-rl() 
po,((]||,()Тpеtlцll pll|tоnuсе[l в Главнoм Уnрaвленtt,ьt

rL() О(,1(I,t4 |l|'tlu,I'll :

l l )| l ] t\  ||| l l  . I l1 l . ' r l r r  t: l t t l l t t ,  \1 ||, i I  Irr l i t l I l  I l  l{1|, . l ( 'ж сн() l l lеt] l l ' l  с

|\( |  ( ' l l I i , l  I l l ( ' I l , l l{ l  l i  l l . | l  |\;I l l l I i |  \ l ( . l )  l r  l ; t . l  l |аIIРi l I] . ' lеHl l IO э l(}I()

, l '  l ; l (| l l |)( ' ||; l  \hl): l i ||( ' l II i l  l l t7t i  р ' -  с '  зtt l  : l t{З

I l t ' t .  r . t  t  t '  i t  r  t t; l :rrt  ( .  I l{)( ' l l l ) l ' l l l t , l l l tс\4 t) 'Ьез, ' lа t l  |{)жrt

3. Bocnpeтuть Totс'lсе palлuцныe сце'|uцеcкue npеd-
cToвленuя u чTeнuя на ilaлopacc'сo'| нapeчuu' a paвнo u
nечаTaнuе lNа Ta'сoвoJt ilсe TeKcTa к iN,g3ыKалbl|ы,a нo-
Tаt> ' .

Bopoги д.yхoвнoгo poзBиткy yкpаiнськoгo нaрoдy тop-
)I(eствyвaли, ствopивlllи нoвий вал сoбpyсительнoгo> нa.
стyпy. Kepyюний чинoB}Iик з Мiнiстepства oсвiти кt|я3ь
Шиpiнський-ШиxматoB пt,tсaв l5 нepвня l876 p' кеpyючoмy
Kиiвськoю нaвчaЛь}toю oкpyгoю:

<Гocцdаpь uмnepaTop, в вuОg npoявленuй gкpаu||o-
фuльcrcoЙ Оeятельнocтu u в ocoбeннocтu nеpeвodoв u
nечаTaнuя gнeбнuкoв u toлuTвeннuKoв нa JxaлopoccuЙcкoll
я3b'ке, вьtcoчаЙtaе noвeлeTb couзвoлuл: gapеОuть nod npeО-
cеdатeльcтвo'| е. Muнucтpа Bнgтpeннuх IIeл Оcoбoе Co-
вeщaнuе u3 лuц' alсagсIt|'{ых е2o uЛnеpаTopсlсu'| велu.
чеcTвoI|.

Жgpнал oт|toчeннoеo coвещанuя no deлg oб glсpаullo-
фuльcкoй nponаeанde цdocтoeн вblсoчaniutero npoчTeнuя,
u eeo велuцecToo, в I8l30 dень l+uнgвItlееo J||ая, вьlсoчаli-
ulе cou?вoлuл noвелeTb cocToявIl,luеcя в coвещaнuu no сeЛу
dелg npedлoctсенuя.

B $ 5-м olнaцeннbtх npеdлoэreнuЙ uзoбpаcrceнo: acu-
лuTь co cTopo'|ы 

'rеcTнoeo цнебнoeo нацaлbсTвa наблюdе-

'|uе 
3а npenodaвaтеляJau началb'{blх aчuлuщ u uтъяTb u3

бuблuoтек l|uЗuluх u cpedнuх ц.aeбньtх завеdенuЙ в Jxалo-
poccutiскuх еgбepнuях к'|uеu u бpoшюpы, uldаl|uе Kouх
вocnpeщаeTcя cT. I u 2 нacтoящuх npaвuл.

B $ 6-л npеdocтaвuть Muнuстpg HаpoОнoеo Пpocвe.
ще'|uя npеilлoэtсuтb nonецuTeля.rt, gueбных orcpaеoв -
Xаpькoвcкoеo, Kuевcкoeo u Оdeccкoeo doставuть вo aве-
pе,|нoe еila мuнucTеpcTвo nouileнныe cnucrcu npеnodава-
телеЙ, c oTileTKаJ|u o блаеoнаdecrcнocтu uх no oTr+outе|иuю K
цкpаuнoфuльctсu.tt тенdeнцuял, u oT''.eченt|ых неблаzo.
наdеcrcнынu nepeвoduть u3 лaлopoccuЙcrcuх в dpgeue
еубеpнuu, 3аt|еl1uв nеpе'|ещенtdblх apoэtсенцамu вeлu-
кo poс c uйсrcuх еgбеpнuti.

О такoвoti выcoчаiitлеti вoлe uмею цесTь сooбщuть
ваluе.l|у npевocхoduTелbcTвa dля нadлecrcащeеo pgкoвod-
сTвa, noKopнeЙше npocя, вo ucnoлнeнue $ 6 ceеo вьt,coчaЙ-
шееo noвеленuя docтавuть MuнucTepcTвg Hаpodнoeo Пpo-
с|tещенuя oтHаче||нb.e в cе'| ngнKTе u,Ieннbtе cnucKu npe-

' , ||1п, ' , l l tсttt t lв uИ J l iтepатуpа
(.|( l IM 
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nodаваTелeЙ унебньtх завedенuЙ Kuевcкoеo gнeбнoеo Ок.
pцеa c наdлеctсащu,|tu oT,цeTKа,чu npoTuв кaэfidoеo>> , .

lстopiя лЮдства, мабyть, Hе зна €  пoдiбних пpиклaл. iв
TaкoГo неймoвipноГo нацioнаЛьнoгo гнiтy, шto йoгo зазна-
вала Укpаiна. <Hl oд.} lа книГа yкpаiнська Hе 3aписанa в
списoк тих, щo Mo)l(на деpжати в с iльськиx бiблioтекаx
l{е.цЛя тoгo, Щоб вЧитисЬ пo нiй, а щoб тi .пьки даBaти yЧе-
никаM ЧИTaтуI дoМa, абo деpx<ати yЧитeЛевi,  як пoмiч,-
oцiнював ситyашiю в Укpaiнi  М. f lpагoмаt|oв.- A мoв на
смix мiнiстеpстBo troxвалиЛo i  скpiзь y lUкoЛах €  тpет €  Bи.
дання книги <.Ц.ещo пpo свiт Бoжий>> - т iльки в пеpе-
кладi.  <Cвет Бoх<ий> - пеpеBoд с Ю)кнo-pyсскагo, <<а в
виxoдячoМy в Kисвi на казеннi гpoшi >кypналi Aнлpiяrше-
Ba * u.I l .pyг Hаpoда> дpyкyЮтЬся пеpеKЛади з Шевчен.
ка,- 3 yкpаТнськoТ мoви нa rvtoскoвсЬкy - ДJ|я yкpaТн-
uiв (!) iпoтiм мiстяться такoж iв <<Книгy^дЛя Чтеt lия> B
укpаiнських шкoЛах тoГo ) l(  Aнл.piяшева> ,.

<oсoбoе сoBеЩaние> y дpyгiй пoлoвинi l88l  p. ви3на.
Лo 3а неoбxiдне збеpегT|l  ПpaBИЛa l876 p. у силi ,  дoпoвниB.
ши Тх Hастyпниl l rи виMoгаMи:

<I) Пgнкт 2-й npавuл donoлнuть noяcнеltuе,j||, чTo K
чuслg uзdанuЙ, KoTopbtе doзвoляютcя neчаTаTb ||а мaлo.
poccuЙcкoм ||аpeчuu, npuбaвляюTся c/loваpu, nod услo.
вuел nечаТаttuя uх с coблюdенuеllt oбщеpgccKoеo npавonu-
санuя uлu npавonucаtluЯ, gnoтpeбляющееocя в 4vIалopoc.
с|lu l|е no31rсе XVI|I в.:

2) Пgнкт 3-й pазъясlduTь в тol'| с,|bLсле, aтo dpаматu-
чеcKue nьесbl, сцеtIbI u 

'суnлеТb| 
|7а 'j|ьалopoссuticкoм наpе-

цuu, doзвoленныe к npеdcтавлеt|uю в npеэ|с||ее вpе'jt|я
dpалатuнескoti цензуpoЙ, a pавtto u Tе,. lсoTopb.е вttoвb
бцdцт doзвoленьt Главньtм Уnpавлeнuем no deлaм nеча-
Tu,- ./цoеaТ бьtть ucnoлняеJ|4b| ttа cценe с ocoбаеo каlсdьtЙ
pаЗ paтpеlltеttuя еен|''pал-ецбеpнaTopoв' а в';,|еcT||oсTях,
нe nodчuненньtл еене1lал-еgбеpнаTopar|,- с pа3pe.Цeнuя
eц6еpнатopoв, I! |lTo paЗpеll lенur nсчаTанuя на lltал-opoссuti-
сKoЛ наpечllu 1'екcT0в l{ 1|цЗbll{(Iлt,t|ьll| l7oTаl|, npu цслoвuu
oбщеnpuняT(,еo pцсск(,.'o npавonuсаt|uя, npеdcтавляeтся
Глaвнolt1ц Уnpoвлtlнuю nо dелuл nечатu;

3) Coвсputt,ннсl во(|t|p('ruTь цcтpсltiс.твo сnецuалbнblх
малopусbкuх l.t 'QI'p(|t] tt фltp,uupllванIlе тpann dля uсnoл-

l  
Цит'  зa: ()uвцt 'нкrt r/ ' ,  , l t tбt l l l l l l t t t  yк1ltt i t lс ,г i r;r  l876 p.- С. 2||-2|2.

* Bищe пpoI(иl ,() l t i t I l ( l  y1l l t l l t lк i : t  . . , . , ,1.1 1 f l l r711lt l t t l t t 'ва <Братскoе сЛoвo

^ 
южнoрyсса :}(.мJl}|к i lм.,  D'

,  
Дpаzoланoв zИ' l |;r1 lrutt l t  l l lк(). ,| l |  l | i l  Ук1l l r i t r t  / f  З мtдaння <Гpoмада>.-
|877.- С'  4| '

'Nеt|uя 
nьec u cце'{ uc'слючuTeлbнo nа I.|aлopoccшt7cкoл

flapечuu' |.

3aбopoнy ввo3ити yкpaiнськi кнll)|(ки 3-3a кopдolly y
нaйpiзкiшiй фopмi пiдтвеpджeнo l894 poкy. Cпешiальним
цl{pкyляpoм Гoлoвнoгo Упpaвлiння в спpaвax дpyкy
1895 p. бyлo забopoнeнo дpyкyвaти бyль.якi книrкки i
збipники yкpaiнськoю мoвoю для дитячoгo читaння' (хoтя
бы пo сyЩeствy сoдеp)I{аIrия ollи и пpeдстaвлялись блaгo-
rrамepенньlму|>". Пoлaнy дo цеIrзypи збipкy дt{тячtlх oпo-
вiдань зaбopoнив цензop 3 дoпIlскoю: <Haписаllo oче-
BидIIo д*пя дeтей, нo o}lи дoлx(ttьl yчитЬся пo pyсски.-
Boспpетить> 3. на yкpаiнськiй гpaмaтицi, пiдгoтoвленiй
poсiйськoio мoBoю' цен3op IlаписaB peзoлюцiю: <Haивнo
былo бы нaдеяться на lloзBoлениe пeчaтать гPaмматикy
тoгo язьIкa, кoтopнf, нe дoЛ)l(еl| сyщeстBoвaть> *. I{i пpик.
лaДr. нafiяскpавirше BикpиBають oснoвHy lt.rетy peпpeсiй
щoдo yKpаТнськoгo cлoBa. Иoгo тpeбa зIIищитI{ (в цeлях
гoсyдаpстBеHнЬ!х> - нeзале}l{нo вiд змiстy тoгo, щo бy,Ц,е
тиIUl сJloвolt{ Bимoвлятися, tlавiтЬ i за нaйбiльllloi (блaгo.
}Iамepен}Ioсти> yкpaiнськoгo п!lсаttl{я. Aби не бyлo <смy-
ты) сepед (единoгo pyсскoгo наpoдa> в <едl{Iloм нeдeли.
мoм гoсyдаpстве poссийскoм>, yкpаiнськy мoвy тpeба
3адylllитIl.

Шoвiнiстична Bседoзвoлeнiсть в Poсii пoзбавилa yкpа.
iнський нapoд <всякoi i|oх(ливoстi пpoсвiти, пoскiльки
iснyюяi lltкoли займаються тiльки oбмoскoвленням дi-
тeй, lцo tIавчаються в ltиx; лiтеpaтypа забopoнена, t1,toва
Bигнaнa звiдyсiль: iз цеpкoв, шкoли' oфiшiйниx i гpoмaл.
ських yстaнoв' iз сyспiльстBа; кoжнe yкpаiнськe слoвo'
кoжна знoсПна з Гaличинoю Bиt<.ltикa€ пoлiцeйськy пiдoзpy,
нaгляд' а чaстo тюpмy' висилaflня' гoлoд внaслiдoк пoзбaв-

' !Ус.скaя мысЛь.- l905.- Кн. 3.- C. l38; Укpаiна.- l990.- N, 46.-
С.21.

2 Цит. за: oбъ oтмeне стеснений малopyсскагo печатнoгo слoBа.-
Cпб.' l905.- С. 88.3 I-[ит. за: Смaль-CтoцькuЙ P. УкpaiнcЬка мoва в Coветськiй Укpаiнi'-
С' 32:a I{ит зa: Фа6puкaнт Huк. Kpaткий oчepк из истopии oтнrlulений
pyсских цgЦ1yptiЦх закoнoв к yкpаинскoй литepaтуpе / / Pусcкaя
м}' ' lслЬ. 1905'-- Kн. 3.- с. l40.
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yкpаi l{цiв B iМ'я Bе./ l  l tк0рYсЬк() i  нapoДHoсТl l ,  tцo укpаiI{-
сЬка l l roBа | . ' I  iTеpат\, l )а Псpt 'сЛ i i lyЮ гЬсЯ в i  шl 'я вел l t  кopyськoi
мсlви i  ЛITеpi lTypи; l l l ()  t lapешI г i  yкpаiнuю Hе дo3BoЛеl{o
б1'ти yк1lа iнttешr /t .пя тol . t l ,  шtoб нас}rльно зрoбt lти йoгo
BеЛ и к() p()(:0 М .

l{ас tt iкавr lть стаBЛeнHя рoсiйськoi iнтелiгенцiТ Д'o
указiв пpo забopoнy yкpаiнськоi кy,rьтypи, МoBи Bпpс,-
j l t l t l rк майже 200 poкiв.

l : lа стаpltх цаpсЬкиx насiв у 'кoЛах poсiйськtt i  iнтелi-
гt 'нцi i  t tе бyлo дoбpltм тoнoМ пi, lтpимуват|4 чI1 oпpaBдo-
tJyBаТи It . i  yказр. Лiбеpa;rьнi кoЛа зHaЛи, Щс) <<эTy гpяз.
ную> paбoтy пoневoЛення yкpаiHсЬKoгo житTя в iнтеpе.
сах poсiйсЬкoГo пpoBoдитЬ а.1мlнiстpаЦiя, >канлаpмеpiя,
пoлlцlя '  <миHl lстеpстBo наpoдt loГo ПpoсBеlцения>' <<сBЯ-
тейшl lй сиHoд>, <<yПраBЛеHие пo деЛаlv l  пеЧаТи> та баГаТo
iнших <<пoчтеt|нЬlх и пoЛyпoчтеHнЬlх>> yстаHoB. Тoмy нс-
таKТOBHигt{ вва}каЛoся пlдкpесЛюBaти BеЛикopyсЬкy нацit l -
HаЛЬнy тoЧкy зopу, <<вi,] 'кpивaЮЧи Hацioна' ' lЬHе Лице)> -
BеЛикopyсЬке. За кpаЩе, тактoвнiше, а B pеt]yЛьтатi  ви-
дaтнituе BBажаЛoся HaJIЯГaTИ на непoтpiбнiсть загoстpення
нацioнальнoГo питаtIHя, на Дpyгopядне зHачеHHя йoгo пpо-
тl l  да".Iекo Bа; '|UlиBltt loГo 3аB.цанltя - BТяl.неHt|я Мас B
кoЛo 3агaЛЬHoЛЮдсЬкиx iнтеpесiв. I .  самo собoю pозyмiеть.
ся, дoЛЮ цЬoгo ПpoBiДника бyл.е викoнyBaTи poсiйська
мовa, pсlсIйська лiтеpатуpа.

Укpаiнська гpoмал.ськiсTЬ MaЛа лoбpу HаГoду впpo-
дoBж Blк|B пеpекoHаТися' щo спpаBа yкpаlHсЬкoI KyЛЬ-
Тyplr '  спpава yкpalHсЬK()Гo сЛoBа. poзBиTку yкpаl l{сЬKoГo
l{аpoдy чyжa Д,ЛЯ poсiйськoi сyспi". lьнoстi . . .  Poсiйська
сvспi , ' lЬ lI iстЬ BисTyПaЛа, а скopiш не BисTyПа,rа за вiль.
ний poзвиток yкpаiнськоi кy-rьтуpи, засJ l iПЛена свoiм Деp-
жаBн1{M сTаHoвl, l l l tс iи [) l lс iйська Гrюрокpатiя - p l , l . t|а

доЧка p<lс iйськt l i  сусt l i . lьttt tст i>>'
Гipкий, непpltсмrt l t i i  вttсttt lвt lк Сlа 'rувався на факTах,

якi  t tсзаl l r:p( lr l l |() I l i / tтt lс[ l/ lжyваJl l , l ,  || l ()  l loлiтика <oбpyсе-
l lия>) tI l)() l} i l l t l l J lа(.я l t t l t . . ' t t i , i l t lшttt l ,  I i i lст1|рЛl, i t}( l ,  безпеpеpвно'
yдaР :}а уJ l: l lX)M (.к( ' l )()Itv l()tI l I  l I i l  () j t l lу 1.()Чкv - t lацloHаЛЬ.
}loг() rt iвс,tк l t l ; t t t t l r t  ук1l:t i t t t . t ,кr l t . t l  l l i lр()ду. Пoчиналося з
мови, Сltt  l i . ) ./ l I t  I l ( .  |)(). i l t l l I t{ l t '  | .I l t . i |  |)|/(II i t  M()t}?l , . -_ i lе Mo)l{е рo3.
BиBатl , tс ' l  j i  t t l t t l i r l l t :r;| l , l | ; l  / tуN4ri i r  l}ttхt lвання, ЗoсТаЮl{ltсЬ

t lаР()дHиM i  t t;t l t t t l t|;t . ; t t) l l ||\t ,  ( .I l ()( ' ()( i ; tмlt  сttс lе i  д iяurьнoсr. i  мr.

Cl{Тt l  М3T|.t .} lI l .1 l ' i I l , I l () .r|  l ();[(. l ' l (\ l  ,  | .v|! l i i l ||( .г l lч l tY ]\|еТ\.- l -[Iкo; lа;к

l  
Цит за: Мцнькit l  /  "||t .r l l r ' r t . r t t t\ i iм l l  мl l l lуJ l() l r l ! l  //  Kафеrра.- l989

Ne 8.- 160- l( i l

в Укpаiнi <стaла rце бiльшe мoскaлiзaтopськoю, нiхк бy.
Ла,_ писаB y l896 p' Б. Гpiнненкo'- Beличeзна бiль.
ш.liсть yuителiв сopоrlПть дiтей iх yкpаiнськoю мoвoю
гoвopити. УкpaТнськi }|ацiolrалЬl{i згa,Ц.ки, yкpатнсЬкy iс.
тopiю викиI|енo 3 читаtloк шкiльIrиx, Aбo тiльки iм мiсця
пyщеtlo i так на тoмy мiсui сKазаt|o, щ6 бoдaй би вл<е й нi-
чoгo IIе казаI{o!.. Якась tliкЧeмна плyта}Iиця' а часo}l тa.
ки й бpехня. A замiсть iстopii вкpаТнеькoi скpiзь iстopiя
мoскoBсЬка Bикладa€ться так, мoв би вoнa нашIoll{y чoлo-
вiкoвi piдна. Та щe Й якa iстopiя! Ш[o стyкнеш, тo скpiзЬ
хвaли та гi}tни 3емtlим бo>ккам: Пaвлoви, Микoлi, Kате.
pннi, Петpoвi; xвали Cyвopoвим, Kopнилoвим, Cкобеле.
вим i всiй poсiйськiй сoлд.aтчннi! Тyт yсякi (пoдBигt{>
pабськoi вipнoстi... }1oскoвська iстopiя да€тЬся вкpаТн-
сЬкoмy наpo.Ц.oвi як йoгo piдна, а пoтiм _ кopoтенЬка
3гaдка пpo вкpаiнський наpoд, яK IIpo якийсь дoдaтoK дo
мoскoвськoго. I в книгах тaIЦ|Я мoскалiB тpеба iстopиянoi
пpаBд,и дoдеp)t(yватl,|ся' tlе poбити киiвський пepio.Ц спе-
цiалЬнo мoскoBським>'.

03же, poсiйська шкoла в Укp.аТнi бyла не piднoю для
yкpаiнськoгo нapoдy, a чy)I(oю. Aле, яlt вид}lo, не тiльки
мoBа викJtа4ання бyлa нух<oю, Чy)ким бyв змiст i дyx пiд.
pyнникiв. Жоpстоко пеpeслiдyвалoся й каpалoся всe, щo
тopкалoся Укpаiни, близькoгo й piднoгo д,Ля .цитиI{I{ oтo.
Че}|Hя. Це нaдзвичайнo загаЛьмyвалo пpиpoдний poзви-
тoк укpаiнсЬкoгo наpoдy. A кoли дo Цьoгo дoдaти, Щo й
усi пoлiтичнi. сoцiальнo.екoнoмiчнi,  кyльтypнi пpoцeси,
кyди вxoдить i пoзаrшкiльна oсвiта, пodбавлялись нацio.
}tаЛьнoгo гpyнтy, здiйснювались у pyсифiкатopсЬкoмy
лyсi, тo зpoзyмiлим бyле тoй стpашний стаt{, B якotl{y
oПиниBся yкpаiнський наpод пiсля 250 poкiв пepебyBаHtIя
пi.ц мoскoвськиIl{ iгoм. <Oтнyх(дeнHoстЬ oт Bсeй oкpy)каю.
шей кyльтypы ослабляет B малopoссе чyвстBo сaмоyBa-
жeния и yBaх(ения к сBot{м близким, пpивиBaет пpенебpe-
жение к свoей сpeдe, oтpЫBаеT егo oт Bсех нpавстBeнHых
ТPадиций, гol lt{т I l3 сeла' делая и3 l lегo безпoчвеннoгo,
нЬyвеpеннoгo в сeбе и3гoя> 2,- пiдкpесЛюBала C. Pyсoва.

3гiднo 3 пepеIlисoi,t нaсeлен}Iя в poсiйськiй iмпеpii
l897 poкy yкpаiнцi B oснoвнoIr{y пpo)t(иBали y таких мlсце.
Boстях:

lRаpтoвий П. (Гpiнвенко Б.) Яка тепеp HаРoДня шкoJlа нa Bкpa. iп i l l
Житс i  с.rIoBо.. .  1896.- Кн. 4.- С. 255_-256.,  С)r>ъ огмсltс стссненltй маЛopyсскаГо пеЧатl loгo сЛoва-_. ( ,пб, |1)()Г l
С 48.
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<Гyбеpнии

И oблaс"Г|4

Пo.lIr.авская 2 778 |5|
[lo.цoльская 3 0lB 299
Xаpькoвская 2 492 З|6
Kиевская З 559 229
[Jо.льtнская 2 s89 482
Екaтepин<rславская 2 ||З 674
Хеpсoнскaя

Bсeгo Малopoссoв %
населеI.Iия

(с oлeссoй)
Tавpинеская
Bopoнeх<ская
,I[,oнскaя
Гpoдненская
Kуpская
Бессаpабскaя
Люблинская
Cедлецкaя
Aстpаханская
Cаpатoвская
Твepская
Cамapскaя
opeнбypгская

2 733 6t2
| 447 790
2 531 253

. 2 564 2З8
I 603 409
2 37t 012
| 935 412
l 160 662

772 146
I 003 542
2 405 828

933 936
2 751 336
I 600 145

2 583 133 93,0
2 442 819 30,9
2 009 411 80,6
2 819 145 79,2
2 095 579 70,1
l 456 з69 68' l

I 462 039 53,5
6l I  l2 l  42,2
915 883 36,2
719 655 28,1
362 526 22'в
527 778 22,3
379 698 19,6
196 476 16,9
107 785 13,9
133 l l5 13,2
t49 291 6,2
42 036 4,5

119 301 4,3
4| 54l, 2'б

19 r74 70t 44,8>'

Гyбеpнi i

Киiвська
Пoдiльська
Boлинська
Чеpнiгiвськa
Пoлтавська
Kaтepинoславська
Хepсoнська
Хapкiвська

Aстpаxанська
,Гвеpська oбл.

Biдсoтoк писЬменHих

t l lмцlв

Литoвl l lB l  Латиl l I lB

свpеiв "
фiннiв
пoЛякlts

2 819 145 331 815
2 442 8r9 261 063
2 095 579 rS7 529
| 52в 072 25| 482
2 583 133 376 035
l 456 369 210 084
I 462 039 224 658
2 009 411 272 635

1654 р. бyв oсвiненiшим i кyЛЬтypнiЦJим. Ця iстина виз-
нaнa i poсiйсЬкoЮ нayкoЮ' але нa )каЛЬ' IIpo нeт часTo
зaбyBаЮтЬ i не згa.ЦyютЬ HаBiтЬ тeПep, кoли йде-тЬс1 пp9
пoсipибoBaний стaн yкpаiнсЬкoi мoви не лише в Poсi i ,  a й
y не3але)I(нiй деprrtавi Укpаiна.

o/
/o

письмeнHих

.х x l
f  

.6Б

l l ,8 l8,  l

10,5 r 5,5
9'4 |т '2
16,4 18,2
14,5 16,9
r4,4 2l,5
15,3 25,9
13,5 16,8

Числo
yкpаlH-

цlв

Iз них
пl lсЬмен.

I lих

B 20 губеpниях 42 765 472

Укpаiншi жиЛи такo)к в iHtЦих Гyбеpнiях Рoсi i .  У с iчнi
l897 p. в Ме)I(ах poсiйсЬкoi iмпеpi i  3aГалЬна кiлькiсть
укpаiHцiB стaнoBила Hе менше 23,5 мiльйoна 2.

3а ме>ками Poсi i  y 1900 p. прo)киBаЛo Пot lад 4 мiль-
йoни yкpаiнцiB. У Галичинi -  3 074 000' Угopшинi -
429 447' Букoвинi -  299 379' Пiвнiчнiй i  Пiвденнiй Aмe.
pицi -  250 000, Pyмунi i  -  l0 000, Tуpеннинi -  2 000 3.

Якщo ПpиpoДний Пpиpiс.г насеЛеHHя Koл}. lBастЬся y
piзнi  poки мiх< | '5-2/o, зaзнaнaв o. РyсoB, тo тeПеp
(y l905 p._ B. .// .)  мoже }lарахoвyватися 3l-32 мiльйo-
ни в poсiйськiй iмпеpi i  i  . l lиtut '  l4- l5 Yo зa Т\ п,teжаMи 4.

Пеpепнс l897 р. Дa €  Дyже l t iкавi  i  вoднoчaс жахЛиBi
факти Пpo l lисЬMенHiстЬ yкраiHсЬкoгo та iнrшиx наpoлiв Po.
с i f  .  Пеpел,гиt\,t ,  як l lo l lати l lифpи, 3гадаймo, щo yкpаТHсЬкий
нарoд l lеpеl l  l lриJ ly 'I0 l| l lяM J lr l  М<;скoвськoгo цаpсТBа

l  oбъ o,гмсмt l  t: .гt . t . l l t . l l t t i i  мlUI()|)y(.( |( i lг() l |( ' l I ; l , | .I l . )I .() сЛoва.- Спб ,  l905.-
с. 9 l .

2 
Дl lв.:  Tам жc. ( ,  l ) l l

3 Tам rкe.
{ Там rке.

oт>кe, скpi3Ь вiдсoтoк писЬI\4еHниx yкpаiншiв 3}rачнo
ниx(чий, нiж вiд.сoтoк писЬI\,teнних сеpeд yсЬoгo насе-
ЛенHя 3гaдаHих гyбеpнiй (pазoм з укpаТнцями). Tак саtt4o i
в i t lших гyбеptI iях '  дe yкpaiнuiв небагатo, oкpiм Aстpа.
хаHськoi i  й TвepськoТ, де вiдсoтoк писЬMeI{них сеpед yсЬo.
гo HaсеЛеHня ни)кЧий. нiж вiдсoтoк пl , tсЬпlеtIнl{х самиx
yкpа l  нцlB.

133 I l5' 21 349 16,4 13,2
42 036 8 648 20.5 t2.7

Ще яскpавiшi факти lt lа € Ivlo, кoл}.l пoplв}IЮ€мo вlдсo-
тoк писЬMeнних сеpед piзних } lаpoдiB PoсiТ.

Чoл. я{lн.

59,9 58,6
52,O 52,5
48,9 28,2
35,2 26,9
34,8 29,4

(всiх pyських> (вeликopoсiв,
yкpаiнцiв i  б iлopусiв) 29,6 9'3
<всix наpoдiв> Poсiйськoi iмпеpi i  29'3 l3 '0
yкpir |нцtв 23'3 3,9,

I Pgсoв А. Стaтиcтуlка yкpaи}rскoгo нaселеtlия Евpoпейскoй Poссtlн/ /
Укpаинский l{аpoд в ег0 пpol l]лoМ и }IастoяЦдем.- Cпб.,  l9 l( i
1 '  2-С'  38I-_406.
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3амiсть кoI\ lенTvBаH}rя ска) l(емсl:  vкpаiнський наpoд
3а гpаttlOтttiстю знахoдиBся на наl.lни;кнoмy piвнi - сTo-
сoЁнo yсЬoгo t|асе" lення pосiйських гyбеpнiй, i  ус ix <pyсь-
ких>, i yсiх нарoliв PoсiТ. 23,3 % письtvtенtlих чолoвiкiв i
3 'g % письмеHнt{х iк iнoк - це той yкpаiнський наpoл,
пpo який y часи Б. Хмельниl lькoгo Павлo Aлепський пи-
сав. uto майх<е всi чoловiки' 3а Iuа"п}lIи Bll}lяткol{. навiть
бiльшiсть ixнix жiнoк i  дoчoк. гpамrlтнi .

Bаpтo oзнайoмитися такoж з гoЛoBtlиtt,tи пiдсvмками
oфiшiйнoгo дoслiдlкеяня шкiльних oкpvг y сеpеднiх циф-
pax. 

х
oдl lапoчаткoBаlt lкo., lа i  Ё g s :
t|pипада €}|аurкiльнi + Ё ч Ё Ё Ё ioкрyги*Ei 'чxЕЕ

д €  с i  
,E 

' '^j5
|. Hа квадpат. верст 167 24,8 29'6 2t '| ;]: i '8 64,4 2|L|
2. " - * меrшканцiв 1020 |22| 1555 l70J9 l6ti l  1638 |7o1
3. . - . y.lнiв 49,3 77,8 78,5 70,5 73.;] 6tt.2 62.0
4'  % учнiв дo за-

гаЛЬIloгo tIисла д|-

тей rшкiльнoгo вiкy 28'8 28'9 24'3 |8,7 22'9 2|'2 l8.()
5. % oдмoвлeнЬ в

пpийoмi дo 3агаЛЬ.
t loгo нислa у 'rнiв 6 '3 7 '3 2l ' l  2 l ,9 l4,9 l0 '7 8 '4

6' |( tuкiл не виЩe
3.piннtlгo куpсy. 73'9 76'5 41'9 7(i' l 84'5 65.9 72'о

7. Сepеднiй видатoк
на l rrtкoлy (вкрб.) l085 l0l l '2 lЗ24'5 749'9 tJ99'5 865'3 932': l

8. Cеpеднiй Bидатoк
на l yяtr l l  (в кpб.) 22 l5';] 16' l] l0.{i l2'2 12.7 l5'()

9' Сеpелнiй Bидатoк
ltа l  меtrtкашuя
(в кoп ) 104.3

|0. /n тих, хто закiн-
82.5 84.8 "l. l ,tt 55.2 48.6 54,3

' lив кyрс 12.3 10,: l  u,2 1,,  1 i0.3 l l .0 10,4
||.  /o тих'  хтtr вшбун

дo закitt . l t . l t t tя кyрсу l6. l t

.-Пopiвняемo такo)t( piвень гpамoтнoстi peкpyтiв в yк.
рaiнсЬких та iнl l . lих гvбеpнiях Poсi i .
Петpoгpадськa 95 /o Boлoгo,цська 67 % Tамбoвська 56 %
Ярославська 94 % Hижегoрдськa 67 /o Пеpмська 55 %
Пtoскoвська 89 % Чеpнiгiвськa 66 % Cимбipська 55 %
Твеpська 84 % Opлoвська 65 % Cамарська 54 %
I(aлyл<ська 8| % По'цтавська 65% Пензeнська 49%
Boлoдимиpська 80 % Cаpaтiвськir 64,/o KиТвська 49 %
Hoвгoрoдська 77 % Kатеpинtrсл. 64 % IIoдiльська 46%
Tу',tьська 76 % Хеpсtlнська |j4 % Kазанська 40 %
Pязашська 75 % Bятська ьD % Boлtlнська 39 %
I(oстpoмська 75 % Хаpкiвськa 58 у/' Бeсаpабська 32 %
Таврiйськa 70% Boporriх<ська 57 % Уфiмська 23%
Cмo.'rешська 69 % Kуpська 5в %
().'lotIецька 68 n/n Пскoвська 56 %

Aналiзyюни цi данi,  С. I lастеpнак г l iдкpесЛtrB: <Ми

У статтi  <Cамoстiйна УKpаiHа> (напttсaнa y l900 p.)
.Цикoла Мiхнoвський такo>к poзкpиB дO Чoгo пpизвеЛo без-
I lpавне Пoтoптання Мoсквoю Пеpеяслaвськoгo дoгo.
Boр\r: <Koлtr B yкpaiнсЬкoi дt lp)каBl{ Biдiбpаtto apавo бyти
держаBoЮ, To пooдинoкi Членlt  кoлl| l .UнЬoi peспyблiки
п()3бyлttся yсiх елс' i l4еHтapHtlх ПOЛiтl lчHltх пpаB Людини.
Koлишlнiй YкpaiнсЬкl{r i  pеспvблiка}lе l lЬ ]v lа €  мeнше пpав,
нiж нинiшнi l i  найoстаннirшиi i  I\tOскoвсЬкий наймит. Пpа-
в}lтеЛЬствo Чу}|{l, lнtt iB poзпopяджа €TЬся l.Iа теpl{тopi i кo-
Лиl| lнЬoi yкpаit lськoi pеспvблiк i t  tIаЧе B 3авoйOBанiй свitкo
кpаi '{ i '  висl\,roкт\'t. oсTаt|l{i сI lЛtt, Bисми ку.с лiпtши.x боpuiв,
здиpa €  oстанHi} i  гpitU 3 бiднr;го tIарoду. Уpядoвцi з чy-
жиl{ l l iв oбсiлtt  УкpаТнy i  зневал<ають той .ПЮ,ц, }tа кol i lт
як()l.() гoдУютЬся. Heпoкipлl lвi тубiльшi пoгopд)кyЮтЬся
l lеBиi\4OB}io, а небе3ПечHi з них 3асl lлaЮться на Cибip. 3а.
кoHаМt. l  p<lс i i iськ<lТ iмпсpi i  :]неBажаЮтЬся праBo сo8iсти,
II()г()р, lжy €тЬся Пpавo свсlбoди ()сoбистoстi .  гнобиться на.
вiтЬ Ht 'дoтOpкан iсть,г i . , l  а.  Kt l . r  t t  tш н i  Ёt пpoтектop vкpа iнськoТ
1lt.с t l  vбл iк и пеpем i нlr вся н l l  H l I.{ а t l  l)а BH()Гo'ГIt pа Hа, ЯКt)м 11 113 -

'  I lut . l  'рнuл (. ' .  lз  iстopi i  oсвi ' lпьогt l  р\хr l lа },к l lа iн i  :] i l  l Iа(.и рt,t l t l . , l t l l t t i i
l{) l7 l{) 1 lр.- .  l920'_- с.  l0.

l7 .7 I I .() l  e,0 20.2 I g,r i l  I.rt

р}'xY сеpед l l l lх д l t()x l l i tp()д|t l .
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лех(итЬся неoбме)I(ене пpaвo нa.ц )t(иттяtu l сI$ертЮ кox("
}toгo з yкpаiнцiв. Цаpський зaкoн з l8 тpавня 1876 poкy
нaлo)l(ив зaбopoнy на сaмy мoвy спадкoемцiв Пеpеяслaв.-
ськoi кoнститyuii i вoнa вигнaнa 3 шкoлl{ й сyдy, uеpкви й
адмiнiстpаЦii. Пoтoмствo Павлюкa, Koсинськoгo, Xмель.
ницЬкoгo й Мазепи в>ке збaвлеHе пpaBа мaти свoю лiте.
pатypy, свoю пpесy: йoмy загa.щaнo нaвiть y сфepi лyxo.
внiй пpauювaти нa свoгo пalia. Tаким чtlнol{ yкpаТнська
нaцlя плaтитЬ <дaнинy' не тiльки матepiяльними д.oбpа-
il{и, але навiть пснxiкy тa iнтелeкт Тi експлyaтyютЬ t{а кo.
pистЬ нyхtинцiв. Пpoсвiтa 3анедбана, кyльтypа знiвeчена
i темpява панy€ скpiзь нa УкpаТнi. I uepeз 247 poкiв пo
Пеpeяславськiй кoнстнтyuii <вiльний i piвний> yкpaiнеuь
вiдiгpaе ше гiprшy Poлю, нirк кoлиrшнiй iлoт *, бo в iлoта
не Bиi{aгали пpинаймнi iнтелeктyальнoi <дaнинl{'' бo вiд
iлoта не вимaгaли любoви й пpихильнoсти .цo свoix гнo-
бителiв, бo iлoт poзyмiв свiй гнiт, yкpаiшeць жe тiльки
вiдЧyвa€ йoгo. Tайа io е лoгiкa пoдif;-iтaкi iI, н.aелiдки>l.

Метастaзн Baлy€вськoгo циpкyляpy, o,п.iоз.ногo elrськo-
гo yкaзy, *кi пoглиблювaЛи pyТнниuькy пoлi..гикy царатy,
Bп'ялtlся B дyхoвHе тiлo yкpaiнськoгo l{apoдy. Емський
пoгpoмний 3акoн настiльки пopylllив навiть тiнь людськo-
гo йpaва, IIlo. BllкJlxкaB негaтивнy ракцiю в €вpопi,. ви-
сJIoвлеtIy У вiдпoвiдяx нa aЕкетy 20.ша нaЁвнзкaчlrirши.
l.t}l пpeдстаBtIItкамн зaхiднoевpoпeйськoгo ЕaукoЕoго,
пoлiтнчнoго, лiтеpaтyplloгo свiтy. .Ц.yмкlt цнх лloдей oпyб-
лiкoвано y кнt.tх(rчцi <Укpаiнська сIIpaBа в евpoпейськiм
oсвiтленню>" якy впopядкyвaв i. вндав у Bi.кнi t9o5 p.
Iloсoл лo aвстpiйськoгo пapламёнтy Baсиль Явощькнй.
Ця бpoшypа - вaх(Ливий iстopичний дoкyт{еl{т y спpaвi
зaбopoни yкpaiнськoгo дpyк-oванom слoBa -г пеPeви-
дaнa y наш чaс y Мюнхенi. 3веpтаемo yвaгy лltшe на
.цeякi oцiнки сyтi Емськoгo yказy.

Пoсoл цIвeдськoгo паpламеllтy Aлoльф Гедiн зазначнв:

}lopальнoгo пprrдyшyванtlя пopа)t(а € ltас пpoстo. Tака
pафqiнoвaнiсть. Це 

-piн 
пpoстo нeЧyв.а}tа. ,Ц.o чoгo мае

дoвeстися каpa, Щo ii наклада€ yказ iз 1876 poкy?
Гpoзити виttаpoдoвленЬr €м бaгатoмiлiolloBoгo l{аpoда,

* lлoти - I) l r i ; tк l lрc l l t .  , lц11l i i l tцямtt : l t .м. l t t lрt lбське населeння Cтаpoдав-
ньoi Cпаpти; l t t t i l}к l lJ l l l ( . t|  l l . l l t t t . t l i l*rк l  /(( .рх(аBи iза свoiм стаt{oвищeм
майже не вi , l1рi:t l t l l . l l t tсtt  rr i1ц 1l:rбi t l ;  2) l lсpспoснo-безпpавнi.  (Cлoв-
ник iншloмовttих с. l l i t t  к.  | , !)74 <., 274l . .

I  l | l iхнoвськut i  iИ (];rмr lсг iJ l l t t r  Ук; l t t i l l l t  l l  Ук1la iнa пpoти Moскви (3бip.
кастаттей) - .I{ l l . lГ l  ( j  : t( i  i t7.

зHаЧl lтЬ Грoзнтlt  r\ивi" ' l iзацiТ нeoблiчимoltr  BTpатolo. Силo.
мit lь HаKинена oднoвtt, lн iсть vбивас iнтелект1'альну
l{L ' :}а Bl lси M lстЬ. ' .

Мoва, t(е вiддttх наpoД.а. 3давlrти не3аBисl , l l r , tе iнтелек.
T\.aЛЬrto i  мopальнo життя наrt i i ,  це .-  ж 3t lаЧитЬ Пpе-
l l iнь позбавитtt цt lв iл iзаtt iю с l lли Пoстyt lу,  якtr i  н iчим не
мoжHа :]астYI l l{ти. 3бiльшати одномaнiтнy Nr lасу, це тaк,
l lеMoB 3гoрта1. l l  дo кyпи I\,|еpтBl тягарl '  а Hе ЖИBl CИo' l}t  _
жiиттсвi :rtоTopи сvспiльнt. lсти. Якl lf ,t би тo й не бvв 3aгин
()J lногo еЛеIvIентy piжнoманiтt|oсти -- l lе всe таки загиl{
()Дt|сlгo житт €Brrгo елемент1,! I саме такиl:t заГ1lн oднoi
<lдlt t lс lкоi  сyсniльнoсти, чl . l  тo oднoi хoч бl l  т i" . lьки деp.
жi lBи виxoдитЬ пoсеpеднo на Ulкoд]- цi .; lo i  цивiлiзaцi i>.

IIpoфесop yнiвеpснтетy в Pимi tжiюзепе Сepл>кi:
.<}'краi lIui  дoмагаЮтЬся .Циul цЬoгo' urо Тм дала пpиpoда,
ш()l l l l ,  Чl , l  тo кoжднй з Oкpема, чи ж цiла наt l lя мaЮтЬ пpавo
r i iя l tля.ги свoе нацioналЬ}|е iснyЬання. вияBЛяти без пepе-
l l () l l t l  B пpиpолнiй спoсiб свос внyтpit l lн €  ж[tття, Oднl{}l  слo.
l t()м .  },ж}tваТl, l  свoсi  мoви'

Ук;tt  з poку l876, це нeм()в та кoса, Щo ка.цiчитЬ шля.хl l
, ' tv} l l i l t  l  пoЧуBан}|Я ЛЮ.ЦCЬКtrГo, vсе внyтpittt  нс жt, lття i
l |v; lJ| }| с l l l .пI lHoГo ЖИTТЯ>.

Кrl .п l t t t tн iй пt lсt lЛ дo ПapЛаl l tеHтv, пpoфесop пoлiтичнoТ
t.к l l l t t lм. iч l t t l i  i  фiнансoвих наyк унiвepситету в Koпен.
l ' ; t t  t . l t i  l{ .  l l .  Фpелсrpiксeн: <3абоpoна yкpaiнсьio i  мoви i  л i-
|( . l ) i II .yр1| в Poсi i ,  l lе BаpBаpствo, цe ганьба! Така пoлi.
г l I l . ( i l  ||(tp()3yмна. Bона NrvсиTЬ BитвopЮBати зpoстaючe
Ilo l|/[(, l i ()л(.} l l lя | нe]vtt lнyче вiдвеpтати t{аpoд вiд Bеликo.
J)( r( ' l  l t  I  .

l l l l r l lpt 'сop унiвеpсltтету'  в Липськy Е. Гассе: <Biд не.

I l l ()  l tI l l l l l  i lс l )жаt]а нaцitrнaльна, бo, мoвляв, всi  iншi нiби.тo
jtt i l . ' |  |  l | ' l l l )(U[ l t .  якi  пoбiк Bелнкop<lс iв )к}lByтЬ в poсiйськiй
lt ' . l l I t .|) i i .  [ l ()ж}'1.Ь i  мyсять з iллятися 3 Bе.пикopyсЬкoЮ на-
Iur l()) ,

.  . r t l1 l trt t lцyзt 'кrtй пyблiцист, який Два pази бyв Мiнiстpoм,
| ] ' r j l r l  t l lсрrtt  yсЬoгo тpеба тvт зазначиTи oднo: це ясt lo,
I l l r l  hYJ|| l l ' t t r i l  Укpаiншiв бyла багатo Bища, як куЛЬтypа
/vl i l ( 'k+t.|||| l  Мrlскальськa ,сила tttе пpедстаB,1яс сoбЬю r i iяк
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цивiЛiзатopськoгo елеIuе}Iту. Boна здавлюе й абсоpбyе
нapoдIl' a то Укpаiнцiв yхtе здавIIa'..

Щe бiльшrе зBy)I(yBати кайдани, щo вiд вiкiв oбмoтyють
пoнeвoленi наpoди, це rIе спoеiб зpoбити Pосiю дyщoю i
заxoвати Тi силy. Пpи тепepiшнiй opгaнiзацi i  Bиглядa €
Poсiя як BеJIика х(eЛятI,tнoBа мaсa 3 Beльми .u.piбoньким
tlеpBoBим апаpaтoil!. Poсiя не мoх<e далi poзBиватися'
I(oЛи не стаl{е plжнoмaнlтнolo>.

Лiтеpатop, сoцioлoг Ф. oпенгаймep: <B Poсii пpива.
ЛюЮться наpoднoстi .Цо зeмлi, викoрiнюеться кo}кдy }Iеpo-
сiйськy мoвy i кort(д,y окpемiшнiсть, бaхсaючи yтBopI,Iти
oл,нoЦiльнy деp)I(aBy' oдеH шapoд.' oдEy iroвy, 3 oд}Iим
сaмодep}кaвцем i папoю в oднiй oсoбi. A великaнська деp-
хtава замiнИлacЯ тиЬ{чaсом y гHиле багнo, B якoi'y нe мo-
Ж{e poсти i poзвиватися нiяка poсTи}ra кyльтypи' чи люд-
сЬкoгo щaстя...

Hapiд, Щo бOpетЬся зa сBoЮ мoвy i oкpeмiшнiсть,
боpеться в кyпi 3 тиl\{ зa кyлЬTypу i щастя цiлогo людства.
Toмy нехай Baм, Укpаiнцi, свiтить y Baшiй бopoтьбi зopя
шrасiя!'

Щоб заевiтила ддя УкpаТяtt нoва .цеp}кaвI{ицЬкa зopя'
дoBелoсЬ Ще дoвгo.бopoтись, aимaгaTи вiд цаpськoгo ypя-
Дy пpaва-Irа poзBl{тoк.yкpаiнськoj мoви"-26 лIoтoгo 1905 p.
стo yкpаiнськиx пaтpioтiв пiд.писалo y Kисвi нa Bечopt{и-
цяx y poкoBиHи сI}tеpтi T" г. ШIевченка IIИcTa ло }liнiстpа
внyтpiшнix спраB:

gKoли пoЛoл(ellЕ пРeси в Poсii взагaлi ва}l{Kе, тo пoлo-
лteнс yкpаiнськоi пpeси зовсiм }lесT€pпtlе; кoли poсiйська
i]pесa зaзнa€ нa собi всix наслiдкiв безпpавнoстя, aдмi.
нiстpативнoi свавoлi i пpимyсoвoi мoвчанки пpo найпе.
кунiшli х<иттевi питанt|я' тo yкpаТнська й зoвсiм позбaв-

дрyкo[lаtlol.o слoBа в Poсii навi:'l ' ся вy3Ька сфеpа Дiяль-
нtlстi вндалася 3анаIlтo lцl{Pоl{oю зnдJIя yкрaiнськoi пpe-
€И, i цiлим Pядoм канllеляpських р{,3пopяд]Kень забo.
рtlнеt{o булo видавaн€ Bсяких пеpioд1,1.;11дх оpганiв, дрyкo.

ваI{€ пеpеitJlадiв' кних<oK л,iIЯ мoлoдiх<i, xoч би' й бел-
Л€тpистиЧltих; Bихoдили навiть poзПopяд)I(ення з забo-
po}Iами всякoi значнiйtuoi свoiм oб'емoм aбo лiтepатyp-
нo-ваpтнiйtпoi кttи1и, хoба б Boна l{але}l(aлa Й.ц.o кpaс.
Ilol сJIoBеснoсти.

. Bсе Tе вiдiбpaло 
-yкpаiнським 

IIисЬмeHникaм Iuoхt.
нiсть rlpaЦюBaти y сeбе дoма; вoни бyли змyшeнi пepe-
нести свoю дiяльнiсть 3а гpaницю, в той 3акyтoк piднoгo
кpаю' щo яBля €тЬся скЛадoвolс Чaстинoю сyсiдньoТ нiмeць.
кoi деplкавИ, Я'Ka лас пoтpiбнy свободy poзвorBи слoв'яtt-
ськoi лiтеpатypи вигнанoТ iз слoв'янськoi деpх<ави. Га.
лицькi yкpаТнськi Bи,цaння заIIoBI{юBалися тBopal\{и' щo
були написaнi зем;lякal{и 3 poсiйськoi Укpаiни; галицькi
yкpaiнськi iнститyшiТ oTpимyвали вiдти х< мaтеpiaльнy пiд-
Ivroгy B фоp.мi кaпiталiв, щo дoxoдиЛи lrеpaз дo знaчнoi
сy}tl{ l B plx{tlиx чaсaх пеpед,авaлися тyди дЕIlя poзBoю
дiяЛЬнoсти тиx iнститyцiй для кopисти хoч невеличкoi
насти piднoгo наpoJl,а. Таким спoсобoм yтBopиBся нoвий
кyльтypний цеIIтp yкpаТнськoгo }t(Рlття y Львoвi, кyди
йшли всi тi капiтaли ЛиIxе тoмy' щo нe мoгЛи знайти пpи-
мiщeння y себе дoма, де сеpед.мiсцевих обставин мoгли би
пpиI{eсти нaйбiльtше кOpисти'

Певна piн, пpашя xoч би .ц,jIя tlеBеличкoгo зaкyткa piд-
ttoгo кpаЮ' яl{иь{ яBЛя€ться yкpаiнськa Галичина i Бyкoви.
tlа, дa € дeякe мopалЬI{e задoBoлeння yкpаiнським дiячам;
аJ|е вot|o дyже Braлeсе}lЬке B [IoplвI{аttю д.o тoгo пoЧyття
неB},lмoв}loгo бoлю, яке пpoймaс ix дивлячися на пoлo)I(eн €
piднoгo нapoдa тyт, дoil{a. Boни бачилП, Щo t{аpoд пoзбав-
лений o,д.инaкo мoжливoгo д.Ilя Hьoгo засoбy oсвiти -
шкoли i кних<ки на piднiй мoвi; вoни бyли свiлкalии тoгo
безпoщаднoго пpoцeсy, щo ЧиIt{ pаз бiльше пoтoпляB
люднiсть piднoгo кpаю B бeзпpoсвiтнiй тeмpявi l lеyцтBa.
,Ц.yхoвнi твoрнi c||лI| Irаpoдy зaвIvlиpaли, ПaДaлa йoгo
кулЬтypa' вiн стoяв безси"'тьний y бopoтьбi 3 непpиxиЛЬ-
ннми сyспiлЬниll{и та eкoнoмiчниIt{и yмoвaIr4и' щo дoвoдиЛи
fioгo пoлoх<енr,цo повнoТ бeзвихiднoсти. Bсе те poбилoся
lla oчах yкpаiнськиx дiячiв, але Тх pyки бyли 3в'я3aнi,
устa щiльнo зaткaнi: iм вiдiбpанo IIpавo i змoгy нaBЧити
llаpo,д. piлнoгo писЬма' B1{яс}ttlти йoмy йoгo пoлo)|(еtl € ,
Bказати йoмy шлях дaлЬшoгo poзBoю. Лишaючися фi-
3иЧнo в piднiм кpaю, пpикoванi дo ньoгo всiми свoiми пo-
Чyттями' пoll{l{слaldи й iнтеpесaми' BoIIи дyxoвI{o бyли виг.
нaнi з l lьoгo i мyсiли )I{ити сepед piднoгo tlаpoдy безпpав-
l l t{ми B}lгнанцями. нiмими свiдками подiй.

Hе мoжy.1ц .ц,oBIIJе теpпiти тoгo стaнy д.iл ми пiднoсимo

!  
f lвopськuЙ lJ.  ,  Ук1l: l i l t t : l ,к1| (.II l); l l t i l  в t 'в1lr l l l t lйськiм oсвiт; lенню. (3бiр-
ка статей ев1lt l l lс i iс l ,киr v.tс l tиx i  t t t l . l t iтикiв прo pyськo-Yкpаiнське
питаннс). '  B iдcl l r ' ,  l !)()Г l .  ( ' ' '  2 lГ l .
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сBiЁt гOЛoс B oбoрOнi пoтoптaних oснoB npавди, tIрава i
найе.lемеtlтаpнiшoi спpaве,u.ливtlстi '  дoмагасмoся зBеp.
t lення l. lаi lr Biтчttзни вiдiбpанoi v }lас. Пoвне знесе}tt{я
8ся}i l iх l)бlt,tех(енЬ спецiа.rьнo накIlHеt{!lх на наше pi, lне
с.. loв().  3рIBняtt} lя vкpaiнськoi . , l iтеpатyplt  в пpавнiпl  в iд-
l!t) l lrсl l l lк) з лit.t 'pатr.pамlt всi.к iнших наpoл.iв' l tдo)l i , ' l} lBiстЬ
t'(()pистyt|атltся pi.1нtlю мoBoю у всiх гaлvзяx ; l iтератvpи
l } lаvкlt .  в кHt l;+iках i  пеpioлиннiй пpесi  _Ось )t(а iаt lня.
якi  немl lнvr|е rr(дYтЬ свol ioгo здiйснення> l

t{а тсrьtу ж таки вснopi 3 }|агtrди poкoв}tн смеpтi
Т. [.. Шевчеl{ка yl(падеHo . ' l1-lста пpо пoтpeби vкpaiнськoi
lUк()ли:

<Icнgюua dля gкpаiнсьKОеО нapod14 tсаpodна lutсОла
зuвсi.ll не вidnoвidас вllI|oеаI| oсвiтu анi дoвoкl, aнi з.uiс-
тoл вttк.lоdaнuх пpеdлет'iв. Pidна' 

'loвa 'rаpodц 
вuенана.

3i tuкoittt, diтеЙ gaать еОpdgваTtt |1е'o яK еpgбu.н i неаidнuл
dЛ9 в:'lСIlТKlt 1tсаpеol7oll; вuк'лаdu вedуться .|1oвoю чgxlсo|o,
ilailo тpОтg,цi-цoю, ц,еpе3 щО diтLt не r'oэraTb doбpe засooiтu
навiтt, ttpoстoi !ЦTaкu цuTсt|tl|я Tа |'uсaння. МaЙэre вecь
ч0с t|аgKtl 8 IlIKО.l|i t\dе на 3aTвеpdlс!lва'1ня незpoзумiлuх
сtiв, tt се nputнoблюс duтя,tut"l g]|I, npuTg|xлюe Йoeo цircа-
вiсть i Ча'с,ГU вll,ГвОpюr навiть oбpudження dсl кttuэtскu" Пpa
:tсttttу 1tidну кpсtiнg (Укpаiнg) в шKo,ai aбo зoвсiл За.||oв-
чaюТb' абo doють |Iеpек'p!lче|1i oidoмoстi.

lЦo тopкaсться сеpеdньoi i вttщoi tцкoлu. To не вdаю.
чlrL.я в oеляr1 з,ttiст11 tltlклаdанu.t ц нifi npеd.цетiв 6ачu'tto'
tцo ti тt1т' 1'Q.|; ({l.|tО зoвс'i.tt вuеt|аtlа нaun мoвa' r7aша лiтеpа-
rуptl, u iстtlpi.н nudlr:'Гtlся !/||енuкaлn сфальtaoвсt'ьа 3 J|е-
t.<lкl '  ttчtlt i  ,vu зaбц.ltt 17t7l| l$ .||ЦН,!вulu|1|!. I тут нас ct lсTе-
](Iатl!чtli| i tttlt'тitirlо :'нL'ва-JIсаIОть ц dopoеuх Оля нас noцaT-
.tях 

' lк lбoвi t|t l  pidнlt,,r l  кpaю i pidнoi .||овu' ltюбoвi, щсl
:! |].I я |. т ь l'.'! н t,tti l).| 11,1 ц 11.|| |l рQ вo,1 кtl.lк,t)оеo чoлoвi ка.

B тiЙ tto.оiтttt1i вudнсl tх)нt1 pttl.ц' щo в наII|Ояg nuTсIн'|ю
iРat.. о..t lt i .tt!t||] t]оъ\ |t l l  р() 'Iь, .I |] l lЦ('1,е : loвсiм 

'ееаTuaне 
cTа.

|1oi]Цi l1t,( i ||I! ' , ()| l l  ( ' ( t ' ] l | , t l l t r  t t  Pt l t : i i  неdе|tж,авнuх нt lpod-
ноt'тl ' t i  . . l\ ?l l^l,.\, l|.uн|)вl lI l1е otlссlсне в L't lс1'е.||ц 3 i leToю -
r)оnoмсlt r tt pt lt.i it с t'к i ti t|е p ш ttв нi Й н ауlodностt. rlpОlсoвTttутu
всi  iнut i 'Juвt)лхu lI l ' l | .ч|| | l| , l lн l| l l t l | ' l ]|t  кoш.dа нedepжaвна
нopodнiс t ь I,сlсii tl1).. l tIll. tr'нu B |l(,.|(,1t(еltt|я заcуd.эrcенoi
на noвij|t,t|t| (.| l(||.I.b, бl, 'W ().1лhutt ' i i  ' t l t .ttt lс lтiннtt вваэtсасться
чuJ||Осb шкid.ttttlttм' н.'б(:,Il(.rнllн i зtt I.с |lpu3||o,чеl|utt |7сI
g(:aHення l}it)сu l1i-tttt i  рпd цtuс:кit l  i  : luбopoн нацioнaль.
|tolО Эlс u.ГT'l нес|с уl:lн'tttl н tt.t н t'l1lotl lttlс t.с Й P ос iI .

' ] l i гс l l : '  t r ' l i t l . l  ||;Ivhl l I l l ||| | l l (  l l I l lh l !)(): ,

Buхodo",ll iз сьoеo noлОэrcенrёя tox|cе бцт|t лuше aтвo.
pеt.ня TaкoеО nopяОкg, npu якiм бgde .мoж'luвe бpатep-
сbке no'J!сuття наpodнocTеli t1.сLсeле'|uх у dеpжавi, кoлu
наpodнoстu depэюавtt з odнoeo бorcу noнoсuTu.цgТb aci
неllсuнунi заttoтpебoвання сtl'iлoнo-depжaвнoеo эlсuтTя'
а з dpцеoаo кoхсdа 3 нuх маTut|tе неnopaшнe npсIвo i злoец
nJIе|сaTu свol tLаI|lo'|альl|l oс||oв|I l свo'o нoвg.

Пpu такiti poзв,язцi nuTaння бgdе лloэtслuвe Ta'сoxк, gсg-
11еHttя Тuх t|еtlop.r,|,алbtloсTеli g cпpaoi наpodнoi oсвiтu,
пpo якi ска3анo вuще, i nеpe.uiна тenepiulньoi шкiльнoi
сucTeмu на 3oвсi,|4 iншg, npu якiЙ dля gкpаtнcьtсoеo нapodу
|l|Koла t||lща, сеpedня й вuща бу0e з gкpаIнcькo'o вu'(лtl.
itlвotо лoвoю, 3 Tu!||, щoб Оepcюавна мoвII булa в нiti od-
нuм iз oбoв,язкoвuх npеdметiв навчaння.

УсniшнuЙ poзквiт наpodнoi ulKoлu мoхслuвui лuu.rc на
pidнiЙ мoвi наpodg.., Пpu cьoЛa dцлаeмo, щo зaлiнa т.е-
nеp oбoв,язtdoвuх dля цкpаtнськot люdнoсTu наpodнuх
u'ltdjl нa tuKoлu з gкpаiнcьKОЮ ?ЦKjadoвotо мОsolo лg.
(11.Гb 0oкoнатuся 3аpа3''tаToJ||нiсTb завеdення gкpalн-
(|'|iuх ut\iл сеpеdнiх i' вuщuх }tОэrсе dorcoнuватuся сTцn-
l1((]o, npu цi,ц nеputulr сTцtIнел| dля cьoеo ||oвut|нo буTu
зuвеdсння в l|uх 3аpа3 эrсе як oбoв'зкoвuх npеО,uетiв цкpа-
iнськoi .t|oвu, gкpaiнcькoi лiтеpатцpu -i icтopii Укpa-
|нl l> 

. .

. l  vс ix.yсюд Укpаiни д'o МiнiстерстBa oсвiт l{ ttадxo-
l| l . i l tt . i lисти 3 в}lмoгаMt-l 3tlяTи забopoнy Bl, lt(Ладання нацio-
lI i l . , . l l rHOЮ luoBoЮ. } lаЙже 80 вихoванlt iB херсo}lськоi уни.
tt ' . . tьськoi сeмiнаpi i  y записtt i  за3нача.1lt:

кИзлuutне бьtлo бьt puсot|аTь кapTuнbr ilассoвОеo ttе.
||('n'L'l.тва aKpоuнсKoro наpadu, лtIl!|еIlнoZ' свoеЙ podнoti
Iltк|,l'bl u .|uTepаTуpbL' с8ященнОeО nuсaнuя' nongLяp|Lbl.Y
|it|ц.' n() cельсlсoлa хoзяtiствg u dpцеuн оTpaсля'l знaнuЙ
u npuнцэrcdeн'7oеo uttеTb 0елo с |сItuеа.|'|u, ЦIlnuсflI|lаbtt.u
рц(скuлr, сoвеpulеt|нo неnoняTtlt,L|| dля нес't,.t язьtкoll. Из-
.l!!lЦt|е бьtлo 6ы наnoriluнаTь o неgdoвлеTвopltTелbнoсTtr
i.|,вpе.||еttнoЙ юэrcнo-pуcсrcoй ulкoltы, npес'tеdgющеЙ KaKuе
ttl эфtlлеpнbLe u цgilсdbtе dgхg uстuннcii |ЦKОiЫ цe'|u aссu-
uu/l'|ц|ltL gкpаuнcкoti нaцuotlсtлbt^oсТu u |Iе oTвечающеIi
(,|:t|(,вt|ОЛa dudактtlчесKo,||у t|pавuлa, чTo oбgчgц'. doлэr.
мl udтtt в t:тpoеoЙ noсTeneннocTu oT uтвеcTtloеo 

'с 
t|еuтвесT.

нtl'ttц. B юэtснoli uilсoле, без всяrcцх npеduслoвuЙ tt встцtttt-
t l , , , l| l{| ltX беced, o(lgненuе нaчuHаеTс,q ftа pgссKo&| неtlОнЯT-

.  
' l l t t t .1 l; t t\/|) l l ()  l |; tу1i()B||j i  t l iсгt l l t t t '  .  l9()5.- -  Т : j() ( .  {;tJ 1I!-
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t|o,| аля ileтeЙ языrce u dаэrcе oбъяcнeнufl u nepевoОoв
нa podнgю pецb, хoTя на nepвb|х nopах, нe doзвoляетcя.
Toлькo чpфЛepньl't|u aсuлuя.t4u gчuTеля 3а fpu 

'сaчuTелb-ных eodа Tаlсoеo oбguенuя gdаeтcя docтueнgть To2o, чTo
dетu зацuaT нес'сoлb|io pgcctсltх cлoв (do фpаз eщe dа-
лекo! ), |сoTopыilu oнu noлbтцюTся в cTе|tах utrcoль|, no вьt-
хodе uз кoтopott cKopo забывают вt'uесTе c элocчacтнoЙ
<нацкoЙ>' как нgcrdoе u 

'dеnoнятнoе. 
Печалbt|btе pетgl|b-

TаTы noсTaнoвKu oбунeнuя в юэrнoЙ |arcoле npuхoduTcя
наблюdать на каlcdoм ltttlеg. Пoнемц TаKая ttеu|uлocTь'
еcлu нe c{ecTo'сocTь, o6pцшuлаcь u.ueннo нa южнgю Pцcь?
Чeеo uменнo хoTяT doбuтьcя эTul|u ilеpамu сItcTе.',lаTItцеc-
|сo2o лullьенuя ilaлopoсcoв ucTuннozo oбpaзoванuя? Kтo
oTвеTuT oTKpbITo u Оo6pocoвеcTнo ,ra эTu эtсеgцuе вonpocot?
А ltеэtclц Tем эTIl вanpocb| с ||еoTptl3u.lloti cuлoЙ ttt,чuldtlюT
тpeбoвать cвoе2o tlемedлeннoеo peшец!lя. I]ачuная oT
ut{TеллueeнTа aкpauнца u lсotlчая npoсTblt| oepевеt|cкur|
KpеcTbя||utloм, Kаl|сdb.f, зadаeт ceбe этu вonpocы. Пoaeлg
ltcе в ctlJ||oм deле 25-.мuлuoнньtt7 наpod лuuleн cвoeЙ pod-
нoЙ нaцuoнальнort ullсaлы, бoeocлgcrcенuя' лuтepатgpьt?
Hegэrелu этoт нapad нapавнe c dpgеuлu не oтбьlвает
eo c gО ap c т вe нных no в uннo c T е Й : нe nл ат uт nod ат e й, нaлo eo в,
не npoлuвaет cвoeЙ rcpoвu 3a oTeчecTвo? Kак еpaлсdaнe,
этoт нapod, a в TIJ|I чucлe u !'Ibt, вoсnuTаt|l|u,сu хеpcott-
cкoЙ gauтельcкoiL ceмuьIаpuu, npocuil неt|t|oеo: daЙтe на,tt
нацuo|tа,льнaю alсpаu'|cKgю ulкoлa. Cнuмuтe c a'сpаuн-
cкoil лuтepaTgpbl Tе сnецuалbнble таnpещeнuя u orpoнu.
чeнuя, 

'сoTopьIе 
TяеoTeюT наd неii, daiiте еЙ cвoбodньtti

docтцn в бuблuoтeкu, нapodныe цuTалbt|u. Mьt aчuЛcя в

'oJtс'|o-pgcclсшх 
ceмuнсIpuях' Ido в эTuх cеJ|ultаpuяx tdеT нu-

чeеo, чтoбьt наnoмu'|tlлo цкpauнctсut7 юе: эTu cе.uuнapuu
таpаilсeнbl тoЙ crcе npecлoвgToii udееЙ accuJ||uляцuu: rcаK u
нopodньlе utKoлы нe cчuTaюTcя o'|u c uнduвudgалbttыл|u
oco6еннocтяI|u юxtсtto-paссKoeo нaселе||uя. Boo6щe наulu
тpебoванuя cвodятcя K Toлa, чтo6ьt dля юэrнoii Pgcu
dаньt: l ) HaцuoнсIлbнo.gкpauнcrcaя начальt{tlя tttooлl1
c aкpouнскul|| я3ыrсol| u p!Jccкu'4, как oтdeльным npeО.
JпeToil npеnodaвaнu'I; 2) ocвoбoэrcdенuе цKptlu'|cKoеo cлo-
вa u apав'lе'|uе на npaвах с pgcс'сuJr; 3) Haцuoнaлbнo-
a Kp аut|c кая g ц uT е л I' с lсая c e.шuнаp uя c gкp auнc кu I| я?bllсo,|
u pgсскuм, как oтdельныл npеdлeToл npenoОaoанuя u
4) Pазpeшенuе aс'rpoiLс.rва учuTелbcKuх Kgpсoв gKpauн-
c'сoеo ятblt(а dля gнuтелеd' ,сoTopыe noJtселaюT npeno-
daвать в юjtсtlo-paсcкuх нapodных шкoлaх. Пpuзнавая
cвoю nеTuцuю вnОл'1Р заксlннoi|, неoбхodш.lloЙ u cвoевpe-

,цeннoti, J|'b[, вoсnuTан||uсu хepcoнскoЙ цкpаuнскoЙ сe-
n4uНapuu, npoсuм' no pсl1cJwoTpеl7uu ее KoJ||uTeTО.ц, npu.
веcTu вbrcKa?сIttt7blе в нeй noэrceлaнuя oбязательнo в
1lcuЗнь.-.>'

Рyсифiкатоpськy шкiльнy пo.пiтикy'  якy пpoвoдI- ls
шаpський уpяд ttа теpeнaх Укpаiни, гoсTрo засyдила
oдесЬка мiська дyмa. B ТТ yхвалi в iд 26 с iчня l905 р.,
зoкpеМа, вiдзначенo:

. oЩoб ц мicцях iз цкpаiнcь,сu.м нaсeленням бцлu заве-
dенi в luvoлaх такi nidpцaнuкu, якi вidnoвidалu 6u бiльulе
i -змicтoм, i фopмoю ееoеpафiaнuм, iстopuннu,r4, еТttoеpа-
фiuнuм i взaеалi noбgтoвuttl npuK,.I|еTа]|,| лticцевoеo наcе-
леlt|tя. З цiсю n|,еToю неoбхidнe: а) знесення цupкgляpiв,
щo забopoняють dаватu noяснеtlt|я в шrcoлi no цкpаiнcькu,
бo такi noясttеl7|7я ЯвляюTbся безgмoвнo lсo|7ечнu-r}ru i фак.
Tl1чl7o npuсToсoвaють i теnеp я|с кo||еч||o noтpiбнi; б) кo-
лu бu noцаталoся |tе'|oэIслuвuм npoваduтu вci вuклаdu
в ul'сoлаx no укpаiнcbкu, а велu'сopacbзa м4oвg зpoбuтu
oсiбнuлl npеdметoм вuклаdц в .*tiсцях iз gкpаiнськuм
населенняJ+|, donцщення в nidpgннu|сах cтатеti на укpаiн-
ськiti мoвi на nеpеluiнц З вeлuкopgcbKul}| i цеpкoвнocлoв'ян-
сbKuл|u; в) dongщення в наpodнi i шкiльнi бiблioiекu
цкpаiнcькuх KttuэtcoK на piвнuх npавoх iз вeлuКopacb-
кuЛlt, я|с poтвuваючoеo мaтepiалg; е) тнeсення цupKg-
ляpltuх poзnopяdэrень мiнicтpa внgтpitлнiх cnpав iз I863,
I876 i l88 I pp., яKu'|u gсTа||oвлеtto сneцiaльнi цeнэцpнi
сlбмеэtсення dля нацкoвoi i nеpеклadнoi лiтepaтgpu в
укpаiнcькiti ,aoвi, з npuчuнu nаеgбttoеo вnлuвg тuх oбме.
1|сень нa цiлg gкpaiнсbtсц лiтеpaтgpg, t] Tu'| cалuлt'i на
наpodнц npocвiтg в npавduвiJa 3нацеl|ню слoва,,2.

Iгнopyвання yкpaiнськoГo Питa}rня oхoпилo, пo сyтi ,
Bсе poсiйськe гpoмадяHстBo. <Если (патpиoтическая>
Часть пeЧати не щадит инсинyаЦий и oбвинений пo oтнoше-
нl . lЮ к каpдиналЬ}IЬlМ зaпpoсаM yкpаl l}tскoгo oбщeстBа, тo
B ПpoгpeссиBt|Ь|х oPганaх oбыкнoвеннo цapстByеТ хo-
.I|oДнoе t l  l \ , tалo pаспoлагaюцlее мoЛчание. Пo бoльшeй
части нет пpя[|o вpах<лeбных BЬIxoдoк, нo нет сoЧyBст.
I|у1я |1 пoп4oЩи> ",- за3нaнав М. Гpyшeвський в <oнеpкe
}tсTopни yкpаинскoГo нapoда>. У цiй книзi  вмiщено лист
за пiдписoм <Bеликopoсс>:

, Kиевская стаpина.- l905.- Kн. 6'__ с. 293-295., .IIiтеpатуpнo.нayкoвий вiстник.- l905.- T. 30-__ с. 9l.
" ГpЦutевcкttЙ zИ. Oнеpк истoрии yкpаl-ttlскoГo l{аpoдa. Cпб 1906 '.

(, .  505.
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<Мьt, Bелuкopoccьt, вce, 3a ucrcл'oце'ьuе'4 paтвe нe-
мнaеuх, |tу?tсt{o npавОц cкаlaTb, uлu сoвеptо.|eннo uнduф-
феpeнтнo oT'|ocuлucь, uлu, цTo ещe хailсe, cTapaлucb u
сTаpoe,.ся вcеI|u сuла'|tt npoтuoodeЙcTвoвoTb caЛ.oсToя-
Tе"abнoЛa uх (т' е. цкpauнцев), '{a 

нaцuoнaльнoЙ noч-
ве noсTpoеннoЛц, pатsuтuю. BеОь мьl, Bелuкopoccb|, Toль-
Ko u oepaнuчuвaеJNся poвt|o tluчеeo 

'{e 
cToющuЛu вoс,с-

лuцсt'|uяЛu no аdpecg <хoхJ|oв>-gKpauнцев oб uх к,poe,
еde <сpеdu cаdoв depевья eнgTbcя doлу>, oб uх neвgчe-
cTu u <уduвuтeльнot,'>, свoeoбpазнo.tt llх хapа'с,Tеpе, t].
леlсdц TzJI нe вuduл, чTo ЭToT нaш 6pатcкuЙ наpoО, кa-
Topor|g I|ы 

'|нoеu,a 
oбязаньt, веcb cToнeт oт cвoеЙ npu.

нuэlсе'|нoсTu' елавtlыJ.| вuнoвнulсo'| rcoтopoti являеtся
в nocлеdнeп cцеTe ilы' Bелuкopoccы!

Bedь нe тaйнa, чTo в cвoe вpei|я нe coчgвcTвoвaл эTo-
мg dаэrce тaкoй чeлoвe'с, кoк БелuнcкuЙ - этoт udoл coв-
pелeннoii еЛg велutсopgccrcoЙ нaшeii .lсoлodegcu. Bedь oн
odoбpял daшe apecт IIIaвченка u |Iа3ывсIл еeo, Kgлuша
u dpgеuх <eмg nodoбных> ццTь лu не dgparcалu, нeеodяяяu,
n poнuKнaTыЛu < Jtе лlсull хoхлсIц |сuл nаT p uoT u'I|oJ|4 >.

... Heкoтopble u3 наuruх еoвopяT еще, чTo u cailu gK-
pout|цы нe coвсeм eopячo тpебgют cс]oеeo; нo palве, eoc-
noda, вьl не вuduте no эTolr|g dелц nетuцuf,, npoектoв, do-
клadных lanuco'с u т. n'? Paзве l{oule велuкopgccкoe oб-
щеcTвo нe lflсtrеT oбнapoОoвaннblх в neчаTlr эа Оeкa6pь u

'tt|ваpb '.меcяцы 1905 еoОа u noTеpneвшuх неgdачa цgTь
/!u нe 20 npoшенuй o6 uзdанuu alсpauнctсoеo эlсgpнала?
Fазвe нaшемa o6щеcтвg tdеuтвecTны 

'tасcoвbtе 
ipебoва-

'{uя 
glсpаuttcкoЙ uнтeллueенцuu uэ Оdеccьt, Kuева, Лцбен,

Xаpькoвa u dpgeuх еopodoв, oT 3елсTo, nеdaеoеoв-gau-
тeлеЙ, nuсaтeлеЙ g'сpauнcKuх, ceлbcKuх oбщecтв u 0p. a
ввedeнuu g'сpauнcKoеo я3ыкa в шкoлы? Paзве вrлurcopgс.
cкoe нaше oбщecтвo нe тнaлo o целu no эTo.t|g Оeлg deng-
Tацuu в Пeтep6gpе? А блecтящая npocвеTuTeлbная deя-
ГeльнocTb uх в podнoй Галuчuнe, I|еcTнbIe TаJ|t наaчнblе
oбщества, urкoльt cpеdнue, нuтulue u вblcttll'|е c gKpаuн-
cKuil npеnodаватeльскuл| ятblKoJ||, вcевol'|ojtсttьIе еalеTьl,
:ilсlpнaлbl u T. n. _ pа7вe вce эTo не doказьtaaеT 

'{еgTot''u-мoii энеpeuu сoзнaтeльнrlй noлoвuны укpauнcKoeo oб-
щеcTва на блaеoе dелo,? Ho ктo coчgвcToеt||to oTKлurcнaл-
cя u3 t|аurux no эToнa вonpoсg,? Kтo npuветcтвoвал doб-
pblе начuнaнuя Укpauнцев? IIuктo'. ' Bcе наtле oбществo
аnа,Tuцt|o n|oлчалo u I|oлцuT |lлu 

'сoco-ldedoвepнuвo 
noеля-

Оываeт на nodнu.tttающeеся ёoлoвa <хoхлo.||ансTвo.a,с-
pаuнoфuльсTвo>, ltulс не сTс'сн'|юTся u do cuх nop oбoзна.
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чаTb eе. Cцвopuны, Ивaнoвьt u KОjlnаHuя lсaлbTapнoе
dвuctсенue gкpаuнцeвo | .

Бypхливi. .пoлi i  пеpшoi poсiйськoi pевoлюui i  п iдсилю-

сToящeе вpеI|я нe nodлеэrащu.||u npuлененuюo 2.
oтжe, y зв'я3кy з <Bpемeнныlt, l l{ пpаBl, lЛaми o IIеЧати>,

якi пoчали л,iяти з 24 лнcтoлaда 1905 p., зaкoни 1876 i
l88l pp. пеpестаЛи бyти нинними. Aле й тyт стаpopе}(им.
ний ypяд }lе зBaх(иBся на вiДкpитий <благopoлний )I(ест>,
який мiг би свiдчити пpo свiдoмy, Пpинципoвy вiдмовy вiд
вiкoвt l i  пoлiтики yкpаiнoненаBисrrицтBа, нацioнальнoгo
гHlтy I HасиЛЬстB.

<...B npавuTельсTвеtt||b.х Kpgеах t|е oTваlrсuлucь nod-
t|яTb pg'с нa эToT шеdевp 6юpoкpaтuчеcкoti uнквuтuцuu _
pазбuть этoеo Moлoха, KoTopoлсg в npodoлэrceнuе noлнbrх
тpudцатu леT npuнoсuлuсь тa'сuе oбuльнorc ltсepтвы, anu-
Tblвaя ееo npou?веoeнuя'|u 

'|blcлu 
u слoва, co|сoh| tЙo?еа u

неpвoв тpudцатuмuллuo'|||oеo уlсpаut.c|Феo нapodа,-
nuсав М. Гpушевсoкuй у cтaттi <ПoзopнoЙ nамятu>._
Отцьt oтенeсTвa, pеu|uвшuсb цduвлять л|up свoею Hеnpе.
|слotlltocTь'o в бedствuях, l|е Jьoeлu pатoчapoвbIваTbся в
еoсцdаpcтвеннoЙ луdpocтu acTaвa o нegtслoннoЛ cече'|uu
u на0еялucь Ha Toч|.oлt ocнoва'|uu эToеo poсcuЙcкoеo
кodекca в кot|це tсot|цoo npuвесTu у'сpаuttc'сaю нapod-
нoсTь в небытue, K KoTopoЛa oна бbLлa uмu npеdназнa.
ченa' u doкaзать цuвuлuloвсIl|нoЛa ,цupa, чTo aкpаu|t-
сKoеo яЗba'са deЙcтвuтелbHo <не бьtлo, нет u бotть l|е ,uo.
1|сеT>, Kаlс вbtpаЗuлcя сtвTop эduкта npoTuв ц'сpаuнскoeo
ятblnа, I|ul|ucTp Baлgев ( I863).

11o цвьt, npu сnешнoJ'| ocTaвлеt|uu TаK npoч'to u oснoвa-
Tелb'1o aKpеnлeнныx noзuцuЙ, сoвеpше'7||oл o6лadателямu
pocсuйcкuх бuчеЙ u скopnuoнoв неdавнo nеpеd npцхodo,u

' L[и.г. зa: Г pguleвскuti
с 506-508

, Цит зa: Лoтoцькuй
t l  2 _С.3tJ l .

М. oнеpк истopии укpaинскoгo нарo.ца --

o. Стopiнки l\,tиtlyлoГo.- Bapшава, I933.



аp14uu ||аpodtlb|х npеосTавuTелеii, м'|oеo opgduЙ u \аnсIcoв
бюpoкpатuцecкoro лpaкoбeсcuя npuulлocb ocTсlвuTb t|tt
эTuх noтuцuях, l1 cpеdu нuх бpoulеlи'|bcм oKaта,лся u эToT
Tак TщaTeльнo хpaнu'|ьtii u o6еpeеае.шыt1 nаллaduЙ <eduн-
сTвa pgсскaеo наpodа> <таKoн 1876 е'> Этoт oтвpаTuTeлb-
ньtЙ валnup, nuвшuti lсpoвь блаеopodнeЙ,шuх npеOсTавu-
телеti aкpauнclсoеo наpoda, npoвoduвututi oт кoлы6елu
do лoeuльt целoе norcoлeнuе gкpau*cKoeo oбщecтва, на-
utел cвoю Kot|чuнa в uзdанньtх в I|o14енT всTanленuя на no-
Зuцuu наpodных npedcтaвuтелеli <<вpеJ||е|tнbrх npaвuлах
dля неnoвpeмeннoЙ nечaT|l>. oтлeняя cTа'pg'o npеdваpa-
Tельнaю ценggpц u ?а.t|еt'яя ее нoвь|14u npue.ма'4u цеюap-
ttoеo cb|crca, oнu л|oлчалuвo noеpеблu вмecTe с нeю вce
ucклюцuTе лb tIые np авuла dля npo uзвеd енuЙ на << ut|ocT pаt|-
нblх uлu шнopodнескuх я7bltсах>, в To.I|1 чuсле u всe ucKл|o-
чuTелbнbtе gслoвuя Оля npouзвеdeнuй aкpаuнcrcoeo cлoва,
сoэdaнньlх эiluктoм 1876 е. oтcтуnaющая бюpoкpатuя
I||oлча вьtбpocuлa в ямg odнo uз са'.bIх еpo1нbtх сoзdанuii
cвoеЙ еocцdapствeннoЙ мgdpocтu, не l1l|ев dgха 1аэrce
еpoмtсo ]аявuTь oб eeo oT'|е'dе. Очeвudнo, еeo енgсl|oсTb
бьtла cлutl^lKol| яctьа еti cамoЙ, чтoбьt еoвopuTb o неtrl '..>>'

Bнаслiдoк деякoгo пoслаблення poсiйськoгo етнoпси-
хoлoгiчнoгo тl{скy на noЧaткy .1906 p. вихoдилo |7 ук.
paiнськиx газет'  збiльшилася кiлькiсть видаBництв. Мaй.
х{e в кoх(нoму мiст i  з 'яBлялися гpoмади, пoшиpюBaлися
кyльтypнi заклади <Пpoсвiти> на зpазoк oднoймeнних op-
ганiзацiй, якi  д iяли в Галичинi.  Aле тpивolкнi  пеpе.u.нyт-
Tя у сеpедoвищi yкpaiнських патpioтiв не 3никaЛи.
26 неpвня 1905 p. A. Kpимський писaв Дo B. Гнатюка:

<Poжевi мpi i  киян i  iнших yкpаiнuiв пpo те, щo ttа-
шoмy писЬtиeнству бу,u.е якaсь ПoЛегшa, менi здаютЬся та.
киMи .ц.ивt|иrr{l{, щo Й кaзaти не мo>кy! Aдх<е кoмiтeт мiнi-
стpiв oгoлoсив уже свiй жypнаЛ, дe Чopним пo бiлoмy на-
писанo, шlo змiнювати Щo-небyдЬ в сТанoBишi yкpаiнства
t lеМа пoTprб" (ц* в)ке пo Цyсiмськiй битвi!) .  Hавiть €ван.
гелiс,  пpo якс кJ loпoчеTЬся великий князЬ Koстянтин,
хтo йoгo зt lа к()Ли побачить свiт! 3 ПPиваT}tих, aЛе Дyже
BПЛивoBих д)t(t ' l )( .Jt  : tнаю, lц() всякi  надi i ,  якi  кoЛl, lсь були
майнули дJlя наltI()|.() пt lсЬМеl|с.гва, tIoвиннi пopoзвiювати.
ся: ypяД. t l lякиx I l()J|( lк lI l  не / ly|\,|а €  чиl lити.. .)  -

'  Гpgulевскut i  ,&l  l l r l : l t l ; l r l l l i i  || i tМ'| 'гt| ' ,  //  Укpаиl lский вестник.- l906.-
2| тpaв.- с.  .Jt '  .1 l ,

2 J lьвiвська I lаyк. ' IJ; l  t l iб.r l i t rгt .к;t .  фt l l t/ l  l} l . l lа, t .юка. Cпp. 300/l3.-Apк,
l0-ш.

Тaк i  сталoся. Hе встигЛo ше укpаТнське сЛoBo пo дoв-
гoлiтнiх кайДанах як слiд poзпpаBитися, як y}l{е кyBалися
на нЬoгo нoвi кайД,ани. Пoчалися шензypнi pепpесi i ,  пoсн.
паЛися штpафи на yкpаiнськi чaсописи, ix адмiнiстpаТив.
нo ПoЧали пpидytl]yвати, Д,ля пiдтвеpдх<ення цих дytyloк
скopистa €Moся фaктами' якi навiв y книзi <Укpаiнствo
в Poсi i> B. ! .opoшrенкo;

сl907.й piк. 3акpитo чoTиpи фiлi i  катеpинoгpаД.ськoi
<Пpoсвiти>, а незaбаpoм i i  сaмy й pеruтy i i  фiлiй 3a <ан.
тиypядoвy дiяльнiсть>>. B Петеpбypзi зaбopoнеtlo часoпис
<Hашa .Дyма, '  Cпинена гaзeТa <<Piдний Kpай> y Пoлтавi.
B Хаpкoвi не Mo)l(е ьиЙти з не3аЛе)l(них пpичиH yкpаiн.
ськa poбiтниЧa гa3еТа <Bоля>. B кiнцi чеpвHя вбита щe
B спoвитoчкy yкpаiнсЬKa га3ета uБyг, y Хoлмi. Газета
<<Pада> oштpафoвана двiчi на 400 p., <<Cлoвo> - на l00 p.
Cкoнфiскoвана бpoшypа }1. Стасюка <Aвтoнoмiя Укpai.
ни i  pозвитoк пpoлукuiйниx сиЛ>. Hе дoзвoленo B. Hаyмен.
кoвi зpoбити pя.ц вiдчитiв пpo yкpаiнсЬке писЬIvIеHсТBo...

l908-й piк. Aлмiнiстpаuiя Hе да €  дo3вoлy на збopи
<Пpoсвiти> в HoвoнеpкасЬкy. Пiд час Тpyсy в Житoмиp-
ськiй семiнаpi i  скoнфiскoванi вс i  знайденi yкpаТнськi
KHижки, мi>к iншим €вaнгелiе yкpаiнськoю мoвoю, бpo-
шypа <Стpашний Bopoг> - прo шкoдy алкoгoлiзмy. B
Полтавi зaбopoненo yкpаiнськiй театpальнiй тpyпi yк.
pаiнськi  афirшi.

l909.й piк. У гpyлнi закpитa oдесЬка <Пpoсвiта>. Hе
затBеpд)кeHа пoсТаtloBа пoЛтaвсЬKих гyбepнськиx зеM-
ських збopiв Пo)кеpтByвати 500 pублiв Hа 3акyПЛЮ хyТopа
якo ПoЧесt loгo даpу вiл yкpаiнсЬKoгo гpoМадя}tстBа дЛя
/vl.  Лисeнка. Скoнфiскoванo pял укpаiнсЬкиx кни)Koк,
ПPи Чolvrу oдин aBтop пoсад>кений y тЮрMy, а лpyгий пo-
збавлений Пoсади. B укpаiнськiй книгаpнi в Житoмиpi
ПpoBедеl{o pевiз iю, скoнфiскoванo деякi yкpаТнськi к l{и)I(-
ки i  налoх<еHo t|а кHигаpя кapy l00 pyб. 3абopo[IеHo Bи.
сТаBЛяTи Д\|4TячУ oгIеpy М' Лисенкa (<Koза деpе3а>>' п' € сy
BoлoД.ськoго .<Hа бiднoго Макаpа>>. 3нята yкpаiнськa
вивiска 3 ЛЬoкaЛя yкpaiнськoi стyДентськoТ гpoмaДи в
Д.оpпатi .  Hагiнка Hа сиBу шапкy й виrшиванy сopoчкv
в Пoлтавi й yкpаiнський убip взагалi в 3iнькoвi .

l9 l0-й piк.  У квiтнi  закpитo киiвськy <Пpoсвiтy>>, а в
сеpпнi yкpаiнськy бiблioтекy в с.  Kобилянaх Hа Хoлм-
щинi.  Hе дoзBoЛеHo <Пpoсвiт>> в Hикoльськy-Уссypiйськy
i  в с.  Гyляй-Пoлi на KатеpиHoCаl?BЩИHi. Hе дoзвoJlеHа
фiлiя кtt iвськoi <<УкpаТнськoI Kнигаpнi> в Умaнi.  Hе
за гItеp/ l iкeна yхBаЛa киiвськoгo 3еМсТBа !,aТИ l5()() р.
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на паlrятнt{к шJевченка B Ки €B i .  Kиiвський i  катеpинo.
славський гyбеpнaтоp|4 Bl1I],aЛп тасмний oбiжник aби
пoчтoвi ypяди не дopyЧaЛи сeляHам <Cела>. KиТвська i
хаpкiвська Lшкiльнi oкpyги забopoнили виписyBaти B
ttrк i . rьнi  б iб,r iо.геки,кyp}|а.п <Hаше l| iло> i  <Хлiбopoб>.
бo це напoJroBиt|у yкpаiнськi  i t(ypt lаЛи. .[|иpектоp г iм.
назi i  в Лебединi на Xаpкiвшинi забopо}tиB уЧt lям гoвo.
рити yкpаiнсЬкoЮ }toвoю. Hа кpасвiй виставi в Kатеpи-
нoс,rавi  забоpoненo кoбзаpям спiвати yкpа- iнськi  лyмtr.
3абopoнена yкpаiнська вивiска на шкoлi iм. Koт"rяpев-
сЬкoГo в l]o" ' tтавi .

l9 l  l -й piк.  Aлмiнiстpашiя забopоняс святкyвати 50.". l iт .
ню piнниuю смеpтi Шевченка. Cкoнфiскoванo пoвнi ви-
даt| l{я Kобзаря. Закpита <Пpoсвiта> в Чepнiгoвi .  B Хар.
кoвi не дo3Bo. ' lеt io заснyваTи видаBниче тoваpиствo iм'
Б. Гpiнненка. B Житoмиpi i  Kатеpинoл.аpi не л.oзвoЛ €Ho
Bидавати yкpаТнськi  часoписи. Hе дoзBoЛeнo вiдчитiв
пpо Скoвоpолу. Дlаpка Bовчка. Bинниченка.

t9l2.й piк.  3акpито <<Пpoсвiти> в Житoмиpi (за <шкiд-
.; lивy ,t iяльнiсть>) i  в с.  Kаменськiм. Закpитo yкpаiнський
клyб y Кисвi 3а oдеp;кан}|я а}tеpикаt lсЬкo.yкpаlнськоt
гаiети. <Свoбoда>. Пol 'штовим уpядoм Hаказаt lo t lе вида-
Bати пеpедпЛатникаМ-сеЛяHаM газетl ' t  <3асiв>>. B ,Циp.
гt lpo,t i  учHям г iмназi i  забоpоненo гoвopиТи укpаТнською
мoBoЮ. oбшyки i  конфiскуBаt l t lя yкpаТнськиx кt|и)кoк.
забopoни yкpаiнських висTав, афiш, пеpес,r iдуванt|я yЧи-
Те,. l lB '  сBяЩеtl[|икlB'  вoякlB 3а пеpедПJачyBаHtlя аoo '{ l ,|-
ТаHt|я yкpаiнських часописiв '

l9 l3-й piк.  Закpитo yкpаiнський клyб в oдесi .  Ка.
теpинoславськiй <Пpoсвiт i> Hе дoзBoЛеl io в iдкрити }lа
се'1аx pял фiлiй, l tp<r якi  пoбивалися самi се. lяни. [ lе дoз.
BoЛ € t lo тoваpисгBа yк1. lа iнськиx худo,кt|икiв y Kисвi ,  лpа.
мaтичн()ro тoBарисl па nКсl(rзаp>> в oдесi .  B Зo.rотонouri
забoрtrненr l  в i; t . lиг rt1 lr l  l l lсвuенка. 3абopони yкpаiнсЬкl- l !(
BистаB, l lавiть oI l l t l . i l ; l  кt . t  l . l t l ;I  га.trки> (в Златoпo; l i ) .  <Oй'

l lе хO/l . l t .  Гриttк l>' ук1l:t l l tсt , t iих вивiсoк, прапopшiв.

t  9t 4.й piх.  . l l rбr lр. l|| i t  t .  t  r l . ' l i t . l t I , t l t . t l  к lв iлеЮ ypo, l .ин Шев-
t lе l lка l l i l  УкраТrr i '  l ( l l t t t| l i t . r i i r r t iя l}и,Даtrь <KtrГr33o" ' '  i  зви.

чаi iн i  v г} lски. 
' lк 

t  l I t) l |{.|)r ' i  l l l l l{) l{) р()кy (на Kyбанщинi
пoТpyl l lе l{() i  i r1 l t . r l t  l () l l ; l l |() Кl . i t| lK()Х vкpа. i t lLt iв як майб1'.г.

нiх укpаi l lських I ( ' l . l lМi l l l i t t/ l  )  > .

[аpськrrй y1lrt;t  l l t ( ' l ) , t( , l  ( .|() ' l | t  l l i l  r iЁr пoзицiJ.  tцo t l :]

' !,opoшeнкo
с. 86-89.

1J Ук1l l t t t tr . t l r t l  t t  l ' t l t . t l  l l t l t l iйttt l  Ч. lсt , l  -  Biдень, l9 l6.-

BсЬol,tу пpoстopi Pосiйськoi iмпеpiТ нaрoдt{а t l lкoЛа ма €
t tрoBа, lити t lаBЧан}rя poсiйськoю MoBoю. бyти poсiйськoю
за дyхoм i сп.oсобoм x(иття. <Poсiйська l,toBа €  .цеp)каB-
ttoЮ lr , toвoЮ> |,- запl , tсанo в <oснoвнoмv закoнi 

.  
iмпе-

pi i>. 3 цiсТ тези opганiннo BипЛиBалo г iслo poсiйсЬких
нацioна..t iстiв: <Poссия мo;'I(ет быть великoй' е.цинoй |з-
неделимoй ToЛькo тoгда, кoгдa oна бyлет сtlаяна oдtl l ,t l t . l
цеме}lтOМ' це]t,tеttтoм едl{t|агo pyсскагo гoсyдapстBеl{t|oго
языка.. .  Мы смотpим на шкoЛy, кaк на гoсyДаpстBе}l-
нoе yчpе;t(деHие, вы3Bаннoе быть пpoвoднIlкoМ г()су,даp.
ственной идеи. tV1ы, нациoHа,l l , lсты, пpl- l3наем иL- гoprt-
ческyЮ необхoдимoстЬ едиHеl{] lя t l  сЛ}tя[ lия oкpаl lны с
tlеt|тpoM) ..

ва,,| яЗьIK I|еplсoвl|o-CлaвянскuЙ uлu ТaK назывaeлыЙ
славяl|О-pцсскuti, слуэruвшuЙ odнuл u3 eлавtlbt.u сpеdств
|сцлbTUpнoeo еduненuя dpoбньtх paссKuх nле'|еt|, tелKuх
lсtlя1rсесTв u наpodнoстеd,. Сoвpе,uеl|'|btЙ pgccкuЙ лuтеpа-
тgpныЙ u oбpазoванный язьtк |Ig,Jlсl7o счuTaTb nлodoл лнo-
еoвeкoвoti кцльтgpнoЙ paбoты нepяdoвьlх люdeЙ всeеo
p'Jсс|ioeo наpodа. Он coзdaн o6щuлu цcuлuя.ltu всeх eеo
ветвeЙ u.noТoлa сoставляеT dля вcех uх oduнакoвo dpаеo-
цеItt|oе docтoянuе.

<сУrcpаuнскurt> язык, o вoedeнuu кoTopoea в .aaoлb!
xлОnoчgт 37 члeнoв Гoсцdapственнoti IIgльt' сoзdан в no.
слеdнее decятuлетuе raлuцKur|u gкpauнoфuлa.uu, с е' Гpg-
uьевс'сuJI| вo eлaвe. Он nocтpoeн сoвepшеt|'иo uсKacстве||-

'ro 
на noчвe тoЙ oбuльнnЙ noльскoЙ nputеcu, 

'сoтopаявнеdpuлаcь в taлopoccutiскue еoвopbt вo вpе,u't .||ttoеoвe.
кoвoеo nodчuнeнuя Малopoccuu tt Юеo-1аnadнoеo кpая
noлuтuцeсKo.ug елавеHcтвg Пoльulll, u нe тoль|сo no dgхц,

' .Ilив.: Шeвeльoв Ю. Укpaiнська мoва в пеprшiй пoлoвинi двадцятoгtr
^ стoriття (1900-l94l). Cтан i статyс.- Cyнаснiсть, 1987.- с. 462 Hациoналисты в 3.ей Гoсyлаpственнoй Д.yме.- сi lб., I9l2.- с. 259.
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нo u no cлoвсIpю' фpазeoлoeuu u cuнTaKcucg сTouT блucrcе
K я3ыкg noлbc'сoмa, нешсeлu 

'с 
pцccвoмa. Жuтeлu ,oэ!сtto-

pуcclсuх ceл coвеpшенl|o нe noнuflаюT этoeo цpodлuвoеo
яlbLKa, в чеJ|| rcаэrcОьlЙ 

'|oclсеT 
gбeОuтьcя сoбcтвенньlll onы.

To.t,.' Усвoенue еpа.||oT'doсTu на эToI| ятb'tt,е бgdeт 0ля
селbc'сuх deтeii еopaзdo затpgОнuтeлbнее, чeil нa ятbIKе
pacсtсot' A odнoвpeленнoе npenoОaванuе в наpodнoЙ
ulKoле Овgх кнuctсньLх я3ы'сoв' oбщеpцсcrcoеo, gJtсе cлoltсuв.
ulеeocя, u <gкpaшнcKoeo>, eщe выpa6аTываеJ||oeo no oco6ыtп
npue|.4а'|, npuTot| c npu|'|еl|е||uei| K nocлеdнелtg tloвonpu.
dgлoннoeo тanaTаннoeo фoнeтuaесrcoеo npавonucaнuя,
doлжнo coзОавать неnpеodoлuмые тpgdнocтu dля gcвoе-
ншя ileтьлu pgcскoй epar|oTb|. Пpu coблюdенuu nepвo?o
тpeбoвaнuя 37 члeнoв ГocgdapственнoЙ Д,gльl, o npeno-
dава,нuu на podнol,l, T. е. .налopaccкoм я3ыке, oнo Оoлэrнo
cвеcTu l|а нeT oбя3ательнoе oбguенuе oбщepgccKo'|ц ятbIKa.

Toлкu glсpаut|o'|а'|oв o тoм, 6gdтo nodнятuе oбpазo-
всIl|uя в наpoОнoli сpеdе Top,чoтuTся npenodавaнuем 

'1сIpaccKo.н я\b.'сe - тeнdенцuОтнoe ul'|blurлeнuе, l<oTopoе
anpoвеpeаrTся copolсалеTttuм onb|To'| 3eм'cIсuх aчuлuщ
ю'lсt|opgсcguх еубepнuЙ; corнu Tысяч gчaщuхся былu oбg-
цeны zpa.пoTl{ocTu |Iа paccкoil я?btKе u с gсnехo.fuI noлb-
?gюTcя эToю еpа'IoTltОcTbю ltа вcех nonpuщах эtсu?||u.
Kнuеu u еатeTbI нa <aкpauнcKo,l> ятыKe не нахodят себе
чuтareлеЙ t{е ToльKo в 

'|aлopaccrcuх 
cелах, нo dagсe u cpе.

0u uнтeллeeeнT'|ых малopgcсoв, Tatс каK deланньt.ti |сtl!l.xtс-
ньlЙ <gкpouнcкuti> я3ьLк paвнo нe noняTеtt t|lt ,|алopуc-
oьuЛ'сpесTbянal|' ldu uнTeллeeенTаIт. Bвеdeнuе <gKpauн-
скoeo> Лсaproнa ее. Гpguteвc'сuх ьto}rcеT вbLтваTb cepbф-
ные тaTpadненuя в npеnodaвaнuu, Tаtс каrc grcазанньtti
ilсapеoн nеpenoлнеtr нe Toлblсo noлbсKuм|u, нo dаcrcе ла-
T|l'{c'сuл|l u t|енецKuлu слoваl|u, lсoTopb|е noтpeбgют oт
уuuтeлe ii npodoлэtсuте лb'|ых oбъясненuЙ.

Coвеpшeннo 
'|cнo 

u бeccnopнo, нтсl npedлocrсенue 37 цлe-
нoв ,Ц,gлы npеслedgеl' целu не nedаeoeuчectсue, кoTopbl'tu
npuкpыsoютcя аaTopb. npеdлoженuя, а, ucслючt,lTeльнo
no /. uT u ч е c 

'сuе. 
ltель gкpаu|7otr|aнoв - coзdанue no.

лuT uчe c'сtl неlaвuc tlt|ot7 У кp aЙньt, Tак,|oтыaaeпoй < c аЛo-
cтutiнoЙ Укpauны>' IIля этoеo a,сpauнol||oна.м наОo coзdать
oтr]ельныt7 u нетaвucu'tьlil gкpаuнcrcuЙ наpod, rcoтopыt7 бьl
сцuTаJ| cебя не u.неloщuя 

'ttlчееo 
oбщеeo c seлurcopgcса'|u"

'|ля этoеo эlсе o сво'o oae pеdь наdo бьlлo coзdать ca','oсToя-
тeльныii gкpаuнcкuЙ язьtк. Hаd Этu'r aкpau'No}lаньI u Tpa-
itu'лtlcь, выKoвав в Галuцuu ToT ilсapеoн, o lсoTopo.tt еo.
{!ОoЕzлacb вblltlе. Mалopуccьt, эtсuвaщue в npеОeлах Poс-

cl!l,l, cцuTaют ceбя p!rсск!|ilti, o pgccrcuЙ яI,ыLK - cвo|1,4
podныл яlыKoЛ tl цuTaюT u nuulgT |Io ЭTo'| яlbuсe. Бpoшю-
pbl u еа3eTы нa .нaлopцcc'сoh| я3ыKе ttu&аrcaeo pаcnpocT-
pанeнuя нe noлgцuлu' flecl|oTpя нa вce cTapaнuя aKpauнo-
лиaнoв, uбo нapod coвеpшeннo не noнu,|аеT ilсapеo'{a ее. Гpц-
uleвскuх. И вoт npu Ta'сuх acлoвuях gKpсtutlo.l4а,tNbt в ocнo-
вg cвoert noлuTuцec'сoЙ npoеpaл,ны nocTaвuлu ввeОeнue
npenoОавaнuя в urKorlaх на grcpauнc'сot4 я3ыtсе. Taкая
Ia|сoла цмeеT 

'dа?нaчeнuе 
oTaчaTb .малopoсcoв oT pgcclсo-

eo я1ыKa u npuaцаTb K aLpauнсKot||g xtсopеo||g. tlpцeuлu
cлoвtl.||u, t|аl'{ачeнue gкpаutьuтupooaннoli tll'сoлbl 3аклю-
цaeTcя в pаzpgшeнuu нapoОнoeo сoтна,'|uя o eduнcтве
pgccrcoeo нapodа, в внedpeнuu в gлbt ilaлopacсoв 

'4ыcлuo noлнoli oтdельнocтu pgсскbeo нapodo, в вocnuTa'tuu uх
в цgвcTвQ,х dухoвнoli poтнu c oeлurcopgccаш|u u нацuo-
нaлbнoeo noлuTuцеc|сoеo cenapаTuт'4tl. Boт ucтuнные цeлu
npoeKTupgе.t|oеo ввeОeнuя" npenoОаванuя в Малopoccuu
нa coвeplueннo нenoняT'{oЛ нapodg eaлuцкo.& к'|uc|ctdo,'t
ilсаproflе.

Mецты a'сpauнol{tlttoв o сoзОaнuu <сailocTut7нoti>
Уrcpauньl coвepшeннo 6eзnoчвенны u нeocgщecтвuлы. Ho
ввedeнue npеnadаванuя ttdl <g'сpouнсKoll> я3ыKе в ll!'сoлaх
Юшснoй Poсcuu, еcлu бы Taъoвoe ocgщecTвuлocь, былo
6ы pаОocтнo npuвеTcTвgeЛo всe'.u 6pйеaмu Poicuu u
cлoвяl{cTвtl, no тoll эr'e npuчutlе, no 

'сoTopoй 
grcpаuнoфuль.

cTвo в Гaлuцuu вceedа noлbloвaлocь cа,,llot7 deятельнoЙ
no.uoщb'o авcтpuficкoeo npaвuTeльcTвtl. B цacтнocтu, ocg-
щеcTвле'|uю npoе,сTа 37 членoв Дgны nopa0oвaлucq бы u
noля'сu,: oнu dаэlcе noiloegT вoeнаTb эToT lслu't в oбщe-
pacс'сoe нацuotto!|b'loe u noлuTuцec'сoе тeлo. He еoвopя
gcrce, чTo вcякuti pазdop llеясОg dвgля oеTвя'4u edцнoeo
pgcс'uoro нapoОa uм oчеt|b t|а pgtсg (вedь еuбeль Пoльutu
oбg c лoвuлac ь, е лав'{bt.п oб p аэot*, вoc coeОuнeнue,u M алo-
poсcuu c Beлutсopoccue{i), noляlсu веОь пeцтaют тoэrcе o6
< oтб gdoвaнuuD нelaвuсuмot7 П oль tua, np uTo.н нe npe.ше tdнo
Iloльtuu <oT .ilopя u do .uopя>, T. e, c вKлючeнueЛ в coсTав
еe npавo6epежнort lvloлopoccuu. И вoт тoеОa dля noля-
кoв npenoOaвaнuе 

'Na 
<gкpauнc'сo.fl> яlьItсlе явuлocь бьl

npевocхodныл cpeОствo.u 0ля oблeeчeнuя noлoнuтaцuu
ilалapgccrcuх cел. Глaвнoe - oTgчuTb l|алopoccoв oT pgc-
c'(юеo я3ы,са, a oT жсIpеoнa Гpgшeвcкoeo do noлbctсoeo

'I3ы'са 
- oОuн шoе. Ho do сaпocтoятeльнoti Пoльtuu, cлaва

Бoеg, тaк *e Оaлerco, кaK u do <cалlocтuЙнort Укpаuны> |.

' Klrуб pусскl{х нациo}Iалистoв в I(иеве.- K., 1908.- с. 3-5.
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oб'ективний сyспiльний poзвитoк пoхopol|}lв жoвчнi
пеpe.Ц,банення <клyбy poсiйськнх нaцioналiстiв> i ix oднo.
лyмшiв. Oднак шoвiнiстичнy iпеoлoгiю спoвi.п.yють i нинi
piзнi iмпеpськo.кoмyнiстиннi iнтеppyхи. Гyманiстиннy
.Ц.epжавoтвopнy лiяльнiсть, якa oкpiм виpiшення екoнoмiч-
нtlx, сoцiальниx пpoб.reм, oхoпЛю€ ск.пaд.нi trlopальнo-
псиxoлoгiчнi пpoЦесн пoзбавлення pабськoгo малopoсiй-
сЬкoгo мllсЛеtlня, вiдpoдх<ення нaцioнaль}to.дyхoBннх
iдeалiв, фopмyвання yкpaiнськиx пaтpioтинниx пoчyт.
тiв'- нинitцнi лoмopoшенi i зaкopл.oннi нopнoсoтенЦi
l|азивають <мaзепинiзацiею>, (петлюpи3ацiею>, <банде-
pизашiсю> УкpаТнн.' Пpикpивaюuись iнтepнацioнaльними
гaслаi{l{ пpo захист 3llедoлеllt{x тpyдящиx' закollспlpo-
ванi нeoiмпеpiaлiсти бyль.якoю цiнoю хoЧyтЬ peанiмy.
вати <llас.,tед,tt}lка цаpи3ма - Coветский Coюз>, який де.
сятилiттямt| пpидylllyBав <нaсилиeii )l(естoким pеспyблик
свoбo.u.y>,.

<Kлyб poсiйськиx нaцioнaлiстiв' y Kисвi нe inинаB
нaгo.ци, Щoб вистyпити пPoтн yкpаiнськoгo нацioналь-
t|oгo pyхy. Biн iдeoлoгiчнo забезпечyвaв ypялoвi пepеслi.
дyвaнI{я yкpаiнствa. Як нaслiдoк, з 1905 дo l9l4 pp. tlе
вiдкpитo х<oднoТ yкpаiнськoТ шкoли. [l|oпpaвда якимсь
чинoм святiйurий Cинoд дoзвoлив yкaзori нa iм'я пoдiль-
ськoгo €пискoпa Пapтенiя з 12 ;кoвтня 1907 p' кopис.
тyBатися yкpаiнськoю мoвoю яl( викЛaдoвoю y цеpкoBt{o-
пapафiяльнtlx шкoЛах. У двoклaсoвllx шкoлax та y Biн-
ницькiй цеpкoвнo-yчительськiй шкoлi зaпpoвaд)кyBaли
yкpаiнськy lt{oBy як пpедмeт навчанl{я' aле B)t(е y l9l2 р.
Cинoд скaсyвaв цей дoзвiл.

У uпpкyляpi вiл 20 сiчня l9l0 p. Мiнiстp внyтpiшнix
спpaв П. Cтoлипiн нака3yвав гyбеpнатopaм нe дoзBoля-
тl{ стBopювaти <}|}Iopoдческне) тoBаpиствa <B тotl числe
yкpaиIrские и евpeйские, незавllсимo oт пpеслeдyемьlx иirи
цeлeй>. Це пoв'язаl|o 3 тl{м' щo ix дii нe вiдпoвiдaють
(pyсски м гoсyд.а pствен l{ ы м задача i| oбpaзoвания oбществ,
пpеследyющих yзкие нaциoнaлЬнo-пoлt{тичeскиe цeл}l'
тaк как oбъeд.нненне }lа пoчвe таких tlациoнaльныx I{н.
тepeсoв ведeт к yсyгyблению начaл нацl{oltалЬl|oй oбoсoб-
лeннoсти и po3l|1{ и rioжет вы3вать пoследств}lя' yгpo)lffi^-
loщI|е oбщественнoмy спoкofiствию и безoпаснoсти> ".
3аpaxyвaння yкpаiнцiв дo <н}lopoдцeв> BияBилoсЬ сeнсa-

Цiйнrм, aдхE,e BоPlo не спiвпa.Ц,aлo з oфiцiйниttи дoгматaми
пpo едпниfi коpiнь схiднo.слoв'янських нapoдiв, <обЩе.
pyсскпй я3ыI{}, гipо I{едoIIy[цeннЯ rкoднoi етнiннoi piз.
ницi мirк yкpaТншями i poсiянaми.

Ha пo.laткy l9l l p. з'явttЕся ще oдин .ц'oкyмент, щo
стoсyвав-сf, 1гкpaiнськoгo гЕy.lтЬтуРнo-освiтньoгo вiдpoд.
)кеt{IIя. Cтaлoся це так. Укpаiнцi, якi хgttли в Мoсквi, за-
^ц)rмаЛи 3аснyBаTи свifr клyб - <Укpaiнськa хата> й пo-
далl4 B l9l0 p. статyт t<.llубy нa poзгляд <Мoсковскoгo
Гyбеpнскоlт Пpисyтствпя>. Тa <ЕPaдoнaчaлЬIlик> }|е за-
xотiв йoго pe€стpyBaтп i вlriс дo Cенaтy пpoтест. Мiнi-
стеpствo внyтpitшнiх спpaв пiдтpl,lмaлo пoзицiю <гPaдo.
началЬIIllка> i в paпopтi дo Cекату B!{с.IIoвилo сBoю тoчкy

всex нaчuна'|llя'з, 
'сaTopblя 

npЕвuTельcтвo npoвoduT no
oTнorДе'|.lю к быoarcrt УкpаЙнe" IIсхodя ц3 Toеo noлollсе-
l|uя, чTo Tpu еJ|сIв|Iilх oTpаeлu вocToц|{oеo славяt.cTвa
Beлuкая, Белая u Mа,лaя Poccuя u no npoucхoжdeнuю
u 

'|:,ыlсg 
t|е 

'|oеуT '|е 
сocTaвлять odнazo цeлoeo' наIue npа-

вuт,елbcToo, нaчu'иcя c 17-еo cToлeTLlя nocToяt{tto бopoлocь
npoтuв dвuженuя, ulвeсTнаao в наtaе вpeл'я nod uлeнe.м
g'сpdu'|c,сaro u o.ouцеTвopяющa?o coбoю udеu вoзpocrcdе-
нu'. npеж||еtT Уtсpаt\ньt u уcтpoйcтвo Мaлopgccкаeo 

'.paянa aoToнol|'tых' нaцuot1,oлb'|o-TеppuTopuвлb'|ых нaчалах.
Пocлe doбpoвoльнoeo вoccoeОuнеt|Ilя УкpаЙны с ' .нocrcoв-
cкu,u еocgdapсTвo.t, g'саaaн'{oe dвuэt'енue, нe u;нeя nod
собсlt7 твеpdoЙ noчвbl u ucTapuчecuuх npuцuн, noTepялo

но.пI,aсвeTuтельlьblх цeлеli, быть llсouсeT, cаJ||u Toro нe сo-
тнuвaя, ссldeЙcтвуют вoзpoэrcdeнuю g'сpаuнc'сoro сenapa-
Tu(I'скoеo ,I.ече'|llя (oбщecтвo Пpoсвuта, Гpoлаdа u dp..).
l l u цtttt нuл ь нь|c u no лuTuче c Kuе cT pеtt|ле ||I.lя ttас T o л b|сo T е с -

r l
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1992.- l7 всpсс.
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tro cвятсtt|b| I'|ежаa coбoю в aкpаul'сlсo1|, dвuэ|cеtluu, чTo
pа3epaнuчеt|uе uх являеTcя сoвеpulе|1нo t|евoЗ.||oэ!сным,
u в нашa еoсadаpсTвеtLнцЮ Заdацg, вo вcяKoJ|| слgцае, не
11o?rсеT t|е вхoduTb aсTpaненuе всех nodoбньtх oбстoя-
TелbсTв, в oсoбеннoстu ucKцcсTвeннbLх, сpеdu вnoлнe
odнonле,ценньtх наpodнoстеti.- Пo эTu'| cooбpаэlсенuя.||,
|1pl'BнaTь oбpaзoванue oбщества <<Укpauнская Xата>>,
Ixpuе.t|люща2o npoеpаJшJra цкpеnленuя сеnаpaTu1J||сl, c
ToчKu тpеt|uя еocцdаpcтвеt|||blх uнTеpесoв неdongcтuмьtм.
Muнucтp внgтpеннuх deл noлаeаеT' цTo aчpеx|сdенue в
Мoскве oбщества <Укpаuнcкая Xата> не nodлеэюli,Т pа3.
pеlttеt|uю, tс(1'{ cTpе.ьтящаеoся к doстuэюенuю gЗKo'lацuo-
t|алbнb|х целеti u noToJ'ta- aеpo1lсающаеo oбщеcTвeннoмa
nopяdкц u безonаснoсTlt>>'.

Bаpваpськa багатoвiкова бopoтьба з yкpaiнством
ТpиBаЛa. Рoсiйська iмпеpiя наI lrагаласЬ oсTаТoЧ}lo 3адy-
ruити нацiонаЛЬ}lе слoBo i  лyх, 3Bестl , l  наpoД.и дo пoвнoi
етнoгpафiннoi i  кyльтypнoi олнакoвoстi .  Усyпеpeн гyма-
нiстичнiй спpяMoBаHoстi  педагогiки, яка iз стаpoлавнiх
часiB визl{а €  нaвЧаHl{я y шкoлi т iльки матеpинсЬкoЮ tиo-
Boю' в УкpаТнi пеpеслiдyвали пaтpiотiв, пi .Цтpимyвaли
pyсифiкатopiв. Пpо це свiдчить такoж <<Шкiльна хpoнiка>,
oпyблiкoвaна y )кypt lалi  <Cвiтлo>>:

<У Миpгopoлi (на Пoлтавщинi) y хлоп'ячiй г iмназiТ
пoвirшeнo тaблинкy, на якiй, мiж iншим, написанo: <B
стеllах Г|1!,,Нa3ИИ сTpoГo Boспp.еЩается BoсПиТаl{никaN{
гoBopитЬ Hа гr, lаЛopyсскoй pени>> ,.

.  <Д.еякi з yнителiв Лoхвицькoгo пoвiтy звеpt lyлисЬ дo
it lспектopа наpoдниx шкiл з пpoханняl l , t  д.oзBoЛити вПopяд.
кyBати .Д.Ля шIкoЛяpiв ялинки. B поданих на 3aтвердх(ен-
Hя ПpoГpагvtах цих яЛиtl()к |нсnектoр пoвикpеслЮвав всi
нoмеpи yкpaТнськi;  в iн х<е прика3ав виключити iз шкiль-
них бiблioтек Лoхвицькr lгсr пoвiтy книжки yкpaiнськoю
мoвoЮ', 3.

<Biд iменi Kpемен.ty l1ькoi земськoТ yпpaви чле}I yпpa.
Bl,t Бoлотoв poзiслав з!' l,tсЬкt{м агpottoмам Hака3 Bсю
лiтеpaтуpу з агpон<lмi i  укpаiнськoЮ мoBoЮ <<изъятЬ и3
yпoтpeбления>. ЦiкавO, lrlo д. Бoлoтoв пpи цЬorvry пoсI.l.
Ла €тЬся на (3а' l I}J l( . l l l{0 насeЛения> (!) a

l  Лiтеpатypн<l. l t : tукr l tr l r i i  t t i t . ' l ' t t l tк.  l{) l  l  K}t 4 - с.  l30
2 Свiтлo.- l9 l2. .Ni l  l  (] '  ( i ()
3 Cвiтлo.- l9 l2 .I$ ' '  ( i  (;  54
a Cвiтлo. -  l9 l2 .NQ ( i  (] 5Гl

r30 l3 l

<B лебединськiй xлoп'ячiй гiмназii (нa Хаpкiвшннi)
бyв ypoк i[атеi{aтикtt. Д.иpектop Bl{кJlикaB дo <дoскrt>
yuня 2-гo класy, шtoб тoй дoкa3aB твopеItiy пo геoметpii.
Уpoк yнень знaB, aлe пoяс}llоючи йoгo скaзав декiлька
слiв llo.yкpаiнськoму' Чepез те, шto вiн са}r 3 yкраilrськoi
сiм'i. fl.иpектop, якrtй сaм <любt{т мaлopoссийский язык
зa eгo Dlелoдrrчнoсть>' сepдитo гpt{tt'HyB llа yвня i, спитaв-
lllи: <ltа кaкoм тьI язьlке гoвopиtIIь)" пoсa.циB йoгo i пoстa.
BиB двa. Пoдiя ця нe пеplша. Ужe дeкiльI(a pа3iB д" Cт-oв
забopoняв po3мoвJlяти пo-yкpaтнськoмy I{е тiльки в гiм-
назi i .aйдoма>..

Cвiдoмi yкpаiнськi гpoltiадяни, убoлiваlouи за нaцio-
}tаЛь}|е BltxoBання дiтей' били на спoлoх. Pабськa }Iалo-
poсiйська пспxoлoгiя, яка виpoбилaсь пiд )кopстoкнм py-
сифiкатoщькltм тllскoм даBaла свoi плoди. Cкдaлaсь сн-
тyaцlя' кoлlt нaBlть yкpalнсЬке сеJlянствo не !,rалo o.цнo.
стайнoi дy}rкrr: однi хoтiли, iншri не xoтiли PiДноr,roвнoi
шкoли. У зв'язкy з циit М. Гpyrueвський написaв сepiю

.пpoсвiтниЦькllх статей, poзpаxoваIlиx нa сeля}l" Тi стат-
тi лpyкyвалися у газeтi <Cелo>, a y l9l2 p. вийtшлn oк.
pеl'oю кllи}t(ечt(oю. У пеpeдмoвi пiлкpеслювaлoсь' цlo з
yсix потpеб l{aшoго нацioнальнoгo життя пoтpеба piлнoi
lltкoл}l - найгoлсiвнitша, бo нapoд, якнй не мaе свoеТ rпкo-
ли, l|o)|(е бyти лише пасеpбoм чyх(иx наpoдiв, a нiкoли
не виб'€ться IIа rаi.loстiйнy лopoгy iснyвaння. J],pyге вн-
дaння книжeчкIl Jvl. ГpyrшевсЬкoгo <Пpo yкpail{ську нoву i
yкpаiнськy llIIKoЛ}>, яка вийrшла y Kиевi l9l3 p., пoба-
ч}lлo свiт y ви.цаBнIrцтвi <Beселка> y l99l p. 3 пеpед}toвoю
Я. Гoяна.

У пyблiкauiях l!1. Гpyшевськoго, yкpа iнсЬкllx yнlте.lliв
lliдкpеслювaлoсЬ, щo нaBчaHня чy}|(oю мoBolo тiльки кaлi.
ннть дiтей, нiвечпть психiкy, спpямoBаIIe пpоти лlодськoi
tlpнpoди. Hапpиклад, Я. Чепига писaB:

<Hа всеrr пpoсTopе poсснйскoй Укpaннш тьlсячlt yчПтe-
леfi, пpепo,Ц.aBая Ilа pyсскotu я3ыке гpа}toту, стaлкItBаютrя
еrl(rчас}lo с .ц,ействителЬнoстью, l(oтopaя yф}к.ц,ает Ilх Bo
всей xимеplroсти и нeoсrroвaтeЛьIloстl{ тpeбoвaннй фиши.
альноfi шкoЛьl. Кaждшй д,eнЬ им пpиIloсtiт lloвые Il нoвьIе
дoка3атеЛЬства нeспpaBед.IltlBoсти, кoтopой пollBеpгa-
loтся yкpаl{llск}lе детrr...

Toлькo влнянПеit pеакции l{oжнo oбъяснить то, чтo B
}lаll lt lх шкoЛах и в .цаннoe Bpемя игнopиpyeтся пpвpoд-
нt,lй язык pебенка. Игнopиpyется тo, чтo BoIшлo в opга-

.  (] l l i t ' l t t l  l1) l2.  N9 6. --  с.  56.



I{из[,r pебeнка и слoх(иЛo егo нациoнaЛьнyю личIloстЬ' Чтo,
aссoцииpoBaBшисЬ сo Bсеми пepeживaниями pебенкa,
сталo }lеoтделимыl.t oт eгo мысЛителЬ}toй и сo3IraтеJIЬ-
нoй .цеятеЛЬнoсти, Чтo сЛo}I{илo eгo It{ехани3I!l дyма}lия.
Bсегo этoгo нелЬ3я вьIтpаBить и3 pебeнка без oчевид.
}loгo yщеpба и вpeлa ДЛЯ целoсти егo opганизма, бе3
BPeдa для oбщегo pа3вития. CoвеpшитЬ )I(е этo мo)I(нo'
тoлЬкo а}rпyтиpoBав дyхoBный opган It{ышЛеl{ия, oсIloв-
нoй opган eгo тBopчeства. oтнять po.Цнoй язык в oбyне.
H|lIl _ oбpатить pебенкa в бeзслoвесtloе )киBoTнoе, oглy.
пить paзyмHoе чeлoBеческoе суЩество>,.

,Ц.oмагання yкpaiнuiв tIаBчатl{ся piднoю lltoBoЮ, poз.
вивaти нaцioнальнy кyЛЬтypy нeгaтивнo спpиймали }lе
лиlIIе ypяд i чинoвники piзниx вepстB. Бpyтальними нaпа.ц,-
кaми нa yкpaiнський pyх pяснiли poсiйськi кoнсеpвативнo-
нацioналiстичнi газети-.i х<ypнали. Hапpикла.п,, кHoвoе
Bpeмя>, <Kиeвлянtlн> }a|<J|ИKaJ|и бopoтися з yкpаiнствoм
не нa ,(иття, a на сl!lеpть, вiдстoювати I]аHyBання (pyс-
скoгo oбщегoсyдаpстBеннoгo я3ыка> 3 такoЮ ж енеpгiсю,
як сBo € )l(иття i зa буlь-якиx сепаpатистсьl(их настpoi}
збеpегти Poсiйськy iмпepiю. .Ц.искyсiя нaBкoлo yкpaiнсьКb-
гo питaння пеpелyсiм звoдилaсЬ д.o тoгo, щoб вi,ц,стoяти
tuoвiнiстичнo.панславiстсЬкy тезy пpo е,п.нiстЬ кyлЬтypи
<великopoсiв>, <мaлopoсiв> i  <бiлopyсiв>. 3-пoмiх< за.
хисникiв (гегеIt{oнl,tи pyсскoй кyЛt,тypы) видiлялись pеак-
цiйнiстю o. Мeншикoв, o. Caвeнкo, П. Флopинський,
I. Фiлевич. Pевнo пiклyвався пpo неi i  П. Cтpyвe.

<...He Droх(eт быть никaкoгo сoмнeния в тoм. чтo пoста-
нoвкa B oдl,tн pяд с pyсскoй кyльтуpoй лpyгиx, ей pавнo-
цeнных' сo3дание в стpaнe мнo)|(естBa кyльтyp' тaк ска.
зaть' o,цlloгo poстa' пoгЛoтит массy сpедств и сил' кoтopьIе
пpи дpyг}lx yсЛoBиях IIoшли бы He на нaциoнaлисти.
ческoe pа3[vlнoжeние кyлЬтyp' а на пoд'Ъем кyЛьтypы Bo.
oбще,- писаB П. Cтpyвe, дyмки якoгo' ,u.o pенi, y piзних
вapiаuiяx Пoвтopюють сьoгoднiшнi зaхисники <eдинoй oб.
шepyсскoй кyльтypЬl)' (единoгo oбщеpyсскoгo язьIкa> B'
(eд.инoм и нeдeлимoм бpатскoм Coюзе слaвянскиx наpo-
дoв>. Hинiшнi вopoги нашoi деpх(aви гаЛaсyютЬ тaк са-
мo, як кoЛись П. Cтpyве, пpo те, щo вiлpoлх<eнI{я' poзBи-
тoк yкpаiнськoi мсlви i кyльтуpи € не щo iнrше, як <}tацllo-
I{aлистическoе pа3lvltloжение>, щo сyпеpечить здiйснeнню
iмпеpськиx пoглядiв пpo <тpиe.Ц.иный pyсский }rаpoд>.

Чenuеа Я. Укpаиttскttй у ' lи ' l r ' . l l t ,  и матеpинский я3ьlк B начальнoй шкo.
лe/ l  УкpaинcКаt l  )Кl1 l}|I l ,  l{) l3 .  .N9 9.- с.  37-38.

Пiдтpимvюни pеакuiйнi pосiЙськi  кoла, П. Стpyве на-
ГoЛoшyваB: .<Я глyбoкo yбехtлен, чтo, нaпpиI\,1еp, сoзда.
ние сpеДttей н вьIсшей шкc.ЛЬl на МаЛopyсскoм язьIке бьlлo
бьl искyсственной и ниЧеM Hе oпpaBдЬlваемой paстpатoй
психическиХ CИЛ tIасеЛения. Ибo истopиЧескoе сooTнo-
lUение Mеждy pyсскoй (<<великopyсскoй>) и малopусскoй
кyльтypoй сЛoжиЛoсЬ Tак, ЧTo <<pyсский>> ( :  <Bе.пикopi lсс>)
MoжеT бьIть кyльтypнЬlм учасТHикoM HациoнаЛЬHoй жиз-
ни и обpазoваHtIЬIМ Че' loвекoм, Hе ПOHиI\4ая BoBсе l l , tаЛopyс.
скoгo я3Ьlка, нo <<МaЛopoсс>)'  не ПoHиMающий pуссKoГo
я3ЬIKа, Пpoстo еше безгpаMoTе}l B H3ЦИoнaЛЬHoМ и Гoсyдap-
стBеннoM oTHoшеtlии'  еЩе Hе пpoЧеЛ }lациoHаЛЬt{o-гoсу.
ДaрстBенHoго бyкваpя.

Hyх<нo )ке BДylv lаTЬся, чTo с l3Hачает эта излюблеHная
Пoстaнoвка <BеЛикopусскoй> кyJlЬтуpЬI B oдиH pяд с <МаЛo-
pyсскoй> и <белopyсскoй>. Этo зttаЧиT, чТO pядoм с pyсскoй
ку'льтypoй Hа всеM, Taк сказатЬ, пpoTя)кеI{ии кyлЬтypнoгo
тBopчесTBа дoЛх(нЬl бьlть сoздаl{ьl  Паpа' .IЛеЛЬнЬIе куЛЬтy-
pЬI - /<MаЛopyсскaя>> и <<белopyсская>. Bедь тут pечЬ иДет
FIе пpoстo o <<ПpеПoдаBaНИLl B ttачаЛЬHoй шкoле нa МeсТI{oМ
я3ЬIке)>; пеpед наМи l{е болеe, Hr I\4енее как oгpoмньlй,
Пoистиt lе TиТaниЧеский замьIсел pa3д.Boеl|ия иЛи paстpo-
еtl l iя pyссKoй кyльтypЬl на Bсем ее пpoTя)l(еHI1|4 - oт бyк-
Bapя д.o <<oбщей ПаТo. loГии)> и <кpистaллсlгpафии>, oт на-
poднoй ПесHи Дo ПеpевoДoB из oBидt, lя,  Гете, Bеpлэна,
или Bеpхаpна.

Это ЗHаЧит' Чтo <МaЛopyссKaя>> I4ЛI1 <<белоpyсская>>
l1цtr|!ИИ> стаtlyT B тaкoе )ке oтt|oшеl-lие к (<Bеликоpyсскoй>>,
B какoM Чеxи стoяТ К HеI!| l lаM иЛи аBсТрийские <<yкpаинцЫ)>
K пoЛяKашt>'. .

Пoлемiзуючи з Б. Kiстякiвським (псевлoнiм <Укpаi.
HецЬ>)), який сТoяB на пoзицiТ пoвнoфyнкuiйнoстi  yкpаiн.
ськoТ мoви, П. Cтpyве зHoBy BияBиB свiй шoвiнiстичний
дyх y тaкиx пoстyЛаTaх: <.. .Hаpялy с oбшеpyсской кyль.
тypoй и oбЩеpyсским язЬIкoM - KyлЬтypа Mалopyсскaя
t t j||4 yкpaиHсKая есTЬ кyЛЬTypа N4естHая и oбластная.
Этo Пo;-toЖ €HИ €  <малopyсскoй>> кyЛЬTypЬl и <(Mалopyс-
скoгo)> я3ЬIка oПpе,Ц.елиЛoсЬ BсеМ хoдoМ исТopиЧескoГo pаз.
витиЯ Poссии (нiби не бyлo фiзиннoгo i  MopaЛЬHo.Псиxo-
, lог iчнoго 3tIиЩеHня Укpаiнськoi леpжави?| - B.Л.) и
Мoжет бьlть изMенеHo тoЛЬкo с пoЛHЬtМ pазpyшениеМ
исTopиЧесKи сЛoжившJеГoся уKлaД,a не тoЛЬкo pyсскoй
ГoсyД.аpствеHнoсти, Ho и pусскoй oбЩественHoсти.
| Стpgвe П Hа pазные тeмьt ll Pyсская tt{ЬlсЛЬ.- l9l l.- N9 l -
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Hе инея }tl{чегo пpoтllв кyльтypньrх yкpаинскиx gтpем-
леннй, как стpеП.'lеннй пoд.цержйiaть н пестoBaтЬ <мест.
нне> oсoбeннoстl{ бнтa и язьIкa. я сoзl{атеJlЬllo и pеIxП.
тeпЬнo вшскaзHваюсь прoтиB зaoстрerrня этпх <oблaст-
tlHхD тенденций дo пoJtити-ческoгo t{ кyлЬт)rpнoгo пapтикy.
ляpн3rrа' oтpицaющегo 

-oбшepyсскyю кyльтypy' еie opгalr
и сt{Ixвoл - oбщеpyсскнй язык, l{ стpеrrяrцeгoся oблaсiнoе
yкpаиtlскor начaлo.пoстaвuть B o,lиll Pяд и }lа oднy стy,
пеHь с l|ацl{оflалЬtloй стиxией, кoтopaя, по моемy глyбЬкoJу,
yбеxкдению, в единoй Рoссии дoл)кна бнть в этo}I с}tHсле
единof,.

Я не сoмневаюсЬ oднaкo B тo}t, чтo ttoлитt{чeское
3аoстpеIlиe oблaстншx кyльтypньlх стpеrrлeнпfi сшo)l(ет
вI{eсTн Шногo llе)t(е.патqпьнoгo и пpямo-тaки pa3pylшI{тeль.
Iroгo B pyсскylo )l(изllь. Если, rraПpиt{еp' irалopyсская иli-
тeлЛигеllция бyлет ,IIести в l{аpoд сllстеIuатнчeскyю пpo-
пoBедь' чтo кyльтypнaя гегеrioния .oбщеpYсскoгo я3шкa
деp'(ится тoлькo tloд l{тI{чeскиid I| асl{лt{еlt, <па tlскПlt{> гoс-
пoдстBoм, есть бюркpaтичeскoе П3rrшшIлеl{I{е,-этllм
бyлeт нaтвopенo riнoгo Bpеда> l.

3ашoвнyюrи л<opстoкi мoсксвськi акцii на yкpаiнськifi
зeмлl' якi тpивaли стoлiттями' вiдбiлюючI{ (пoлитIlчес-
кor^пaсилие> цapськoгo pе)кl{мy шroлo укpаillськoгo pyхy,
ll. LтP-yве теopетIrчнo пoказaв ,ц.Bа IIIляхI{ po3витry yкpa-
iнськoi мoBи:

<Oдин пyть - сl(poiilroгo облaстнoгo paзBI{тия. Ha
этoм Пyт!{ riалopyсский язык бyлет сoxpанятся (глaв-
Iloе - сoхpaняTЬся!) и pасти как l.Iестl{ьlй язнк, каK язьlк
местнof, хyдoжественнoй литеpаTypн tl' l'tо)t(ет бнть в из-
Beстньlx гpaницax' oпpeделяeмьIx чIlстo педагoгиЧес.
кими сoобpаtl(еIlияil|ll' как язьIк местнoй начальнoй ЦIкoльl:
Irа этoм пyтrr oн мoх(eт сoблюстtt сBot{ кpаски, oн бyдeт
.цeр)(аться н oсBе,(аться B <l{аpoд}lнx нП3aх>, B теx тIlхиx
и гл1rбoкиx заBoдяx нapo.Цнoй )l(Il3I|и, B кoтopьlх сельскнй,
глаBlIHl'l oбpaзoм, быт yкpнвается oT всеypавнивающей
и всtдpoбящeй )кeJIeзlloдopolxнoй, фабpнпнoй' мIlтин-
гoвoй, _к-aфешантаннoй и кинемaтoгpафиuескoй циBl{ли-
3aции. Hа этorr п}rтП не мo)l(ет вo3никать llикaкoгo ни сo-
пеpннчестBa' ни eще r'енее вpах<дебнoстн тrrех(дy (oбще-
нapo.Цной>, нацI{oнaльнoй и местной стихией. 

-

Ho вoзмoжllo пoстаBl{ть yкрaннскoе дBи)l(еIll{е нa д.py-
гIrе peпьсь. и yка3атЬ мaлopyсскомy язьlкy дpyгoй пyть.

I Cтpgве I/. Oбшrеpaсская куJtЬтypа ш укpаинскиfi паpтикyляpизм. Oт.
вет Укpаинцy // Pусcкaя мl,lсЛЬ.-- |9|2.- Nb l.__ С.66'.74: s2.

Bo3мolкнo, кoнeчнo, датЬ и этoмy языKy oбщeственнoе

гopoдy).
Piзкo 3aсyд)кyЮчи пpoiмпеpсЬкy, aнТиyKpаltlськy пo.

зицiю П' Cтpyве.тa iнrциx пpедстaвникiв pеaкuiйних !o-
сiйськиx пoлiiикiв, >кypнaлiсiiв, С. Петлюpа писaв: <Гдe
y)к тyт считaться с пед.агoгичeскими мoтиBами, с гoЛoсoм

I Cтouве I/. oбщеpyсскaя кулЬTypа и yкpаинский па^рт.икуЛяpизlvl.
йТ"уйun"цy / l 'Pуccкaя йыслЪ._ l9 l2.-N9 l . -  с.  84.

2 Taм я<e.- C. 85.
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}i(и3ни-n4Ji$iи, кoгда и}Iтерeсы <Bелriкoй Poесни> тpебyют
rIивеляцItи нарoдныx oтличий' кoтopые ,ц.oЛх(нЬil быть при.
iiесены в xtеpтBy фетишy гoсyllаpстBt,':>. I.u.алi спpавe.Цли.
Bo зayBа)I(yвaв: <ПеpeД l{аltilи сoBepшIaюJщийся факт слви-
га pyсскoгo либеpализма в стopонy великo.pyсскoгo нaциo-
нaли3мa' пpеслeдyЮщeгO'. сoвEp.шIeflнO не .с.к,pЬlBаясь' яс-
ныe 3ooлoгические цеJlи> ..

3лiснi <зooлoгич€с{ilte цеЛ1,l} шapськoi пoлiтики щoд.о
yкpаiншiв, сyттю якoi бyлo IIrхB}Iе запepечel{ня iснyвання
oкpемoi yкpаiнськoi нацiТ, з}IеBа)I(ливe стaвленI{я дo <ма.
Jlopyсскoгo плеl!|еtlи)' свiд.oмсt чи нe свiдoмo пiлтpимyвалc
багaтo poсiйськкх письмeнникiв. Гiopiвнявrши iх oпoвi
,ца}ltlя, в яких змaлЬoвaн(i yкpаiншiв, B. Bинниченкrl
пoмlTиB' щo <Bсегда и BсIoдy <хoxoЛ) - llем}Ioгo глyпrJ.
Bат' неIt{нoгo хитpoват' I{ешpепtеннo ЛеI|иts' IueЛа}lхоЛи.
че}I и пopoй .ц.oбpo,цyшeн. o лpyгиx свoйствax че.Еов€-
ческoй ПcI1x|1K|4 y (хoхлoB> и3 этиx pасскaзoв сoBсеIll 'нr
слыхатЬ. Бoлее тPидцати It{иллиot{oB иx, a такая yдиBи.
тeлЬнaя непoдBих(tloсTь и oднoстopott+toстЬ pа3Eитt{я.
Чтo ни фигypа, тo либo lvlеtl lкoвaтый дypак, тo пpидyр.
ксlватьlй лeнтяй, либo ленивьlй пpoйдoхa. И pед.кo-pед.кt:
этo - недалекий, сеllтиIиeнтaльный, не злoй IlpoсTaI& Ё
poде <хoxла> М. Гopькoгo.

Xapактеp язьlKа этих <хoxлoв> сoвеpшекtlo анaлoг'r,t. ]
Чeн с хаpaктepoм я3ыкa геpoeB из евpeйскo-аplldяl{скt.lх,
а некдoтoB. Эти yл.и в итеЛ ЬIIые (xoxл ЬI > гoBopят тoчЬ-B-тoч ь,
кaк Koгда-тo гoвopиЛи пepсottах(и Гoгoля. Та нtе наивная
гpyбoватoсть, та )I(е пpoслаBленн:aя <Юмoристическaя
tloтка}. jVlyх<ик, иtlтеллигeнт, pабoний - всe гoвopят B
o.цнoм и тo[{ жe тoне и чyтЬ не oб oднolt{ 'tl тoм )ке.

Гoгoлю Пpoститeльнo быдo KoBеpKaть yкpаинский
я3ык, их быт, хapактеp, тaк Kaк в этo-I!! и'скoвеpкаHнo}l
виде была для тoгo вpемеrrн cBoя xyдo)l{eстBeнная пpaв-
да. Ho B нaше вpемя, кoгда },кpаиHскaя нация .pа €гет }tе
пo д}tям' a пo Чaсaм' кoгда yKpаl{Ескaя интелд{lг€tlщия'
сo3t{атeльнaя, знaющaя свoй нapoд и -я3ыJ{' сoстаBляет
зHаЧитеЛЬнyю чaсть читателей Poссил, .идтя пo стoпаln
Гoгoля y)l(е l{елЬ3я без вpелa для свoей peпyтации искpеt|-
нeгo и истиHltoгo хyд.o)I(Hн'Ka. }tro pyсские писат€Ли Т УДи-
вl,lтельные кoнсеpватopы в oтнoшеt ии yкparrH'цeB> -.

| Петлtopа С. Из pусской печaти// Укpaинская )кизt lЬ.- l9 l3.-  Nb 3 -.
с.  74.

2 Buннuценкo B. oткpьIr.oе IIИСIrMo к py.ссK}Iм пl,lсателям f ,f Укpaннcкaя
х<изнь.- l9 l3 N! l0 -  с 30-33.

Пpoти нацioнальнoгo пpoбyл)|(еt{I{я i самoyсвiлoмЛен-
ня y.кpаiнцiв вистyпали piзнi ypядoвцi, виxoванi y тpади-
Цiях <лpавoсЛаBия, саl l ,toдеpх(авия и t lарoднoсти>, без
сyмнiвy, наpо,п.нoстi poсiйськoi '  Boни пpискiпливo сте-
)I(}tли 3а тиI!lи, хтo мав якiсь симпатi i  абo хoча якесь вiд-
нo.шeння дo yкpaiнськoгo pyxy, pа.ц.или iмпеpськoмy
t\,toскoвсЬкo.мy pе)t(имoвi, як би надiйнiше закyBaти yкpа.
iнцiв У кaЙД,aни нацioнальrlогo безпам'ятствa. Пoлтав.
ський гyбepнатop Бoггoвyт y та €м}Ioll,ty листi мiнiстpv
внyтpituнix спpав вiд 4 лютoгo l9 l4 p. запрoпoнyвав свoi
3aхoди дo ,всiеi антиyкpaiнськoi системи, якa д.iяла в
Росii:

<llaнou,tц Bашемц BыcorconpeвocхoduтелbcTвц, чTo
gкpаu|tc|сoе dвaэteнue, в oснoвa KoTopoеo noлoэtсена udeя
oбpaзoванuя aвTotoл|нoti Укpаuны nod скuneтpoм Га6-
сбцpеcкoii Оuнаcтuu, npuнuJllаeT за naслеОнеe вpеJaя urupo-
ttuе ptюЛеpы. Poль авcтpuЙcкoro npавuTелbсTва в эToJ|,t
.J'вuжеt!,ttu 1аKлючаеTcя в oбещанuях в бцdgще'a, npuцeм
ЭTu noсToяt|||brе наI|еKu нd ucnoлнeнuе эTuх oбещанuii слg.
crcат doстoToчt|o на,dеlсньtл,l cpedcтвoл dля вoзбцэrcdeнuя
эz,oеo dвuэrceнuя u 

'4е 
ToлbKo не noтвollяеT еI4g lаrлoхltgTb,

нo u Оaют еJ|tg вo3J'|o?tс|tocTb pсIтвuваTьcя вcе бoлee u
бoлее. Уdаpы этoЙ nponаeанdы наnpавлеtIbl' мectсdg npo-
чu7|, нtt нapodнgю нaчалbнaю шKoлa, ede в лuцe бoльшuн-
cTва aчащeеoся nеpco|Iала всTpечаeTся наu6aлee блаeo.
'Оаpная noчва dля вocnpuятuя (nodеoтoвкu) ude[i цкpаuн-
crcoeo dвuctсенuя a nocTеnеннoЙ nodеoтoвкu ltoлodeilсu K
acвoе,|uю noflяТuя a noлнoЙ oбocoблeннoстu малopgc-
coв oT велuoopaccoв. УaaщuЙ nеpcotlал сTаpаеTся на nep-
вbLх x|се nopах odgaeнuя вecTu nocлedнеe на малopцcctсotil
ятbrKe u no вol''ogсtdocTu npodoлcrcатb ееo ll в Tечeнue
вceеo Kapca. Hecмoтpя t|а каTееopuцеctсoе тpебoвaнue uн-
сneкTopoв вecтu aбуне'|uе Toлbtсo нa paccKoJ|| ятьuсe, gчu-
Tеля gKлot|яtoTcя oT эToеo npu всяKo'| gdoбнoм cлgцaе u
npuвadят nocToяt||lo odнg u Ta жe oTroвoptсg 3аKлючаю-
щgtОся в ToJt|, цTo яэbrк ,|aлopцccrcuЙ еcть uх poОнoЙ Я3ыrc,
чтa тaлbкo tt'f,, этoЛ нapeчuu deтu бьtcтpo gсваuвают npedмет
npеnoОаваttuя |l чTo |IеT 

't,u'сaKoЙ 
бeОьl в To'|, чTo nаpал-

лeль'|o с pуccKu'| ятblвot dаютcя oбъяcнeнпя ran 
'Iалo-pgcc.tсo'| uбo nocтцnающue в шrcoлa dетu g ceбя Оoмa вcе-

Tакu eoвopят u бgdgT eoвopuTь c poduтeлямu no-',.алo-
pgccKu. Зa.veчаeтcя TаKoе явлeнue: в ulKoлe, еdе gauтeль
мсIлopacc,- pуccкuЙ яlыrc npuвuвaeTcя с тpgdoм, TаIil lrce,
ede цнuтeль велutсopgcc,- gчtlщuеcя еopазdo лgчulе еoвo-
pяT no-paccкu. fвленuе эTo нeJlbzя npu:,'|аTь oбщuл dля
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хoaeнcTвo oT'сpьITo n!,lк|а, t|е высTUWIеT, 
'I.o 'huсtooль'сo 

thе
npoтuвuтcя d'вtl'*енalo u npu вcяnoЛ gdoбнoя cлguae dает
ttoltяTb ttаpodg' цTo oI| u.flreT coбcтвeн,ныrt язык u-coбcтвeн-

'{g'o 
ucтopu'o.

Пoлтавскдя flgхoвttля Cе.нuнаpuя Taк,жe яaляeTся
tecтo.fl,' еde c наltбoльшuп gcneхoл npuвuвaloTcя Te *е
udeu. Учeбнae зaвeОelulе эTo |u'cToвJleнo вeсb.л.а nлaхo в
cль|cae ilucцunлшньl: вocnuTo'|'uuкu кpafiне pаcnaще'|ы,
dep*aт сeбя вызывa'ou18 u еpg6o, нutсaеda Гgбepнатopg

'14 
gлuцe 

'I2 
no'сJ|ol|яTcя' cтapa'oTcя npoявuTb nакglo-To

нeaaвucuлocTь |l 
'tacotнr'$to 'сgJ|bTuвupgют 

cpedu ce6я
у'сpou'|cвtlе uОeu. CелuнаpucTьl' gфroя'|o rcaнuкaляp'toе
в^pе"пя в Оepeвню' 

'lелt'лo 
ctlоcoбcтвgtoT Toл pаaвuTu'o

dвu,жefluя, Taк fiа'с oTцbI uх, T. e. caящeн'.l!'сu u Оpgeuе
члeны npuтцa' 

'tr 
o'oвi'ь|вo!oт нu лалеЙшееo вoзdeiicтвuя

'tI' 
gcвoeflце этuх uded 

'9aк 
uх deть.*u, Tа'с u вooбщe вceн

flа.ceлeн;urл.
Еnаpхuoльнae llaчaлbcTвo, tto-вuduлoлg' лa'сpывсIrT

елI'I,a 
'III 

3To dвu'*eнtlg u веcb.*a .uалo uнTepecgeTcя Teн,
цт-o Оeлают u dg.xвют cвящelu|u'сu в depeвнe' а paвнo н.r
oбpащаст вt{tlttuttl'я,tII cе.|ш'{apuсToв.

Cpedu uflTeллuaeнцIЦ! тox,eчo'eтся тa'с,rcе Оocтaтoчнoe
|сJoьuчeсTвo cTopo,,tttuюoв grcpauнс'сoеo dвuж'eнuя. Пoяв-
лeнuе tluкoeda н,e вulanсных paнbule фuш <g'сpаutuc'сo\o
Лg3ыKllt|bl|o-dpа.*атutecшlеo rgpTKtl> (т.e. rcpg*кa),
у-KpauflcKllх Tpgnn u g'сpdaнсюoеo клgба tlodтвepжdаrT эTo.
3нaчuтeльtt.o,я чacTb с.ag*aщuх egбepнctсoй gезЙtюЙ u
зелctсоЙ gnpaв - Ta'с 

'|Ilaы,всIe.flьlЙ 
<тpeтuЙ элeлeнт> лtbdu

cа.uu tu' ceбe лeвых фехdeншЙ, явlья'oTcя Tа'g]rсe 6лаeo-
podнoЙ ttoчвort Олл pазвuтuя u npoшIza'|dы gкpouнcкuх
uОeЙ ц ucnaвeОgют talеnuнr'Ц)e dвuжeнtrc.

Укpauнскtlfr кл96 в lloлтoвe coсTouT uз лloОert, uс,сJ|'o.
чuTeльflI, npuнаlлеxaщuх K Toлa *e dвuxeнuю. Mttюеue
gtсpoul{чb. cocToят ttа cлg*бe na Muнucтepcтвg Hapod-
нoeo Пpocaeщe'u|я u lаl|uлшoт npoфeccopc'сile кафedpы,
npu.*epoл цееo cлg#uт Львoвcкцrt npoфeccop ГpgшeвcrcuЙ,
nocToя'|'Ц) npeбывающttt7 тo в Kuеae, тo вo Львoвe u бeз-
npenятствetaЦ, pgtaвadящuЙ ottдcнart u euбeльнort pабo-
тoё лoзenц$с'ц)eo мIzepя. IIа oбщeo6pа,1к,вaTeль'|ых'сgp-
cах dля gцuTeлеЙ, gcтpoеt|'{,uх Пoлтaвcкort Гgбepнcrcoll
QeлctaЙ Уnpавod в I9I3 eodg' oduн u3 lсtlевcuuх лeкTo-
poв, цuToя uст|opu'o Pocctдt, npoвoduл нд odнoЙ u3 ltuх
csou.пilcnu o тofl' lтo Укpauна uaeeT oче|{ь лaлo oбщeеo с
ocта,льltюfr Poccuеrt в cu.|g сaoell ucTopuu. Becьлa npoтpс'ч-
||o t|Ilле'сIL| нa cа.#ocToятe ль нoe c g щe сT вooонuе У rcpau ны'
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3аpg6ежные eалuцшt\cоuе gtсpauнoфuлы, цpф nocpedcтвo
ilcuвaщuх в lvIaлopoccuu oeeнToв' вedgт 

'{еnpecTа'|нgюnponа,еанdg u uтыcKuваюT вcе cnocoбы, цтoбьt цкpenuTb
gбeлсdeнue в tleoбхodu'|ocTu coзdанuя aвтoнoлнaЙ Уrcpаu-
,tы, oTTopeнgтoli oт ocтaльнoЙ Poсcuu, co вKлючe'tueл еe в
coсTав Авcтpo- Beнеpuu t7а фeОepатuвнb.x l|ачaлсIх.

Cвязь noлTaвc'сuх cenаpаTucToв c rалuцuЙcrcuмu pцкo-
вoduтeляпu doкoзывaeтcя npuветcтвеннoti Tелerpа,|-
лotl, nocлaннoЙ в I9I3 еodg вo Львoв oт <ПoлтавcкotТ
epoяadы>. Tatс rcак внеdpенuе эTuх cTpеl|ленuti в цJ||ы u
cepОца uнTеллueeнцuu u npocToeo наpodа zpoтuT coзdа-
нuet в бgdgщeп лecrcilg pgcc'сuм u r|алopgccкult наpodaлlu
тaкoй npeepаdы, g'|uцToxtсuTь 

'сoTopaю 
бgdeт oцень тpgdнo,

u цTo dвugсeнue эTo cTaнoвuTся 3а nocлedнее вpeмя бeс-
сnop'|o onacны'| dля Poccuu, Ta я noлaeaю нeoбхodu-
лын бopoтьcя c a'сpauнc'сulп Овuжeнue.u cлedgющuяu лe-
pс'l]|u:

I. ПpuвлeкaTb нсI Оoлэtснoстu gauтелeй lеI|сtсuх нtt.
чаль'|ых ltl|сoл no вo1Лoc!снocTu ToлbKo odнuх вeлuKopgc-
сoв.

2. Hазllачoть на doлэtcнocтu uнcneKTopoв нapodных
gчuлuщ люdеЙ deятeльных, энepеuчt|ых, твepdьtх u uctслю-
чuTeль'tI, aeлuKopgccoв. Tакoвьtl'|u lfie, кo'|ец'{o, doлcrcны
быть u dupeктopы нapodных aчuлuщ.

3. Tак кarc KoьuчecTвo la,сoл тнaчuTeлb'{o gвелuцu-
ваeTcя elceeodнo, u odнoмц uнcnercTopa на gезО noцTu нe-
вo3.пoж'{o llЛеTb тpе6gемoe нaблюdeнue 3а npue'|аt||u u
хoОoл oбgueнuя u нanpавленuеЛ gцaщеeo nepcot{ала, To
gupeОuть в 6oльtuuх geзОах - лu6o dвgх uнcneкTopoв
с TeppuTopuаль'tы.r dля нuх deленuеt,l geзdа, лuбo в каэr-
doл geзde gпpeduть doлctснocть IIo.шoщнuкa I.Iнcnеrc-
Topа.

4. Bcякoeo gчuTеля, npoявляющееo c,слoн||ocTu 
'с 

gK-
pauнc Ko'4g- Овuжeнuю, не л,сeОлe ннo a cT paняTb.

5. ПocтавuTb npaвuлbнo oбgaeнue ucTopuu Poccцu в
Ia'goлe u cтpo*aiiule вJпeнuTь в oбязан'|ocTu aчuTeля -
внedpять в лoлodecrcь noняTue o eduнaЙ, нeОeлuмoЙ Poccuu,
noяc'|яя cЛblcл cлoва <aKpаuнaD, To ecTь <oкpauнa> Гoсg-
dapcтвo в былыe вpелeна.

6. Обpaтuтb Toжce внuJNtIt|uе нa npenodaвaнuе ucTopuu в
cpеdнuх унeбных завеdенuях'

7. Cocтавленuе npавОuвol| ucтopuu Лалopacc,сoro на-
podа.

8. Уcтаtloвuть oбязатeлbнb|е э'сctсgpcuu gчaщuхся вceх
aцuлuщ, guебных зaвedeнuЙ в вoт'оoc|с||o бoльtле.ll Koлu-

чесTaе - в Мoсквa', HuэюнuЙ lloвеopod u dpцеue uс.Гopu-
ческuе ..||есTнoсTu Poсuu, uбo малopцccbr ul||еюT oб nамят-
ttutсах эTuх .]||'есTнoстеti весьмa скцdнorc свedенuя' веpt!ее
нuKaKuх. Экскgpсuu l7bll7е npouзвodятся в Kueве, а oб
Мoскве u pечu не бьtвает.

9. Сoвеpulеннo t7е dсlnцскать oбщеoбpазoваTельI7b[х
Kapсoв dля aчащuхся no npавuлal'| 4 маpта 1906 еodа, а
pаЗpеluаTь uсtслючuTельнo nеdqеoеuчесtсuе Kapсы no npa-
вuлa.It 5 аnpеля I875 е. nod наdзopО,|| u pукОвodствoм
Мuнuстеpства I7 аpodнoеo П pocвe щенuя.

I0. Обpатuть ocoбoе внu,цat|uе Hа cелbсKoе dухoвен-
сTвo, Hа е?o noлuTuчecкuе цбeэtсdенuя. Botбupaть блаеoчuн-
t|blх с oсoбым pаэбopoм, ttатt7ачая люdеЙ твеpdьtх u Эtl.еp.
ё!lч|IbLх. Heoбхoduмo ao ёлсlве еnа'pхuц сTавuTb Пpеoсвя-
щеt|||b[х Аpхuepeев цсKлЮчuTелbl7o велuKopaссoв u TаKuх

'fе 
Энеpеuчt|blх lr твеpdьtх люdеЙ, вI|еt1uTb uл в o6язан-

нoсTb noчащe oбъeзlюaTb еnаpхuu u вudеть сsящеt|нulсoв
u uJ4еTb c t7u.l|'tu noбoльшe oбщeнuя. ОказьLвать calИoе Kpg.
тoе dсtвленцe |tа Tех u3 t7uх, tсОTopblе ЗаpаэlсеHbl цKpаutlo-
фuльскuмu сTpе']frлеtluямu. Еnа'pхuсIлbHb|х наблюdателеЙ за
цepкoвнo-npuхodcкuмu lu|сoламtu l7а3|.QчсITb ucKлючu.
Tелbнo вeлutopacсoв, oбязaв uх KaK мoэrснo чaще nocе-
щaTb LuKoлot, noбoльtцe oбщенuя сo свящеHt|u'ссt'j||u u aчu-
TeлямIl u слеduть 3а Hаnpавлеt|llе,1l в цеpкoвtto-npuхod-
скoй tuкoле.

I l. Обpатuть ocoблuвoе внu'||а,t7ue на сelwutlаpuu, нa
цaебнo-вocnuTаTелbнцю чсIсTb в эTuх guебныx зaвedенuях.
Cтaвuть вo елаве ux pекTopoв ucKл'oчttTельt|o велu'сo-
pцссoв, уdалuть немedленнo вceх cлабых u безdеятeлb+btх
pеKTopoв. Уaащuй nеpсoнал doлlrcен бьtть тoлькo u3 вeлu-
кopуссoв. 3а селuнаpuu наdo втяTbся кaк слеdgeТ u uс|сo-
peняTb eнезdящuЙcя в t|uх dцх u dать uл doлэrнoе на-
npавлеt1uе.

I2. Hеoбхoduмo субcudupoвать 
'|еtсoTopb|е 

еoЗeTb., u3-
dающuеся в Kuеве, Xapькoве, Пoлтаве u Екатеpuнoславe
с целbю бopьбы, naTеl|t neчаTll, c aKpаuнcкull dвuэreнuеlц-
Оснoванuя бopьбot doлэtсньt бьtть слеdцющue:

а) doказaтельcTвo кpoвноti podственнoЙ связu нapod-
нoстей велulopцсcкoЙ u лалopoссuйскoЙ; npuз||а|tuе oб-

щееo Kopttя ЭТuх наpеuuЙ u noлol7uтацuu ,ll|алopgcс|сoеО
яЗbLKa в npeжнuе 8perпеHа;

б) pазъяcнeнue, чTo <цKpаutlа> olнсIчаeT <oKpаul7ц> u
чTo Tаtсuе ОKpаuHbL do npuсoеduнеt|uя мaлopoссuu к Poс-
cuu бotлu u ц Пoльulu u у Poссuu, Неoбхoduмo npавduвo
oсвещаTb uсTОpuю ЗсLcелеrruя Южнo-Pусcкttх стеnеЙ u всей
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вaoбще <oKpаu'rы> Гocу0аpcтва' noflct|я,я, чTo ,|uкoada
ttuKакoеo <arcpauнcкoea> наpoda нe былo;

в) вoзltloжнo чacToe noявлeнue в cgбcudupцeлых
eатеToх статeii o неoбхoduл,ocтu odщeeocцdapcTвeflнoeo
яlblKа, кaKoвb|.u Toлb,сo u являeTcя вeлu'сapocсuiicкoe наpe-
цuе, o бoеатcтве pgccrcoеo яlb|tса, oбшupнoстu u бoеатcтвe
ееo лuTepaTgpьl u T. d., a poлu coвpe.пeflнozo пaлopgсс'сОeo
я3ы'со Kак npocToнapodнoеo u нe uлeк,щeеo лuTePaTapы u
бgdgщнocтu:

е) noпещeнue cтатeii oб экoнопuцecrcoЙ cвяlu Лaлa-
paссKuх egбepнuii c вeлu'сopцccкuлu.

13. BcлedcTвuе Toеo, чTo 
'|tIlвсI'|ue 

<g'сpauнcкuii> cлg-
эtсuт флаеoл, nod кoтopьtл веdeтcя ё|вuэreнue' cлedoвaлo бы
6ез9слoвнo вocnpеTuTь вce, цТo вblсTgnaeT nod нuл u,
наoбopoт, нe cTecняTь Toео, чтo ui|eт nod пaлopgсcкut
флаeoл. Heскoлькo лет нaзаd в Пoлтавe noявuлuсb (Лaлo-
pgccкue> Tpannы' gcTpоuoалucb .палopoccuticкue яp,оаp-
ku u т. n.; а oб <gкpаu'|c'сuх' Tpannaх' яp.gap|сaх, 

'с'|uж||ых,|oеатu|'ах, клg6ах tсuKTo нe еoвopuл. Пoслеdнеe вpeЛя ,|а
вceх aфuшaх u oOъявлeftuях лecT'|Eх rа3еT наlванue
<лaлopgccrcuii> тaленeflo cлoвo.п сgкpаuнcкuЙ>. Taкull
oбpaзoл в елaтaх .пecT1|oеo ||всeлеfluя cклаdываeтся
gбеcrdеiue, цTo g'сpаuнc'сoЛa dвuxeнuto 

'|uкTo 
нe npoTu.

вuтся.
14. Bcлedcтвue odнapgжuвIaеeoся в nocлedнee вpeня

сTpеlt|ленuя gкpauнцeв выitтu u3 эIсo'|o*uцеc'сo?o nodцuнe-
нuя lУ|ocrcвы Il oс||oвать cвoii тopеoвыЙ u бupэrceвaii цeнтp
в Kueвe xrелаTeлb'|o былo бы, чтaбы Мuнucтepcтвo фu-
нaнcoв велo нaцuo|toльtlgю noлt|T|Iкg фuнaнcoвg,o c цeлbК)
тшсpеnленuя зo Mocквo'o еe noлoжeнuя э|с,ot|o.пuчeсKoeo
цеttтpа u g'|uчTu)seнuя nonытo,с rc э|с'o'|oлuчec'сoлg cenapa-
Tu:'Jlу alсpаuнцев.

15. BcлeОсTвue aцacTuя евpeeв вo вcя|сoл вogбщe pe-
вoл'oцuoн'|oл dвuэreнuu, в To.п цucJ.e u в gкpаutсoфuльctсoл,
я noлaеаIo нeoбхoduлыл - вceх евpeeв, ne uлeющuх npа-
ва эrcuTeльсTва в ceлbc'сuх .пеcT||ocTях, выceляTь, нe coзda.
вtITь 

'|u'са'сuл 
o6pазoл, нoaых ЛeсTеце'с' вrc.п'oчаeлых в

чеpTg ocedлoстu, u вceЛu лepалu сodeЙcтвoвtlть 3eлcTвaл
u dpgеuл opеaнuтацuял в бopьбе c э'сo||oлuчеc'сut nopo-
6oщeнuел кpaя eopeЙcтвo.п.

16. Ilaлaeтся Л'|е, чтo былo бы noлeзнo gcтpoЙcтвo в
Kueвe вcepoccuiicкoeo нацuo'|Ilлbнoeo |gaeя, в 

'сoTopoЛбыла бы nocToя'|'|ая выcTaв|Ёа naлятt|utsoв nepвых вpe-
лен Pцccкoеo Гocу:dapcTвa, елaвныл o6pазoл вpeлeн Cв.
Bлaduпupа u Св. Ольeu.

17. l|ongcкoTь fla poтнblе doлэюнoстtl не cлеdgет лю-
deii, кoтopыe кoеda-лuбo, хoтя бьt u в oтdельнoл npoш-
лo'|' u'|елu conpu'сacaTелbcTвo к aKpauнc'сu.п cTpеI|ле-
l|uяt.

18. Д,oнotлц Bашeлg BыcoкonpевocхoduтельсTвg' чTo
dвuжeнue эTo cTo'|oвuTcя onaсным dля Poсcuu, u ol|o в
cлaцae dальнеЙшeеo paтвuTuя, а в ocoбeннocтu npu вotiне
с AвcтpueЙ, i|olсeT npuнеcTu нал нeлсiлo забoт, a ЛoэrсеT
быть' u Tяэtселых лuнgтn | .

II.ля пpидylшення yкpaiнськoгo pyxy, pyхy бaгатo.
мiльйoннoгo наpoдy дo свoбoди i piлнoТ мoви, Цаpський
pе)ким викop}lстoвyвав пеpшy свiтовy вiйнy. Уже нepез л.ва
днi пiсля пoчаткy вiйни бyлo заKpитo €динy yкpаiнськy
Щoденy гaзетy <Pада>, a наклад нaдpyкoвaних ч}lсел
<Cвiтла> й <Лiтеpaтypl{o-Hаyкoвoгo вiстникa> скoнфiс-
кoва}lo. 9 с iчня l9l5 p. пpипинеt|o вихiл yсix yкpaТнських
пepioдинних Bllдань.

Як тiльки poсiйськi вiйська зaЙнялtl Галиuинy, й Бyкo-
Bи}ly' пoЧалoся тoтальне }Il{щеltня всЬoгo yкpаТнськoгo.
7 веpeсня l9l4 p. rioскoвська пoлiцiя oпечатaла pе.
дакцiю <,Ц.iла> та iнrшиx yкpаТнськиx пpесoвих opганiв.
<.Ц.aлi пoчалася така бpyтальнa pyсифiкaцiя Галиниt|и,
Щo нaвiть Мiлюкoв У .II.yмi iflyсив нa3вати Це <свpoпей-
ським скaн.цалoм}..Ух<е за своiми нaмipами мoскoвський
pе)киIvr y Галининi зaсЛyжrrв нa цю нaзвy, тa кoЛи ,ll.oдати,
щo дo склaдy oкyпaшiйнoi aлмiнiстpaцi i  yвiйrшлн (як це ви-
зtIаBав сaм генеpaл.гyбepнатop Гaлинини гpaф Г. Бoб.
pинський) найгipшi елемеt{ти poсiйськoТ пoлiцiТ, тo ясtlo,
tцo y пpактицi <вoссoед,tнение) набpалo фopм насиль-
ствa над yкpalнськo-галицЬкt{м гpoмадяI{ствolt,t -.

Poсiйська oкyпauiйнa влад,а пoзакpивала всi yкpаТнськi
часoпllс}l (кpiм мoсквoфiльських)' yсi шкoли' yсi пoлi-
тичнi, кyльтypнi oсвiтнi та eкoнoмiчнi o.pгaнiзаuiТ й yста-
нoви. Учитeлiв пpинeвoлювaли BЧI{тtiся poсiйськoi мoви.
Hаказ генеpал-гyбеpнатopа вiд 30 веpесня l9l4 p.. забopo.
нив tlpo,llавати пo кIlи.гаPняx абo випoзичaти 3 бiблioтек
yкpaiнськi кtf l{)ккl{l Кoли ж це не дoпolltoглo, вийtшoв
iнший нaказ: yкpаiнськi к}t}r)кки кoнфiскyвати й ниЩити. l

I

I

i

I
i
I

I
,{

l Cекpетный дoнoс Пoлтaвскoгo гyбepнатopа Бoггoвyта Мияистpу
Bнyтpенних l lел.- Полтава.- l9l7.- с. l- l  |; lTак С. Пpотив yкpа-
инскoй нapolнoctlll l Pyсскoе прoшЛoе.- 1923._ N9 5.- с. l60;
3а вiльнv УкpаiнY.- l99l.- 25 квiт.

2 Д'пв.: igнiн. Оcun. lстopiя легioнy yкpaiнських сi.toвих стpiльцiв
l9l4-l9l8 / | Дзвiн.- l99l.- Ng l l .- С. |24.
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не буЛo ПoЩади tt i  шкiЛЬFlиМ ПiдpyЧника[4, Hi MoЛиToB.
HикаМ - yсе йшлo y вoгoнь,.

Укpаiнськy мoвy зaбоpoниЛи B)I{иBаTи в алмiнiстpаuiТ,
сyлi та взагалi y Bсiх гpoМаДсЬких opганiзаuiях.

Пpавoслав'я oГoЛoсиЛи t. lанiвнoю pелiг iсю. Чималo
укpаiнськиx yнiатських сBящеHикiв вивезли в глибинy Po-
сiТ або на Cибip, ПpисилаЮЧи ка iх вr iсuе poсi lhськиx <бa-
TЮшoк>>.

М<rска,r i  Масoвo 3aареtUтoвyвaлvl Й yкpаТнських сyс-
пi" ' lьнo.ку"rьTypнftx дiячiв, б iльtt l iсть яких B}iBoзили з Га.
J|ИчL1H|4. За митpoпoлитoшt Анлpесм Шептицькиrш заслаЛи
Tакиx yкpаТнських Дiячiв, Я"K o. Д.-p Бoцян, K- &laлицька,
л.p Бpитaн, диpекTop М. Заячкiвський' Ю. Бaлицький,
д-p B. oхримoвин, K'  ПанькiBсЬкий, пpoф. [.  Cвенцiцький,
д-p с. Федак, д.p Д{. Шyхевин, Пoсoл Т. Стapyх. Cвiдo.
мих укpаiнсЬкt-tх сеЛян бyквa"tьнO BалКаNr!{ BiдпpаBЛяЛи
y глибину /v loскoвiТ 2.

/v1. Pyлниuький y книзi  <Письменttикк зблизька>
зГадyBав пpo Те, Щo B oкyпoваHoMy poсiйськими вiйськами
Львoвi,  Iлapioн Cвснцjцький - диpектop НaшioнaЛЬнoгo
Мyзею i  Михайлo Павлик <<пoдyгvrаЛи пpo те, шo тpеба б
BI1Д'aBaTИ ГазеTy дЛя lvliсцевoгo tIасеЛення. oдначе oДpазy
вияв}iЛoсЬ, щo iх}ti ltoгЛяди tlеIIpI,tMl4pеl{нi. CвснцiцькнЙ
був т iе i  i lyМки, Щo яl i lцo цаpсЬка BЛада Hе дoзBoлIlтЬ
видaBати ГазеTи yкрatнськоЮ IuoBoIo, то хaй i i  замiнить
poсi  йська.

- A для Kогo'-  ска3аB Павлик,- ви намipенi впД,a-
ваTи га3еТу poсiйськoю мoвoю? ,Ц.ля наtших сёлян i  po.
бiтникiв, якi  Тi  не знають? I-[е, так би мoвити, нe пpaктичне
питаH}lя '  а пp}i}tципoве: Bу1 xoЧеТе' виxoдитЬ' пoгoДи.
тисЬ з цаpсЬкoЮ BладoЮ в тoМy, Щo yкpаiнсЬкa мoBа в
Галичинi -  це B},|Гадкa?> ".

M. Павлика бoлiла yкpаiнська наЦioнальна сПpаBа.
Biн не мiг змиpитися 3 TиM, шо й y pосiйських демoкpа.
тичHиx кoЛах ПиTаtI} lя пpo самoBизttаЧеtIHя УкpаТни не
спpиймалoся, BикЛикаЛo не лише здиByвання, а й запepе.
чeHня, навiть oбypення. Cyть нe Лише y тolvtу, lцo poсiйське
Гpoмадя}lсТво не бyлo oб'сктивнo пoiнфopмbва}lo пpo yк.
pаiнську iстopiю. <B oснt lв i  спpaви ле)I(aли й глибшi пpи-
Ч}.rни - пiд.свiд<-lма чи й свiдoMа yчас. jь poсiйськoгo гpo-
Mадяl lсТва B ч}i l{ах пpal}итеЛЬства сyПpoти УкpаТни,- Пи.

| 
Д,цмiн Осun [с ' t .opi l t  ' , t t . l i r l t tу yкраТнських с iйвих стpiльuiв l9 l4-
l9 l8// Д.звiн - l91)| .Ns l l  С. |24.

2 Taм н<е.- С l24
З PgОнuцькurt М [ lиt.t ,мcttt l r tкн : l6. l tизька - Львiв, l958.- с.  77.
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саB o. Лoтoцькнй.- Bх<e з ХVIII стoлiття poсiяrrи стаЛ}i
BBaх(атll Укpaiнy 3а чaстнlly opгaнiннo-сдинoi д.еp}I(аBи,
а з пoглядy куЛЬTypнo-нaцioнaльI{oгo _ зa Bapiaнт poсiй-
сЬкoi кyЛЬтypи. Cистема ypяд.oBнх pепpесiй та llагil{oк Bt{.
хoByr гpoмaдя}tствo B певI{oмy напpямi тa пpoсякa€ йoгo
пpaцю тI{ми )I( теI|дeнцiями й мeтo.ц.ами. Tвep.Цo зaсBо.
Твurи iдei rдHoстi сxiдl{oгo слoв'янствa та велиKoдеp.
;кaвнoi мiсii Poсii, poсiйськa iнтелiгенцiя вкopiня€ ту
офiuiaльнy iдеoлoгiю B l{аpoдl{i мaси) |.

Жopстoкo ttападаЛIl як poсiяни, тaк i зpoсiйщеtli ylt.
pаTнui lIа (€peтичнy>, як Boнн Bважали, .цyмкy .Il.. ,II.oн.
цoBa' щo' вЛaснe' (пo мepe poстa и yкpепЛeния yкpаиIl.
стBa пpeх(ний инлефеPентизtlt pyсскl{х либepалoв пepе.
хoдит B яBнyЮ вpaх<дебнoстЬ> z. Пoсiдаючи стаIloBище
деp)кавнoгo нapoдy y <зiбpaнiй} мeЧеDl i бaтoгoм iмпе.
piТ, poсiяни нe мo)|(yть нaлех(нo зpoзyмiти й oцiнити зна-
чеt{Ilя нацioнaльнoгo lиoмeнтy'цля нaцioнaльнo пpигнoб-
ленoi oсoби чи llаpoдy. I кoли 3 IIoдихoм свoбoди зaвoйo-
ванi, yтиснeнi iнopoлui пoдають свiй нaцioнальний pаxy.
нoк' yBaI(аIoчи' щo llастав час oплати' гpoluaдянствo
poсiйськe - мoскoвськe чи змoскoBщeIIe - виявляе цiл-
кoвнтe неpoзyмiння нaцioнaЛьнoi спpaви, пiдтpимyе най-
pеaкuiйнirui, нopнoсoтеннi iмпеpськi пiдвалини. Hинi цe
Bидllo нa пpикJlaдi х<opстoкoi бoйнi, якy Цинiннo poзB'я.
зaлa МoскBа нa землi гepoiчнoТ Чeчнi.

oсoбливий пiдхiд спoстеpiгаетЬся y ставленнi дo yк.
pаiнствa..Ц.oки yкpаiнський pyх с слабкoю тa пoлiтичнo не.
Bиннoю теui €ю,- йoгo визнають, нaвiть голyблять (o. Лo.
тoшький). Koли ж yкpaiнui opганiзoвyються як пoлiтичнa
i нацioнaльHа сиЛa' зooлoгiчний iнстинкт Bипиpa€ нaвеpx,
i poсiйськi tшoвiнiсти пpиpoдtl €  нaцioнaлЬI{e пpаг}IенHя yк.
pаiнцiв дo сBoбoди, незaле}l(нoстi нaзивaють (мaлoрoс.
сийскoй ерeсЬю, кoтopaя пoдpыBaет истopl{чeскиe yстoи
oтечества). Hайбiльrц oсвiченi тa тoлеpантнi poсiяни пpo-
пaгyвали <iдеал тoгo Bинаpoдoвлюючoгo симбioзy нaцio-
нaльHoгo, щo в pезyлЬтaтi давав нe мoскaлiв, не yкpаiнцiв,
а яKl,lхoсь нацioнaльних кaстpaтiв, в яких пpoте гopyвa.
ли б, poзyмi €тЬся, елемеt{ти нaцioнальнoстi мoскoвськoi> 3.
Ця iдея яскpaвo пpoстe)кy€тЬся y стaттi poсiйськoгo
пyблiшистa .(. t}lypетoвa сЭpoс, нapoд и пoлитикar, вмi.
щенiй y <Pyсскoй мЬIсли> 1916 p., i не бeз iдeoлoгiчнoТ
uiлеспpямoванoстi пepедpyкoванiй <Hoвым вpеlltеI{eI{>
y гpyлнi l99l p.
| ЛoтoцкuЙ o. Cтoрiнки миrryЛoгo.- Ч. 2.- Bаpruава, l933. (] 404
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<Hиктo f le .CoМH€Bflлoя l*икoгда, Чтo Maлopoссьl дoЛх(.
ны yЧитЬся в свoeй poДЕoй шKoле' нo 'p:азltoгЛасие 

,былo

в тoll{' кaкaя ш.кoЛa для ffirrх ФoдIraя'' :ИЛ}l' IIIHР'Е' чтo тaкФ
l|х poд.инa: .У'кpаина lили Р.oссия'P С кaкшп! ]ll3 дtsyx -.тт-их

истopическttх ]Ipедстa.вЛений ..цол>к}t0 сBя3ь'lаатЬся и х нa-
циo}lаЛЬнoе .нy'вствo? -;,Baпи'г,J.вав ,II.. Мy..pетoв i зaкл,и.
кав читачiB .з!Есy-ваnl{ Д.ftя .себе значеяня .цitOг.o ПиIa!l.
н я. - T вo p нeскoе з]ttачlgшиe ]i{а tlllo*t,ал.ьt{oстIl tа'.l(;п Юч aется
B paсЦ]иgeнff}l и oбопа',rцешn,fi.,I}lЧl{oсти .Челoвекa. Чepез на-
poднoстЬ че;!roвек вкJшоrЕiftgт в cвoе Я целый мщ нapoлшoй
жи3ни. Ho' включая }в сBoе Я 'ffiп.рeделеь|нoe 'g0дeРiк;аrlJlt'tе
свoeй наpo,.Ц.}loсти, чеJЛoBек fte.il!.саlrnjнI.Nt исклDrЕ}ет :l.t.3.с'Boеtгo
Я все oсlгалЬitloе. Еслш эгд gсilоp]ия .'[,loя, тo {Фсгалiь*1.ая ;нe
мoя. Если этв пpедal{иa шФ{n' тo oсгайЬныe н€ ilAoiв. lBoт пo.
Чerиy вoIlpoсtл oб yкpаишскоfi и pyс.скoй наPoдfftoстfr ,с3/ть
вoпpoсЬI" }.lс'KJrEoчаюЩие дpyг др га, I(то пpшзн.а€т },l.алo-
poссoB oсoбofi наpo,ц}|oстЬlo' тflu сa]мЫм oтPя'4.agт пrРи-
Hадле}t(floст,ь il{fl к наpo.ц,l'о'стl{ pxzсскoй. Kтo гoвоpит" чтo
наpoдl{ь.u язь[t(ol{ Малоpоссн,Il яEЛяется yкpaинскяfr
язЬlк'_ тoт oтPrшцаeт нациoнаllЬ$оr 3наЧeние для fi €r язЫ.
ка pyсскoго. Kтo гoвopllт: Ilащilоl{aлЬнaя лнтеpатуРа
Мaлopoссиli €стЬ литеpатyPа trа Jru(paиflскolr{ я3нl(€' тот
oтЬltllaет y l|алоРoссoв пpaвo счllтать Пyшкинa, Гoгoля,
.Ц.oстoевского и Толстoгo сBor.мш пнсателями; тoгда истo-
pия Bеликoй Pоссни не есть poдная истopия для i{аJio-
poссoв' Ilprданrrя шyжeстBа и саlIoOт8€P)Kе}lия' сoздаB.
шиx Beличайшее B 'мире гoсyдаpствo'- yх(е t{е poдl{Ьl€
.п.ля МaлopoссIlи IIprдания. B этoм oтpl{цателЬнolt{ мoменте
пpoтl,lBolroЛo)(ення laoегo oсталЬнo}ly кaк не свoеirlr _
не тoлЬкo сyщность flациoнальtlогo сoзflaшия' нo и кpl{-
теpий lUIя сyД,а над нt'.l.t> ..

oтх<е, кpитеpiсм нацioнальнoгo в yкpаiнцiв, за Д. мy.-
p €тoвим' пoвиll l lo стати самo3pечeння plдflol lстopl l '
кyлЬтypи, I!!oBи, свo € i неповтopнoi ментальнoстi. Hатo-
мiсть вoни пoвиннi спpийняти як сBo €, piлне - все мoс.
кoвсЬке. Лишe 3а таких уиoв ,Ц.. Мypстов випpавдoвy €
<гopдЬl}tю нациoнaльнoгo сo3нaния}. <кoгда я гoвopю:
я pyсскнй, тo теtl| самьIм я гosoрЮ: я не неileц. И есть тa.
кoмy paзpЬlвy ЧeлoBечестBа t{а чaсти oпpаBдaflие. Ибo
pyсский и нeмец oтличltьl B Bеtцаx глyбoкo цeннoст}Iых.

Укpаинствo нe Bыдepх(ивает тi!t{огo испь{та}lия. B Гали-
циll oнo былo вoзмo)кнo пoтol{y' чтo там сoзнаниe: я У'(Pa-
| Мgpeтoв.Д Эpoс, нарoд и пoЛитика // Hoвre вpеIt'я.- l99l.- N9 50.-

иI|ец' пpoтllвoпoлaгaлo егo IIeмцy' вeнгpy и пoлякy. B Poс.
сии e}ry нyжнo Bыдеp)I(aть пpoтивoпoлo)кeниe pyсскoity'
ибo пpoтивoпoлo)I(еtll{e (великopyсскoмy> eстЬ этнoгPа.
финeскoe, а нe кyльтypнoе, тo есть не нациoнaльнoе. B
такoм пpoт}rвoпoлoх(еItии всякий ilraлopoсс дoЛх(eн бyлeт
oткa3aтЬся, кaк не oт сBoeгo, oт сaмoгo цеHtloгo свoегo. A
то' чтo oстaeтся y l|егo свoегo, этo _ )кaлкие oбpывы, не
.ц,аЮщt{е llllчегo цельtloгo> 

l.

Як бauимo, .Ц.. }typетoв пpoдoвжyваB BтoвкмачyBати y
свИoмiсть yкpаТнцiв i poсiян, щo BoHи бyли o.u.ним наpo-
дoм. B yкpaiнЦiв, мoвляв, нeмaе нiчoгo сBoгo' ixнiм е тe
сaме, щo мaють poсiяни, а етнoгpaфiяне yкpaiнськe €
ЛиIше частиllкoю вeликopoсiйськoгo. Cклaд.нiсть в3a€мин
poсiян i yкpaiнuiв, IIa дyluкy {. }lypетoвa' пoлягаl лишe
в тoliy' щo (пpи oтсyтствии цeHнoгo дyхoвнo-кyлЬтypнoгo

. paзл}lчия с oстаJIЬItoй Poссиeй llалopoссия гoвopила нa
сBoем itестlloм языке, кoтopый пpи дpyгих истopичeскиx
д.анньIх rroг бн paзвитЬся B кyльтypный язнк. (Мoскoв-
ський iмпepський pе}t(иlti' як видlto. 3 навeдe}Iих в}rщe дo.
кyментiв, стBopIoBaB такi iстopиннi yмoви, щoб пoвнiстю
нацioнальнo знеoсoбити yкpaiнський нapoл._ B.JI.|.
.Ц.oлx<нo ли тепeрЬ дoBеplшaть этoт пpoцeсс paзBития
или так l{ oстаться lgалopyсскoriy я3ьlкy п{eстным я3ыкolt{'
кoтopый сo Bpeмeнем сIdльнo пpиблизится к дpyгим breст.
IrЬIм гoвopам Poссии, бyлeт не paзвивaться' a нeйтpализo.
ваться? Рaзpешая этoт вoпpo.с oткpoBеtltto oт дpyгt{х, кo-
tlечнo, пoддаеlllься oбшемy всем жиBIIIим в JVlaлopoссии
чyвствy: oтЧeгo бы и не pазBrrвaтЬся, этoй милoй, гиб-
кoй и живoй нoве? Ho двa кyльтypньIх язьlка для oдIloгo
кyльтyptloгo пpoцeсса - вeщЬ немысJIимaя. И нaДo иi,Iеть
}|yx(ествo скa3aть: pa3личие язьIкoв ведeт к pa3pьlBy
кyлЬтypньlx пpoцессoB... Пoкa не бнлo ltациoHальIlьlх
кyльTyP, им rdoг быть тoлькo лaтинский. Tепepь им мoгyт
быть язнки tlациollальIlьlе' I|o тoлЬкo те, за Koтopьlми
стoят вeликие кyлЬтypы. Hациoнaлизм дoл)|(eн быть вeли-
киiit или егo вoвсе l{е дoлx(tlo быть>..

Hа вiдмiнy вiд нинirцнiх дoнецьких <бopuiв> 3а двo.
мoвнiсть в Укpаiнi, якi таким нiбитo гyмaнiстиut{Ilм спo-
сoбoм пpикpивають пpoiмпеpськo.кo}ryнiсти.lнy спpя}ro-
вaнiсть свoеi дiяльнoстi на (rcтатoчtlе 3нищeння yкpаiн-
ськoi мoви на спoкoнвiннiй yкpаiнськiй землi, [. Мypетoв
вiлвepтo заявив, щo великий poсiйський нацioналiзм
, 

Цуp"'ou.4. Эрoс, нapoд и пoлитика // Нoвoe вpемя.- l99l.- N-ь 50.-
с.4l .

2 Tам л<е.- C. 42.
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мa€ )|(нтн' yтBеpДкyвaтI{сь' a yкpaiнськПx llацiollaльнI{x
пpaгнеllь <вoBсе tlе дoll)l(нo бнть>. A дaлi бiльrцe без-
сopoмнo стBepд)кyBaB: <Hи pyсскoгo rr3 riaлopyсскoгo,
tltl мaлopyсскoгo tlз pyсскoгo искJtючItтЬ нель3я. Пo-
пpoбyйте сДeлать этo с Гoгoлeг.r, на тplr нeтвepти oбя.
заItl{ьlм свoиtl тBopчестBorr pyсскoй лI{теpaтyре и pyсской
.Ц.yxoвнoй кyЛьтypе' lto BнeсЦIиi'I п тllпllчIlьIе чеpтн xoxлат-
скoй свoеfi пp}iрoдьt>.

ПoсилaючисЬ tlа tl. Гoгo.llя, .Д,. IЦypетoв пpoдoB)кIlB
експлyaтацiю далекoi вiд, oб'ективнoстi пoltiтичнoi сxe.
ми пpo щaсJltiве yкpaiнськo-poсifiське €дrrання. Biн' як i
чПмaлo poсiйських дoслiдникiв, не спpoбyвав oбгpyнтy.
вaти сoцiальнi i псиxoдoгiчнi мотивll вибopy poсiйськоТ
мoви. HaвiтЬ l{е згaдaв пpo ПpПчиIlи твopнoi кpизи генi-
aЛьногo yкpaiнця, a лицtе вказаB на Гoгoля, як нa взipeЦь
лля yкpaiнськl{х писЬменннкiв, якi пoвиннi йтн зa ним,
пpацюBати N|я poзвIrткy poсiйс!кoi- t(yдЬтypи. .Qгogv-нiлo, voмy цi питaння oбминyв .II.. ivlypетoв, бo М. Гo.
гoJrЬ свo€ю дiяльнiстю змiцнював <oбtЦеpyсскиfi язык> -
гоJroBне знapяд,ц.я pyспфiкаuiТ piднoгo liаpoдy, йoгo лy.
xoBнoгo зIlекpoBJlеltня. Hа дyliкy €. Малaнюкa, lЦ. Гoгoль
llалеI(aв дo iдeoлoгiв <малорoсiйстBa> - yкpаiнськoгo
пoдiтпчнoгo конфpмiзмy. Cyвоpнй пpисул Btlltеcпll ivl. Гo-
гo.пю I. Hенyй-Лeвицький, I. Фpанкo, У. Cамнyк, бo йoгo
впбip ним би не lttoтllвyваBся - HеriflIIyче нeсе нa сoбi
тaBpo мopaлЬfioГo пеpестyпy' spaди.

PoзлyмyюнИ нaД пpIlчиIIaми втечi Гoгoля вiд нaцio.
нальнoi самoiдентифiкauii, I. Франкo зBеpнyв нaса}l-
пеpед yBагy на мoвниfr аспект: <Biзьнiть дJtя пpикJIадy
двoх генiaльних УкpаiнЦiв - Гoгoля i lllевчeнка. Як без-
мipнo кopиснiйrшi булп oбcтaBI{Irи, сеpeд яких писaв Гo-
гoлЬ y пopiвнянню дo т}tx, сеpед яких пpoйшrлo бypлаЦьке
та IlеBoльIIицьке жит€ Шев.lенкa! A в Тx лyxoвiй дiяль-
ностi щo бачимo? У Гoгoля пpyлккй хiд на недoсях<нi висо.
Чини apти3}ty' та Ilа тllx Bнсoчинaх заBopoт гoлoBи, вl{yт-
pitшнс poздBo€н€, нopнi сyмнiвн i yпалoк y пебpi мiсти.
цн3}ry; a y Шeв.lенка piвнy, ясIIy дopoгу все в гopy тa B
гopy, Bсе на висцri, свiтлiйшi вIlсoЧllllи' дo TакIlx гapмo-
нiйниx aкopлiв гyманнoi евaнге;li[, як <.lUlаpiя>. Якi бyли
пpичиIlи такoгo кiнця Гoгo.lIевoi кap'rpп, pilкнi pix<нo
IloflснюютЬ, та Bсе таки сеpед тl{x пpичиIr вахкне мiсце
заf,иас вi.Цнyх<енс генiальнoгo Укpаiнuя вiд piднoТ мo-
внr.. .  I

i Фpанкo 1. l[вoязи.llliсть i дво.ли.lнictь // Лiтеpaтyprro-наyкoвий вiс-г-
нпк'__ 1905.-_ Т. 30. (] 233.

Iстopиuна }tеспpаведЛивiсть, }rасиЛьсTBo, щo йoго
вl{явЛя€ oдиti нapoд Щoдo IHll loгo' вl{кЛЮча€ l{o}l(Ли-
вiсть гаpмонiзацi i  стoсyнкiв мiх< ними. Pосiйський iмпеp-
ський pе)киilt дoвollиB дo Toгo, щo пpаB.цoю чи tIепpаB-
дoЮ llушJa yкpа|нсЬка' сТaBшJи наlloчаткy <дBo€/lyшlloЮ>'
вpештi oд,нoдуЦIlto пеpехoд.PtЛa на гpyнT нyrкoi нацioна'rь-
нoстi. o. Лoтоцький сtIpаBедЛиBo пi.п.кpеслюBав: <Цаp-
ський режим, Щo BиТраBЛЮBаB iз x<иття yкpаТнськi  еле.
tt,tеtlти,- то бpyта'rьнoЮ силoro, тo сиЛoю злoбyтoю пpи
значнiй yнастi yкpаТнських- pyк кyлЬт.ypи, приBoдиB д.o
IlеpетBopеttня ttацlot|аЛЬtlol псиxoлoгll ' дo тpаHсФop-
мацi i  нацioнальноi iстoти, аж вpeштi t lасTупaЛo свi ,цoме
самoви3начення yкpаТнськоТ iндивiдyальнoстi  _ як мoс.
кoвськоi ,  п iл мapкoю <pусскoсТи>. l  це не т iльки бyлo са-
миtr{ )|(итт €Bим фактoм, але факт тoй знаходив для себе й
саMoвипpавдаHня i j tеoлoгiчне та yгpyHтoBаHi засади 3
бoкy oтих нацioнальниx пеpевеpтнiв - IIеpекol{аниx ч|,|
}|есBlдol l lиx.

Taкi явища дy)кe боляче били пo yкpаiнськiй нацiТ,
бo вoни ниlцили псI{хoЛoгiчHi пiдстави в l\,tасaх тоТ нацiТ та
ОдpиBаЛIr oд неТ найздiбнirшi iТ елемеl{Tи, Щo, замiсть
тBoPити на свoйoмy наЦiоналЬнo[|y гpyнтi, пеpенoсt{ли
свoю дyxoвнy й матеpiальнy твopнiсть на гpy}|т нyжий,
тt lм зменшryюvи yкpаiнське нацioналЬне Hа/I.бання> ,.

oтх<е, я*бн шляхoм .iЦ. Гoгoля пirцла вся твopuа елiта
Укpaiни, укpаiнська мoва бyла б <де фактo> зBедеtIа }tа
piвень .п'iалекту' а нацiя - пoзбавленa гoлoBl{oi кoнсoлi-
лyюuoi сиЛll - 3агалЬ}roнаpолнoi лiтеpатуpнoi мoви,
}rе 3мoгла б пpoтистoяти зaгpoзi тoтальнoгo DroBнo-кyлЬ-
тv р Hoгo tloгЛllt|а н}Iя l[r,t пеpс ьKи м lt'|oлoхoм.
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(.." тoи IUryPy€. Тoи Py.иH.y€.".}

ГIадiнля ца,pськогo pе)I(иl[|y B л,Ioгol!t} l.9t7 р спpиялo
бypxливoмy poзгopтaнню нацjoналЬнoГo: p$'х} в; УкpаТнi.
Ствoрlовал.ися' реальнi сoщiаJlfritlо,-пoл.iтичлi мод<ливoстi
фyн,кuioнyва.ння' yкpаiнськoi- fi!оBи, poeBиткy oсгiти, кyлЬ.
тypк. У квiпн.i L9:[7 p. poсiйськи'й Tимчасoвяй Уpял ви.
.Д.aB p.oзпoряд'*tеflfilя пpо шкoлli в УкpаТнi. У пoчаткoвих
Ifl:l]кoл,ах Дo:t,вo.ляJIoсЯ' H?B;ЧjiltШl{я. yKpаlн.сЬкoЮ tltЮвoЮ' a
poсiйська aTa'вfuлa oбoвi.язuкшвилl пpeДметoм 3 дpyгoгo
кЛaсy. 

-B 
y*итeльськиx семi'нapiяx. завoдилися кypси yкpa-

Тнськoi мoви, лiтеpатypи, i .стopi i  й гeoгpaфi i .  У вищиx
lшкoJlаx зaсHo.ByBаЛися , кафелpи yкpаiнськoТ мoви, лiте-
ратypи' Iстop, l , l  l  п.pаBа . .

oднiсю 3 пep.lши х-ластi вoк в. ца pи}t i yкpаiнсъкогo нoвjт.
ньoгo ш"кiлЬ}nИЦ-гBfl б.yла лoпoвiдь К. Г. Cтeцен.ка на з'iз.
дi вчителiв наpoд}lиx шкiл ЯмпiльCькoгo пoв.iтy на Пoдiл-
лi  25 квiтня l9 ' l  7 p. CпиpаючисЬ нa бaгaтиЙ педaгoгiч.
ний дoсвiд Coфii Pусo,вoi, K. Г. CтецеHкo y свoiй дoпo-
вiдi  звеpнyв yвагy на oснoвнi пpиt lципи тa напpяt\ lи oс-
вiтньо.il p.oбoтш в тoд.iшнiх y'Ilfoвах, якi не втpатиЛи актy-
альностi й тетrt.p. <[-[aцioнальJllа tltKoЛ? на BкpаТнi - ше
Пеpшe BCЬoгo' тoil4y, Щo тoй тiльки ttаpoд мo>ке бyти силь.
ний дyxoм, y якoгo с нацioнальна piлна ш,кoЛa; тaкoп{y
наpoлoвi не стpашнi бyлyть нi  yти-скц нi  в iД.сyтнiст! пo.
лiтичнoi цiл 'oстi ,_ нaгoлoшyваB K. Г. Cтеценкo. 3веp.
ТаЮчPfсЬ .цФ вчштелiв, вiн прлов>|(уBaв,- i oт нa Baс, Ha
Baшy дoJтto ви'падa € класти пеpшi цеглиЕи. фyндаментy
в бyлiвлi .-  великoТ Bаги сПpaBи - наЦio,шaльнoТ yкpa.
iнськoТ шкoли, a pа3oм 

-3 тиIvr,  чеpе3 lxкoлy, й нашioнaлi.
зaцiю наll loгo, лy>кe oбмoскoвле}toгo, нapoдy... Як же
ше зpoбити? oдним iз пpинЦипiв пеДагoгiннoТ н4yки е
пpинцип вltхoBання ДI|TI|H|а на oснoвi пpoбyлх<ення хy.
.Il,o)I(HЬoгo пoчyття, бaчeння кpаси як вjч.ноТ пpавди> ,"

, 2]ив.: IIIевeльoв Ю. Укpаiнська мoва в пeршiй пoлoвинi дваДцятoiо
^ стoлirтя (1900-l94l). Cтан i статyс'- Cyнaснiсть' 1987.- с. 9l., Cтецeнкo K. Укpаiнська пiсня в нapoднiй lлкoлi / / Укpaiна.- 1989.--

N-ь 3,*.- с. 6,-.7.
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K. Г, Cтецеttкo зaкJII,lKав Чeрпати кpaсy для poзвит.
кv дiтeй з великoi скаpбннui нapoднoT твopuoстi: <Tyт
знaйдемo й висoкoаpтистичI{е хyдo)кн€ слoвo нaшoгo ве-
ликoгo нapoдy yкpаiнськoгo; тyт знайдeмo й класиннy
гаpмoнiю лiнiй нa yкpaiнськoмy opнаментi; тyт знайдe-
мo i невмиpyщy кpасy нашoi piлнoi i нyлoвoi пiснi, нa-
poлнoi yкpaiнськoТ твopнoстi; нa ii дytt{ах та пiснях пo-
виннi tlеplll yсЬoгo виxoвaтн сeбе yнителi yкpaiнськoi
lцкoли' збipники uei наpoднoТ твopнoстi пoвиннi бyти y
них пiд pyKaiilи, щoб на ix вiчнo пpекpаснiй кpaсi булy-
Baти вl{хoвання yкpаitlських дiтей...

oдним з нaйпoпyляpнiшиx i дoстyпних видiв мистец-
тва тpeба вBaжати спiвt,I, i вoнl.l пoвиннi стaти мoгyтнiм
знаpяддям дJlя виxoваIrня llаpoдy tlеpез шlкoли як y rio-
paльнott{y, тaк i в нацioнaльнoмy лyсi. Пiсня нaшoгo I{a.
poдy _ ше iстopiя йoгo, багaтствo дyxoвне йoгo, це - гop-
дiсть йoгo, щo пpизHають й .ryжi люди. I oт нa чoмy - Hа
пiсняx йoгo, ми пoвиннi вoскpeшати нaцioнальний .Цyх на'
poдy, нaцioнaльнe самoпiзнання. Cилa нapoднoi пiснi
щe й в тoмy, щo Boнa мo)t(е пoBеpнyти дo нaс тиx, щo
Bтpaтилtl свoю нацioнальнiсть. I тoмy, пoвтopюri{o, пiсi
ня yкpаiнськa мае пpaвo бyти oдним з мoгyтнiх i пep-
шrих фактopiв наuioналЬ}Ioгo вiдpoдх<eння fi виxoвання
нaшoгo нapoдy' щo Bt{стaвля€ться тепеp' як лoзyнг сy.
часIloгo tt{oп{eнтy. Hам тpеба нацioнaлiзyBaти ilаtll ttа-
poд, сai{-иx сeбе, бo uoлoвiк, який iснyс пoзa мeх(аIliи
нaцioнальнoi стихii, €  мapa. Hapo.п., щo tIе мислить себе
}I(ивим члеtloм в сiм'i люднoстi, не нaцiя. Без наpoднo-
гo xapaктePУ, бeз. нaцioнальнoгo oбличчя, i всякa .Ц.еp.
)кавa не е :кивий opгaнiзм, a - меxaнiчниЙ вepстат>..

oднaк спpoтrtв poзвиткoвi yкpaiнськoi шrкoли й кyль.

зpа.Ц.никiв, гypткa iнтелiгeнцii.. 
C. Пастеpнaк кopoткo oписaB, як пpoти yкpаiнськoi

шкoЛи вllстyпaли oбopoнцi <oбщеpyсскoгo я3ьlка) нa нa-
pа.п.i внителiв Киiвськиx Bицlих i пoчaткoвtlх шкiл l2 тpав-
iя l9l7 p.: <У вiльнiй Poсii пoвинна бyти й вiльна шкoла'
a тoмy пpo yкpаiнiзaцiю шкoлlt не мo)I(е бyти й мoви, бo

I Cтецeнкa /(. Укpаiнська пiсttя в наpoлнiй t l lкoл\ l l  Укpаiна.- l989.-
N9 34.- с. 7.

цe * насильствo' Hе мoх<нa дiтeй пpимyшyватIr вчIlтl{ся
на (инopoдчeскoй> для tlиx yкpaiнськiй мoвi. Hемaе нi-
якoгo yкpаiнськoгo llapoдy' бo якийсь yчитель пiшкн пpo-
йшoв Укpаiнy й Beликopoсiю i нe знaйrцoв eтнoгpaфiннoi
межi> (.Ц,зюбeнкo). <B yкpaiнцiв немае нi лiтepaтypи, нi
iстopii, l,toва Bl|га.ц.аtIа, aбo мaс кiлькa rкаpгoнiв. Haвчaння
нa yкpаiнськifi мoвi нe тiльки нe пoтpiбнe, a й нaвiть tuкi.ц-
ливе, бo <pyсская кyльтypa> да€ людиlli бiльtше, нilк yк-
pаIнськa, <pyсская кyлЬтypa> пyсTlrлa глибoке кopiння в
yкpaТнський гpyнт> (Poманенкo) ..

.Д.аючи вiдсiч пpoмoBцям, .ty.п.epнaЦькi аPгyмeнт}r
як}lx lioжнa' на жaJIЬ' нepiдкo пoчyти й сьoгoднi,
opгaнiзaтop Hapади вчителiв B. H. Hayмeнкo' зoкpeмa, скa-
зaв: <Ha Укpaiнi якoсЬ дивllo гoBopити пpo пplrli{усoвy
yкpaiнiзашiю. 250 poкiв пpoвoдилaся пpи}ryсoBo pусифi-
кaцiя, й тeпep тpeбa лишIe пoвеpllyтllся дo сBoгo' piднoгo.
,Цавнiше пoлякIl' а oстaннi 250 poкiв poсiяни, пpищelшю-
Baли нaшoмy наpoдoвi тy лyмкУ, Щo тiлькн пoлЬськoю
абo poсiйськolo мoBoю людинa мorкe здoбyти зtlаl|tlя тa
статIl людllною кyльтypltoю' i пpoвoдитп пiсля циx псIl-
хoлoгiчних eкспepиIr{еIrTiв плебiсцит - pизItкoвaнo> 2.

Bсyпеpен мopaлЬнo.пспxoлoгivнoмy тискoвi, piзним
вигaдкaм' нaкJtепaм' бpеxнi, iнсинyaшiям, якi нapo.Ц.xкy-
Baлись в aнтиyкpaiнськиx кoлаx' i якi зa Bсякy цiнy xoтiли
збеpегти свoе панiвне стaнoBltще нa yкpаiнськiй зeмлi,
нaцioнальнa oсвiтa poзBивaлась.9 лппня l9l7 p. Генеpaль-
ний Ceкpeтapiaт oсвiти Укpaiнськoi Hаpoлнoi Pеспyблiки
BидaB дerutapaцiю' де' зoкpeмa, вiдзнaчaлoсЬ:

<B cnpaвi нapoОнoi ocвiтu CeкpетopiaT xoe нa лeтi ьa.
caлnepeО з,edн,aтu в cвoiх pg'сaх вce 

'сepgвaння 
taкiль-

нoю ocaiтo'o, a влаcнe: Оoеляd зa nepeвede'{'uял 
'|o 

лicцях
gtсpoiнiзaцii ul,сoлu, opеaнiзaцii вuОaшя niОpуlнuкia,
вiОшgкaння i npuеoтgванtaя уuuтeлiв Оля шкi"tl та no*iч в
зеgpтgвoннi iх g npoфecioнaльнi .ToвopucTвa. B ,cnpaвi
noзаtцrtлbнoi ocвiтu CercpeтapioT tаr нa лeтi dorюлoеg
KgльTgp'|ut ToваpucTвaл. Ilля эdidcнeння cвoiх зoвdoнь g
tцкiльнid cnpавi CeкpeтаpiaT tae noddaтu npo cTвopeння
B cegкpвi нc ьtсoi IЦ кiль ttoi P od u, я'сo t|oc uTu'пе тe p uтopiaль -
нull хapаrcтep, a 3apo3 Лаe сKopucTaTucя icнgtouuп opеа-
нoл влаlti, я'с oT шкiльнi oapgeu, aбo epoпaОянcькu.uu

' Itит. зa:.-П.ac.T!Pну C. Iз iстopii o-свiтньoгo рyхy Irа Укpаiнi за часи
" 

pевoЛloцiт l9l7_l9l9 p.- l920.- с. 25'. tам >ке-- C. 26.
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iнcтuтgцiялu, 3 яKu.||u Эав'м$e aвпi тicнitлi cTocgt|'сu.
IIля пocтiiit|olo 3o'я3кg o лteцял.ш Cе*pаapiлT л:oc |t{I
мeтi завеcтu cвoiх cnецiaльnшх кoмieoptв tю,нвpoОнid oc-
вiтi> |.

,II.pyгий Bсеyкpaiнський. yвитeльський з'iзд, який. вiд-
бyвся l0-12 сepпHя 19l7 p., yxBaлив дiлoвi pезoлю-
цii стoсoвнo poзвI{тl(y нацioкaльнoi oсвiти. Cтавилaсь ви'
мoга yкpaiнiзацii пoчaткoвих tшкiл з l веpесня l9l7 p.
3'iзд зах<адaв, щoб бyли opганiзoванi лiтнi кypси, дe б
yuителi гiмнaзiй FoтyвaЛися дo llepехoдy в майбyтI{Ьolt{y
нa викJraдання yкpaiнськoю ltfoвolo. .Щo oсепi [!,17. p. 6'улo
вiдкpитo 53 yкpaiнськi гiмнaзiТ. 3aгaльнe чисJIo гiмнaзiй
нa Укpaiнi дoxoдилo дo 800, шa кiнець.l9l8 p. Тх сталo
828. y poсiйських гiмназiяx зaпpФEa.щжeнo кypс}r yкpаiн..
ськoi мoви, лiтepатypи, iстоpiТ й геoгpaфii. 3а видaння
пrкiльниx пiдpyнникiв B3ялoся пpивaтI{e <Toваpиствo
rцкiльнoi oсвiти>, 3aснoванe в бepезнi |9\7 p. .Ц.ля oсвiт-
ньoi poбoти сepeд. дopoсJlих ствopеI|o гyстy меpe)кy ..Пpo:
свiт>, lцo мaли свoi бiблioтeчки' BIIaшIтoвyBали лекцii,.
Boднoчaс ствopювaлись ytt.toBи длE poзBиткy l{oв' кyлЬ.
тyp yсiх нapoдiв, якi х<или нa yкpaiнськiй землi.

Укpaiнськa oсвiтня пoлiтикa бyлa вивaжeнa i гyмa-
нiстична, opганiзашiя цlкiльництва вiдбyвалaся без пo.
спixy, пoмipкoвaнo, з ypaxyBaнням oсoбливoстей 'raсy.
5 х<oвтня l9l7 p. вiдкpитo y Kиевi Укpaiнський Hаpoл-
ний Унiвepситет; 7 лшстoпа.цa тoгo )к poкy пoчaлa пpa.
цювaти Aкадeмiя Мистeцтв. 6 х<oвтня l9l8 p. Hapол-
ний Унiвepситeт пеpетвopеllo в Укpaiнський .(еpжaвний
Унiвepситeт. Toгo )I( дня тoвapиствo <Пpoсвiта> Biд.
кpилo y Пoлтавi iстopико-фiлoлoгiнний фaкультет.
22 жoвтIIя l9l8 p' вiдбyлoся вiдкpиття Укpaiнськoгo
.Ц.еpжaвнoгo Унiвepситeтy в Kaм'яilцi-ПoдiльськoIt{y;
14 листoпа,ц.a l9l8 p. y Kиевi - Укpaiнськoi Aкадемii
Hаyк.

У сiчнi l9l9 p. .[иpектopiя Bидaла зaкoн пpo Деp)каBнy
yкpаiнськy ll.toвy в Укpaiнськiй Hаpoлнiй Peспyблiцi та
пpo oбoв'я3кoBе 3аведенl{я yкpaiнськoi мoви y внyтpiru-
нЬoмy дiлoвoдствi Укpаiнськoi Aкадемii Hayк. У цей чaс
Мiнiстp oсвiти пpoфeсop l. oгiенкo затBеpдив для шкiль-
нoгo в)l(иткy в yсiй Укpаiнi нaйгoлoвнitшi пpавилa yкpаiн-

l 
Цит. за: Brlськoвuч 1-. Емський yказ i бopoтьбa за укpаТнськy trlкoлy.-
Мюнxeн. l976.- с.  l  l .

2 .[t'ив.: Шевельoв Ю. УкpаТllська мoBа в пеprliй пoлoвинi два,ццятoгo
стoлiття (1900- l94l) .  Cтан i  статyс.- C 9l .

ськoгo пpaвoписy, виpoблeнi спецiaльнoю кoмiсiею з ви.
Датних yЧerrиx i пeдагoгiв. .Ц.иpектopiя aсигнyвaлa нa пo.
чатoк видaвничoi спpaви 30 мiльйoнiв щб., a тaкoж yтBo.
pилa oсoбливе Мiнiстеpствo пpеси i пpoпагaндIt, щo малo
3аBдaнням дoпolt{агатl,l poзвиткoвi yкpaiнськoi нaцioналь-
нoi лiтеpaтypнoi твopнoстi та пoшиpенню лiтеpaтypнoi
пpoлyкui i , .-У l9l7 p. y)кe Bиxoдилo 63 пepioли.ч: l i  ви.
дaння yкpaТнськoю мoвoю тa Bипyщенo y свiт 747 Haзs
кни)l(oк yкpаiнськoю мoBoю, 452- poсiйськoю, |74-
itltцими lt,toвами; pазoм - l373 нa3Bи кни)|(oк. Чеpeз
piк нитаui oтpимaли 83 пepioдичнi ви.цaння yкpaiнськoю
мoвoю. l084 назви кIlи)l(oк yкpaiнськoю, 386 - poсiйськoю,
56 - iншими It{oBами: BсЬoгo y l9l8 p. вийшлo l526 назв
кних(oк 2.

Hoвa yкpаitlсЬкa шкoлa бyлyвaлася нa такIlх пpиIlци.
паx: нaцioнальний (викла,Цання Piднoю i'toBoЮ' запpoвад-
)|(еHIIя yкpaiнoзнавяих пpелметiв); сoцiaльний (сдина
шкoлa для всix Bepств нapoлy); вихoвний (не тiльки
Bчити, a й вихoвyвaти в нацioнальнoмy лyсi); дiяльний
(в Укpaiнi пoвиt{на бyти тpyлoвa шкoла). oднак змaгання
yкpaiнuiв на oсвiтнiй нивi, як i взaгaлi нa ЦIляxy дepжaвo.
Tвopеtlllя' пepеpвaлa кpивaва oкyпaЦiя УкpаТни бiльtшo.
вt{цькoю Poсiею. Пеpша oкyпaЦiя тpиBaлa вiд сiчня дo
беpeзня-квiтня l9l8 p. Bизнавtши нa слoвax IJ.ентpaль-
нy Paлy 3aкoннllм ypядoм Укpaiни (нe зpoбити цЬoгo l|е
Bипaдалo, oскiльки сyпepечилo б пpoгoлoшеним бiльtцo-
BикaIuи пpиI{ципaм сaIvtoвl,t3начеtll|я нaшiй), Рa.Ц.нapкoм
Poсii не збиpaвся вiдпyскати на Boлю yкpaiнський нa-
poл. У Пeтpoгpалi i Мoсквi лoбpе poзyмiли, Щo Укpаiнa,
Bt{звoлe}Ia з.пiд азiйськo-poсiйськoгo пaнyвання i пoстaв-
лeнa в yмoBи пoлiтичнoi i екoнoмiчнoi сaмoстiйнoстi,
стала би пеpшopядIroю деpжaBoю €вpoпи. Paд.наpкoм
Poсii пpагнyв бyль-шo збepeгти Укpaiнy в статyсi iмпеp-
ськoi кoлoнii, тoмy виlltyкyвав всiлякi пpивoдIr дЛя кoн-
флiктiв, якi мoх<на би бyлo виKopI{статI| N|я oбгpyнтyвaн-
ня нiбитo oб'сктивнoi нeoбхiднoстi вiйни з <бypх<yaзнoю
I{eнтpальнoю Paдoю зa свiтoвy пpoлетapсЬкy спpавy>.

Cyть фapисeйськoi бiльшroвицькoi пoлiтикя Poсii
щoдo Укpaiни не Bдaлoся пpихoвaти Ленiнoвi y пiдгoтoв-
лeнoмy ним <Мaнiфeстi лo yкpаiнськoгo llаpoдy 3 yлЬти.
матиBними вимoгами дo Укpaiнськoi Pади>. Pалнap-
кoм PPФCP нa сЛoвaх ви3навaв <Hapoднy Укpaiнськy Pес.

l ,{[ив.: Ciponoлкo С. lстopiя oсвiти на Укpаiнi.- с. 160.
2 Bаськoвuц Л. Емський yказ i боpoтьбa за yкpaiнськy rшкoлy.- С. 14
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пyб,riкy' тТ ПpаBo 3oBсitt i l  вiДокремltтltся вiд PoсiТ абtl
Bстvпатt l  в loгoвip з Рoсiйською респyблiкoю пpo феrе-
ратt iвнi  i  томv подiбнi взaсмoвiднoсl lH}t мi lк нttмlt .

Bсс '  u lо сТoсy €тЬся нaцioHа'. lЬHl lх пpав i  нацioнaльноi
}|езаJе;'I( Hoстi у кpа i нськoгo нa po.цy, l l t  l l ,  Pада на ptl.Цнtl.ч Ko.
rt iсаpiв, Br lзI{a €Ь,to заpа3 rке, без oбмехtень i  безyмoвнo>> ..

[Jlr, lнoчас во;кдi pевoлюшii .ц,}lкТyЮТЬ [ентpа,.tьнiй Pадi
свr l i  B l l} loгr l  {нoтltp lI  пунктlt)  -  в категopиннiй фоpмi '
:]а;+(а.1aBl l t l r  в iдпoвiдi  не пiзнiшrе як ЧеPе3 48 гoдr iн, iнак.
ruе вiйна.

Цt lм iмпepським амбiцiям Генеpальнt lй Cекpетаpiат
l lp()Tl lсТаBlla Bl l loтtlBoBанy t loТу' B якlи' 30кpеN.rа' I l}lсaB:
.<Hе нo;кна oдHoчас}lo в}lзнаBаТ1l пpавo нa саUtoBl l3HаЧен.
|lя а)к :o вi,r.oкремJенttя i в тoй )I{е Час гpубo посягатtt ttа
t lе пpавo нав'язyваHt|яlt{ свoix фopм пoлiт l tчнoгo yсТ-
pt lю.. .>,.  Та цi  l roг iчнi  кoнтpаpгуtuе}tт}| не бpалl lся д.o yBaгl l '
а J.o}.tагаttHя I{ентpальнoi Pадtl утBop}lт1l в Рoсi i  феле.
раJЬн\" BJадy тpактуBаЛ}tся яI{ кoнтрpеBoЛюцiйнi.

I{ентpа.rьна Pада не хотiла пpoПускатlr на ,[I.oн бi"rь-
I l|OBt lцЬкtrх вiйськ, абl l  yнl lкнyт}r ТаN{ бpaтr. lвбl lвнoi в iйнlt  -

t lе Й ста.ro Oс}loBнoю пpетензiсю з бoкy PHK PPФCP. Звl l .
чайнt l '  якrцo б навiть l{ентpа.rьна Pада B}lкoнaJа уМoвl l
б i . rьtutrвl t t lькoi  Poсir .  тo знайruлl lся б iншi пpетензi i  : t l
rro.rtr. lrr i  неза.rе;к нoi Укpа i ни. 3н а й tшл l lся б < пiдста вl l  > .1.. l  я
()Г()J() lUеHttя вiйни.

За наказом B. l .  Ленiна y Петpoгpадi '  lV loсквi '  Koстрt l .
мi, Pязанi '  Бс.rгopoлi, Псковi,  Koвpoвi '  Bopоне>кi '  Гoме"r i ,
Бpянськr '  та iншl l l -х мiстах спitшнo фopмyвалlI й посltзалlt
в Укpаiн1.зведенi загoHlI,  шtо ввiйшлl l  в iстopiю пiJ,  назвt lкr
<< пiвн iчнtt х>. Д.o сo.rдатiв yкpаТнськoi на цioнал ьностi  зве p.
IIYBся веpхoвнl lй гoлoBнoкoмандyюнl lй Kpнленко:

<<Бp;iтья-yкpаl l}Iцы. Нпкoгда pусск}lе pабoнl lе.  t{pестЬ' l -
l ]е ttе \()теJ l t  Hl l  Hа }t!tHутy стесtt! lтЬ укpaltнскltй Hаpo. l  B ег()
t lp i tBах lI  BO.1Ьнoстях. Hltкс lгда pyсскIrй наpoд }lе за. l .аBа;].
сЯ t lе.- lЬ lO стеснl lтЬ t l  ума"- l l lTЬ Прaва yкра}lнскoгO наpa-].а.
B течеttttе Bсег() Bpе}rен]l  tIOс" lе сBеp)|{еH}lя цаpсТBа ()}|

IIрес.1е.t()B?l.-I oдну це,1Ь: дать BсеМ Hаpoдаil l  ПoJHvЮ сB().
бo.r1 ' .  P1.сскl lе pеl}oJЮцl|ot l}Iые pабонttе l l  сoJдаТЬr сТpемl l-
.-It iсЬ ()ТсT()я1 l ,  свOбO;tу УкpаlIньl  oдl lHaк()Bo как Прoтlrв
R. lастl l  сTаp() l .()  l lаpя, так l l  ПpOтrlв пpaBl lТе.- lЬства Kерен.
сK()Г(),  l l ()  \ .  l l l lх  с t]амl l  ( lь lл r lбut l tй вpаг. Этoт вpаг - бyp.

| Лeнiн B. / .  lv lаtr iфсст дo yкраl l lськ()гo
мoгами дo Укpаi l lськ<l i  I)адн// l loвне

2 Цит. за: Poяaннgк О. Ультнмaтум //

)кyазtrя, как pyссl(ая, так и бypхкуазня укpаиHская. Bласть
Coветов Рабoчиx, Coлдатскиx и Kpестьянских fl.епyтa-
тoв - естЬ Bласть наpoда. BластЬ самиx pабoЧих, сoЛдат
и l(РестЬяl{. Cейчас Рyсскиtt{ pабouим и кpестЬяt{ам пpl.lхo-
дится боpoться сpазy с мнoгиIll1{ Bpагаll{l{. Пpотив tlас еrце
стoят IIoлЧища немцеB' пpoтиB ttас Boopy)l(еннoЮ pyкoю
бopятся мяте}кные гeнераЛI*, сyмеBшIие oбманyть тpy-
дoBыx ка3акoB. Hакoнец, IIpoТиB l{ас Пoдыtt{аются и не-
кoтopые из тепеpеlIItlиx рyl(oBoдителей Укpаины. Бpатья-
yкpаинцы - мы xoтим свободнoй tIа Укpаине )I(изHи
yкpаиHскt,tx pабoних и кpестЬяH Мы oбещаем Bам пoл-
нyю свoбодy l{ tlезависиt|oстЬ, lt,tьl Bместe с Bами бyлем
бopоться за tlе3ависиIrroстЬ Украинскoй Pеспyблики, но
pеспyблики такoй, как нaшa, где Bся BЛасть бyлет пpи-
надЛе)t(атЬ Coветам Pабoчих, Cолдатскиx и Кpeстьянских
.{'епyтатoв Укpаины. Hе пoддавайтесь слyхаtlt o тoм, чтo
Pоссийская Респyблика хoчеT lroмешать Bаrшей свoбoде.
Hе веpьте, бyлтo бы Cовет Hаpолныx KомиссаpoB xoчет
в чем-либo стес}rиTь. Pyсский l{аpoд хoчет oдHoгo: в бpат-
скotl сoюзe с Bами сЛoмить и BаlIItlx, и tlаll lих вpагoв. Этoт
Bpаг - бypх<уазия. Koгда Укpаинская Pала пpoпyскает
вoйска ка3акoB на пolt{oщь мяте)l(Hым казацкиDl генеpа.
Лам, ot|а ,u,eйствyет пpoтI,lB и Bашей' и наrцeй свободы,
кoгд.а Pала тpебyет oгoлеl{ия Ceвеpнoгo фpoнта lryтем
yBoда yкpаиtlских Пoлкoв, oна oслабляет l{ацry oбшyю
боpьбy. Koгда Pада заxватыBаеT yчpе)кденt{я нa фpонте
нy}кные для Bсеx, oна пpиЧиl{яет вpед обшемy лелy. Ук.
paиHцЫ pабoяиe и кpесТЬяне }IезаBисимoй вoльнoй Ук-
pаины. Oт имени pабoних и кpестЬян Poссии' я, вoлею }tа-

^^ 
Bод.нoчас. I(pиленко на Bимoгy Ленiна BидаB ( l0)

23 гpyлня l9 l7 р. в iдпoвiдний наkаз, зг iднo з яким на

.plo
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Укpаiнi рoзГopнyто тpи PeвoЛЮшiйнi аpмi i  poсiЙських pа.
дяFlсЬких вiйськ. Стaвка гoлoBнoкoмаt lдyЮчoгo вiйськами
BД.aЛacя лo гpyбoго пoлiтичнoгo oбманy вoякiв, ГpаюЧи
нa Пpирoднolr , ty 'пpагненнi сoлл.атiв-pосiян пoBеpнутися
Дoдoму. Boна oгoлoсила вiйськa[4, Що l-[ентpальнa PаДа
Пеpеtxкoд)l(ас вiдправцi сoлдатiв дoдolt,ty в Prlсiю, хoча
це не вi .ц.пoвiдалo дiйснoстi ,  бo 3 ( l6) гpyлня l9 l7 p. Цент-
PаЛЬHа PaI,a впД,aла наKа3 <Пpo вiдпyск сoлД.атiв-BеЛl lкo-
poсiв>, зa ЯKу|t ' t|  сoЛдати.Poсiяни м.oгли демoбiлiзyватися ' .

Pадянська Poсiя y Ревoлюцiйнiй вiйнi з Укpaiнськoю
деp)каBoю Bикopистала такo)к калpовi poсiйськi  в iйська,
знятi  з poсiйськo.нiмецькoгo фpонтy. <<Бiльшoвики не шKo-
Д.yваJrи нi.г,pош:lей, нi .лю.дей ДЛя тoгo' щoб прoникtlyтl,l в
yкpа' lнсЬк| 3.а 'гo}l} l '  .я lк l  3йiаЧнoro Ml{po; lO скЛaдалися 3 ,I iад-

звичайнo наiвних y пoлjтишi селян, i  пеpeкoнати oстаннiх
:a,би нe !pатя ynrаст.i в.бo.яx' абo ж п.pи €днaтися до бiльшо-
Eи.кiB> ,. УстIi.шrноиy HасTyпy pосiйськиx ЧеpBоних вiйськ в
Укpаiяi спp;flяЛ*,l таt(oж opганiзoванi бiльш-IoвикаNll, l y Bе-
JJ'Рlких мiстаx дявеp.сiйн.i пoвстаflJ{я jrlpoТи lJ.ентpальноi
Ради.".

Пiсля tl'ятидr'нЦого lшалexflOго гаpнат|{ого обстpiлy * y
стoлицю Укpаiнськоi llapолноТ Pеспyблiки 8.ц.еpлися Po-
сiйськi ЧеpBot{огвaрлriйui. У пеpший денЬ захoплеflня
Kисва Мypавйов та його .матрoси виpiзали тpи тltся.ri
oсiб" пpoтягoм дBoх +tастy{ifltlx - Ще дBi тflсячi. BбИвaли,'
B осltовttot\,ty' yкpаiнuiв. PoзстpiлЮBаЛи (за |{oх{tlе yкpаТн.
сЬке сдoBo> (B. CосюPа) ". Цю збpoйнy агщсiю Poсiй.
ськoi Pоспyблiки в офiuiйнiй pалянськiй iсторioграфiТ по-
тpактoваI{o так: <IIpишлoсЬ Помочь Coветизаuии Укpа.
ины Bоеtl*loй силoй>. Пpогoлоtшений y гpyлнi l9l7 p. в
Хapковi yкpаТнський pа.п.янськнi l  уpял (цю акцiю o. Po-
l\{аHчyк l lа3BаB <фаpсoм>), ut.о сидiв Hа 3акpиваBле1lих
poсiйськиx штиках, Bста}loвиB pе) l(им теpopистиннoТ
окyпашi i .  Пpo ше йдеть^ся J- Biдкpитомy листi .  Bидатнoгo
укpаТнськoго BчеHoгo C. €фpемoва, якoгo вiн ttаписаB
28 с iчня l9 l8 p. дo <Кoмандyючoгo yкpаiнським вiйськoм>
та <Hаpo,Ц'нoго секpетapя, Ю. КoцюбинськoГo - clинa BИ-
, iI .аTt|oгo yкpаТнськогo писЬlvtенI{ика. 3вepтaюнись дo
Ю. Koцюбинськoгo, C'  €фpемoB, зoкpеt/tа, Писав:

<<Bu _'кoмлнdующuЙ gкpaiя,cьrcaм (?!) вitiськotrl; я
тiлькu pя6oвuй gкpаiнськu:Й пtlс.ьлleнншк. Bu - лloduна,
щo a свai'х pцкaх dеpэtсuть - чu ttа doвro? - эtсъtтт.я i
doлю мiльtiottiв люdей; я oduн з тuх .ttliльtioнiв', мoжe, oduн
3 npuЗt|ачеtLll:x +Ia cT.paTg, яKoeo 3 вalaoеo фвaKа?a мoilсaTb
щoхвuJluttu .nО-сrxaTu :Ha с.h|еpTb ваuli noсinавa. Bu тiлькu
noчuil&rTе{с.вФto 

'tсuTт'ьaвg 
naT.ь; я, il|aэrce, ii кiнчoto... I]аc di.

л:uTb 'npipaа, 'безodня 
,нeс,хodш,lwn,, яка тiлькu-нo t'loэtcе di-

лuтu бoльlaе.вtIIGIt o0 cтаpoеo.coцiaлiста, щo 'fle paз звi'dав
цaoс,ькot т|op',lu та эtсанdаpл|,сbltuх 'cкopnioнiв', i npoте я
ше эшзlpю 'aaшiЙ.сaлi 'Й нe n,poii:няю ii на мaю ,шecuлg; i
npoTе я нe xariв .бu noчultатu сaaс 1rcaTTя ваuьur.r ,cnoсo-
бotu, як rl.e ,баuсаю ва*t кiнчатд ',Й,a,oo, мoэre, npЦтнttчеttшJa
Jуtеtt|. ..

llе бg0g i&сIfl,, nfl.|tэ KoцtoЫшшсьltt;шf,' t'tае"лdgюсIrll, !t!p вu-
*eвflHo вaс, no ,cлepтi батька, ваjt!Шъea, epомadськufl| кol'u-
TaIЙ, щo H@ ущ|pЙ1i:н[!ькuЙ epiul, |tД Т:Ц Т,rBEt(ю ,\аеopbo!ванg
уdoвuнg леnт:у .вI4,, rbnlilg Koцюбultськtd' do6gл^ll свai nеpe.
|{Ю'7Л,l1ня: це IrэЕ с,aflтil.$eнTu, яусJ rxе auIQNо-юTb ,,lg,fl 'Trnеp,
в ,dнi бoжeвiллп Й эю{1хg" Hе еoвopштll^ыу Tа,lсoж i np вauli
слoсoбu noлiтучllюi .бopoтьбu: npo flttt лaflfl.{I б сllеpена-
Тuся' "f'K i npo всяжi сmoсa6u. Але.ocь не cI't7тш.fle'tтш вэсе i
не тл*j cnpавu' npo якi l|'toэtс|.Lа сnеprч{ITuсь. Й,есять dень
яiльrtoнoве мiстo' .ltiстo бeззбpoЙнuх та беззахuснцх 0i-
теrt, жit'to^к i мupttoi люdяостu, |сol7а€ в с-ЦеpTeлb'u'.fl! Iса+g.
Д'есять deнь смеpть лiтаr наd еoлoва'-цu неnoвЦnltuuх яю-
deй. IIесять 0ень TвopяTbся такi cтpахu - я iх бачuв,
naне KoцloбuнcькuЙ'! - od якuх бoэrceвoяitoть лtode. Д,е.
сять dень |сoнаe grcpаiнська aoля... I вu, cuн велuкoеo бать.
Ka, щo лtoбuв - i цe я 3на|o - t|аule .uicтo - вu Йoеo не
ЗахuсTuлu. I тoеo не docuть' Koлu ваtlli <вopoеu>,- od
яrcuх вu нe стudалucя npoTе бpaтu donoлoеg'- щoб не
pцЙнgватu яiста, вuЙшлu з Йoeo, вu вхoduтe тpiумфатo-
po14 Tа завortoвнuкoltl' i, сitoчц яuзеpнi бpехнi npo <бgp.
эrcgaзнicть> Tа <KoftTppeвoлtoцitiнiсTь>, чecнut| ill'ялt свoeo
батька noKpuвасТе нeчgвaне lлoчu,dсTвo, яrce вэrcе зpoб-
лeнo i no ceй deнь poбuтьcя - тi еopu Tpgng, щo tлавep-
еа|to вo iл'я piвнocтu Й бpатеpcтвa беэ эrcadнoеo cgdа i
cлidcтвa, тi piкu lсpoвi, щo TечaTb вalau.vu, naне Koцю-
бuнcькuЙ' cлidoлu. Tа вu нe тiлькu noКpuвасTе lлoчuн-
сTвo _ вu poбuтe нoвi. Bu no-блюзнipcb,сoлg 3||gщаrTесь
3 цсboеo, щo dopoее цкpаiнcькoмg наpodoвi Й щo бцлo
dopoее ваutoл|g батькoвi. Bu gкpаtнcblсolo .t|oвoю poзnoвi-
dаrтe npo cвiti тpigнф' Bu нею эlс cлeбuзgeте свoi HаKатu
вoяKаI|...

,  oктябpьская pеs()J!юция и армия._ lv l . '  1973.- С. 429.
2 Сцбтельнut i  O. Укpаiна: iстс lр ir l . ._.с.  307.
* Biд гарматнtrгo пoстpiлу poсiйсько.бiльшoвицЬкltх iнтеpвентiв згopiв

бy.Цинoк Михай;lа ГpYl l tепськогr l ,  у якon4y зaги}tyлo безлiч висoкoцiн-
.  | lих дoкyме.чтlв '  na| lЧ) lR, !с.г()ри' l I lих l  Л|тepатypних паI\,! ,ятoк.
3 

! ,аulкeвuu f l  .  Слiлaмп ttcвi/ lзначeнt l i  л,aти / l  Pатylша.- 1992.- 30 с iч.
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I lавiщo вu це poбuте?>'.
Heвiдoмo, чи адpесат ТIpoчитав цЬoгo листа, спoвнeнoгo

тpагiзмy i  несaмoвитoгo бoлю за дoЛЮ yкpaТнськoгo t|аpo.
Дy. якщo ж i oзнайoмиBся, тo тaкo)l( невi.ц.oмo, чи автop oт.
римаB вiдпoвiдь. ,Ц.oстеменнo вiдoмo' щo i с. €фpемoв, i
Ю. Koцюбинський закiнчили )I(иття y lvloскoBськo-бiль.
lшoBицЬкиx катiвнях - факт, вapтий poзлyмiв.

У lV Унiвеpсалi УкpаiнськoТ I-[ентpальнoi Pади пiд.
кpесЛЮвалoся, Щo <петpoгрaдське Пpaвительствo Hаpoл.
нiх Koмiсаpiв випoвiлo вiйнy Укpаiцi ,  tцoб t loвеp}lyти
вiльнy УкpаТнськy Pеспyблiкy пiд свoio властЬ, i  пoсилас
на нашi землi свoТ вiйська - Чеpвot ly гваpл. iю, бoльшe-
викiв, якi  гpаблять хлiб y нaшиx селян i  без нiякoТ laПлaTИ
Bивo3ятЬ йoго в Poсiю, не зoстаBляючи навiть зеpt lа,  Пpи.
гoтoBлеtlнoгo на засiв, yбивають IlеBи}Itlих людей i сi.
ЮтЬ yсЮди анаpхiю' yбийствo й злoчин.

Ми, УкpаТнська I-[ентpалЬна Paдa, рoбили всякi за-Ми, УкpаТнська I-[ентpалЬна Paдa, poбили всякi
хoди, ш{oб ttе дo]lyстити дo тoi бpатoвбивнoТ вiйни двоx
сlднlх наpo.цlB, аЛе пeтpoгpадсЬке Пpавительство
пirшлo наIr,t }IазyсTpiч i веде далЬtIIе кpиBаBy бopoтьбy
наlIIими наpo.цoгr,t i Pеспyблrкoю.

Kpiм тoгo те ж саме петpoГpадське ПpавитеЛЬстBo
Hаpолних Koмiсapiв пoчина €  пpoвoлiкати заклюЧен}rя
миpа й закJIикa €  дo нoвoi в iйни, }raзиBаЮчи iТ <святою> 2.

Хoн yх<е бyв пiдipваний pанiruе недoтopкаHий пpин.
цип <единoй и неделимoй Poссии>, вiдчyвалася ще нepo3.
виненiсть yкpаТнськoгo нацioнальt loгo pyху'  <Чеpез ре-
пpесивний хаpактеp цаpсЬкoгo pе}киi l{y та сoцiaльнo-екo-
нoмiчнi oсoбливoстi  yкpаiнськoгo сyспiльства бiльшiсть
oсвiчених людей на УкpаТнi були aбo poсiянами, абo pyси.
фiкoваними. УкpаТнський pyх ще не пpoникнyB y мiста, й
цi вах<ливi oсеpедки пpoгvlисЛoBoстi ,  кoмyнiкацiй i  квалiфi-
KoBаtIих poбiтникiв BисТytIали твеpдиl{ями poсiйськoТ uи
iнших мeншoстей, нepiдкo вoйoвничo t lастpo €них пpoTи
yкpaiншiв> 3. I{е бyло oднiсю з пеpедyмoв пеpеBаги бiльцro.
викiв '  lцo Такoх( спpияЛo лpyгiй oкyпаuiТ УкpаТни pа.
дя}rсЬкoю Poсiсю - в iд с iчня дo сеpпня l9 l9 poкy'

oстатoчнo 3аBoюBати i  п iлпopялкyBати Укpаiнy pа-
д.янськiй Poсi i  вдалoся пiд Час TpетЬoгo пеpioлy oкyпа-
цiйнoi в iйни, яка тpиBала з гpyдня l9 l9 p. дo кiнця l92l  p. '
кoли бyлo 3ЛаМанo xpебет yкpаiнськoI}|y паpтиза}lсЬкoмy
, €фpемoв С. Jlист бс:l кtlltпеpr.а // ,]7iт.. Укpаiна.-
, Buннuченкo B. I}i.rr.ptlдrкr:llня ttацii.- Киiв; Biдень,

с' 245-246.
з Cубтельнuй o УкраТrrа: iс 'гоpiя. . .-(;  :t09.

1990.- 30 серп.
1920.- Ч. 2'-
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pyхoвi '  Cлi .ц. зазначити, щo вiйсь5bвiй пеpемoзi спpияла
.Ц.oбpе на"ЦaгoД)кeна бiльшoвицькa агi1аuiя, i.. пpoпаганД.а,
спpямoв{l}tа н,а' iе, щoб пеpет*Гн:yт}r нa свiй бiк |це не-
дoсТаТнЬo нацioнальнo свiдoМих yкpaiнськиx Гpoмадян.
3веpтасмo yваГy на, цiкави:й дoжy/N| €нT, Що, висвiт.tlюс Mе-
тoди. i фopм,ш pобoти, бiльш;oвикiiв- га' € i ltHy iнстpyкuiю
агiтaтopaш-кo.мyнiсташ в Укprailшii trK} .II.Я'B?B Tрtlшький:

<Toваpuщu!
To' o чr-'| Ir|bli зdeсь в Poссua eoвopulfl coвepшеt||to

ОTъpbШa, в Укpаt,t.не. лсo,э1сHo шеnTФTb' lutlttb hIсI уutкo, а To
.llgчlttе tf, сoвcе'fl- l|е eoвopuTь. УЛeШu,е rпarxц'@T'ь eсTb TОэrcе
odrtа uз фltеgp KwсI7opеч,uя. Bьl;, Toваpuщu' oTnpaвляeTесь
н.а J'кpauнц. Пoлtlt*tlте ?lсе,,' чTo'нeт тpgdне'е pабoтьl аэuTа-
тopскoti, laсtr FILI Укpаuне. B тp,етaй, wЗ мbn nос,h|лцеJЙ cuлb-
ньtе каdpьt тgdа a каэrdыЙ p{Iз вcе с ltoвoti'тoктuкoЙ u с
нoв.b[ltu npЦ-e.ft,сIJу!)tt. Пеp'вьtlм каdpа.м в 19tr7 eadу былa oчеrtb
леeкo. От нцх тpqfu'вaлaсь юйopвaть daвеpuе gtсpаuH-
сKuх lсpeсTь'яrr tс ltеrlтpальttoЙ Pвdе u Гекеpаяьнo'uу Сек-
I,еTa,puаTU' B 'ro вpеля цКpаuНcкtlй 

'tа.Flad 
не мoе се6в

npеdcтавuт,ь nолaтшцескoЙ эtсuзнu tвoеt7 отdельнo oт Poс-
сuu, a nОToмa odнo цкаtанuе qtuTаTОpа 11Й To, чTo gKpauн-
цbL oTpьI,вoют Укpаurlц ОT pцcсtсttх, с KoTОIlьtмu pяdoлt в
oкоrud"r rlеxtсалu, шз adнot:o KэTлLI елu,-pruШ}LФ вanpoс в
нaшlj t',rОpolia; a на'Iеt< t7а To, aто ltентpальнa Pаda _-
буpэк:цазна, в Г,енеpальньtti CeкperаpuаT сОсTouT ТО./|bKo
/l,uulb Ltт eенеpа.lloв olсoнчaTелbнo oтtauбал a gKpаutlсlсoёo
кpес Гbяl7сTвa всяKую oх,ОТa noddеpэtсшвать свОе npaвu.
Tе.лbсТво.

I-lемноеo тpudнее dелo o6стoя.no npu втЬpoм lrаluем no-
хodе нa Укpаuнц noT,Э,.у|a, чTo ,||bL еОToвuлuсt} вОевaTb с ееТ-
,||аtto,ц, a npuulлoсb цIу1еTb deлo с ПетлюpoЙ" B связu с эTllJ|t
i l  заdача аёuTaTopoв сuлbfio aслoэlсt luлась. IIуэюнo былo
р у к'o воt7 uт eля n poT |1,8 Оё еT,I|'tаt1с Kuм на,pod нou|t вo с сT aнuе.|I.
Петлюpц !/pОt7uТh в елаЗа.х са,|4uх noвсTаr1цe6" Этo бьLлa
ОчеtIь ipцdная заdача, в ocoбеннoсiu кoedа' Петлюpа
nОкpblТ бьtл славoti Свеpэtсенuя еeTм'аtl.1, ordачu тpцdoвo-
/'1ц tсpестb5nнсTвa УкpаuнoL всех \е,veлb без выкуnа u немed-
л(!|7hoеo со:]bLвa тpцdoвoсo KoHёpессa. Пpеdвudе.naсь 3а-
Tяl ldнaя вoЙнtt ' Ho на.tt noмoё слuчaЙ С ПОi|KОtsНЦкo.ц Бал-
б u ч а нсl л, ioт tl p ьL й uЗ,|l е tl Ll,1 no в с iа nц, с r.o'v ц n p a s uT е /1 b с T в a
l l  nеpеutе'| l lQ сlopol1ц f i ,енttкttна. УказьLванuе аеuTаTopoв
нu эТoT с ' lуuаЙ, свя7blвaнuе ее() с Тa,|,  чтo Петлюpа бoL.t . '
I l . lен Гене1lальнoro Сeкpето1lttатu, цтвеtrl lсdенuе мotс, lui

' t l ' r l  ПстлЮl}tx C8еpе ёеT,||аtro, d,tя.тoеo, чт,эбot саjLto'Ia сТсITb
('L'.I \|uнo,lt, t l .ГL\ <<Ca.n|ОСтiЙнa> Укpаuна - эт() значuт Гeт.
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ilaнщuнa, эTo lt|oцtJT Пaвлo Скo.ponаdcкaй uлu Петлюpa,
oхpаняеltьtЙ oт gкpauнcKoeo тpgОoвoeo наpodа нeмeцrcuмu
|ЦTы'са.l|u,- всe эTo uсKgctto coTкaнo ,t,а|aцilu a?uTaTopа'|u
в еacTgю сеть, cdeлаJ.o KpecTL,янcKaю сpеdg сToлb.наnpя-
c'сеiнitz, чTo oна нe выОepысалa в юеo-зanаdнoЙ цастtt
KueвcкoЙ, а TаKэ|се Пodoльcкoй eу6epнuях. Bсnыхнцлu ttttr.

Pцccкort.- I]u 0ля ,сoeo не сеtсpеT, чTo t|е Д,енuкuн npuнgduл нoс
ocTаauTb npeОeльl Укpаuньt, a еpoнduoзнoe вocсTа'*ue,
KoTopoe nodнялo npoTuв ttаc gкpauнc'сoe сыToe кpeсTbян.
cт;вo' Koлмgнg, apeзвынaйкg, npodoвoльcTвеftнble oT-
pяdы, tсoJuяucapoв.eвpeев вoзнeнавudeл grcpаuнcкuЙ
кpеcTьяt|uн do елgбuны dуtuu' B нeл npocнgлcя сnoвшuй
сoTt|u лeT вoльньtй 0цх заnopoэ|cctсoеo кaтaцесTвa u
еaйdaлlaкoв. Этo cтpашньtЙ Оgх, кoтopьlti кunuт, бgpлuт,

'сorc 
сaл еpoзныti !нenp на cвouх nopoеах, u lacTавляеT

g'сpauнцев TвopuTь ugdeca хpa6poстu. Этo тoт caмыЙ dgх
вoлb||ocTll, кoтopыЙ daвал gкpauнцам rI е ч е л o в е ц e c.
кgю .cuлg в Tечeнue coTен лeT вoеваTb npoTuв cвouх
уiнетaтeлeЙ: noлякoв, paсcrcuх, TаTap u TapoK - u odеp-
xrcuвaTb нaО ншltu блecтящuе noбedы' Toлькo бeзеpaнuuная
0oвеpнuвocTb u gcTanчuвoсTb, a TаKc'сe oTсgTcTвue coll{анuя
нeoбхodullocТu nocToя|tнoй кpenкoii c n a Й к u вceх члeнoв
eoсgdapства tIе Toлb'сo на вpе'|я вoйньt - каctсdыt7 pаз
eg6uлu все laвoeванuя gKpъuнцев. Пoтoмц ot|u poнo gTе-
pялu свoю <cалocтiйнocTb> u xtсIlвaT тo nod Лuтвoti, тo nod
Пoльшeй, тo nod AвcтpueЙ' u Poccuеti, сoсTавляя сoбoti
oчeнb це|tн!Jю цасTb эTuх depcrав. Этu бытoвыe
ocodеннocтu хаpa'сTepa aKpаul1цев неoбхoduЛo noJNtttlTb
каctсiloлg aеuтaTОpg, u ееo aсnех бgdет oбеcnечeн. Пoлlнuтe
TaIс'tсе, чTo Taк uлu ut|IIче, а tIа'. неoбхodulto в o 3 в p а-
T u T b Укpаuнg Poccuu. Без Укpauнbt l7еT Poсcuu. Бeз
g|сpаu,{ctсoeo gеля' crселeта, padы, хлeба, сottu, Чеpнoeo
лopя Poссuя cgщёcтвoваTь tlе 

'|oжсeT: 
oна, заdoхнеTcя, a с

нeй u coвeтcKая влаcTb, u 
'|ы 

с вaЛu. Иduте 
'rсе 

flа paбoту,
тpgОнgю, oTвеTсTвенtIgю paбoту, Koнrcpетнo ваulа эаОача
cвoduтcя к cлedцющеllg:

162 163

I .  He наa-я3ывaTb aKpauнcnoпg 
'сpecTbяt|u,|gKoлцgry do тeх nop, no'са нa|uа влacTb TaЛ нe o'сpenнеT.

2. Оcтopo*нo зoвoОuть ee в бывutuх uлeнuях noО
нoзвaнueЛ apтeлeЙ uлu ToвopuщeсTв.

3. УтвеpctсdaTь, цTo в Poccuu нeT KoпJNgны'
4' B 'npoтuвoвec <caхocтit7нutсgэ Петл'ope u dpgеuп

eoвopuTь, чтo Poccuя Toc'сe "nPu3t|aеT cotocTuiiнocть Уrc.

no'са coвepuleннo не pазбuт lJ,eнuкuн, выeoilнee paсngc-
lсаTь cлgхu, цTo coвеTcкaя власTь _ в coюlе c Петлto-
poЙ.
. 7.. Е^cлu бgdgт слgчаu epaбеэreй в Kpаcнotl Apлuu, тo uх
нeooхoouJ'|o cвoлuвaTb на noвcTaнцеo u nеTл,opoвцeв,
tсoTopblе влuлucb в Kpacнgю Аpлuю. Coветcкая влacTb
nocTenеннo paccTpelяeT вceх пeTлюpoвцeв, .||ахнoвцeв u

Укpauны.
9. Cтаpollтеcь, чтoбы o Coвeты u [Icnoлкo,ubl вolaJlo

6oльtuuнcт вo'с,o l||Ilg'{ucToв u coцg в сTвg ющuх.

^ 
I0, Пpuнять qce ilepы tс To.мg, чтo6ьt нa Bсеgrcpauнcкurt

Cъeзd Coвeтoв нe nonалu TсIKue npedcтaвuтeлu oT вoлocTu,
tсoTopыe 

'4oеgT 
npu'4KнaTb на съеэde K наlauЛ, вpаea.r|, u

Taкuм oбpaвoл uзбpать npaвuTельcтoo Укpаu'|ы 
'|е 

u3

'сo 
tlt| g tluс T o в - б o л ь ш e в u кo в.
Отnpaвляяcь |tы'Ie на pабoтg в Укpаuнц, noмнllTе,

цтo Bа,l't зdeсь nepeОавaлocb, нe забgdьте ЭTtt I|Оu dеcять
эanoвedeЙ: o|lu вo .t|||oеol| Bал noлoеgT' 

'сpoлe 
тoеo, знаЙтe,

чтo 0ля docтucreнuя нaмeчeннort цeлu вce cpеdcтва odu.



нa'aoвo хopoulu. IIu на oОнg мuнgтg не зaбывaЙте, чтo Уrc-
pаtlh'a doллснa быть наtцеЙ, u нauleй oнtl бgdет ToльKo
Toeda, кoeОa буОет coвeтcкoЙ, u Петлюpa вышuблeн u3 na-
лятu нapoda нaвceеda.

Жeлaю Baл noлнoеo gсneха u счacTлIlвoеo ngтu>'.
Як бaнимo, кoмyнiсти спoвiдyвали iмпеpськy iдеолoгiю

poсiйськиx чopнoсoтенuiв. Бyдь-якi засoби i зaxoдlt вва-
жaли мopaльн}lми абн лише <вo3вpатПть Укpаинy Poссии.
Без УкpaинЬI }lет Poссии' Без yкpаинскoгo yгЛя, х{eлезa'
pyДы, xлeба, сoли, Чepяoгo мopя Poссия сyщестBoBaтЬ не
lioх(ет' oна задox}leтся...} * Такoi тoЧки зopy дoтpимy.
вaBся Ленiн, йoгo сopaтники, якi BBaх(aли Укpaiнy тiльки
пiвднем Poсii. Пpo тaке poзyмiння poлi Укpаiни poсiйськи-
ми бiльшoвI{кaми свiдчaть такo)lt спoгaдI.l H. iVlaxнa' ypив.
ки 3 якиx пpoцнтyемo: <Tам, кyда меня HaI]paBИJ|a баpыul-
ня пo oсoбo}ry пpoпyсl{y' пoмещался-секpeтаpь BЦИКа Cо-
вeтoв... oн пеpеспpoсил l\,tе}lя:

_ Tак BЬI, тoваpl{шl, с юга Poссии?
- Д,a' я вз УкpаиHы,_ oтBетI{Л я eмy.
...CекpетаpЬ 3aмoлK на мt,IttyTу, а 9атег{ IIpI{I{яЛся

рaсспpаll lнвaтЬ мeня o нaстpoeHии KpестЬян нa <юге
Poссииr, o Toм, кaK кpестьяtlе oтнеслисЬ к }IемецкиN4 ap.
мияi,t }l oтpядаIt{ Цeнтpальнoй Pады, каKoBo oтнoшeние
их к сoBeтскoй власти ri т. п.

' 3aтем o}I llo3вoнllЛ кyда-To пo телефbнy и тyт )I{е пред.
Лo)I(llл мнe пpoйтись в кабинет пpе.цседaTеля BЦИKа тo.
вapища Cвep.Ц,roва.

Мне пoкaзаЛoсЬ, чтo Cвеpллoв глyбx<е заи}Iтepесoвался
тем' чтo в действитёльнoсти пpoисxoдилo нa Укpаинe за
пoсле.ll,}lие .цBа-тpи ll,tесяца. oн сpазy Bыпaл}!Л м}tе:

- Тoваpиш, BtJ с наll lегo бypнoгo Юга: BЫ чe}l там за-
нимались?>.2

Hестop ftlахнo зазI{ачаB, щo Ленiн такo)t( пiд час [roз
It,toви з llим <избегал слoBa Укpаина I,r на3ЬlBал eе <югonЦ
Рoссии> 3.

, I !oценкo 0 Зимoвиh l loхi;t  aрмi i  Украiнськr l i  L lztprr. l rro i  I)еспv(r-т iк l t
(6 Хl l .  l9I9 -.  6 v l .  l92()).  l}аprrrава'  l932. ( . .  I49- l5 l

* Укpаiна дo 11сpt l|от t:t l i  l . t lвt l i  в iйtt l r  :rа i iмалa l lеpl l lе мiс l tе lз свiт i  tцol\<r
rкспoрт! tt t t lоtt l l tц i  iя ' tмt. l t t l l .  ;r  i i  tч;tt .гь l t  скс. l tr lpт i  l t l r .\  

'{! . . lЬтvp 
з РoсiТ в

|909.. l9|:t  pр сгаl l ()t} l{ j lа !|t3 2; 
* У l9 l: i  p Укpаirra t l i )()дукvBaла каlvt 'я.

Ht lгr . l61.рi"t . . ; j  2Гr, j]  м;r l l  1() l ' t II '  i l  I)rк. iя бt lз УкpаТlrи i l , [J м.;r l l .  тortn. УЛrr-
м1 >к рt lr t i  Укрr i1 i . ' . .  в l t l l l lбt . t lа:tа;t iзttt l i  pуl tи 7 м",Iн. Т() l{} l '  i l  Pосiя без
УхраТнл - .  2.2 млlr l ()|||| (  Ky6iЁlr lв lru B. I .сt lг1rаrфi l l  укpаiнськltх i

.  сумiжнн.х :}еl l tоj l l , .  -  Kl ' i rк i r l ,  ,LI l 'в iв '  l{)4it ._ с '  lJ99, 4э7,4| i i '  502\.
,  Мt7хно ff  Br lсt l t l r t t t t l l r t t t tя. Ktr.  2, iJ  l lаpиж. l9:]( i  l9: j7. -  С, |2| --

122.
, .  . I 'ам 

хt. '  (-  l32. l :} l ;
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II а н а Beсти Ч I{ Ill алo в ислoвл Ioв а tt ь вo)l(дя
пpoлетapiaтy, в Якиx вiн пoстас нiбитo дpyгoм yкpаilr-
сЬкoгo lrapoдy, бopueм за Boлю та самoстiйнiсть Укpаiнн,
якoмy, мoBлiтB, тiльки oбстанoвка та oтoченIlЯ зaRaДИлI,I
пoдapyвaтн iй нeзaлехtнiсть. Hапp||KлaД,, BI{стyпаючи нa
VIl Bсеpoсiйськiй кoнфеpe}rцii РсДPп(б) 29 квiтIlя
( l2 тpaвня) l917 p., Лeнiн гoBopив пpo пpaвo нацiй нa сa-
мoви3нaчен|{я: <Чoмy ltlи, Bелltкopoси, щo пpигнoблю.
ють бiльш.y кiлькiсть нацiй, нiж який-нeбyдЬ iнший нapoд,
пoвtltlнl вlдIt'IoвI{тись Blд вl{3Haння пpaBа }lа вlдoкpeмлеIl-
ня Пoльщi, Укpаiни, Фiнляндii?... Якщo Фiнляндiя,
якщo ПoJlьlца, Укpаiнa вiдoкpeмлятЬся вiд Poсii, B цЬolry
нiчoгo пoгаtloгo liема. Щo тyт пoгaнoгo? Хтo це сKа)кe,
тoй шoвiнiст. Тpeбa збorкeвoлiти, щoб пpoдoв)KyBатll пo-
лiтикy цаpя 1v1ик0ли' l.

У стaттi <Укpdiна>, llадpyKoванiй y газeтi <Пpaвлa> 28
(l5) uеpвня |9| 'tr p.,  Ленiн пiдтpимaв Пеpший Унiвеpсaл
I{ентpальнoТ Paди i зазнaчав: <Hi oдин деIt{oкpат, не кa.
я{yчt{ Bх(e пpo сoцiалiста, нe 3вaжитЬся зaпеpечyвати цiл.
кoBl.Iтy закoннiсть yкpаТнськиx вl{It'oг. Hi oдин демoкpaт
Ilе мo)кe такoж запepёчyвати пpaBa Укpаiни нг.вiльне вi-
дoкpeмЛeIIня вiд, Poсii; якpaз беззастеpeжкЪ вI{зlIанIIя
цЬoгo права oднo тiльки й .цае мoжливiсть агiтyвати зa
вiльний сoюз yкpaТнцiв i великtlpoсiв, за дoбpoвiлЬllе з' €д.
нaння в oднy деpх(аBy дBox }Iaрoдiв.,. Прoклятнй цаpизм
pобив 3 вeЛикopoсiв катiв yкpаТнськоГo нapoдy, всiлякo
пpиIцеплювaв йoмy ненaвисть дo Тих, хтo забopol{яв I{а.
вiть yкpаiнськиnd дiтям гoвopит}r i вчитися piднoю мo.
вoю.

Pевoлюцiйнa демoкpатiя P<lсii" якщo BoI{а хoнe бyти
спpавдi pевoлюЦiйнoю' спpавдi л'емoкpaтiсю, пoвllIll{а
пopвaти з цим миFyлим' пoBиl{l{а пoвеpнyти сoбi, poбiтни.
кам i селянaм Poсii, бpaтepськe ,Ц'oвip'я poбiтникiв i селян
Укpaiни. Цьoгo Ilе мo}.(нa зpoбнти без пoвнoгo B}tзнaнIIя
пpaв Укpаiни, в тoмy vислi пpaвa на вiльне вiдoкpем-
лeння.

tlи не пpиxильники дpiбннх деpх(aB. Ми за найтiснiший
сoюз poбiтниКiв yсiх кpaiн пpoти капiтaлiстiв i <свoix> i
всiх в3aгaлi цpаiн. Aле сaме д,IIя тoгo, щoб цей сoюз бyв
.u,oбpoвiльним, poсiйсьхий poбiтник, не дoвipяюни lli 9нoмy i нi на хвилинy нi бyptкyaзii poсiйськifi, нi бypжyазii
yкpаiнськiй, стoТть заpaз за пpaвo вiдoкpемлення yкpаiн-

,/Iенiн B. 1 l lpoмoва в нацioнальнoмy питаннi 29 квiтня (|2 тpaвня)
f l  I lt,вlк, зiбp. твoрiв. - т 3l.- С. 4|5, 4|7.



цiв, l|е шaв'яз!rючП iм свoсi дpyжби, a зaвof,oвуючl ТТ
стaвJIeння як .u,o piвнoгo, як дo сoЮзttl{кa i 6paтa в бopoтьбi
3a сoцtaлl3м> ..

oднак слiд пiдкpeсJll{ти' щo цi pя.ц.ки, пo-пepшe, бyлo
написaнo, кoли бiльшoвики lце не пpпf,Iшлш (?!) дo влади i,
oт)l(е' аби знайти сoю3никiв, lt,toгли oбiцяти Bсе, щo 3аB-
гoдIto. Пo..Цpyгe, тottкo' майхtе непoмiтнo пo|{яття <yк-
paiнський та poсiйський наpo.u.и> пiдмiнюеться пottяттям
<yкpаiнськi тa poсiйськi poбiтники i сeляни>, та щe й сo-
ю3}tики y бopoтьбi за сoцiaлiзм. Hавiть дo заxoплeння
влaди Лeнiн бачив УкpaТнy пpoЛeтаpськoюi яKа пoвиtlнa
бyлa слyхнянo дoпoмaгати нaсaдх(yвaти пo всiх yсюдax
сoцiалiзм. Цe бyлo свoеpiдним po3Bиткoм тeзIt' BllсJIoв-
лeнoi pанiшrе: <Пpи единiй лiТ пpoлетapiв великopyсЬких
i yкpaiнських вiльнa Укpаiна ilox(лнвa' без такoi ед.
нoстi пpo неi не мoх<e бyти й мoви> z. 3вiдси Bl,lплI.lBалo' щo
yкpaiнський нaцioнaльнo.в}l3вoльний pyх вxoдиB y сyпe-
pеннiсть з <iнтеpeсaми клaсoвoi бopoтьби пpoлетаpiатy>,
poсiйськи ми. i м пepiал iстич ни м и - il|теpеса м.t{. .Toмy бiл ьш o-
вики-ленiнцi вдавалися лo нaйpiзнoмaнiтнiших oцIyкаll-
сЬкиx спoсoбiв, a6п пpихoватI{ свoю xиx<ацькo.iмпеp.
ськy пo.Цoбy. HaпpиlоIад' y тeлeгpамi opлх<oнiкiдзе вiд
14 беpeзня l9l8 p. Ленiн писaB:

<...3вaх<аюuи на вiйнy, фактиннy вiйнy нiмшiв з Укpаi-
нoю' дoпoiioга Kpимy, якtlll (Kpим; нiмui мox<yть мимo.
xiдь зх<еpти' € нe тiльки aктoпl сyсiлськoгo oбoв'язкy, а й
вl{lt{oгoю самooбopoни тa сaпIoзбеpех<ення. Мoх<ливo, щo
CлyЦький, нe зpoзyмiвrци всiеi склaднoстi виниклoi си-
тyацii, гне якy-нeбyль iнrшy спpoщеtly лiнiю - тoдi йoгo
тpебa oсaдитI{ piшy.rе, пoславшись нa менe. Hегайнa
eвакyaЦiя хлiбa й металiв нa сxiд., opганiзаuiя пiдpивниx
гpyпt стBopeння €,цинoгo фpoнтy oбopoни вiл Kpимy лo
Bе;tикopoсii з зaлyненняtt{ дo спpaви сdлян, piшyне f, без.
3aстеpежнr пеpеJlrцьoByвaнпя нaшПx чaстПll' щo e шa
УкpaТпi, нa yкpaiпськнf, лaд _ oтaке тrпep зaвдaння. Tpе.
бa зaбopoшrтш Aнтoшoвy шa3ПвaтП сеф Aнтoнoвrrr _
oвсiенкoм,_ вlш пoвllltеl| нaзПвaтПсь пpoстo oвсiенкoп. Tе
сauе тpе6a скaзaтП пpo lUlypaвf,oвa (якщo зiн зa.лrшпться
нa пoстy) тa iншlx> o. (пiдкp. нaulе.- B. ,JI.|

I{я телегpаtltа - яскpаве свiдчeння тoгo, щo бLпьшо.
B}lцЬкa Pосiя, пpoГoлoсиBll lи yсTами Ленiна l]po пpaвo }lа.
цiй на сaмoв}.tзнаЧеt{l{я а)к .u.o вiлoкpeмле}tня й ствopення
oкpемoi деp)I(авt|oстi, uинила зoвсiм пpoтиЛе)кнe. Haдавши
незалех<нiсть ПoльЩi та Фiнлянд.ii, JIенiн абсoлютнo не
дyмаB цьoгo зpoби'ги для Укpaiни, пpo Щo 3гo.цolt,t пiдтвеp.
див Хpистиян Pакoвський. Biн, зoкpе! 'а, .  poзпoвiдав, Щo
IIoс}lлаЮЧи йoгo на пеpегoвopи з УкpаТною, ЛеIriн пiлкpес-
люBaB: Рoсiя змyureна це зpoбити тiльки 3 oгЛядy нa
yмoви Брестськoгo миpy. I тoмy, мoBляB, шi пepегoвopи не
тpеба тpаl{тyватt.l як щoсЬ tIoBажнс _'. }lа нl,lх тpебa диBи.
тися як Irа спpаBy пpoмl lнаючy i  пеpехiлнy. I  Раковський
uiткo .u.oтpимyваBся цiс i  вказiвки.

oтямившись вiд ейфopi i  Жoвтневoгo I lеpеBopoтy,
нat l ioнaльнo свiдомi yкpаiнськi  б iльшoвики .-  бopoтьбис.
ти й yкaпiсти, сoцiал.деrvtoKрaTи, flpедстaвники iншиx на.
цioяaльних пapтiй в Укpаiнi  -  iз запiзнeнняtvl  зpoзyмiли
кpах свoiх наiвних спoдiвань peалiзyвати пpиpoлнi пpава
кo)к}loгo l{аpoдy на сBo € саlltoBизначенHя B yмoBаx х(oр.
сToкoгo дикТaтy Мoскви.

Hе випадкoвo yкраiнськi  кoмyнiсти Сеpгiй Мазлах i
Bасилв Шaхpай y свoiй гoстpoпoлемiчнiй кния<цi <,Ц.o хви-
лi> с.тавнли B. I .  Ленiнy кoнкpеТt| i  запитання:

<... BаIIJа вiдпoвiд.ь з l lpl. lвoдy Укpaiни матимe 3начен.
ня пpoвipки iнтepнaшioналiзмy,.пpoбoю сBятих слiв пl iх<.
нapo,Цнoi сднoстi  i  сoлiдaрнoстi  пpаЦюючих lvrас (. . .)  Д.о-
каlкiть }Iе пo <катepи}toславсЬкoмy> неbбхiднiсть oб'сд.
t|ан}lя Украiни й Рoсi i  ( . . .)  Пoках<iть на пpиклa.п. i  Укpaiни,
Гpyзii ' ,Ilатвii, Литви, БiлоТ Pyсi, Естляндii IIepевeдeI{ня
пp}lнцltпy I lpoлeтаpсЬкoi пoлiтики: прaBа нацiй на самo.
B!{значеl l t{я. Бo ми нe poзyмiсмo вашoi полiтики, i - .ц.ив.
ляЧись на неi ,  ми здатнi схoпитися 3a гoЛoBy i  скpикнyти:

t l . t  t lLo мlt  I() ' . l ()в l1 ск. l laда..t t l ' , tу l i t t i  кoзачi? l

Aбo сiсти вкyпi з <не.ц.oбитим 3aпoрож'llем> Cемeнoм
Палiем. схl,UIllтЬ гoлoBy i зiтхати:

.[ . , t l t  . tr1t.r) ж я I l i I  свiт в l l r l , ' t t tвся
(, l}()!) Укl); l iн! "rю(lив? (.  )

Пояснiть } lам, Чим вашIе <самoви3нaчен}tя> вiдpiзнясть-
ся вiд <саlиoви3l lаче}lня) Byлpo Biльсoна?

Т' Ленiн! Пoгляньте кpyг себе: скiлькo noлiтиннoi poз.
пvсти !.  

(. . t  A стoсoвнo Укpаiни, т. Ленiн, [,tи ска)l(е}ro; мo)l(е

i ц"i" Р. 'I' Укpaiнa // I1oвнe зiбp. твopiв.- т. 32.-с. 333-334.z Лeнiн B. '/. К6итичнi замjтки з fацioнальнoгo питaння // Пoвнe
. з iбр. твopiв.- i .  z+.- с.  l25.o Ленiн B. 'I '  

^' 
K. opджoнiкiдзе. Toваpиtuy Cеpгo! |4/I/|||. |g|s//Пoвне зiбp. твopiв.- т. 50.*- c. sо. 
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бути нr lн i  .1иtЦе Двi в iдt loвiдi:  l  )  aбo самoстiйнa УкpаТна "_
тoдi повиннi бути i  <свiй> ypял, i  <с8oя> паpтiя: 2| aбa
Укpaiна - се <Пiвденна Ptrс iя>> -.  тoдi тpеба пpибpати до
pyK <xлol l 'ят без штанцiв>. щoб вони Hе псУBаЛи сrIра
ви (-. .)

Т. JIенiнl  ( . . .)  Чи l\4o) l(на JIиlIIа]rисЬ ЧЛеHOIII PкII i
стoюBaти самoстiйнiсть'Укnaiни?

Якщo }lе }Ioх{нa' ТO.чoму: .+rи тoМY, Щo вiдстoюваТи са.
мoстiйнiсть УкpаТни взагалi ,} lе,мo)кt{а, не HаЛе)t(итЬ :- Ч}I
тбмy, шо }Iе Mo)l(Hа вiдстoювати самoстiйностi  Украiни
так, як ми вiдстoюемo?

Якщo не l\ , loжна вiдстoювати самостiйнiсть Укpаiни
таK, як ми вiД.стoю € rиo, тo сках<iть: як тpeбa вiДстоювати
самoстiйнiсть Укpаiни, аби мoжна бyлo Лиtr lитисЬ ЧЛе-
ном РKП?

T. Ленiн! Ми х<демo вiдпoвiдi!  3 фaктами лiча.гься! i
ваша вiд.гtoвiдь, як- i  мoвчання - бyлуть фактами вели-
Че3нoгo значення!> .

Cлiд зазнанити: кеpiвItицтBo pадянськoi Poсi i  не хo.
т iлo давати вoлi Укpаiнi  тoмy. пеpелyсiм, Щo 3a пp0Мис.
лoвим i  с lльськoгoсПoдaрсЬкиM пoтенцiaлoпl -  це не
Пoльшlа i  Фiнляндiя '  /I .o l9 l7 '  p, '  }tапpиtшад, Украiна
Д'aBaЛa тpетиHy 3еpl{а'  ст lЛЬки х( TваринницЬкol пpoдуl{-
шi i '  Bаpтi  yBaги тaкoх{ такi  д.анi:  Пpoтягol\4 l861- l89l  pр'
Мoсква щopoкy rr{ала 3 УкpaТни - I20 млн' кpб. дOxoду, За
l903 '  l908 pp.- 22| млн.:Idвалpатна Bеpства ( l04 десяти-
ни) в Укpаiнi  пpиносилa poсiйськiй скаpбницi пpибyткy на
282 кp6. 55 кoп., a в l1eтеpбypзькiй гyбеpнii - 40 кpб.
6l  кoпiйкy. Poсiйськa iмпеpiя на oднoгo х(итeЛя oстанньоi
витpаЧaЛа на piк 4 щрб. 23 кoп..  а нa yкpaiнця - 56 ко
пlиoк..

У l920 p. сyтЬ <бpатньo, i  ДопoмoгЙ poсiйських пpoЛеTа.
piв yкpаiнсЬкI lгrt> peльсфнo 03начl, lв гtослiдoвний i  непpи-
миpенниЙ бopeшь цр0пи бi .пьrшoвицькoгo iмпеpiaлiзму
Б. B. Cавинкoв:

<To, чтo сoбшpапocь:BёKСIЛtrll, в oduн еod noшлo npахol|4'
М ot, в е лttкo pa с cb[,'oтбpoulet+ьL lсo apе I|е t{u И вана Kалuтьt,
И бoльшeвuс.I'сKuе ,вoЙcка, :8o|oя с ПoльшeЙ u Укpоuнoi
u Зaключая мup '<'dля nеpedotLuкш>> с Эстoнltей, Лат.вuей',
ГpцзuеЙ, в суtlчн'oсTu npodoл'ltсают' dелo pуссKuх цаpеii,

L{иr. 'з i r:  Рoмсttt , tцк
Kpем'lrя l/ !J,:зьiн
ltив : Cеpeittuцк I)
l992.__ 2 квiт

0. l} i1 lка .[ lавид:r i  l  pпзvб l}oлo,цимltрzt т lа
l99l  .N,r I  ( . .  lJ3
Х. lr l  t lс хt l t . i t t  вt l 'л i  Укpаittи /f  l t lс l : l t ' l ; tь УкpаТнrr

t: амodе pэtсaв uя po c c utiс'сoеo',- вoo p gэtсе tltlo й p g кo Й nыqa-
ются сa1paTb aTpaценнbtе |vIoс'tвoЙ зеltлu. B этoti nonытке
uх -- собдазн dля puсcкuх uь|nepuалuстoв. KpаitнoсTu cxo-
dятся. [Iонемg ,Бpцсuлaвц u Гgтopц не pукoвoduTb вoopa-
,w.еt7l|bLJ||, <сoбupсtнuем> Р,aссuц' dажe еcлu сoбupанue этo
npoхodtaт nod 3rtа'Koлt kI нтepнацuoнала? Онu pacсgэr-
daюz тutt: <<kf нтеpttацLiъl|flll npoЙdет, Poсcuя oсTанeTcя>.
Il как бьl Нr npехupаJlu uх Tе белыe еенеpалbl, l|oTopbrc
е|ОrвалЕr с [.pцзtiеti u Укpаuнoti, podственная, cotсpoвеннaя
tiв'lть ttх меэrcdу со6oti очевadна. А т,e u ,dpуеuе t|E lllысляT
вoсссlзdанuя Pоссuu uНа,цr, каtс ]|чечoJ|I, тавar'всIнuем, вoti-
нait И те u O.pуeuе в таtiнuкаx свoeеo сеpdца не сo,Jilнeвa-
l{,Tt:я 8 свl1еJ|7 npaве fxoKopяTb' To есTb <TaщuTb u нe ngщаTb>
tJсех' Kтo сlьа.бее llх.

Им нgэtсdа udея свo6odы,' |.

oтх<е' к iнцевою lv lеТoЮ бiльшoвицькoТ пoлiтики, якy в
oснoв}|oil ly т Bopи B op га н iнн и й Beл и кoдеp }I{а BIi 'и к- цe нтpал iст
J[енiн, бyло збещжеti[ lя pосiйськoi iмпеpi i  п i .ц. нoвими,
ЧеpBoниМH пpапopaMи.,tI .ля Цьoгo такo)к викopистoвyвaвся
iнтеpнаЦioна.. lьний хаpактеp кoмyнiстиннoi дoктpиl{и,
яка нiбито Гapа[|,г! ' €  г loбyлoвy нoвиx в3а €п{ин мiж наpoдами
Hа Принципах дерх{авнoi незалеx<нoстi .  Tаким спoсoбoм
бiльшoвикаM BдаBаЛOся пpиBеpTaти Hа свiй бiк pазoi l r  3
наpoдниrии lvtaсами iчисленниx yкpаiнськиx Д. iячiв, якi
t tагvlaгаЛися нарештi здiйснити мpiю пoпеpеднix пoкoлiнь
пp0 riеt,аЛех<ну УкраitlсЬKy деp)l(аBy.

f lpагнення yкрaiнськoГo нарoдy д.o спpав)кньoi незa-
.пt lхtнoстi  pyйнувaлo MoскoBськi  пЛани шoлo збеpe>кення i
розбyлови бiльuloвицькoi iмпеpi i ,  яка B перспективi мала б
пiд соцiалiстичttиl ldи гаслarvrи завoлoдiти свiтoм. 3 oглялy
на Цю дaЛекoГ.ЦяД.ну пеpспeктивy, тpеба бyлo бyль-шo y
бyль-якoмy статyсi  Bтpимати Укpаiнy y склалi Poсi i .  3вiд.
си й вiдпoвiДна noлiтикa. }1. Пpoкoп на3BaB двi нaйвах<-
ливiшi пpиЧини, якi  спoнyкaли Ленiна i  йoгo пpибiнни.
кiв вести oбеpежнy i  пoдвiйнy гpy Щoдo Укpаiни:

<rIо-пеpше, це бyB спpoTи.B yкpaiнськoгo Hapoдy, щo
йoгo в'i 'н став"иB бiльшoвицькiй агpесii, ' i виpaзнo пpoти.
iмпеpськi  нaстpоi yкpаiнських мас, шo манiфестyвали в
беpезнi l9 l7 poкy нa вy, i l , lщях Петpогpaдy i  Kисва.. .

По.лpyге, ше бyла слабiсть бiльшoвицькиx впливiв в
Укpаiнi>,.  3а пpийняття гpyдHевoгo yЛЬтиN4атyшty Pа. lи

()uвttнlссlв Д () <са-.rtrl<ltlГ/еделении нapoloв> / /
l1)1)l 2.{ с:iч
l l1111;, ,n ," l 'к1lа i l rа 

'  украi l IсЬка пoлiтика
l i)8 i  с l6.

Зa вiльнy Укpaiнy.__

Мoсквrа._ Сyнаснiсть'



Hаpoдних Koмiсаpiв [ентpальнiй Pадi гoЛoсyвaлo }|а
2500 делегатiв тoдiшньoгo Bсеyкpaiнськoгo з ' iздy poбiт-
ниЧиx, сеЛянсЬких i  сoлдатських paд т iльки два .цеЛегати , .

У l9 l8 p. Дo бiлЬшoвицькoi паpтi i  Hалежал^o 3,2 /o нлe-
нiв, щo t lрt{знaBалися до yкpаiнськoi нацi i  , .  uKoли зва-
)кати, щo бiльtшoBицЬка паpтiйна opганiзаuiя в Укpаiнi
чисJIиЛа в 19l8 poЦi взaгалi т iльки 4 264 чlreни, тo пpo-
цен'г oсiб, tцO пpизнаBaлисЬ лo yкpаiнсЬкoгo po.ц.у, серед
членства в абсoлютних rrифpаx бyв пpoстo зникаюний y
пopiвняннi з тoдiшнiм пoltа,ц 30 мiльйoнoBим населенням
Укpаiни,- 3а3ttаЧав iV1. Cтаxiв. '_ Aд>кe пPoцент пoказy € ,
щo лиlIJ колo l30 Укpaiншiв на всЮ Укpаiнy пpизt lаЛися дo
I lpиt lаЛе)t{нoстi  до бoльшевицькоi паpтi i .  Ця шифpа poз-
бивaс вщенT тBеpджеHня MoскoвсЬкoi пpопаганди, щo
нiбитo сoвсТсЬкy Bладy в Укpаiнi  вибopoли пpoти УкpаТн-
ськoi Hаpoднoi Pеспyбл iки сам i  yкpа iнськi  кoмyнiсти-бo" ' l  ь-
шoBики. l30 укpаiнсЬкиx бoльrшевикiв не мoгли б докo-
HaТи тoгo чyда, щoб noвалити yкpaТнськy деrvroкpатичI{y
влaдy'  3pештoю цЬoгo не МoгЛи 6 6ули дoкoнaти Tакoх(
самi poсiйськi  бoльшеBики B Укpаiнi ,  яки,х бyлo всЬoгo
Д.oкJlaднo 4 364 oсoби' Це мoглo статися т iльки пpи дoпo-
мoзi  великt l i  неpвoнoi аpмiТ Coвстськoi PoсiТ 3.

Щoпpавда, з активiзацiсю poсiйськоi oкyпацi i  зpoстала
такo)l(  uифpа членiв паpтiйнoi opганiзашi i ,  бo пpиставали
дo неi oсoби, якi  y витвopеHl lх yп,toвaх комytt iзмy xoтiли
пpoжити деЩo легшoЮ прaЦеЮ' а 3гoдolv l  пoЛl3т}l  тaки вгo.
py пo бюpoкpатиuнiй ,\Pабинi '  Пpиблизно пiсля п'яти po.
кiв iснyвaння l tаpтiя ця Maлa укpаiнцiв (зг iлнсl  3 пеpе.
Писolt{ l квir.ня |922 p.) BсьtlГo l l 920 aбo 23'3 % зa-
гаЛy ЧЛеHства. У тoй самий.uас poсiян бyлo в КП(б)У
27 4g0 абo 53,6 /g; свpeiв - 698l aбo 13,6 /o, пoлякiв -
|21| a6o 2'4 %.Bсе це малo мiсце Тoдi,  кoЛи yкpаiнське
HaсеЛеltня в Укpаiнi  стaнoBиЛo B0 %.lI{е вагомiшi uифpи
цЬoГo пеpeIIисy, кoлt, l  взяти дo yBаГи 3наtIня мoви. Як свсlю
poзМoвнy MoBy пoдаЛо тoдi мoвy poсiйськy 79,4 /o нле-
нiв KП(б)У'  а yкpаТнськy - т iльки ||,3 Yo4.

Hаведенi шифpи свiдчaть, щo бiльшoBицЬка паpтiя
слабенькo oxoплЮBаЛа не Лише yкpаiнське се.пянствo, а й

'X1luсrкь lI  iJ l rшl i rкtt  i l l ; t l . t '1 l iя l . iп, l t r  укрaittсьl<r l i  1 l t lв l l ": lк l r t i i  l9 l7
2a pr l '  l J j , tcr lь '  |92| ' | . '  2 ' ,  \ , , .74.

,  
Сoitйа.льl l l , Iй И |I i l t\ t l t) l I i l J|I l l lьt i i  t . r lсг;tв BкlI(б) ИтLлt l  l tсt 'сr lЮ:l l t t l i i

паpтиi iнt l i i  t tcpсl lисtr l{)27 t .-  ,v l ' .  l92t].-_ (]- l58.
" Стaхiв .М. Хr. l l  бyлував ( '()Bсl ' ( . l ,к\ '  I t .п: l] lу в Укpаiнi- i  //  Hа| loдна газ. ' .

та. . l99l  .N9 |0. Жtlt lгt ' l t t , .
o 

Kоммyнlrс t  t l r lсскi l ' I  l l i t1r 'гия ( l tr .пьt l lсв}tк()B Укpаttнt, l '  Итoгtt l tаpтперt ' .
пrrси l922 Г(). ' l i l  }| i l  } 'к1lа l t t tc Харt,к<ltt ,  |922.- -  С. B. l2.

yкpaiнськi  пpoлетapсЬкi N, lаси. Toмy <пpoлeтаpськy дик-
татyрy на Укpаiнi  тpеба бyлyвати в настiйнiй 3aЛен(нoстi
й за пpoBoдoм poсiйськoгo пpoлетаpiатy,- 3аяBив Hа
IV паpтiйнiй кoнфеpенui i  y беpeзнi l920 p. 3алyшький,-
бo сaм yкpaiнський пpoлетаpiат залeжитЬ Biд лpiбнoi
бypжyазiТ . i  неспpoмoжний opганiзyвaти в ,свoiй- кpаi l{ i
анi твеp.п.oi ликтaтypи, анi твеpлoТ влaди>,. B Укpаiнy
на вiдпoвiдальнi пoсади lvloсквa всe бiльше надс[tлала
poсiян, зpyсифiкoваl{их €вpd.B, якi не пiДтpимyваЛи yкpа.
Тнський нaцioнальний pyх. Hа мiсця спаЛениx, зpyйнo-
ваt lих, 3t lиЩених гoлoдoм yкpаiнськиx сiл пеpeсeляли
poсiйськиx гpolvraдя н.

oцiнюючи пoлiтиннy ситyаЦiю в Укpаiнi ,  анaлiзyюни
твopнi дopoбKи oкремих пoетiв, Б. Лепкий y листi дo B. Гна-
тюка писaв: <Пoезiя <3алiзнoгo бетoнy> i т. п. нoвих цiн-
нoстей менi не iмпoнyс. I-[е нyхtий наtvtyл. 3 пiвнoни сy.
нyтЬся Ледняки i  нiвечать yкpaiнськy кpасy. Безталаннi
нашi <твopцi> не бачать тoгo й не poзyмiють. Iм здa €ться'
щo вoни бавляться B мoскoвсЬкiм бoлoтi та ще й poзни-
ненiм на yкpаiнськiй кpoвi . . .> 2

Щoб xoч якoсЬ в oЧаx свiтoвoi гpoмадсЬкoстi вiдpiз.
нятися вiд цapсЬкoi <тюpми наpo.п. iв>, заспoкoТти poз-
бypхaний yкpаiнський нaцioнaльний спpoтив poсiйському
бiльшoвизмoвi, пoказати, Щo (пoста €  3 меpтBих вiльна i
} lезалежна Укpаiнськa сoцiалiстичнa pадянсЬка pеспyб-
лiка>, Лeнiн вд.аBся дo чеpгoBoгo oблy.п.нoгo кpoкy. Пiд.
ГoтyBаB pезoлюuiю цK PКП(б) пpo paдяHсЬкy Bладy t lа
Укpаiнi,  з якoi пoстa €  BелI{ким пoбopникoм yкpaiнства,
лиш би тpyляшi yкpaiнськi мaси не pвaлися дo незaлех(-
нoстi, адже y них, lt,toвляB, тoтoх<нi iнтеpeси з poсiянами.
Пpи uьoмy Ленiн.t{е втpимaвся, щoб зайвий.pаз не 3aтав-
pyBати yкpаlнсЬкl <нaцloналlстичнl тeHде}IцI l>' якl  ведyть
дo poз' €д,Hанoстi бpатнiх наpoдiв (тpeба poзyмiти poз-
nа.ДУ poсiйськoi iмпеpi i .-  B. Л.|. oтх<е, в pезoлюшii
цк РKп(б) зазнaналoся:

<3вахсaючи на те, шo yкpаiнсЬкa кyлЬтypa (мoва, шкo-
Лa i  т. д.) пpoтягolt,t  вiк iв пpилyшyвалася uapизмoм i
експлyататopсЬкиIuи класаlllи Poсii' ЦK РKП стaвить в
oбoв'язoк всiм членaпi пapтiТ всiма зaсoбами спpияти
yсyнеI{ню всiх пеpешкoд .Д.o бiлЬшoгo poзBиткy yкpаiнськoТ

| Пonoв hЦ. IYI. Hаpис iстopiТ Koмyнiстиннoi паpтi i  (бiльtuoвикiв)
Укpаiни.- 1928.- С. 223.

2 Львiвська нayкoвa бiблioтека'- Фoнд B. Гнатюка.- Cпp. 334 / |5.-
Apк. l5.
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I\4oBlt  i  KyЛЬтyp!!.  oскiльки на гpyн,г i  багатов!кового гноб.
ленHя сереД. вiДстaлoi часr ' l lн l t  yкpаiнськ}lх N,rас спостеpi-
гаЮТЬся нацioналiстичнi тенденцi i .  членlt  РKП зoбoв'я.
занi ставит}Iся дo них з нar iбt.ПЬtt lo lо теpпимiстю i  oбеpех<-
нiсТЮ, Пpoт}IстaBЛяючlt iшt с.поl1o TОгtарисЬкoГo рo3'ясHеt lHя
тотoжн<lстi  iнтеpесiв труi lяt l lp[Х мас Укpаiнur i  Рtrс i l .  Члени
PKП на теpl lтopi i  Украiни г lовltннi на дiлi  П[ l t1вoД.иTrl
пpаB() Tpyдящих мас yЧPl,rplс l{ i  Г}oЗMoi}J lят! l  в yс lХ pадяH.
сЬкttх yсTaHoBах pl l1н()Ю MotJoЮ' всiлякo tr1lот ' l tД. iюot l l  pyсl l -

фiкатopським спpoбам t l . iТуЧHйl lvt l l  3асфбаMl! в i 'Дтir:нttтн ук-
pаТнськy Moвy нa лрyгшй П,П6r:.  ПраГHуЧtt,  t lаBпак}l ,  перeTBo
pltт lr  укpаi}|сЬKy Мoву B 11: l3pЯjI.ц.rr  кoIdyнlст}iЧноl oсвiт l t
тpyДяЩ!lх мас. Hегайнсl ж ПGвиннi бyг lr  вжltт i  3ахoдl l '
tцoб в усiх pалянсЬкl lх yСТанонаx бY,, la Дoсl  а]. l{я к iЛЬ.
кiсть слyх<бoвцiв, якi  BОЛг-11lЮтЬ укl . lа i}tсЬкoЮ ML1в0Ю, i
Щoб нaдаЛi всi  слyх<бовцi вмiлr l  розгиLrB.Ля' l . l r  yкpeiнськoю
МoBoЮ>,.

Цi фpази Ленiна. нерi i lк.r  Цl iTyBа.пl lся '  Щсrб П0к.33ат[t
йoгo любoв дo Укpаi l . i l t ,  *rасвiдчрtти туpбo,гу l rpo розB}lтtэк
yкpaiнськoТ мoвlt  i  кульl 'yрl i ,  tIе заД,yп4yЮчPIсЬ над T}lrи, Hа
якiй пiдставi <<вoждь oдI{i €Т неза.ttежноТ Деp)l iаBи дoзBсlЛя €
наpoлoвi iншoi ^незаЛежHoТ держаBи poзМoвJlят}i  сBo €Ю
pi.rнoю мoвoю!>>. Hаводtr.rrася TеЛегpаI\,!а Ленiна'  якY вiн
пoсЛаB y Хаpкiв Cr.алiнy 22 лютого l920 р.: <<Hеобxiднo
негайнo 3аBесTl l  ПеpекЛа't .ачiв в yсiх rптабаx iв iЙськовиx
yстаHoвах, зoбoв'язавшl l  безyмовно всix приймати заявlr i
паПepl l  yкpаiнськoЮ MoBoЮ" I{е безyмовно нео6xi ,II .Ho -
щoдo lv loв[I всi  пoстYпк}l  i  мaксимyм рiвнoправнoстi>> 

3.

3вичайнo, як за3нaЧав К)" Шевельов' yкpаiнське вiйськo
не пoтpебyва.:|o ПеpекЛадачiв. <<B зaвyальoBаьI iй формi тyт
такoж наявнi ,Д.вi  засади комунtстинноi пoЛi.r} l i (и, lцo
лиtxатl lMyться не3М{нttptMI,I дotsг l  рoкlt:  п|дкрес.ПеHня
piвнopялнoстi ,  а не паHyBанЁrя украТнськоi мoвl l ,  iншими
сЛoваMl l ,  B}lзHан}lя poсiйськоi lдoBt-t oднi €Ю 3 ДBОх l\{oв на
Укoаiнi>> a.

.Hе 
любов л.o yкpаi нства рyхаЛа BчиHкaМlI Ленiна.

Biн змyLuенltЙ був iтtt  на дeяцi пoсryпкlt ,  аби зa всяку Цiнy

| 
' i I t ' t t i t ' t  |)  l  | ' t  t t l . l t t l t i i l t  I iк |) l( l I  {Гl)  rr1l . l  l ) i i  t , l l I( . l ,к\ t t ' l i l  (\  i l i l  l .краТнi i  /
l [rrt l t t t .з iб; l  t ' t l t r1 l i t l .  l .  i j l )  ( .  ' i l : l  ; tI  l ,

2 Kupttt lв l l '1 tIt l  t i l l t . t t t t . t t l  ' . I t ' t , t t i  i | '  l l ; l i l l  ( .\ , l}r ' i )e l]IIol  /  ' //  I .() .|( l( '  )  r<1lаТt l l l

I i  t  t . t  t t t t . t , , ' .  l | . ;I l t t t .  r iС l1 l  111111ri11 Т .1I
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збеpегти сднiсть бi;lьшовиt.iькtl i pосiйськоi iмпеpiТ. <Самo.
стiйна Укpаiна Ленiнoвi нtl T.O, шto }lе бyлa пoтpiбна, вiн
не xoтiв l{е тo щo булyвати -- вiн i i смеpтельEo нeнaви-
дiв,- I1исаB 23 сiчня 1924 p. lVlикиr.а [Шaпoвал.- Пiс.tlя
Петpa I, tlенrшикoва, KаTepини lI Ленiн найбiльui )кopстo-
кий з мoсKoвсЬк},tх yкpаiно>керiв. 3 ;кopстoкiстю азiатa
Bitt, tlа 3pа3oк свoiх коpоноBаI{l.{x ltollеpедtl}lкiв, садистично
ниlцив Укpаiнy. <Укpаiна l t !}С}lTt l  бyги без yкpаiнцiв>,-
цЬoгo стаpoгo ,'I03уI{га trloскOBсl,кt.lx t(аplB ретельнo Д.ojlеp.
}I(yвaBся Ленiн. FIy, а коли мiльiiоllн yкpаТнCЬКI{Х ЛЮ,Ц,'.
ських iстoт, 3араi*(е}ll, lх сьоiм укpаiнс:твoм, BимагаЮть
сaмocтiйностi?

,Цайте ii iм! Самoстiйну Украiну найкpaшrе збyлyемo
ми, мoскалi!

I пoчаласЬ зпаItlеtl}t.l.а Bакхаt|аJIiя саifoo3t{аЧеttня
Укpа iни. Пo -uак.ll yнс Ькolvl у Кpyтили п jrlлЬця!'tи пеpед lloсоl}t
y )I(oвтopoтиx абo пpимiтнвних Jlюдt.й i uаклyвалrr: <Oце
тoбi Cамoстiйна Укpаit lа,  найкpzlЩа. Ти r. iльки йди в наurе
вiйськo, сЛу}I(итt{ t{аIvt, сBiToBiй рtlво"ltюtцii. I вiшай' моpлyй
всiх iнакoмисляЧих укpаТнuiв. [ l I l l iонь за HиItdи'  дo}ioсЬ
нам, лaf i  кoнтppеBoJtюшioнеpами, бi .погваpдiйцями i  т.  п.
Це все Hа кopисть твоiй самoстiйнi i i  Укpaiнi>.

Жoвтopoтe абo сBиТокo}кyrшне укpaiнствo' яке t{е мaЛo
пol{ятTя пpo техll lкy tloЛ|TиЧr'oгo дypисвlтстBа 3ахo)ltoгo
мoскaля, з баpaняvими oчn[vra пеpлo 3а мoскoBсЬкI{м
кyдeсникoм, вихBаляЛo власHе пotlеBoЛеtrlня...> l

Ленiн, бyлyни дoбpI,lм мaйс,тpом (tloJtiтиЧнoгo. кpутiй-.
ствa, дyрI.l'сBiтстBа i каtliба.lrьськoТ жсlpстокoсгi} (Rl. lШa-
пoвaл)" зyмiв pазoтvl iз своjми oltноДyъfЦяnfi}r зрoб}tт}l Tак,
щoб зoвнi:rцнiй свiт знаB yсе IIрo пoвoлзький голод i не
3llав tl iЧогo пpo гoJloд yкpaiнський' Иoгo РетeJIЬнo зaмoв.
чуBaл}t' щoб випpaB.Д,aтП BивезеHня укpаТнського xлiба.
Пiзнiшlе в}t}l}tкJla Легендa. нiбнтo ГOлoд y Пoвол;кi poз-
пoчaвся ItабагаTo pанitше, нixt y пiвл,енвих гyбepнiях
Укpaiни. Як i кorкний мiф pе41l'g^Ькoi.iстopioгpаф-ii' uя
Легенда n'аЛа пO.l iтиннiкopенi. У l9l9-l92| pp. укpаiнське
селo бyлo oxoплеttе мoгутнiм антибiльцroBицькIltt IIoв.
ста}tсЬким рyхoтt' ' якуlЁl Ленiн нa3иBaB <кypкyЛЬским
бaндитизмом>. IJ.ей pух пoслаб.пЮваB дl.Il(татypy паpтii. f i
l\,toскoвсЬке кеpiвництBо PК.П(б) tlЁбезПiдстаBнo BBа}t(а-
лo, щo гoлo,ц впopа €тЬся з yкpаiнськимr,r пoвс.гaflцямll
кpаlце, нiх< каpальнi експедицi i .

<3 Укpаiни - надзBиЧайнo сyмнi в iсти. Tarи го.Цoд._-

'  l l lorulва, l  Д, l .  I l i l  с l tс1lrt ' . rr l1 l i r i l l r l l  l i ; l1 l t ' . .1r l i ;  1 i1.g. ' ' .  l1)1.rz \ i l  -J
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а 3бiх(н(я зaбиpaloть нa пiвIliч. oфiuiaльнi пpедставI|ики
Coвiтськoi Укpаiни нiчoгo нe poблять, щoб opгaнiзyвaти
пoмiu Укpaiнi,_ мабyтЬ, щoб нe вiдтягyватн aкцii зaпo-
мoгoвoi вiд Poсii, кoтpy кoмyнiсти пеpeлyсiм xoчyть ypя-
тyвaтн як свoю гoлoвlty базy. 3лoнинна пpoбa пoвстaння...
не тiлькн викJlикалa хBилю oбoпiльнoгo тepopy, але й зpo.
билa кoмyнiстiв ще бiльш пiдoзpiливими i yпеpeдх(еними
пpoтиB yсix yкpaiнцiв без piжницi; мo}l(лl{вo' щo вoни
пpoстo стaли дllвитнсЬ на Укpaiнy' як нa кoлoнiю, кoтpy
не знaти чи вдaстЬся взяти дo pyк твеpдo,_ oтх(e' тpeбa
BикopистaтИ Nlя певнiшoТ 6aзп - Beликopoсii) ',_ писaв
М. Гpyrшевський 8 лютoгo |922 p. лo B. Kyзiвa.

Hапpикiнui бepезня |922 p. М. Гpyшeвський зHoвy нa-
писaв B. Kyзiвy тpивo)I(нoгo листа:

<... Пopyн yсякIrх матepiaльниx кпoпoтiв tlевимoBl{o
тяжкi вiстi з Укpaiни, пpинесeнi чoлoвiкoм сoвiтським
(хou нe кoмyнiстoм, алe ix вipним пpиxllлЬIrикoм). Пpи-
зttав вiн, щo гoJtoд на Укpаiнi дiйснo бyв зaмoвuaний
(мoвляв, iнакшe нe мo)I(на бyлo, щoб не вiдтягатlt yваги
свiтy вiд Пoвoлжя), шo l/3 Укpаiни в тяrккiм гoлoдi,
спyстiлa i мyсить кoлoнiзyватись l{aнoвo' лиllt' знaЧитЬ,
бoльшoвиками, poсiйськo-х<идiвськoю пapтiсю... Cе пиllly
пo всiй Щнpoстi, бo дyх<e тяжкo на .Ц.yшi, a пpилyчати
свiй гoлoс дo pеакцiйнoгo кoнцepтy I|е лllчllтЬ менi> 2.

oтже, Hе пoсyха i невpoхtaй y Пiвлeннiй Укpаiнi бyли
пptiчI{I{oю гoлoдy l92l-1923 poкiв. Гoлoд _ наслiдoк кo-
лoнiальнoi пoлiтики ll{oскoвсЬкoгo ypядy, який i в най-
тял<чий чaс вивo3ив з Укpaiни збiжхся та iнtцi хapuoвi
прo.цyкти дo Poсii й на 3aхiд - лиuемipнo пpикpиBаючисЬ
гaсJIами щoдo <пpoлeтаpськoi сoлiдapнoстi>, <дpyх<би
наpoдiв.бpaтiв> тa <iстopн.rнoi спiльнoстi>. Hе бiльruoвики,
яснa piu, вllкликaли пoсyxy (вoнa бyла i в Пoвoлхсi),
aле самe Boни пpивели Укpaiнy,дo стpашtloгo гoлoдy'-
щoб злaматtl сили oпopy i змiцнити цlIасний pех<им. L[ей
гoлoдott{op - (lцaсливa> знaxiдкa poсifiськoгo Центpy'
свoеpiдна <мoделЬ) для тpaгeдii 1932-1933 poкiв.

Пoпpи всi намaганl{я poсiйськoгo бiльшoвllцькoгo
це}lтpy зaдyшити нацioнальний pyx yкpaiнський наpoд
нa пoчаткy лiбepaльниx 20.x poкiв poзгopнyв бopoтьбy
за те, шoб фopмальнiй деpжавttoстi Укpаiнськoi PCP
ttадати yкpаiнськoгo змiстy. <Цe мaла бyти poзбyлoва
yкpaТнськиx нацioнальнo.пoлiтиЧниx, сoцiальнo-екoнo-

ЦД.lA УкpаiI lи. tDt lr l , , t  l235l Ol l  l , -  Спp. 266.-- Apк. 50 зв.
Tам же.- Аoк 72

мiчних i кyльтypних цiннoстей B pаi{кax нaкинeнoi Д.ep-
жaвнoi фopми. Tyт йrшлoся пpo yкpаiнiзаuiю, тoбтo .Ц.e.
pyсифiкаuiю мiст, зoкpeма yкpaiнськoгo poбiтништва, Ilpo
poзбyлoвy i пepевагy yкpаiнськoi нацioнaльнoi кyльтypи,
пpo пеpeмiнy сoцiальнoi стpyктypи yкpаiнськoi нaцii,
poзвитoк якoi бyв гaлЬIt{oBaний кoлoнiальнoю пoлiтнкoю
uapаry, пpo пoбyлoвy сильнoi селянськoi вepствli),. 3 цi.
€ю метolo ypяд видавав дeкpети нa кoPисть yкpаltlсЬкol
мoви. 2l веpесня 1920 p. Pадa Hаpoд.ниx Koмiсаpiв УPCP
yxвaлилa:

<1' flopguuтu Hаpкotlocвiтu cniшtto poзpoбuтu nлaн
utupoKoeo poтвuT'сg turciльнuх тa ocвiтнiх gстaнoв уciх
cтуneнiв i poзpяdiв з gкpaiнcьlсoю вuKлсIdoвoю ltoвoю.

2, Heеайнo вoecTu oбoв'язкoве вuвчeння gкpаiнcькoi
Лoвu no ociх шrciльнo.ocвiтнiх aсTа'loвах 3 н.earcpаitlськoю
вurcлadoвoю JNoвo'o.

3. Sвepнgтu ува2g ,|а ocoблuвo cepdoзне вuвцe,{flя
gкpaiнcьlai пoвu no вciх nocтiйнuх i тuлцacoвuх gcTaнo-
вaх no nideoтoвцi poбiтнurciв ocвiтu, npu цoлу uаcтuнg iх
3сlpа3 ctcе тpeбa nеpевесTu нo gкpalнськg вuклаОoвa r4oвg.

4. Пocтaвuтu в oбoв"язoк !,epcrcаaнoлg Budaв-
t|uцTвg noтgpбgватucя npo вudання, no зeodi Hаpкoм.
oс вiтoю, заdoвoльняючot кi лькoст i niОp ц ннuкiв на g кpai н-
cькiil пoвi, a Tа'сoctс 

'сpaснoeo 
nucbI|е||cTвo тa iншuх вu-

dань'
5. HapкoмтpgОц i Hаpкoмэeмoвi вudaвaтu cвoю npo.

nаeaнducтськц лiтеpaтgpg nеpeвaъrcнo цrcpаiнськoю .I4o-
вoю.

6. Пocтaнoвu.I'u в oбoв,язoк Buкoнкoлan JxаTu в Ko'tс-
нiп egбepнiяльнi,u .uicтi не 

'|е||ut 
odнoi grcpoiнськoi еа-

3eTU.
7. Ilаpкoмocвiтi неpез it мiсцeвi opеaнu нeeaiiнo opeа-

нiзgвaтu no вciх еgбepнiяльнuх i noвiтoвuх lticцях венipнi
lu'сoлu dля нaвца,t|'|я pаdянcькuх слgлсбoвцiв grcpаiн-
cькot лoвu.

8. IlocтанoвuTll в oбoв'яэoк вciл pаdянcbtсuл acTaнo-
вa'l noтgpбaвaTucя npuTяеTu cniвpoбiтнurciв, щo 3'{oюTь
gкpаiнcькg ltoвg i 31|o3tсgTь эaОoвoльняTu ||а нiй noтpебu
наcелeнI{я.

9. Пocтавuтu Poбiтнuчo.CeлянсьюiЙ iнcneкцii^ слidкg-
saTu 3а docкoналu.п вuвОнaння't цbaеo dекpетg>,.
|Пpoкon М- Укpаiна i  yt<раТrtська I lо;t iтика Moскви Cу. iаснiс 'ть,

lgt] l  -  с.  22.
. .  .}бiрrrик декpогit l '  l . t :Iка r iв i  р{),tI lopяд)ксltЬ l){) l l i l l ) ' :) . t l l (JM} KL)}t i( .; l l ) i i l |} '
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У книзi декpeтiв, вt{даllиx ITpoT,ягot'л l919-- l923 pp.'
йшлoся пpo нeoбхiднiсть виклад.аtIня yкpaiнсlькoi мов'lt i
yкpаiнськиx дисцн'плiн y шкoлаx. B уЧитeльськиx семi-
нapiях i на вчителЬсЬK}Iх кypсаx' B)t(ивaння yкpаiнсько.i
мoви в кiнo, деp>кaвHllх заклaдaх i yс'гaвовах. B oснов.v

щфopми в пе.цагогiчr*i'й oсвiтi було tlок.,tадеllo <KоДекс
закoнiв IIРo народЕy oсвiтy в УCPР>, якиii 22 Jl}lстoIIaда
|922 p. затвеpдиB BУцBK.

Oднак пoлiтккa yкpаiн.ськиx патpitlt. iв в гaлyзi освiтlt
[loвскlllllФ нaтккaлaся нa llpиxoваний i вi,tlвер,[ий i:пр0т9lB
пpoшloскoBсЬккх сrUI, якi бoя.llися. вi.п.poл.ження i pозвнткy
yкpaiнськoi мoвlt, лiтеpатypи, кyлЬтypt.t. }тBеpджrння }lа-
цiolraлыloi свiдoмoстi. <Hавеснi |922 p. було виl:.ано вi]t
iменi ЦK oбiх<ника, B якoМy всю oсвi .гню pобоr 'у.  яку tIрo-
вoдl{лoся на селi yкpaiнськсlю il,toвolо, tlФЧали uбстрiлю.
в;aтИ> l ' -ддgдg М. Пoпoв. l lK KП(б) Украiнlt  в iв нa.
шirпнрлькy вiЁiгry пpoтl+ yкpaiнськoi кyльтуpи, шlасIiyк}Ч}l.
i i вiйнoю з <бyp>кyaзним нaцiонaлlзlvlolи> i ",tiквi.;toвукlни
пp}| цЬoмy кyлЬтуp}ly poбoтy на селi y,кpаiнt.ькою мoвoю'

Boсени |922 p. кoл}rшHЬoгo бopотьбiсга Г. Гркнька
бyлo yеунyтo 3 tloса,щи нapкolvra освiти <3а '.аFlаjl.Гo I]o-
квraплиBе пpoBе.цeн}Iя yкpa iнi'за шii > " Я кокl ве.uиl*tlitr бу'rа
цfi <IloкBаtlЛltвiсть>, B}tд'нo 3 тoгo, що в .Ц'rlнецькiй губеpнii
3 чt{сле}rнoю yкpaiнськoЮ селянсЬкoкt Л!ед}tiс'гю майх<е
нe бyлo нaвiть ни)кчиx yкpаiнськиx шiкiл Шlоб випpав.
д.aти тaке стaнoBl.tЩe' Bliеy}lyли тезy пpo дBl к'Y'пЬТуPи]
пеpедoвy _ poсiйськy, пpoлетаpську i вiдсr.ал.v -.. укpаiн-
сЬкy, селя}lськy. Aвтop тeopii <бopoть6и j{Еoх кtl.IЬ!!.p> -
лpyгий сeкpетаp цK KП(б)У ,ц. .Цeбедь Ii1t(:аB:

<Пoставити пеpед сoбoю :taBдaння ак.гиBHО r.хpаiнiзу.
ватн паpтiю, oт)ке й poбiтнинy кЛясу тепt'р Г:l ']Це .i l.rrя lнте-
pесiв кyльтyp}|oгo lloстyпy зaхoдoIъ{ pеакЦiйннt't ' бо нацirr-
нaлiзацiя, тoбтo запpoвад)l(ення yкpaiнськоi r'rl)Bи B 1Iар-
тi i  i  в poбiтнинiй клясi  зa тепеpiшньoго по.пir i jЧ}tol .о '  t lк().
нoмiчнoгo й кyльтypнoгo спiввiдtloше}tttя мiж ilt|сTt)i\4 i
селoll| - це з}lачитЬ стaти на ltoг.пяд ни)I(ЧoI кyJ.IЬтvp}t (jеЛa.
як piвняти 3 виЩoю кyлЬтypoю мiста.

Ми знаемo теopетl{ч}to, щo неI\{инyuа борtlть6a двох
кyльтyp. У нaс на Укfiаiнi нepез iетopичнi обстав}it{lt tiулЬ.
тypа мiста, .це - poсiйська кyльтypa, кyЛЬтура се"'lа -_
yкpаiнська,, .  Д,.  ЛебедьстoяB на пoзицi i .  Що майбутнс --

I l7 оnов ,\1, \ ' I  I  {;rprr l

УкрaТtrr l ,  l l l2} i  {]
2 
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за пpoЛетаpiатoм, aBaнгаpдolt l  свiтoвoi pевoлюцi i ,  тoбтo 3а
пpoлетаpсЬкo.}loсKoвською мiськoЮ кyлЬтypoю i мoBolo.
Тoмy, мoBЛяв, oб'ективнo yкраiнськa (сiльська) кyльтy.
pа, It{oBа po3чиня €ться y poсiйськiй (пpoлeтаpськiй) кyль-
тypi i  мoвi.  3вiдси виплиBa € ,  щo iнтеpнацioнaльнa кoмy-
нiстична паpтiя, для якoi <нацioналЬне питання в пpинЦипi
He iснy €>, пoBин}Ia BсЮ свoю дiяльнiсть спpяtvtoвyвати
}Ia немиHyЧе lloсягнeння пepeмoги l,tiськoi, пpoлетаpсЬкo.
MoскoвсЬкoi кyльтypи B yсьoтt,ty Радянськoмy Coюзi.

oднак ситyаuiя y з iбpанoмy ЧеpвoHиrии багнетами
сPсР бyла дoситЬ .склад.}lolo. <Пoпpи yтBopeння нaцio'
t lалЬI{иx paдянсЬких pеспyблiк i  пoзipнo федepалiстичний
yстpiй сPсP кoмyнiстиннiй пapтi i  в пеptui poки i i  пpaв-
лiння Bсe ще вiлнyтнo бpакyвалo пiдтpимки неpoсiй-
сЬких нapoлiв. Boнa лишаЛася кpихiтнoю, пepева)lt l{o
poсiйськoю i мiськoю opганiзаЦiею, яка Hевпевl{еt lo тpи.
мaлася нaд селянсЬкиlt,tи i неpoсiйськиI\,rи МасамI,l' щo хи.
таЛися y свoiх нaстpoях i  не знaли, якy влaдy пiдтpимy.
BaTИ>,. Бypхливe вiдpoдх<ення УкpaТни та iнших пoневo.
лениx Poсiею наpoлiв 3гt,tyшyвалo PKп(б) poбити деякi
пoстyпки, щoб дoбитися пiдтpимки 3 бoкy неpoсiйськиx
наpoдiв, 3aвoюBати ixню пpихильнiсть.

Xитpий тактичний хiд бiльшoвикiв, якi yтвеp.п.х<yвали
стpатeгiннy цapськy кoнцепцiю пpo (едиtlo}Iеделимствo>
землi poсiйськoi,  знайшoв яскpaве BиpaжеHl{я i  в pезo-
люцi i  з нацioнальнoгo питaння, пpийнятiй ХlI  з ' iздoм
PKП(б) |7_25 квiтня l923 p.:

-oДля 
пpaBильнoгo запpoвадх(еl{ня в х(иття нацioналь.

нoi пpoгpaМи, Bисyl{yтoТ ЖoвтнеBoю peв@люцiею, неoб-

пpивiлeйoваtloгo ста}loBища великopoсiв.
I{i пepex<итки )кивyTЬ щe в гoлoBах }lаltlиx pадян-

сЬких пpaЦiвникiв, цeнтpальl{их i  мiсцевих, вot lи гнiздяться
в нaшиx деp)кавI{их yстa}Ioвax' y центpалЬниx i  мiсЦевих,
вoни дiстaють пiдкpiплeння y виглядi (t loвиx> змiнoвixiв-
сЬких вeлнкopyськo-шoвiнiстичнtlх вiянь...  Пpактиннo
вoHи виявЛяюTЬся y чBанливo-3неBажaлЬнoмy i  безлytuнo.
бюpoкpaтичнoмy ставленнi poсiйських pадянсЬкиx Чи.
нoвникiв дo ну)KД. i  пoтpеб нацioнальниx pеспyблiк.. .

'  CцбтeльнuЙ o. Укpаiнa: iстopiя.- с.337.



Cтанoвище y pялi нацioнальних pеспyблiк (Укpаiнa, Бiлo.
pyсiя, Aзеpбайдх<aн, Typкестaн) yсклaдню€ться тиtr{, lцo
3начна части}|а poбiтнинoгo класy, який с oснoвнolo oпo.
poю Pалянськoi влaди, налe)китЬ дo великopyськoi нацio.
нальнoстi.  B цих pайoнhх змиЧкa мi>к мiстoм i  селoм,
poбiтниuим l(ласoм i селянствolll натpапля€ tlа дy)I(е вe-
ликy пepешкoдy в пepe)китках вeликopyсЬкoto l l loвl-
нiзмy як y пapтiйниx, тaк i  B pадя}IсЬких opганax. 3а циx
yмoв poзмoви пpo пеpеваги poсiйськoi кyЛЬтypи i  висy.
ва}lня пoлoх(еtll{я пpo Heil,tиtlyнiсть пеpемoги бiльш висo.
кoi poсiйськoi кyльтypИ HaI, кyлЬтypаl,tи бiльш вiдсталих
наpoлiв (yкpаiнськoю, азepбайдх<а}tсЬкoю, yзбеЦькoю,
киpгизЬкoю та iн.) €  t{е Щo iншe, як спpoба зaкpiпити
панyвaння вeликopyськoТ нaцioнaльнoстi.  Тoму pirшyнa
бopoтьба 3 пеpе)|(иткaми великopyсЬкoгo шoвiнiзмy r
пepшoЧepгoвиtt '  завдаt{ням нашoТ паpтi i .

oдним 3 яскpавиx виявiв спадщи}lи стаpoгo слiд вва.
х<aти тoй факт, шo Coюз Pеспyблiк poзшiнюеться знaчнoЮ
Части}toю pад.янсЬKиx чинoвникiв y шeнтpi i  на мiсцяx не
як сoюз piвнoпpаЁних дep)I(aBних oдиниць, пoкликаний
забезпечити вiльний poзвитoк нацioнaльниx pеспyблiк,
а як кpoк дo лiквiдацi i  циx pеспyблiк, як пoчатoк yтBopен.
ня так 38аHoгo < €д.инoгo-нeдIлимoгo).

<3' iзд peкoмендy €  чЛенам пapтi i  тaкi пpактичнi зa.
хoДи з тим, аби дoбитися, щoб:

_ opгaни нaцioнальних pеспyблiк i  oбластей скла-
Д.aЛИcя пepева)t(нo з людей мiсцевиx, якi знають мoвy,
пoбyт i  звичai вiдпoвiдних наpoлiв;

_ були ви.ц.aнi спецiальнi закol{l,|' якi зaбезпеЧyЮтЬ
вжива}lня piднoi мoви B yсiх леpх<aBних opгаttах i  в yсiх
yстaнoваx, Щo oбслyгoвyють мiсцеве iнoнaцioнальне
}tаселеH}tя i  нацioнaльнi меншoстi,_ зaкo}|и, якi пеpe.
слiлyють i  каpають з yсiсю peвoлюшiйнoю сyвopiстю всiх
пopyшникiв нaцioнальних пpаB i  oсoбливo пpав наЦioналь-
них меншoстeй:

- булa пoсилена Bl{xoв}lа poбoта y Чеpвoнiй Apмi i  в
лyсi насал.х(ення iлeй бpатеpства i сoлi.п.аpнoстi наpoлiв
Coюзy i  були вжитi пpактиннi 3ахoди пo opгaнiзацi i  на-
цioнaльних вiйськoвих Чaстин, 3 дoтpиN,tанням yсiх заxoдiв,
неoбxiдних. для забезпечення пoвнoi oбopoнoзД.атнoстi
pеспyблiк>|.

Bиникла паpадoксаЛЬнa ситyaцiя: yкpaiнський наpoл
y <влaснiй л.еpжавi>, на власнiй землi oтpимав дoзвiл з
. KПРс в pезoлюЦiях i piulенняx з'Тздiв, конфepeнuiй i пленyмiв I{I(._

K. '  l979._ с.  419-423.

Мoскви poзвиBaти сBoю I{oвy, кyлЬтypy, лiтepатypy,
мистецтBo. У пoстaнoвi Пленyмy цк Kп(б) Укpаiни
вtд22 чepBI{я l923 p. <Пpo зaxo.п,и пo здiйсненню Pезoлto-
цi i  XI l  з ' iзлy з нацioналЬнoгo питaння B галyзi .паpтiй-
нoi poбoти) зазHачaлoся:

<Hалiтuтu з ocенi noToч'4oеo poку do nepeхodg npoTя-
еo.u niвpiaнoеo cTpoKц нa a,сpаtнcькg 'toвg 

ouKла1ання
такi pаdnаpTuьKoлu I-еo cтgneня: Улaнcькg, в Xаpкoвi,
Poлeнcьrcg, Hoвeopo|-Boлu'tcbKg та g Biннuцi. Icнgюui
Tеnep шкoлu l.eo cTgnеня з gкpatнcьKoю .нoвoю вu'слa-
0aння, чаcT l<oвo aбo ne pе вaxrcнo nonoв'|'oвtlT u ле KTop с b,сu'|
crcлаdoll i навчaльнuлu nidpуuнuкапu нa gкpaiнcькiЙ
лloвi з тuл, щoб наdaлi nepеЙтu noвнicтю нa gкpaiнcькg
Лoвa.

Kцpcu dля npaцiвнuкiв вoлt*lаcштaбg nepeвoduтu на
gкpаiнськц iloвa 3 noчаT,сa нoвчaлbнoеo poкa i зi эбiль-
Itlен|tяI| rcgpcio gкpaiнoэнавcTвa: укpaiнcькoi лoвu, icтo.
pii, ercoнoltliннoi eeoepафit Уrcpaiнu Tа gкpaiнcькoеo diлo-
вodcтва.

Пpеdметu gкpaiнoзнaвc,Iвa в ullсoлах з pociЙcькoю 
''lo-вoю вuклodaння, в тoлц aucлi i в Koлgнiвepcuтeтi, вecTu

gкpаiнcьrcoю i|oвoю, вKлюцаtoчu залircu i ceЙнopcькi
3аtlяTTя.

П poтяеoл 4-.llicячнoеo сTporcg nepевudатu aбo ne,pe-
KласTu нa gкpаiнcьKg Лoвg nidpguнuкu, нaйбiльtл npudатнi
dля gкpatнcькoi oбcтoнoвKu, а, Taкo'tс в?rcuTu эахodiв do
вudaння opuеiнальнuх nidpцннuкiв.'.

B цаcтuнi npеcu nеpeвеcTu npoTяеoJ$ poьa на gкpаiiнcькg
iloвa ceлянськi еaзeтu в otсpg'tснuJс ценTpaх з grcpaiнcькu.ll
нacеленt|я'|. B 'еg6кoлiвcьrcuх жapнqлах мoтеpiaлu', щo
cToсgюTbcя po6oтu на cелi як oфiцiaльнi, так i cтoтeйнi,
dаватu gкpаiнcькoю JNoвoю.

Пideoтgватu i nidiбpаTu npoTяеolil po'сa аnаpaт part-
napткoлiв з тoвapuшiв, щo вo J|oОiют ь g кpai нc ьrcoю .пo вoto,
а Taвo?tc iнcтpцктopcькuЙ anapaT oKpnapTlсoмiв, щo npo.
ваduть ciльcькg poбoтg в egбкoяах.

Brcлючuтu do nлaнg вudання cеpi,i nongляpt|uх 6poшgp
gкpаiнcькoю 

'|oвoю 
dля ceлянorc.

/|oбuтucь g Mocквi doтацii'на зdeuleвлeння вuОань gк-
pаiнcькoi лiтеpатgpu, зеidнo з вupoбленu.ш nлaнo.tl

Оdнoцacнo з npoвеdенl|я'| цuх зaхodiв noвuннi 6gтu
dode pcrcанi iнте pec u нaцЛенlaocтеtl> !,

' Kyльтypне бyлiвниuтвo в Укpаiнськiй PCP' Bажливi pirпення Koму.
нiстичнoi паpтiТ i Pадянськoгo yрядy l9l7-l959 pp. 3бipник дoкyмel{-
тiв.- K. '  l959.- т. l .- с. 229-232.
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У лeкpетi  PHК УPсP вiд27 липня l923 p. <Пpo зaхo.п.и
y. спpав i  yкpa iн iзаui i  ш кiл ьнo-вихoвних i-кyльтypнo--oсвiт-
нiх yстанoв> пiдкpeслювaЛoсЬ, Щo Paда Hаpoдниx Koмiса.
piв в лoл.атoк дo пoстанoBи <Пpo ввелення yкpаТнськoТ
MoBи B шкoЛaх i  paД.янських yстaнoваx> вiд 2l  веpесня
l920 p. is$ 23-26 oс}IoBHих ПoЛo)*(еHЬ Koлексy закoнiв пpo
t|аpoдtty oсвiтy УРсP пoстанoBила:

<<3акiнчuтu nеpевеdення ltcTаl|oв сoцiальнoеo вuхoваt|-
Hя t|а укpаIнcькg ]||oву npoTяеo.u dвoх наtiблuэtсчuх шrciль-
нuх poкiв i встанoвuтu nланoмipнuЙ nepeхid do вuклadaн-
ня gкpаiнсbKoro 'l|oвoю в urкoлaх npoфесiЙнoi ocвiтu i do
dальшoeo ввеdення цкpаiнcьrcoi ,lloвu в noлiтoсвiтнiх gcта-
Hoвaх,

,Ц,opцнuтu Itаpкoмoсoвi npoвеcтu oблiк nеdаеoеiчнoeo
nеpcoldалg, щo I|е вoлodiс gкpаtнськoю lroвoto, i вэrcuтu нe-
еaЙнuх захodiв do nidеoтoвлен|tя ||oвuх каdpiв nеdaеoеiч-
нoеo nepcottалg, щo вoлodiлu б gкpaiнськoto лtoвoю, dля
забезneчeння яK noчоткoвoi, так i вuщot lu'goлu gкpаtн-
cbKut|u вuклаdачаttlu.

Bвecтu 3 noчаTKg цьoеo шкiлbt|oеo poKa вuклаdання
grcpаIнськoi .ltoвu i gкpаiнoзнавcTвa в нецкpа[нсblсuх utKo-
лах яtс oбoв'язкoвi npеdметu dля нaвчання.

Bэtсuтu нeеaЙнux захodiв do забeзnечеHt7я вciх gcтaлoв
coцiальнoеo вuxoвання noтpiбнulа чucлolш nidpgннuкiв,
ulкiльнuх nopаdнuкiв i duтячoi лiтеpатцpu укpatнськoю
I'oвoю.

Bвеcтu в |llnoлaх Пpoфocg, de вuклadання npoвo-
duться poсiticьrcoю r|oвoю, вuклаdання olсpел|uх цuклiв
grcpаtнcькoю ,uoвoю, в тaлеэlсttocтi вid наявнoеo чuсла Kвa-
лiфiкoвaнoеo neОаеoaiчнoеo cклаdу, нe donуcrcаючu, npoTе,
таct|gва'|'|я nаpалельt|uх кgpciв i кафеdp i знulсeння
piвня вuклаdання.

З настgnнoеo uькiльнoеo poкg в gсiх, без вuнятrcg,
urKoлах npoфeciЙнoi oсвiтu ввeсTu oбoв,язкoвo'|авчtIн||я
gкpаiнcькoi,tloвu i cnецiальнi кgpcu gкpаtнoзнавcTваo,.

ПpинЦипoвo Bа)клl1вoЮ булa пoстанoвa BУцBK i
PHK yPсP вiл l  сepпня 1923 p. <Пpo захoл.и забезпечення
piвнoпpавнoстi  мoв i  пpo лoпoмoгy poзBиткoвi yкpаiнськoТ
Il{oBt,l), y якiй нагo.,loutyваЛoсЬ:

<Poбiтнuчo-ceлянськuti gpяd Укpаiнu вu3||ас зa noтpiб-
не вce xt Tаlсu npoTяеo.t,| нaЙблuэrчoеo часg зocеpеduтu gва-
еg depcraвu на noшupеннi знaння gкpaiнcькoi мoвu. Фop-
л0ль'|а вidмiннicть, щo вuтt|авсlлаcя do цьoеo нacg мiэtс

в Укpaiнськiй PсP... - т. l .- с. 2з9-240.

180

dвoittа наiiбiльш noшapeнu,|u , нa Уrcpаiнi JaoваJ'|u -
gкpaiнcькoю Ta pociiicb'сoю,- неdocтaтня. Bнаcлidoк вid-
t|ocнo cлабкoеo poтвuT,сa gкpаiнськot шкoлu i цкpalнcьrcot
KgлQTуpu взaеoлi, внacлidoк вidcgтнocтi noтpiбнuх niОpцн.
нuкiв dля 

'|авцаt|t|я, 
вidcцтнocтi nidеoтoвленoеo 0o neв-

нoi мipu nеpсot|сIлa _ ilсuTTя, яK 
'|Il 

бачutto на doсвidi,
npuвoduть 0o фактuннoi nepеваеu pociЙcькoi .t|oвlt.

Щoб gcgнgTu Taкa неpiвнicть, poбiтнuнo-ceлянcькuli
цpяd вcrcuвae нuтKa npаKTuчнuх захodiв, якi, dodepcrgюнu
piвнonpaвнicть .нaв gciх нaцioнaлb'|ocTeЙ, щo e на тepuтopii
УrcpаIнu, 

'IgсяTb 
забезneчuтu цкpalнcькiЙ lttoвi мicце, вid-

noвidне цucлg на nuтolliЙ вазi gкpaiнcbrco?o нapodg на
тepuтopit усPP.

Щoб docяеTu 3а3||аценoi лeтu, BcеgrcpаitlcькuЙ Цeнт.
poльнuй BuкoнaвчuЙ Koмiтет i pаdа Hаpodнuх Koлicapiв
nocTtl'|oвuJlu:

NIoвu всiх нaцioнальнocтeЙ, щo с нa теpuтopii Укpaiнu,
oeo лo lag юT ь c я piв нon p ав t|uмu.

Koctснoлg epo,'ladянuнoвi бgdь.якoi нацioнальнocтi
забeзneugсTься )пoctслuвiсть в Йoeo знocuнах 3 dеpctсавнu^

'|u 
opеtlнt,Лu i в знocuнaх depжaвнuх opeанiв 3 

'|u'| 'сopuc-TgвoTucя pidнoю'|oвoю.
Bidnoвidнo do nеpeвaэrcнoеo цuёла 

'|аceлен'|я, щo еo-
вopuT b gкpat нc ькoю'1oвoю,, вuбp aтu, я'с ne pe вa''саюug d ля
oфiцiальнuх ll|ocu'r, цкpai нcькц'tloву.

Iliлoвodcтвo в'egбеpнiалb||uх i oкpgэrcнuх opeaF.oх npo-
вaduтьcя юеpeваэlснo grcpaiнcblсoю lу|oвoю, 3а вut|яTlсo.tt
тuх llicцевocтeЙ, de a6coлютна абo tзiОнocна бiльtllicть
нacелeння,|алеtсllTb do iншoi нaцioнaльнbcтi.

3 нadaння.н чttн||ocTi цьoлg deкpетoвi нiхтo э тuх
еpoлadян, хTo нe вoлodie oбoltа tlаtiбiльш noutuw|tu.uu
noвaлu, не. ruo'rсе бgтu npuЙнятuЙ нa cлgэrбц в depctсaвнg
acTаtloвa>

У дoпoBiдi,  вигoлoшенiй на лpyгiй Bсеукpаiнськiй
кoнфepенцiТ з педагoгiчнoi oсвiти, зoкpeil{а' 3а3начaлoсь:

<Hapялy с вepе}lицей задaч, стoящих пеpед пед.aгoги-
ческиIt,tи yнeбными заведенttями, пepeд инститyтoм Hаpoд.-
нoгo oбpaзoBаItия Ir тpехлетними пеДKУPсами, стoит кaтe-
гopическaя ЗaДaчa - пеpеxoд Ha yкpaПrrскиf, язык пpепo.
дaвaнПя. 3а.цaча эта .ц.oЛ)|{t|а pа3peшaтЬся B сooтветствии
с и3мeнениеtl' сoциaлЬнo.}|ациoналЬtloгo сoставa yчащиx-
ся в yнебнЬlх заBедeнияx Укpaиньl.

3а тpи гoд.а шкoЛа сoцBoса 3нaчиТелЬнo yкpа}rнизиpo-

Kyльтуpне бy.Цiвниuтвo в Укpаiнськiй PсP...- С. 243-24в''  Kyльтуpне бyДiвниttтвo

l8 l



Baлась. Hапpимep, Пoлтавская гyбеpния llз 2 200 с л}llш.
ним ll lкoл имеет 2 160 yкpаинскиx и тoлькo 55 pyсскиx и
l5 евpейских. Hе менее 80 % yкpaинских шкoл tltы иil{eем
в гyбеpниях Пoдoльскoй, Boлынскoй, Kиевскoй и Чеpни-
гoвскoй. Cталo бьlть, для этoй мaссoвoй шкoльl нy)кнЬt
кадpы yкpаиt|скt, lх yнитeлeй.

Пoзднее этo )I{е юнoшествo пoстyпит B шкoльl пpoфoб.
pа, в Bысшyю шкoЛy. И здесь дoЛжнo бьlть введенo пpеПo-
дaвание на yкPаинскoм я3Ьlке.

Уже в нaстoящее вpеtvtя мы иlr,tееtvl стyДентoв - yкpа.
и}lцеB B и}lститyтaх в сpеднeм 25,2 /o, в тeхннкy[,tаx -
46,2 %' на pабфаках _ 50'8 /o.

Если х<е 83ятЬ oтделЬнЬlе oтpaсЛи, тo нeoбхoдl,lмoстЬ
пpепoдaBaния на yкpаинскoм я3ЬIке здeсЬ eЩe бoлеe на3pе.
лa. Taк, пo сeлЬскoхoзяйственныl,t инстt,lтyтaм MЬt имеем
yKpаиl{цев 49 %' пo техI{икyмаtvl  _ 8| %' пo педагoгt l -
ческиi,t иHститyтаllt _ 32 %, пo BысuJ}rм тpехЛетl{им
педагoгиЧеским кypсaм - 75'2 /o.

. . .o.п.нoвpемeннo тpебyется изyчениe и зHание так) l(е
pyсскoгo я3ЬIка. Hе дoлх<нo бьlтЬ на теppиTopии УPсP
педагoга, кoтopьIй не 3нaЛ бьl  язьlка и кyЛЬтypы oбoиx
наpoд.oв - yкpаинскoгo и pyсскoгo> I.

3 метoю yкpаiнiзашiТ навчальниx закладIв t oсвlтяH-
сЬкoгo апаpатy як y центpt, так i  на.мiсЦях, кoлeгiя Hаp-
кoмoсy yхвалила:

<I) dopцauтu Гoлoвnpoфocoвi poзpoбuтu noлocrсення
npo aTвopeння кgpciв gкpаiнськoi ,uoвu npu pаdянcьKuх
a c T aнo в ах ; 2 ) do p ц a uт a фi на нc o в o - е кo нo ltti ч нo м у g n p a в л i н-
ню cслacTu oбpахgнoк нa вidnoвiОнi кotltтu, noтpiбнi dля
nеpeвedeння noсTанoвu BУЦBKg npo gкpalнiзацiю pаdян.
cblсoеo аnapaTa; 3) заnponoнaваTu PаОнацl'lенg poзpoбuтu
nлан nidеoToвKu poбiтнuкiв |1сIцJпeншocтeй; 4) lсInpono.
нaваTu сеtсpеTаpeвi rcoлeеit pфpoбuTu iнcтpцкцiю npo
nеpeвеdення в э{uTTя dекpeтц BУЦBKу вid 0I' 08' вciм
ГцбBHО; 5) dopgнuтu Гoлoвсoцвuхoвi poзpoбuтu oкpe-
мuй nлaн цкpa|нiзацii шкiл на lloнeччuнi, Xаpкiвщuнi' Ka-
теpuнocлавщuнi TtI odещuнi; 6) dopцнuтu Гoлoвnpoф-
ocoвi poзpoбuтu oкpeмuЙ nлан зaхodiв щodo вuклаdання
цкpаt нс ькoю l1oвoю в nеdаеoеiц|tuх, ciлbсblсoеocnodаpcькuх
lutKoлах, в леdiнстuтцтi тa нa фaкnpoфoсi в Kuсвi;7) poз-
poбuтu nлан захodiв щodo TpанcnopTl|ot ocвiтu; 8) налi.
I Pяnno Я. Hoвый этаlr pефopмы педагoгиЧескoгo oбpaзoвaния (.[I,oклад,

пpoнитанный нa втopой Bсеукpaинскoй кoнфеpенции пo педoбpазoва.
нию) // Пyть пpoсвеlцel jия - l923.- Jt  7-8.- с.  3 l-32.
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TuTu oсpел|i захodu цкpaiнiзацii pаdnаpтulкiл Kuiвщuнu,
Пodiлля, Boлuнi та lroлтaвщu'|u; 9) nodатu nлaн тaхo-
diв щodo gкpаtнiзaцii нaвчальнo-вuхoв'tuх Tа KaльTgpнo-
ocвiтнiх gсTанoв, вэruTu oopeiluх 3ахo0iв щodo вudaння
nidpцннuкiв, cлoвнuкiв Ta кнuclсo'с з grcpаiнoзнaвcTвa'

ПлaнoмipнuЙ nеpeхid як ca.t|oеo HKo' так i Йoеo мicце.
вuх opеaнiв на gкpaiнське diлoвodcTвo gсTа'|oвлюeTьcя в
nевнolуlg кaленdаpнoлу nopяdrcoвi. Cniвpoбiтнuкu, щo 3на.
юTb gкpaiнcьrcц iloвa, noвuннi npoваduтu Oiлoвodcтвo
gкpаtнcькoю tьoвoю нееaiiнo. Bci dpgrcoвaнi Й oфiцiйнi
вudання HKО вudaються цкpаiнcblсoю л|oвoю aеpез ulicть
мicяцiв nicля затвеpdжeння цboeo nлaнц> '.

Hа пiдстaвi пoстанoви BУцBK i  PHK УсPР пpo piвнo-
пpавнiсть мoв Гoлoвсoцвих poзpoбив i  кoлегiя Hаpкoмoсy
3атвeрдила каленДaPн]й план yкpаiнiзаui i  yстанoв сo.
цiальнoгo вихoвання. B oснoвнoмy цeй план звoдився дo
таких пyнктiв:

<I. ПpuЙмaюцu нсtr gвaеg pidнц мoвg вuхoва'|||я, в nep-
шg чеpea nеpedбaнаeTbcя npoвecTu nepееpgngва|1ttя duтя-
чuх acTаl|oв 3 nевнul|| нaцioнaльнuм ni0бopoл i вudiлuтu di-
теЙ в duтячi gcтанoвu з odнакoвuм нацioнальнuп cклadoл.

2' B duтяцuх gcTaнoвах, ctсoЛnлекToвaнuх diтьлu
цкpalнськoi нацioнaльнocтi, dе- чаcтuна npedлетiв вu'сла-
dасться gкpаIнcькoю lу'oвoю, а часTul|а pociЙ,cькoю 

'|oooю,nepedбaaaеTьcя в цboл|ц poцi ввеcтu вu|сла0ання вciх npеd-
метiв укpatнcькoю .l|oвo'o, i за,лutuuтu pociЙськц n'Ioвa як
npеdмет нaвчаl7ня.

3. 3 меToю цкor|nлеKTaва,tlt7я шкiл з вuклаdoвoю
цкpаiнcькoю '1oвoю 

i nеdnеpcoналol|, щo ЗHаe цю Лoвa,
налiченo npoвeсTu еgбepнiальне nеpееpgngва'|||я nеdnep-
сoналg niсля вidnoвidнoеo oблiкg.

4' УкpаiнiзaваTu в 6ictсцнoмц poцi стiлькu ulкiл, cкiль-
Ku 

',|o'!слuвo 
бцde npu diЙснiЙ кiлькocтi nednеpсoналg, якuЙ

вoлodiс gкpаtнcькoю l|oвoю.
5. 3o6oв'язаTu вciх gнuтелiв, якi нe вoлodiють gкpаiн-

cblсo'o, aлe noбаэrаюTь npaцюваTu в gкpаiнськuх lttвoлaх,
вuвч.rT,u gкpаiнськg .|1oвц npoTяеola tuеcTu .uicяцiв.

6. Bзаeалi зaкiнцuтu cnpilвg gкpаIнiзацit ulкiл Сoц-
вuхa npoTяеoм dвoх polсis> z.

oднак yкpаiнiзauiя, тoннiше леpyсифiкацiя, л.yже по.
вiльнo зpyшyвалaся з l\ ,tеpтвoi тoчки' Пpийнятi декpети,

l  B кoлегi i  Hаpкoмoсy // Пyть
с. 265.2 Укpaiнiзauiя yстанoв Couвихy
N9 7-8.- с. 283.

пpoсвеЩения.- l923.- N9 7-8.-

// Пyть .пpoсвeшIения.- 
l923 -



pе3oлЮцii ,  пoстal{oви частo.гyстo 3алишaлися на пaПеpi.
бo активнiй yкpаiнськiй меншoстi Bа)I(кo бyлo пеpебopoти
агpесиB}ly пpopoсiйськy бiльшiсть y цeнтpаЛЬниx i  мiс-
цевих opГанaх паpтi i  й ypялy. (e бyлo пoв'язанo 3 тиIи' щo
на чoлi цK KП(б)У стoяли <кaтepи}loславцi>: вiдoмi
Bopoги укpаТнськoгo вiД.po,п.ження. Пеpшим секpетapеM
ЦK бyв Е. Kвipiнг, дpyгl ,tм - [.  Лебель. Hа мiсцях паpтiею
кеpyBали такi x< пpoтивl{ики yкpаiнiзаuiТ. Biлбyвалась
пpиxoва}|а бopoтьба мiл< yкpаiнцями i  pyсифiкатopаМи'

У листi лo € .  Фаpиняка вiд 25 сеpпня 1923 p. М. Гpy.
шевський писaB:

<lI]е пoвеpтaюсь дo ситyaцi i  на УкpаТнi,  .Цва тил<нi
тoгvly я надpyкyваB в <Гpoмад [ськoмy] Гoлoсi> Bитяг}-l 3
Листа oднoгo Чле}Iа I-[ентpальнoгo Koмiтетy Укp Iaiнських]
Coцiалiст iв.peвoлюшioнеpiв, чoлoвiка Hе дy)I(е пpиятl{oгo
бoльшевикaм, кoтpий дy)I(е I{е оптимiстичнo oцiнюс iх
yкpаiнiзашiю i  весь iх pежим. oдначе з йoгo листа яс|{o
Bид}lo, Щo' нi  сеЛянствo, нi  iнтелiгенцiя не хoЧyтЬ нi  пoв.
стаHЬ, нi  загpaниннoгo Haстyt ly на бiльшoвикiв. Boни най.
бiльше бa>кaли б, щoб бo,lьt.шевики пpийшли дo poзyмy,
пoшyкaли спpaвлi 3B'язкy <<сMиЧки> з yкpaiнськиtt '  се.
ЛoM,3 yкpaiнськиM }lаpoдoМ, з yкpаiнсЬкoю iнтелiген.
цiею, сoцiалiстами. Якa там не пapшиBa нинiшня yкраiнi .
зацiя, як баvy з piжниx листiв, Щo пpихoj lять вiдти, таI l{ 3
t|еl  не сI\,t l loтЬся'  таM - таки тpеба пpавдy ска3aти -
кo}lстатyютЬ якyсЬ кopистЬ вiд неi, нaкpесЛ|оЮть деякi, хoч
невеликi пoлiпшення i  спoдiваються бiльших> l .

'II.y>ке сЛуll lнy дylv|кy BисЛoBl,lB Михaйлo Лoзинський:
<Щoб yкраiнiзаuiя булa не меxанiчI{а, а opгaнiчна, для
сьoгo тpeбa' щoб дo BикoнyвaнHя деpжавнoi влaди стаB
yкpaiнський нацioнальний елемент>,. oДнак y |922 p.
нa oд}loгo чЛена Koмпapтii Укpаiни, який пoстiйнo кo-
pистyBаBся yкpаtнсЬкoю МoBoЮ' пpиIlадаЛo сeМepo тих,
xтo poзМoBЛяв Лиluе poсiйсРкoю, в ypядi ж це спiввiднo-
шення бyлo oДин ,Д.o тpьoх o.

УкpаТнiзаuiя ulе не poзгopнyлась як слiд, а Kвipiнг на
ХIlI  кoнфеpеншiТ [П(б)У ( l2- l6тpавня. l924 p.) гoBo-pив,
Щo в пapтi i  iдyть poзMoви нiби <yкpаiнiзацiя е пеpебiль.
шеt|а>. Kвipiнг TаKoж BисЛoBиBся 3а ПpипиHення <yкpаiнi .

,  Укpaiнський iстopик._,_ |977.- N9 l-2.- С. |27., Лoзuнськuit, lИ. 3 нoвим poком 1924: Teпepiшrнiй стaн бy.Цoви
ськoi деp>кави i задачi зaхi;tнo-yкpаiнських sеI!tеЛЬ.- Женева,
с. 68.

З ,II.ив.: CgбтельнuЙ o. Укp;riна: iстopiя.- с. 338.

зацiТ нацioltалЬниx II{е}IшиH нa Укpaiнi>, а такoж мiськo-
Гo ,tJpoлетаpiaтy I.

Hадеlкцo poзгopt|yлася yкpaТнiзаuiя з lloлoвиtlи
l925 p.- пiсля тoгo, як Kвipiнга усyt lyли з пoстa пеpшoгo
сeкpетаpя цK KП (б) У y 3B'язкy з тиlt| '  щo вiн,пiдтpимyBав
oпoзицiю 3iнoв'евa _ Kаменсва IIpoти Cталiна.

I. Мaйстpе}Iкo так хаpактepизyваB ситyацiю, Щo склa-
Лася tIа тoй час: yкpаТнiзаuiя фактиннo стaла мoх{ливoю
y 3B'я3кy 3 Пpи3HачeHHяц }lа пoст IIеplUoгo сеKpетapя
цк KП(б)У Лазаpя Кагaнoвича. 3аxo. l l .и дo ПoсиЛеtlня
yкpaiнiзаuiТ poбилися й дo Kaга}toвиЧа. Hапpиклaд, .y

|924 p. yсyнyтo 3 пoста нapкoмa oсвiти бездiяльнoгo Щoдo
yкpаiнiзашii  B. 3aтoнськoгo i  на йoгo мiсце пpи3наче}Io
кoлиllltlьoгo бopoтьбiстa o. Шyмськoгo. 3атoнський псpe.
йшoв на пoлiтиннy poбoтy в неpвoнiй аpмl i .  Пpoте дo yсy-
неt lня Kвipiнга Шyмський не змiг дoбитися пoтpiбнoгo
3pyшеHня. Це сталo [|o)t(Ливиlt,t пiсля <знакy> з Мoскви -
пpи3l{аЧення KаганoBича.

Пoлiтикy yкpaТнiзашii  визначали тoдi такi чинники.
Рiшення ХII з 'Тзлy PKП(б) iнеpвневoi ( l923 p.) паpтiйнoi
наpaди при цK PKП (б) з нaцioнальHoгo питаt{ня. ,Цалi -
oсoба Cталiна i  oсoба Kагaнoвнча. Hаpештi т i  сили в
KП(б)У, якi .Д.oМагаЛися пpискopeння yкpаiнiзаui i .

Пpизнанаюни Лазаpя Kаганoвича пеpшим секpетa.
pеIu цK KП (б) У, Cталiн п,rаB I lа yвазi такi Цiлi: насaмпepeд,
пoстaвитl,l нал УкpаТнoю сЛyxttянy людиtly, нa яKy мo)l(Hа
бyлo спеpтися пеpедoвсiм y бopoтьбi з тpouькiстськoю oпo-
зицiсю; далi, пoстаBити над Укpаiнoю люДи}lУ, яка безза-
стеpежнo' не зBa)каюЧи нa oсoби, викoнaЛa б певнi зав.
l lаt l l . tя шoлo yкpаiнiзацiТ, пpибopкала б y uiй спpа.вi паpтiй.
tIе лpiбнoмiщанствo. Cам Kаганoвич бyв вихoдцеМ з
yкpаiнськoгo мiстечка i кopистyвався дoситЬ дoбpим ав-
тopитетolvt сеpе,u. мiстечкoвoгo елемeнтy в паpтii. I' тpeба
сKaзaTИ, poзpахyнKи Cталiна зHач}|oЮ мipoю виnpаBдa-
лися. KагaнoBиЧ пpитягt lyB Ha бiк yкpаiнiзацi i  великy Чaс.
тинy лoсi активниx iТ пpoтивникiв. Hаpештi, Cталiн мав
нa метi - y жoД}Iotvly Bипaдкy }|е дoпyстити на пorт кepiв.
ника KП(б)У yкpаiнця, який здiйснював би yкpaТнiзацiю
з пеpекoнанiчя, вiд сеpця, як син сBoгo t lаpoлy. Cтaлiнoвi
пoтpiбен бyв кеpiвник KП(б)У' який був би тiльки вiд
нЬoгo залея<ний, aле малo зв'язаний з yкpaТнськиtt/t на.
poдoM.

' .Д.ив.: MаЙcтpeнrco I.
нiсть. l979.- C. 99.

lстopiя Koмyнiстиннoi паpтi i  УкpаТни.- Сyнас-

yкpаlн.
ts24.-
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Piшення ХII з 'Тзлy PKп(б) здiйснював апаpaт ЦK
РKП(б) на чoлi iз Cтaлiнoм. A Cталiн тpaктyвaв piшен-
ня паpтiйнoгo з'iзлy вiд.пoвiднo дo пoтpeб пoсиЛе}lня
влaди пapтiйнoгo апаpатy. B тoй час y паpтi i  зpoстaлa
лiвa тpoЦькiстськo.зiнoв'евська oпoзицiя'  Tpouький i
йoгo найпалкiший пpиxилЬник з Укpаiни Х. Pакoвський
нaмагалltсЬ нaв'язaтI{ кoнтакт з yкpaТнськими кoмyнiс-
тaми, зoкpеlt'а з кoлишнiми бopoтьбiстамн (нaпpиклaл'
uеpез oсoбистi зв'язки B. Блaкитнoгo з Pакoвським), а
3iнoв'ев opiентyвaвся на тi  ка.t l .pи в KП(б)У, якi oпи-
paлися yкpaТнiзаui i  -  нa Kвipiнга, Лебедя та iншиx. Ця
чaстина oпoзицi i  настpoювала паpтiю пpoти yкpаТнiзaui i
на Укpаiнi та пoдiбнoi пoлiтики в iншиx pеспyблiках.

У такиx oбставинax Cтaлiнoвi дoBoдилoся лaвipyвaти.
Cам вiн пiдтpимУвав yкpаiнiзацiю тiльки пpи yмoвi, щo
вoнa пoсилюBaтимe Bлaдy паpтii, сталiнськoгo апаpатy
неpез зблиx<ення йoгo з кopiнним нaселен}lяlt,t Укpaiни. Aле
антиyкpаiнськi eлементи пiд piзними пpетекстаL{и нaIиага-
Лися пpeдстaвити yкpаiнiзаuiю як нy>ке кoмyнiзмoвi яви-
ще' A тaкиx елемeнтiв y Kп(б)У бyлa пеpевaжаюча бiль.
rшiсть. Toмy вiл самoгo f loЧаткy yкpаiнiзацiТ Cтaлiн нa-
мaгався зaдoвoлЬнити цi антиyкpаiнськi елементи ви-
шyкyваt|няI{ piзних <нaцioналiстичних yxилiв> _ як }lа
Укpаiнi '  так i  в iншиx pеспyблiкaхl .

Хapaктеpним y цЬoмy кoнтекстi r лист Cталiна дo Kaга-
нoBичa iвс ix членiв цK KП(б)У вiл 26 квiтня 1926 p. '  в
якoтr{y вiн, зoкpемa' писаB:

<...Цiлкoл npавuлbнo nidкpеcлююцu noтuTuвнut7 ха-
pа|сTеp нoвo2o pgхg ||а УкpаIнi эa !rcpаtнcbкa 'сgльTgpg,тoв. IIIg.llcькull нe бачuть, odнaк, тiнeвuх cтopiн цboеo pgхa.
Toв. IЦgлcькutl нe 6aчuть, щo npu cла6ocтi кopiннuх кo-
лцнicтuuнuх кadpiв на Укpaiнi цeй pgх, oчoл'oвo|tuЙ чacтo-
еgcTo нeкoлgнicтuчнoю iнтeлiеeнцieю, Лoэrce нaбpaтu
лicцяllu хapакTepa бopoтьбu за вidнgжeнicть gкpаiнcькoi
rcgлbTgpu i gкpаtнcькoi еpoлаdeьrcocтi вid кцльтgpu i epo-

'uаdcькoстi 3аеалbt1opаdянcькoi, хapaKTepg бopoтьбu
npoTu <Мocквu> взaеалi, npoTu pociян вlaеалi, npoTu po.
сiйськoi lсgлbTgpu i ti нaЙвuщoeo docяене,|ня - ленiнiзl,lу.
Я нe бgdg )oвoduтu, щo Ta'са небезneка cTаe вcе бiльш i
бiльш pеaлbнoю нa Укpаiнi. Я хoтiв 6u тiлькu c'сalaTu, щo
вid такuх deфeктiв нe вiльнi нaвiть dеякi gкpаiнcькi кotltц-
нicтu' Я 1|аю нa gвазi такut7, gci,н вidoмuЙ факт, як ITаTTю
вido'uoеo кo,ьtgнicта Xвuльoвoеo в цкpаiнcькiЙ nii,eci. But,цoeu

'  ,Ц'ив.: Майcтpенкo /. lстopiя Koмунiстиuнoi партi i  УкpаТни.- с. l00.

Xвuльoвoeo npo внoeаrtlсg depgcuфiкoцiю npoлетаpioтg>
на Укpaiнi, Й.oeo 0gлка npo Te, щo <вid pgcьrcoi лiтеpатgpu,
вid tt сTuлю 

'arcpaiнська 
noфiя noвu||t|а тircaтu я|сoмoеa

швudше>, Йoеo зaявa npo те, щo <idei npoлеTapiaTa нai|
вidoлi i без лtocкoвcькoeo ЛucTeцTвa>, йoeo gсIхonлeння

pgia i лeнiнiзllg, в тott чaс, яK захidнo-свponeiicькi npo-
лeтapi 3 тoхonлeннял duвлятьcя на r'panop, щo лoйopuть
g Mocквi, grcpаiнcькuti кoлоgнicт. Xвuльoвuii 

'|е 
tас cкатaTu

'|а 
tсopucTb <Mocквu> нiчoеo iншoеo, кpiл як тarcлu'саTu

укpaiнcькuх diяцiв тiкатu вid <Mocrcвu> <яKoЛoeа швud-
ule>. I це натuваeтьcя iнтepнaцioналiз.lloл! Щo c'сатаTu
npo iншuх aкpaiн.cькuх iнтелiеентiв нeкoлlgнicтuчнoеo та-
бopg, rcoлu кoлgнicтu noчuнaюTb rooopuTu, i не тiлькu еo.
вopuтu, але й nucaTu в нашiЙ pаdянcькiЙ npеci lloв-oю
тo.в. Xвuльoвoeo? Toв. Шglоcькuй нe poзgлir, щo oвoлodiтu

д.иpeктивoю для KП (б) У, кеpiв}Iицтвo якoi opгaнiзyвалo нa
паpтiйниx збopax, y кoмyнiстиннiй пpесi шалeнe- Цькy-

. вaння М. Xвильoвoгo 3a <нацioналiстичний yxил). Cталiн i
йoгo пoплiчники вiлстyпили вiд piшeнь XlI з ' iзлy PKп(б)'
oскiльки здiйснeння (бopoтьба з poсiйськиll,t веЛикoдеp-
x{авни}r шoвiнiзмoм) oзнаналo б iти сyпpoти центpaлiзацiТ

пиltе}|ня yкpаiнiзаuii, не лoпyшеl{Hя пеpeдaнi .п.еp>кавнoгo
й кyльтypнoгo бy.п. iвництвa B Укpaiнi кopiнним нацioналь-
}lиDr кaдpаM' пpинаймнi дo тoгo Часy, дoки не бyле вl lIIЛе.

I Cтaлiн |I . Стaттi i пpoмoви пpo Укpаiнy. 1936.- с. l97-l98.
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кана пapтiйнa пopoдa маЛopoсiйськиx я}rичapiB - <пoслi-
дoв}|их iнтepнашioналiстiв>. Рoзгpoмившll <хвильoвiзм> i
<шyмськiзм>, Cталiн, Kaгaнoвич та Тх вipнi Лoслiдoвники
генеpaлiзyвали цей Poзгpoм y пoстiйнy бopoтьбy з yкpaiн-
сЬким (l{ацioнaлЬним yхилoм>, <yкpаТнським бypх<yа3ннм
нацioнaлiзмoм>.

Пpaв.Ца, yкpаiнiзашiя щe й не poзгopтaлася. КагаIroвич
навiть нaпoлягаB на yкpаТнiзацi i  нeyкpаiнцiв, oднак висy-
нeн}|я на кеpiвнi пoсaди yкpаiнuiв бyлo не,Цoстатнс. Baх<-
лиBolo пoдiею y пpouесi yкpаiнiзацii бyв неpвневий
(1926 p.) IIлеl|yм цK KП(б)У, якнй yxвалив peзoлюЦiю
<Пpo пiлсyмки yкpaiнiзацi i>:

<3а ocтoннiЙ piк' 3 цаcg яrc ru)cTавuлu nuTaflня npo
gкpaiнiзaцiю на кaiтнeвoлg nлeнупi 1925 porcg, лu лoe.пo
вeлuчeзнi Оocяенення в еалgзi grcpаiнiзацii. B depэrcaвнoЛg
аnаpaтi npoцеltT diлoвodcтвa, щo npoвoduTьcя gкpаiн-
cь|сo'o !voвo'o, doхoiluть 65 % тodi як на noчсITIсa Toеo poog
вiн cтанoвuв 20. IlepжanаpаT g paЙoнaх Ta o'сpgеaх npa-
цюe вже nepeваx,с,'|o grcpаiнcькo'o toвoю. Пoloткaвg
u,'rcoлg gкpаiнiзoванo t{а 80 % (peштa oбcлgеoвge нaц-
лeншoстi). Cucтелатuчнo ЙОe вnepеd grcpaiнiзaцiя ceped-
ньoi та вuщoi tttюлu. I]eэважaloчu нa вci тpцОнoщi' npeсg
gкpolнiзoваt{o на 60 %. Пpaцент gкpа|нцiв g nopтii з 37
nidвuщuвcя Оo 47, а в |сo.пco.uoлi - з 50 do 6I .

Бgлo б неnpaвuльt|o, odнак, i nepеoцiнюватu docяeнeн-
ня, бo To'сa nepeoцiнrcа лoжe laeаль.пgватu daльшe npoвe-
dення та noeлudлeння gкpаiнiзaцii. Buлаеаетьcя влiлoeo
nidхodg Оo cnpaвu npoвedення gкpаiнiзaцii cepеd poбiт-
нuкiв. Poзpiзнeння мiж pцcuфiкoванuлu poбiтнuкамu,
щo в'tсuвають лiшанo-gкpаiнcькg .uoвg, Ta лicrc кopiннunu
pocittcькuяu poбiтнurcа'Iu, aва'IсI.е cTaвле'|ня do нацлeн-
шocтeЙ Tа cgвope зaбeзneчeння iхнiх iнтеpeciв'

XII э,tзd нaшoi nаpтii у квiтнi 1923 poку вu3'1ачuв,
щo еpgнToвнoю nеpешrcodoю do poзв'язання нацioнaль-
нoeo nuTaн'{я та лircвidaцit нaцioнальнoi нepiвнocтi е,
nеpexrcuTкu pocitiськoеo шoвiнiзlэlц, щo Лa'oTь cта,лi кo.
piння в iluнgлoЛa.

Coцiальнe rcopiння pociiicькoеo tuoвiнiзлg на Укpаiнi
3аляеаe g тoвщi pociticькoeo лicькoeo лiщанcтва (бgp.
жgaзii) та в iнтелiеe'{Tcbtсo-cnецiocькaлg npoшаpкg. Пpu
цьoЛa тpеба nidкpecлuтu, щo pociЙ,cьrcuЙ шoвiнiзп t{сI
Уrcpаiнi лaв лiцнg nidтpuлrcg в пacaх pociЙcькozo лiщан-
cTвa noтa Уrcpaiнoю. 3а Йoеo сnuнoю стаpi, daлeкo щe не.
вuэtсuтi забoбoнu щodo <укpаIнcькozo diалeктg>, щodo
nepeвaеu poсiЙcькoi кульTapu i т. iн.

Пopяd 3 вnлuвoм pocit7cькot лiщанcькoi, наcкpiзь
вeлuкoОepжавttoi cтuхii нa podiтнuкiв та навiть цлeнiв
napтit, tu tсIrЛo Оo цьoеo uасg Оocuтb ltlцpo|сo poзnoвcюd-
женuй i cеped npoлeтapiатg, i cеpеd napтiЙцiв pociiicькoeo
noхoО*eння cвoepidнut7 нацioнальншЙ, нieiлiэл, баЙdgcrcе,
a iнodi'й lнeвaжлuвe cTaвле'ь'|я do нацioналь'doеo nuта'|ня,
щo npu'сpuвaeTьcя бaлaчкалu npo iнтepнацioналiз.н.

Agс нiяrc нe cтolть nuTанttя npo Te, щoб npuлgcuTu po-
ciЙcькi poбiтнuнi лacu тpе'сTucя poсiЙcькoi tloвu i pociii-
cьrcoi rcgльтgpu TсI вuтнaTu cвoeю 

'сулbTapoю 
i cвoeю лo-

вo,o - grcpatнcькg> |.

У пoстaнoвi <Пpo пi,п.сyмки yкpaiнiзaшiT> вiд 19 квiтня
|927 p. цK Kп (б) У звepтав <oсoбливy yвагy }ra дy)кe мля.
вий темп yкpaiнiзашii паpтiйногo aкт}tвy B пpoмисJloBиx
opганiзашiяХ, Щo yкpaiнськoi мoви нe засвoiлa 3начнa
частина сiльськoгo актиBy' IIеpeкинyтoгo з мiст тa.пpotuис-
лoвиx pайoнiв, тa ,ц.еякi гpyпи paд.янсЬlffх пpаЦiвникiв,
центральнид i oкpytкниx.

цK Kп (б) У пiлкpeс.лЮ€. rцo oснoBнoЮ пеpешкoдoю дo
пpавильlloгo виpiшeння нaцioналЬнoгo пl{таll}Iя ttа Укpа.
iнi лишaються пеpeл(итки pyсoтяIlствa xoЧа б i не свiдo.
мoгo' xoча й такoгo, шo пepeйrшoв вiд тeopii пеpеBаги тa
Il poлетa pсЬкoТ пеpвop iд.нoстi poсi йс ькoi кyл ьтyp l,l дo пасtt B.
нoгo oпopy визнaнoi нa сЛoваx пoтpеби poзвt{ткy yкpaiн-
ськoi кyльтypи.

цK KП(б)У ввax<а€, ll lo oснoвним знаpял'л.ям y бо-
poтьбi з tшoв.iнiзмo.1r .бyле- далЬttIе' pilшyче i.твepле пpo-
Bедeння yкpаiнiзашii, iз забезпeченl|яllt iнтеpесiв на цioнал ь.
ниx меншoстей.

Tвepле та piшyяе пеpeBеде}l}lя yкpаiнiзацiТ (в poзyмiн-
нi пеpеве.п.eння poбoти нa yкpаТнськy мoBy всix yстанoв
(леpх<aвних, гoспoдapсЬKих та iн.) нa теpитopiТ УкраТни,

нoТ pобoти в yнiвеpситетi хoч i € , але диpектиBа ЦK в пи.
тaннях yкpаiнiзашii yнiвеpситетy' залиuIа€ться щe й дoсi не
Bикoнанoю. Cамий темп yкpаТнiзацii yнiвеpситетy загаЛЬ-
мoваний.

. Kyльтypнe бy.Цiвниuтво! Tам же.- с. 347_348.
в Украiйськiй PсP...- т. l .- с. 3l2-3l5.
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Пpискopити теt\4п yкpаiнiзацi i  yнiвepситетy. Ha пеp-
шoмy кypсi зaняття poсiйськoю MoвoЮ залишити тiльки
д.ля oднiсi  гpyпи. Poсiйськi гpyпи, щo зa пЛaнoшt зaЛишa-
ЮтЬся нa 2.му та 3-мy кyp9l] пo^в^иннi пpoц|.oПl цЬoгo poкy
цiлкoм oпанyBати t\,'oвyi з 28-29 p. 2-Й i 3-й кypси пoвt{н.
нi пеpевести сBoЮ poбoтy цiлкoм на yкpаiнсЬкy мoвy.
27-28 p. €  oстаннiм стpoкoм yкpаiнiзацi i  лектopськoгo
скЛадy Koмyнiстиннoго yнiвepситетy> ..

Укpаiнiзашiя не бyлa pухorv' yкpаiнцiв пpoти poсiян ни
наpoлiв iнших нацioнальнoстей, якi х<или нa yкpаiнськiй
зейлi.  Ишлoся пpo pyйнyвaння дyхoвних кайданiв, в якi
стoлiттями 3акoByBaли yкpаiнський наpoл мoскoвськi
iмпеpiaлiсти.pyсифiкатopи. 3акладаючи oсttoBи вiдpoд.
жeflня yкpaiнськoi мoви' кyлЬтypи, в Укpаiнi Boднoчас
стBopюBаЛися yrиoви для .ц.yхoBнoгo poзBиткy наЦioнaльних
Meншиtt. Такoю iдесю пpoнИзa:нa, нaпpиклад' пoстанoва
Bсеyкpаiнськoгo ЦeнтpалЬ}|oгo Bикoнавчoгo кoмiтeтy та
Pади Hаpoдних Koмiсаpiв УСPР <Пpo забезпеяення piв.
нoпpавtloстi мoв та пpo спpияння poзвItткoвi yкpаiнськoi
кyльтypи> вiд 6 липня 1927 p.:

<Kaсуюau noсTаt|oвg Tuлчаcoвoеo Poбiтнuчo.Ceлян.
сbooеo Уpяdg Укpаiнu э 9-eo беpезня 19l9 poкg <Пpo oбo-
в'ятtсoве стцdiювання в ltlKoлаx мicцевoi !||oс]u, a TаKoxtс
icтopii тa eeoepафii Укpаiнu>, noсTсIнoвg BУЦBKa з 2l-еo
л'oToеo I920 poкg oПpo вctсuвання no вciх уcтанoвaх
укpaiнськoi .lloвu наpiвнi 3 велulсopaсbKoю>, deкpет PHK
УCPP з 2l-eo веpеcня I92I p. <Пpo завedeння gкpatнcьrcoi
.мoвu a tuкoлах та padянcьKuх aсTанoвах>, nocТaнoвa
PHK уCPP з 27 иеpвня 1923 p,<[Ipa зaхodu в cnpaвi
gкpаiнiзaцii шкiльнo-вuхoвсIвчuх Tа KgлbTgpt|o.ocвiтнiх
усTаl|oв>, deкpeт BУЦBK та PHK УCPP з I cеpnня 1923 p.
<Пpo захodu зaб'езneчeння piвнonpaвнoстi мoв i npo dono-
J||olg poтвuткg gкpа[нcькoi llloвu>, noсTaнoвц BУ'QBK7 та
PI]K УCPP з 30 квiтня 1925 p' <Пpo захodu тgpмiнoвoеo
nepeвedeння noвнol цкpаiнiзацii pаdянcькoеo onаpаTц>,
noсTaнoвg PHK уCPP з 16 uepвня 1925 p. <Пpo npактuннi
захodu do gкpаiнiзацii pаdянcbKoeo anapaTg>, а TaкoJ!с
на змiнц вcix iнuluх зaкoнiв, щo cцnеpечaть цьoлg Пo.
лoЭrсен,|ю, BceукpаiнcькuЙ I!ентpалbнuЙ BuкoнaвчuЙ Ko-
мiтeт тa Pаdа Hаpodнuх Koмicаpiв УCPP nocTанoвu-
лu: таTвеpduтu навеdeне нltilсчe noлonсeння <Пpo забeз-
neценt|я piвнonpавнoстi ,ltoв Tа npo cnpuянflя poэвuткoвi
ц кpаi нc ькoi ку льт ц p u l.

Мopu вciх нaцioнaльнoстeЙ, щo залюdнююTb TеpuTo-
piю УСPP' e piвнonpавнi.

KoэrнuЙ еpoлtаdянuн бgdь.якoi нацioнальнocтi лaс npа-
вo в cвoiх lнoсшнaх з dеpжaвнu'|u oprансIмu tсopucтцва-
тucя piilнoю .t|oвoю, dеpcrcaвнi opeaнu noвuннi fla баJtсання
Koxrснoеo epoлаdянuна свoi 3l|ocuнu 3 tluJ.| npoвoduтu Йoеo
pidнoю 

'|oвolo.KoctcнuЙ epoмadянuн t7а всiляKuх npuлюdнuх вuсTa,nах,
а TaKoxrс у цiлoмц еpoлlаdcькoму lruттi 74o€ npавo вiльнo

'сopucТaваTucя 
pidнoю'|oвoю'

Пoтpeбu нацioнальнuх мeнu1oстеtt нa тepuтopit УCPP
забeзneaцюTbся тazaлo,|| ulляхoл| вidoкpемлення tх в на-
цioнальнo-теpuтopiальнi аdмiнicтpатuвнi oduнuцi.

Ileкpетu, nocTaшoвu Ta нака3u BУЦBKg' PIIK' УЕH,
цеttTpалbttuх цpяОнuцтв Tа цсTсIнoв УCPP' а Ta'сoэ|с oKpцltс-
ttuх вulсoнaвчuх кoмiтeтiв та ,uiськuх pad' oeoлouьцванi do
3аeaлbнoеo вidoму, t|алеэ|сuTb ngблiкgватu oбos,я3Koвo
цкpаiнcькoto, Tа, кpiм тoeo, pociticькoю J||oвoю.

Ilаttваэtслuвiuli gpяdoвi актu 3 чuсла татl|tlчеl|uх вuще
||але'rсuTь oеoлotllцsаTu ToKo'tc oLpе.||o, так цкpаiнcьrcoю
]|4oвoю, як i мoвамu нацioнaлbнuх l|еt|ulocтеЙ в УсPP,

Bсi актu nцблiaнo-npавoвoеo хаpaKTepц, як ocoбoвi
noсвidкu, свiloцтвa npo ocвiтц, вunuскu з актiв epoмаdcькo.
еo сTаl|g ti т. iн. 

'lалеэrсuTь 
gклаdатu gкpаiнськoю I|oвoю 3

TuЛ, щo на баэrcання odеpэtсgванiв цuх актiв, do нuх npu-
ngскaсTbся вtслюцaTu nаpaлельHutt тeкcт Koэlснoю iнuloю

'|oвoю.Bciляrci вuвiскu, utTaЛnu, nечаTKu, а Tа|сoэlс всiлякi oеo-
лoulеrtня, nodаванi do заеальнoeo вidoмц, а Taкoctс nлaкаTu,
афiuli, onoвiсткu Toщo llсIлфtсuTb aKлаdатu цкpаi||cbKoю
л|oвoю 3 TuI|' щo npungсrcаeTbcя вx|сuваTu napалелbнoеo
Tеl{cTц KoэIсr7oю iнtцoю l1oвoю.

Уciлякi еТl|lсеTu нa вupoбах npО.\tuслoвuх заклаdiв, на
теpuтopii УсPP' фабpuaнi знaкi, I|apKu, gмoвнi clсopo-
ченi нaзвu абo фipлlеннi назвu Й т. iн. l|алеэ|cuTь gклаdaтu
gкpаiнськoю 

''oвoю 
З Tu,n|, щo nponцсKасTbcя nаpалелb-

нuЙ тeкст iнuloю !шoвoю.
B цсiх depэrcавнuх gcTанoвaх, nidnpueмствaх Tа opеанi-

зацiях як pесnцблiканcьrcoeo i мicцeвazo, тaк i тсIeалbнo-
coют||oеo 3нaчення, t|а TеpuTopit УсPP, 3а вuHяTKon|, Ttlх,
щo oбcлgeoвaюTb вuкл'oчt|o noтpебu нaцioнaльнuх 

'|еI.-шocтeЙ, внцтpiulнс diлoвodствo та paхiвнuцTвo налexrсuTь
npoваduтu цкpаi нс ькoю n|oвoю.

I]epжaвнi opеанiзацit, poтTаuьoванi на тepuтopii УсPP'
noвuннi npoвaduтu тнocuнu з depэrcавнu'tlu opeанiзацiялuУкpаiнськiй PсP.. .-T. l .  с.  358-359
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iнtдuх coюlнuх pecngблirc' poтTaшoвoнuх noта ЛеilсaЛu
УсPP, мoвaЛu, вэtсuва'Iuлu в тux pеcngблircaх, абo pociti-
cbKoю Jфoвoю'

Cgdouuнcтвo у вciх cnpaвaх cgdoвi gcTа|Ioвu в УCPP
noвuннi npooaduтu gкpаiнcькolo .||oвoю. Hа баcrcання за-
iнтеpесoвaнoi стopoнu вci nocтанoвu, doкgмeнтu та iнuli
латepiалu в cgdoвiti cnpaвi нaлeжuTb gклodатu й oеoлo-
ulgвaTu зaiнтepеcoвoнirt ocoбi, rcpiл tсloвu cgdoвoi gcTaнo-
вu, Tаrcoilc it pidнoю Jшoвo'o.

Mеpeжg ocвiтнiх acTа'loв |lаllelсuTь бgОgвaтu TtIlс,
щoбu люilнicть кoлснoi нaцioнальнocтi лaла lltoеg dicтатu
noцaTKoву ocвiтц cвoeю pidнoю пaвo'o.

Укpаtнcькg l|oвa Tа gкpаiнoзнaвcTвo в gciх шrcoлaх i
duтячuх 6gduнках нaцioнuльнuх нeнlaocTeй i pociticь'сg .|.o-
вg в gсiх шKoлах i duтяцuх бgduнкaх з нepoсi(tc^ьKut ||аcе-
лeнняЛ нaлeшсuTb вuклаdатu, яrc oбoв'язrcoвg ducцunлiнg,
вidnoвidнo do вcтaнoвлеiloеo gнбoвoeo nланa.

B tлкoлах фa6зaвgнц, podiтнuнuх кapcах вuклаОaння
,utlлеctсuTb npoвaduтu pidнoю l|oвoю gaнiв. B npoфtлкoлах
вurcлаdання ttалеflсuTb npoвaОuтu gкpаiнcьrcoю Jl|oвoю, 3a
вul{яT tсo.н np uтнaче'|uх d ля oб с лg еoв g вaння noT p е6 нaцio -
l|tlttь'Iuх леншocте Й.

Ha nocаОu npoфecopiв, вuклаdaцiв вuщttх шкiльнuх
заклaОiв ||алеclсuTь npuтнaчаTu лuшe ociб, щo мoxtсgTb npo-
ваduтu вurcлаdoння grcpaiнc ькoю'.oвo'o.

Bci cлgcrcбoвцi dеpжaвнuх opеoнiв в нaцioнaлbнo-Tepu-
тopioльнuх adлiнicтpатuвнuх oduнuцях noвuннi tgo||че
вoлod-iтu мoвaю мicцевot нaцioнальнot бiльшocтi, а такoэr

'|o,o 
л|oвo|o еpoмadянuнa.

Пpu наpodнuх кo.нicаpiатaх УсPP як o6'edнанuх, так i
нe oб'edнанuх, gnpaвлiннях gnoвнoваNeнuх нapodнuх rco-
lticаpiaтiв Coюзg PCP в УсPP To в ценTpалbl|uх aсTaнo-
вах УСPP нaлеэ|сuTb opеанiэgватu gpяdнuнi rcoпicii цrcpaiнi-
зацii в crcлadi: еoлoвu - rcepiвнurca gcTа'|oвu абo ttoеo за-
cTgnнurcа, npedcтaвнuка lliсцевкolilg, a TaKoJtс oсiб, oкpелo
npuтнoчeнuх oi1 кepio'{u'са. gcTa,|osu, щo л|o'tcцTь cnpuяTu
npoвedeнню gкpаiнiэацi't >' .

'  3б'p"* пoстанoв. iнстpyкuiй та матepiaлiв в спpавi yкpaiнiзашiТ.-
l92b.- с. l8-- 25.
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Пpoвiднy poЛЬ B yкpаiнiзаuiТ вiдiгpавав oсвiтнiй апа-
paт на чoлi з Hаpкoмoм oсвiти. Пepeхiд нa yкpаiнськy lvroвy
в oсвiтнiх yстаl loBаx poзпoЧaвся ще t|а пoчаткy 1920 p.,
кoли Hаpкoмoм oсвiти бyлo пpизнaЧенo кoлишньoгo бo-
poтьбiста Г. Гpинька. Багaтo зyсиль дoклаB лo yкpaiнiзa.
цi i  oсвiтньoгo апapaтy o. Шумський пiд нaс пеpeбyваHtlя
}Iа пoстy Hаpкoмa oсвiти (|924-|927 pp'|.  М. Cкpипник,
який став Hаpкoмoм oсвiти з |927 p., пеpетвopив цей Hаp-
кolrrат Hа мoгyтнiй штaб yкpaТнiзаuii, кy.u.и ЗaЛУЧу|лL|
найкpащi yкpaiнськi oсвiтнi та кyлЬтypнi кaлpи. Усi ца-
pинl,l життя в Укpаiнi бyли oхoпленi yкpаТнiзацiею. oче.
вилнi зpyшення B галyзi oсвiти Д,aBaЛИ пiдставy М. Cкpип-
никoвi на X з ' iздi Kп (б) У пiдкpeслиTи, Щo y цаpськiй
Poсii систеtt,tа lrаpoдtloi oсвiти бyла спpямoва}tа нa тe, Щoб
3атеl!lнити мoзoк poбiтника i селянинa i зpoбити з нЬoГo
слyхнянoгo pаба пoмiщикiв i  капiтaлiстiв, t lа те' щoб з т i-
€Ю )I( tr{етoю iх денацioналiзyвати, pyсифiкyвати' а це ще
бiльше yтpyд}lЮBалo yкpаiнськoмy poбiтникoвi i  селянинo-
вi д.oстyп дo 3нанHя. 3абopoнялися yкpаiнська шкoЛа, yк-
pаiнськa кни)кка i  взагалi yкpаiнське сЛoвo; yкpаiнськy
кyЛЬтypy закoвyвaЛи в тяжкi кай.цани.

Biдзнаvивши 3ахoди i  дoсягнення y poзвиткy yкpaiн-
ськoi кyльтypи, x з ' iзд KП(б)У y peзoлюui i  нa ,ц.oпoвiдь
М. Cкpипника <Пpo зaвдання кyлЬтyp}roгo бy.u. iвництва на
Укpаiнi> кoнстaтyваB, Щo спoстеpiгaстЬся <кBoлiсть пiд-
вищeння вiдсoткy yкpаiнськoi кних<ки в зaгaльнiй кiль-
кoстi бiблioтeчнoгo фoнлy. 3oкpемa, тpeба 3а3начити нe-
вeлике пpoсyван}Iя yкpаiнськoi книrкки на poбiтнинi
paйoни, де пo ,ц.еякиx пBoфспiлкoвих бiблioтеках €  лише
2 /g укpaiнсЬкиx кни)кoк. Пoмiтнe й затpиманt{я пеpе.
хoдy нa укpаiнське сЛoBo в мaсoвiй кyльтoсвiтнiй poбoтi
пpoфспiлoк, B тoмy числi i  в сaмoдiялЬ}lo-гуpткoвiй po.
ботi в пpoфспiлкoвих клyбаx. Soкpeма, напpyх{eHo стa €
це пита}Ittя в вeЛиких iндyстpiaльниx пpoфспiлкаx.

' . .Tpебa зaзнaЧити пoтpебy пoсилити пpoцeс пеpеxoдy
пoтoчнoi паpтiйнoi poбoти i  oсoбливo кepiвних кадpiв на
yкpаlнсЬкy tt,toвy.

LIdе бiльше 3yсилЬ тpеба Bх(ити на пеpеBe.цeння дiйснo-
Гo пepеЛol/ty B цЬotvly вiднoшеннi сеpeл ЛKCМУ i зoкpeма в
кorисoDroЛ ЬсЬкotvty aктиBi>,.

П'ятнадцятoгo тpаBня l929 p. хl  Bсеyкpаiнський
з' iзд Pад poбiтниних, селянсЬких i  неpвонoаpмiйських

' l}бiрник I l()стz lHoв, iнстpyкцiй та матepiалiв в спpавi yкpaiнiзацi i .*
С. 8 1).
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депyтатlв yхBал}lB пoстаHoву <Пpo стан та ПеpспектиBи
кyЛЬтypнoгo бyдiвництвa>, B якiй зазначаЛoсЬ;

<oстаннi poкu dалu бgiiнuй зpicт diяльнoстi цкpаiн.
cbKuх вudавнuцтв i tх npodgкцii. Уэюe з 1928 p. щodo
тсIeалbнot lсtлbtсoсT| кнuэrcкoвoi npoОукцii УсPP' nopiв-
l7яt7o З кaniталiстuчt|uмu кpаiнамu, займала 9 мiсце, за
Tе]nnoм| тpocTаt|t|я - 6 мicце, а за кiлькicTю кHuжсolс, щo
npunаdають на odнg dц*a,- 7 мicце. Пoтoннoеo poкц
npodgrcцiя цкpаiнськuх вu0авнuцтв doсяеас 6l38 назв,
34 473 dpцкoванuх аpкguliв i noнаd 300 млн. вidбuткiв, у
тoлу нucлi gкpаiнськa |сНu?|сKа заtilуtас noнаd 60 /g, а за
чuслot|| на3в Tа кiлькiстю Оpgкoванuх apкуuliв - noнаd
50 %' npu цbol.|g в цcцcniльнеl7oл|g cеrcтopi вudавнuцoi
poбoтu цкpаiнська кt|ux|сtса .|4ас 3а кiлькiстю вidбuткiв
8I-88 Yo; цuслo gкpаiнськuх чаconuсiв мас 232 назвu iз
lаeaлbнutуt piннuм Tupашсel| l1 752 тuс. npuмipнuкiв та
7967 dpgкoвaнuх аpкguliв за piк i 34 970 тuс. вiО6uткiв.
B 1928 p. чucлo цкpаiнcькuх еа3еT малo 58 наэв i I068 тuc.
npшмipнuкiв. Pociticькuх чаconuсiв с I9 назв i 42il тuc. npu-
мipнuкiв. Bo1нoчаc тpoсTас вudання нац,uенлiтepаTapu 3
3 do 4,8 Yo вciсi npodgкцit.

Tpgdoвi utKoлu на Укpаiнi вctсе маtiэtсе цiлкoм nеpеве-
dенo на piОну .ьtoвц gннiв. Koлu взятu nеpеciннi цuфpu Оля
всiеi Укpаit7u, Iiluнaлoеo poкa ulкiл coцвuхц з gкpаiнсbtсoю
rnoвoю вultлаdаl|t|я бцлo 81 Yo, а з poсil icbKoю -7'l %.
Д,альulе nooKpaeoве i napаЙoнoве цdoскoналеHня нацio.
нaльнot noлiтuкu g тpgdoвiti ulrcoлi npoваduться.

B cnpaвi лiквidацii неnucbl||еHllocтi npoвеdенo тtlачнa
poбoтg. Чucлo nцнrcтiв лiквidацii неnucblцен|ьoстi станo-
вuть 7700 з укpаiнcь|сoю J|toвoю нaвчaння, 990 з poсiЙ.
сьIсoю 1loвoю i pеulта лiкnцнктiв l|loваJ|lu iнuluх нацio-
нальнocтей. ]У|eншi docяенeння в цboJ||ц вidнoшеннi в npoф-
IuKoлах, алe Й там зa pidнoю Jiloвoю уaнiв e 5l '4 % цкpаiнi-
loваttuх npoфшкiл' 3a l1oвoю навчaння цкpaiнiзoвaнo уа
55J %. Пpoфulкiл 3 l|oвoю l|авчаttl|я pociticькoю е I I '3 Yo'
а за pidнoю ttoвoю уннiв - 20,2 % (pеulта npoфulкiл вe-
dе нaвчання л|oваI|u iнuluх нацioнальнocтеЙ).

Tехнiкумu цкpаiнiзoва|lo За мaвoю навчaння на 54 |g,
за pidнoю I|oвoю цaнiв на 58'6 % (тeхнiкgмiв з poсiЙc-ьrcoю
I|toвoю l'tавчанtrя с 16,7 /o, a за pidнoю мoaoю стgdентiв
iнutuх нaцioнальнocтеЙ - I6 %).

NIенulе npoвеdенo gкpаiнiзацiю no iнстuтaTaх: Зa gKpa-
iнcькoю Jfloвoю нaвчаt|ня 30 %, 3a piдI]oю мoBoю стyден-
тiь 52,3 /o (iнстuтgтiв з pociticькoю л|oвoю Hавчаt|t|я с
I8,9 %' pешTa iнстuтцтiв часTlсoвo nеpeЙulла на gкpаiн-
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сbKa вuKлаdoвц лoвg), с факцльтетu i вuuli з вuклаdанням
,|oвoю нацленuloстеЙ,

кoжHolvty гpoмадяниновi Укpаiни з lv loгy кopисTУBатися
РlДною },toвoЮ' рoзBиBaти сBoю KyЛьTypу'  дo якoi б нацio.

ниx меншoстей 
-(2-| -  н iмецькoю, l9 - евpeйсЬкoЮ,

l8 - мoлдавсЬкoЮ, l7 - польськoю, с iм - бoлгаpськoю
та iншими). Кpiм тpaдиuiйниx етнoгpафiчниx самЬдiяль-

* Bиш - Bища lшкoЛа., 3С1!Pник з^аxoнiв.та- pЬзпоpядrкень poбiтниЧo-сеЛЯнськoгo ypяду Ук.
Pаiни _. 1929.- N9 19 _ с.  156.



tlHx кoлeктивiB aктив}to .Цiяли евpeйськi, бoлгаpськi, гpеЦь.

-' ';,,Jpб:-;мo, poзBитoк нацioналь}lих меt|шин бyв opга.
нiчнo пoв'язaний з вiлpo.ЦжеtItlям yкpaiнськoi мoви,
кyлЬTypи' лyxoвнoстi. oб'ективнo poзBиBaлaся' yтвеpд)кy-
вЬлaсЫ нaцioнальна сапioсвiдoмiсть, дo чoгo l|е пpaгнyли

, 
fl,ив.: Бpuтнeнкo С. Л. Дeякl питаtlня poзвиTl{y нацiональнl-lх Biднoсин

на УкoаТнi.-  K..  l990.- с.  l2- lЗ.
2 Маt iс ipенкo /.  Iстopiя Кoмyнiстиинoi пapтiT Ук-раТни. - с-.  l  l4. .  

^^^3 Tютюiнuк Ю' Зимoьиi l  пoхiд l919- l920 p.p.- Koлoмия; Kи jв, l923.-

с.  84-87.
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мoви ХХ стo.

ний пpинuип фopмyвaння чеpBoнoi apмi i  в i .п.кинyли, а
пiсля зaбopoни yкpaiнiзаui i  -  лiквiдyвали yкpаiнськi
вiйськoвi частини i  зaкpили l lJкoли чеpвoних стapшин.
Biдтoдi мoбiлiзoваниx дo вiйська yкpаiнuiв, як пpаBилO'
спpямoByвали слy)I(ити за меlкi Укpаiни.

Poзвиткoвi нацioнaльнoгo гpoмадсЬкo-кyлЬтyp}roгo
)киття в Укpаiнi ЧI|H|1л|1 шалений oпip на всiх piвняx t{po.
poсiйськi i мпеpськi сил и. Hа пp |lKJ| il Д, гoлoва <yкpa iнськoгo
ypядy> Х. Pакoвський y l92l p. писaв, Щo <yкpаТнськi

мo)кt{а пoяснюBaти Bпливoм нa н|oгo Bеликoдеp)кaBI{I{цЬ.
кoгo aпаpaтy Хаpкiвськoгo гyбкФмy пapтi i ,  в якoмy дo

тopьlй пoкpыЛся yx(е пpaxoм. Bсе этo тoЛЬкo тopшroзит
pазBитие сtrциaлистическoгo стpolительствa... Укpaи,Hские
писатeли xoтят кoHкypиpoBaтЬ с pyсскиtvtIt пРtсaтeля-
Ivrи' а BЬlхoдиT тoЛЬкo oбе3ЬяHичaЮт...o 2

/v1. Гopький, якиi l  у гpyлнi l9 l6 p. '  за свiдченням
A. Kpимськoгo' (}Iа вeнopi x(ypнaлy <УкpаинскaЯ' х<изнь>
3аяBив, щo любить <яаpiвнi мелoдi i  yкpaiнсьиoi нapoл-
нoi пiснi,  хвилюЮчy кpасy yкpаiнськoi мyзики, пpeкpасHy
yкpаiнськy tvloвy, чyдoвy }|аpoдЦy гoвipкy>, y листi вiд
7 тpaвня l926 p. дo o. Cлiсаpенка писав: <'. .Я катeгopичес-
ки пpoтиB сoкpащения пoBести <Мать>. Мне каlкeтся,
Чтo и пepевoд этoй пoBести нa ykpaинскoе llаpeчиe тoже
}lе нyх(ен. Мeня oчень yдиBЛяет тoт факт, Чтр люди, ставя

l(ит. за: ЧopнiЙ C. Iстopiя yкpаiнськoi лiтepатypнoi
piи.tя.-. Мюнxен, |975.- С' 23'.Гам >ке. С. 24-25.



пеpед сoбoй oдtly и тy х(е целЬ, tIе тoлЬкo yтвep)KдаЮт pa3.
Личие нapечий, стpеlt i lятся сJ lелать I{аpечие <<я3ыкoМ>, нo
еЦlе и уг}lетают тех BеЛиKopoссoB' кoтopыe oЧyТились
t\4еHЬши}lстBolvt B oбЛасти дан}loгo Hаpечия.

Пpи стаpoм peх(иDlе я - пoсилЬHo пpoтeстoвал пpoтиB
таких явлений. Мне ка>кется, пpи HoBoм pe)Kиме сЛeдo.
валo бьl стpeмитЬся K yстpанeHию Bсегo, чтo MешaеT людя[l{
пoll loгать д.pyг,цpyгy. A тo выхoдит кypЬезнo: oдни стpеMят.
ся сo3датЬ <всемиpный я3ЬIк>' дpyгиe _ лействyют как
pаз нaoбopoт>,.

М' Хвильoвий не пpихoвyвaB свoгo poзЧаpyBаtIня 3
пpиBoдy цЬoгo Листа М. Гopькoгo'  У пaмфлетi <УкpаТна
ни Малopoсiя?> вiн iIисаB: <[laвiть в автopoвi <Бypeвест-
tIика)>, навiть в цiй людинi,  цlo, oчевидHo, хoЧе гpатI l  poЛЬ
<сoBести зеtvlЛи pyсскoй>, нaвiть в ньoмy си.II'итЬ великo-
деp)кaBник, пpoпoвiдник poсiйськoгo мeсiанiзмy й <сo.
биpaтeль 3еI!{ли pyсскoй.. .>,

B. Bинниченкo 3а3наЧаB, щo <нa Укpаiнi  ми бачимo
iнoд.i, як poсiйськi елеt\,tе}Iти, oсoбливo iз стаpoгo ypядницЬ-
кoгo aпаратy, нiзaЩo нe хoтятЬ Bивчати yкpаТнськy мoвy.
Boни бачатЬ в систеDraтичt loMy пpoве.п.еннi yкpаiнiзацi i
вияв Чoгoсь такoгo, щo пiдpиBа €  честЬ i  слaвy Poсi i .  Boни
дo цЬoгo Чaсy B дyшi дивлятЬся на Укpaiнy, як на Малo-
poсiю, щo ПoBинl{а Пoстачати вapeI{ики та <малopoсiй.
сЬке салo>, тaнцЮвати гoпака i  т.  iн.  дЛя кopистi  спpавх<.
нiх poсiян, Poсi i  i  т.  iн.  oця баpськa, вeликoдеp)каBl.|а
iдеoлoгiя пpoсoчy €тЬся i в ttизи> ".

Qaмe пpo Te, як y низаx гальI l , tyвали пpoведення yкpаi-
нiзацi i ,  дeталЬнo oписанo y <Biстях> за 3 с iчня l930 p.:

<Г'Io всiх 36 великиx i малиx lЦаxтaх KpаснoлyuЬкoгo
райкoмy сoюзy г ipникiв на Лyгaнщинi yкpаiнiзацiя пpo.
вoдиться Лиl l le на папеpi.  Hа кoнфepенцiяx i  з ' iз .п.ах лyх<е
ypoЧистo пpoгoлoшyЮтЬся прotиoви пpo yкpаТнiзацiю,
a нa Пpaктицi пpoфсoюзнi бюpокpати 3 oбypенням скаp-
жатЬся: <Koгo )I( тyт на ,[I.oнбасi yкpаiнiзyвати, кoли всi
poбiтники y нас pyськi>?

Пpoфсoюзнi нинyшi Hе хoтятЬ pахyватися з тим фак.
тol\ , l ,  щo з }95l3 г. ipникiв pайoнy нapаxoBy €тьcя 57 /o
yкpаiнцiв. t{еpeз недбaйливе наплюBaтельське вiднoшен.
ня пpoфсoюpниx poбiтникiв дo спpаBи yкpaiнiзацiТ, на
шaхтах пан$е нeздopoBa атмoсфеpа, рo3Bива €тЬся шoвi.

JIiт. Укpaiнa
L{.ит. за: Лiт.
Tам же.

нiзм...  Ще й дoсi Mo)I( l{а чyти' як мaлo свiд.oмi poбiтники-
poсiяни yкpaiнськy N4oвy звyть <сoбачoю>, yкpаiнськy
кyЛьтypy вважaютЬ Kpoкorvr на3aд i  <загибеллю> цивiлi-
зацi i . . .  Шаxткoми всю сBoЮ poбoтy пpoвaдяTЬ poсiйськoю
гtitoвoю. Koли poбiтники-yкpaiнцi звepтаютЬся лo пpoф-
сoю3l{иx Чинyш yкpаiнськoю lt,toвoю, шахткoмiвцi чaстo
глyзyЮтЬ 3 }lиx i вимагaютЬ гoBopити poсiйськoю lvtoвoю.
<Пoiдете д.o свoеi Хaxлaндii, там бyД.етe гoBopити сBo€Ю
сoбачoю l!toвoЮ>'- Частo мoх(на нyти вiл д.есятникiв i
шaхткoмiвцiв. B pyлoyпpaвлiннях, в кoнтopaх poбiтники-
yкpаТнui теж частo зyстpiнаютЬ глyзлиBе вiднoшення дo
свoеi мoви. Чеpез 3лoчинI{o неyвaх(ЛиBe вiднoшенl{я дo
yкpаiнiзашii ,  в шкoлах лiкнепy, нa шахтаx зoвсiм нe!{а €
yкpаТнських пiдpyнникiв, i  все нaвЧання пpoвaдитЬся po-
сiйськoю lr{oвoю. Bчителi лiкнепу на Bиl\,toгy yкpaiнських
poбiтникiв yЧl, lти ix yкpaiнськoю мoвoю вiдпoвiдають:
<Навчiться спoчaткy pyськoi мoви, а пoтiм yx<е бyлeте
вчити свoю аpaбськy>.

Piзнi плакати i  pозпopядх(е}tня, писaнi yкpaiнськoю
MoBoюt систеMaтиЧ нo 3pl l Bаються хyл i гa н a м и - uroвiнiста l l l  и.
Iгнopyють спpaвy yкpаiнiзaui i  тaкorк i  кyльтпpацiвники
вciх 27 poбiтниних клyбiв Kpаснoлyшькoгo pайoну. Bся
кyльтpoбoта в клyбaх пpoвaдитЬся pyсЬкoю (мoскoв.
ськoю) мoвoЮ. Укpaiнськиx poбiтникiв шaxтаpiв клyби
гoдyють вистaBail{и зaТх<д,х<их poсiйських дpyгopядниx
тpyп i  poсiйських лpаматypгiв. Cтiнгaзети нa шaхтаx ви.
хoл.ятЬ лишe poсiйсЬкoЮ мoвoЮ. B бiблioтeкax бpакyс yк-
pаiнських кних(oк i  в бiльшoстi пpoЦeнт yкpаiнських кtIи-
)I(oK y бiблioтеках стaнoвитЬ yсЬoгo 3-7 %,,.

Iдею <е,ц.инoнедеЛимства>, дpyгoсopтнoстi yкpaiнськoi
i  бiлopyськoi мoв пpoпoвiдувaв A. Kpайський y бpoшypi
<Чтo над.o 3натЬ нaЧинаюlцемy писателю) з тaкoю 3аB.
зятiстю, щo йoмy lt/toгли б пoзaз.п.pити лopевoлюшiйнi
мoскoBсЬl( i  yкpаiнoх<еpи. Пoвчаючи майбyтнiх <iнx<енеpiв
лЮдсЬких дyш}, A. Kpайський писав: <Местнoе нapечие
нaзыBаeтся диaлектoi|. Hapeния вмещaюT в себе тaк на-
3ывaемЫе гoBopьl. Рyсский я3ЬIк имeл тpи oснoв}|ыx нa-
pечия: вeликopyсскoе' мaлopyсскoе и бeлopyсскoе. Tе-
пepЬ' пpи самoстoятeЛЬнoсти Укpаины и Бeлopyссt-lи, эт}I
Hapeчия }loсят нa3вaние я3ьlкoв'

Тepмин я3нкa' ка3алoсЬ бьI, иI\,teет бoлеe rloлити-
ческoе 3наЧение, Чеlvt Hаyчнoе, тaк как oба эти язЬIка нa-

I[нт за: Смuль-Стoцькut i  P '  УкpaiнсЬка МoBа в Сoветськiй Укpаiнi .-
с 49-50.

+ 1990
f lкpaiна -

199



стoлЬкo }IаII,I poдстBеннЬl' Чтo [r,rЫ пoHимaеM иx без пеpе.
BoдЧика. Ho пpи фактинескoй сaмoстoятеЛЬtloсти я3Ыка
эToт теpMин дoлх(нa бyлeт пpизI{aтЬ и наyка, Tак кaк пpи-
зHаЛа oHа, ска)I(еI\,r, пoЛЬский, бoлгаpскуtil и дp. я3ЬIки.
Bсе они пpoисхoдят oт oбщегo слaBянскoгo, }lo B силy
истopиЧесKих, пoлитическиx и .ц.pугиx yслoвий pазBиЛисЬ
в самoстoятeлЬIlЬiе. CледoвaтелЬнo, слoBa yкpaинскoгo и
белopyсскoгo я3ь|кoB мы вскope .ц,oлх(ньI oтнeсти к вapвa-
pи3мaм нех(еЛи к l lpoвинцl. lали3[vfЕlм> ."

ПpoанaлiзyваBши бpoшypy A. Kpайськoго, iVl .  Cкpип-
ник ска3aB так: <oсь pельсфний Bиpаз вeликo.п.еpх<авнoi
мyлpoстi в мoвнiй теopiТ. Ha цiй теopi i  мaЮтЬ Bиxoвyватися
тi ,  якi  .зaBтpа MaЮTЬ стати писЬмеHHикaми тa встаt loвлЮ..
Bати Tlсt l l  B3а €ми}Iи з лlтеpатypoю plзних нацlot lальнoстеи
нaшIoгo Coюзy, на пiдставi бpатеpськoгo спiвpoбiтництBa
i т. д. Чи дoпoмoх{yтЬ цЬoNIy пoгля,ц.и т. Kpайськoгo? Пo-
гляди стаpoгo poсiйськoгo вoйoвничoгo наЦioналiзмy
пеpефаpбoванi ПiД <}lаyкoBy теopiю> - на нoвий лад?
Aле, нa х(aлЬ, на стоpiнкaх poсiйськoi пpеси не бyлo на-
лежнoi вiдсiчi  такиlvt нацioналiстичниtvl пpoявaм> ..

М. Cкpипник i  йoгo oлнoлyмшi в пoлiтицi yкpаiнiзaui i
BpaхoByвали масoвий нацioнaльний pyх дo вiдpo.Ц.х<ення,
якиtl , t  кеpyBала yкpaiнська iнтелiгенцiя. Пpoгpaвши вiй.
нy 3а саМoстiйнy деp)каву' yкpаТнський нapoл намагaBся
y pадяtlсЬких yмoвax здiйснити вiкoвiннy мpiю пpo .свiй
нацioнальнo.культypний poзквiт. 3aхoдами Cкpипника
yкpаiнське нaсеЛeння пo3а rие)I{ами УкpаТни тaкoх< бyлo
забезпeчeне piлнoю шкoЛoЮ. Бyлo ствopенo кiлька пeда-
гoгiчних технiкyмiв, yкpaiнський вiддiл пpи педагoгiч.
нoмy iнсtитyтi в Kpаснoлаpi. Там x<е BихoдиЛа yкpаiнська
газета <Чepвoний CTЯГ>: Пpи всix гyбкoмaх пapтi i ,  де
)t(иЛа yкpaТнськa люднiсть, бyли ствopенi yкpaiнськi сек.
цiТ. 3начна кiлькiсть yкpаiнськoi лiтеpатypи, пiлpyнни.
ки для шкiл iшли y ui pайoни з Укpaiни. 3 poзгpoмoм
yкpаТнiзaui i  пiсля 1933 p. всi yкpаiнськi шкoли тa кyлЬ-
тypнi заклaди 3а l\,tех(ами УPСP лiквi.ц.oвaнo; с iм мiльйo.
нiв yкpaТнцiв r i iДпaли пiд пpeс тoтaльнoi pyсифiкашii .

Poзглядaючи пpoцес yкpаТнськoгo нацioнaльнoгo
poзBиткy y 20-х poкаx, Я. Д.aшкeвиЧ Bt{слoBив дyмкy, щo
pозквiт гpolvtaд.сЬKo-кyлЬтypI{oгo )киTтя не був pезyЛЬ-
татoм нaцioнальнoi пoлiтики пapтi i ,  в iдoмoi пiд нaзвoю

, Ц'. 3а: Скpunнuк lИ. Hацioнальнi пepeтинки.- Xapкiв, 1930.-
с. 94.
2 Tам >ке.

- ' l

yкpаТнiзаui i .  Цей poзквiт мав свoс. кopiння y l9 l7-
l9l9 pp.- y пеpioл не.п.oвгoтpивaлoi yкpаiнськoi д.еp.
жaвнoстi,  який, незва)l(аЮчи на частi паpoксизMи чеpвo.
нoгo, бiлoгo, Чopнoгo i  зеленoгo теpopy, poзкyваB тBopчl
tt4o)I(ЛиBoстi yкpаiнськoi нацii. .Ц.инамiка пpouесy бyла
настiльки силЬнoЮ, щo вiн poзвивaвся дaлi, незважаЮЧи
на великi втpaти B ря.Ц.ax iнтелiгенцi i  пiд час так званoТ
гpoМадяI{сЬкoi вiйни, нa великy мiгpашiю тBopЧих сиЛ 3a
мех<i РадянськoТ Укpаiни. Пpoшес poзвивaBся далi пo
висхiднiй без х<oднoгo BпЛивy на l{Ьoгo KП(б)y (тiльки
y 30.x poках пapтiйний апаpаT взяв пiд свiй кoнтpoль yсi
шкoЛи, пoзашкiльнy oсвiтy й дoшкiльне BиxoBaнFIя, yсi
тeатpи, мyзеТ, Мyзикy, естpад.y, к iнo, маляpствo, всi твоp-
нi opгaнiзацi i ,  газети й видавництва.- B.Л.).Hе гpoмал.-
ськo.кyльтypний poзквiт бyв наслiДкoм yкpаiнiзаui i ,  a
наBПаки - нaтиск yкpаiнськoТ нацioнальнoi стихi i  на пap-
тiю бyв настiльки сиЛЬHиM, Щo Bot{а зIиyшеHа бyла пiти
tIа нaцioнальнy pефopмy пiд дезopiснтyюvoю нaзBoЮ
yкpаiнiзaui i .

Яpoслав Д.ашкевич пiдкpеслив: <yкpаТнiзацiя х< як
пoлiтикa паpтi i  l t ,toгла B тoгoЧaсHиx yмoBах 3Bo.Ilитися
Лише дo лepyсифiкацiТ, пo сyтi ,  маpгiналЬних явищ х(иття:
дo деpyсифiкацi i  пapтiйнo.aлмiнiстpативнoi бюpoкpатi i ,
yсiх зoвнiшнiх пpoявiв сyспiльнo.полiтичнoi i  кyльтyp-
нoi дiяльнoстi,  дo Пpипиненtlя pyсифiкаui i  тих дiлянoк }I(ит-
тя, якi актиBнo pyсифiкyвaли' пoдекyДи Bх(e Д.вa з IIoлo-
виl loю стopiння, дo пoвернеttня B лoнo piднoi нацi i  часткoвo
абo пoвнiстю pyсифiкoваних пporшаpкiв yкpаiнськoгo
нaсeЛен}Iя> ..

Iван Майстpеl{Ko Bважar, щo нaйваrкливirшим y дoбi
yкpаТнськoгo peнeсансy <бyлo 3лиття в oдин пoтiк мaсo.
вoгo нацioнaЛЬнoгo вiдpодхсення з паpтiйнoю пoлiтикoю
yкpаiнiзашi i ,  яка xoн i  бyла oбеpех<нoю, сTpимaнoЮ' а ча-
сoм i  сабoтoваI{oЮ пapтiйним аIIapатot\. l '  пpoте спpиятЛиBoЮ
нацioнальнoмy вiдpoл)|tеt lI{Ю yкpaiнськoгo наpoдy> ..

ПpoаналiзyваBl l lи iстopинний д.oсвiд yкpаiнськoгo
деp)каBoтBopеtI}Iя, C. БiлoкiнЬ 3азHачиB, щo кyЛЬтypнe
вiдpoдlкення дBадцятиx poкiв Bиpoслo 3 тoгo peвoлюuiй.
нoгo гopiння, тиx мpiй пpo BoлЮ, якими були, пoпpи Bсе'
пеpейнятi д iячi  ЦентpальнoТ Ради. Бo мopальнo.eтичt ly
спадщинy I{ентpальноi Paди нa3агал l!ro)кHа oцiнити
дoситЬ oптимiстичнo. Пiсля вiйни на емiгpашi i  в iд.нaйшлoся

, Д,аulкевuч Я. Kpaх укpaiнiзашii // Paтушa.- 1990'- 2 х<овт.
, Маtiстpенкo /. Iстopiя I(oмyнiстиннoТ пapтi i  Укpаiни.- C. l  l  l
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l2 кo"цнtttнiх ТТ членiв - BoлoДимиp Kелpoвськltй, Левкo
tIttка"rенкo, Kоpн i  й H i  iцемеt lкo, Aнлpi i r  Л iхнякевltч, Tи м iL l l
o,rексiюк, Aнтiн Пoстoлoвськlrй, Biктop [1pltхoл.ькo,
Krrсть Тvpкалt l ,  Панас Феденкo, Сo"roмoн Го.rьде, lьман
та Якiв 3oзyля. У лltстопaДi l953 poк\ '  вOHIl  пi . l t t tIса"r l l
<fек.rаpаt l iю>> (ск" laв i i  пpoфесоp Hlrкrrфop Гpигopi iв-
lIаttr ,  ;rле в чaсi  Тi  п i . lпrrсyвання ПсlMеР), у якiй пiдсУмувалtt
сBoЮ . lеpжаBoтBopЧy,д. iяльнiсть iз 35..r iтньt l i ,1 lrстанrt i i
Т21 3 п()з lIцiй набутoгсl  ;к l lTт €BoГo loсвiд1' .  Brtнtt пttса"r l l :
ra|(r lЖHn 1.кpaiнська i  неyкpаiнсЬK;l  гр()yа.1ська, пo"l iтtIчна,
к\.". lЬт\ 'pHа чtt екoнoмjчна opганiзаurя в Украiнi  мала змo-
Г\ '  Пoс" ' tаTlI дo Toгo ПpедсTавtII lцтtsа сBol х 3асTvПHИкlB..Гr lмv 

УкpаТнська [ентpa., lьна Poдo u' .ou., . ' "л i  BoЛlo
BсЬ0г() насеJеHHя Укpаiнrr,  yс iх i i  наpo.r. iв.  Hе бy"rи в нiй
3асТyПЛеH| т lЛЬкlI Т| Гpyпl i '  U{o Hе Bl l] iHава., .It l  ,{I.еMoKpа"
тi i  ( . . .  )  .

УкpаТнська I-[ентpальна Pада свoiшtl t  ЧOТl lр}tа yнiвеp.
са.:|аМII po3гopHyЛа деpжаBHy с i]MoyПpаB\. yкpаlt lсЬкoгo
l lарoДy Biд аBTo}{oмi i  дo самoстi i lнoстi .  Boна ск[Iнy" la з
l 'кpаТнськr;гo нapoдy стpашнi москoвськi  каi , iдаHl l ,  якi
J.()BГi  poкlI скOByBа," lи йoгo полiтr lчнltй iкvльтvpнlt i i  poз.
в l lТ()к.

Буi iнrrй poзB}lТoк укpаiнськoгo шкiльнttцTBа, Blд нtIж-
ч{)Г() ]o найвl l tцoгo'  зopганiзoваHHя vкpаiнськоi наyкo-
вr lТ lyttстецькoТ пpаui,  poзквiт красt loГo пltсьменства i
I lpесl l '  B l l3BoJеt lня vкpаТнськоi пpавoс.r i r  внt l i  цеpкBl l  3
МoскOвсЬKoi невoлi -  вс i  ц i  яскpаBI (]зHаl{ l l  Чу, lа Boскpе-
сiнttя yкpаiнськoгo Лазаpя булlt  спpltнt lненi ТB()pЧOЮ
аiсю Укpаiнськoi l_[ентpа,rьнoi Pадtt '>.. .

f l .с- lсt lть KpиТиЧHo ot l iнюс укpаТнiзаrr iю Юpiй Шеве-

" ' tьt lв: <<3 oднoгo бoкy, бiльше, н. iж буJ.ь.кr l , r t t '  ,1ЮДей oПа-
н\ Ba"]tI укpаiнську [4oBy, 03найol, l t t" l l tся дсl  певнoТ rt ipt l  з
\ 'краlf lсЬкoЮ JlTеpaTypoЮ и куЛЬтypoЮ' J.ехТo нaBlтЬ ПoчаB
po3МoBЛЯТlr пp-yкpаiнському. Hа BуЛl| l lях ве.1lIк l lх мiст
r.кp;t iнська МoBа.. lyна.. lа частi lше, I l|;t(  Пере.1 т l tм, хoч i  не
засТvПl l" .]а poсiйську як засiб ш{OдеHHoгO спiлкування.
З :pугoгo бoку, пpt lтaманнlrй пo"r iтt lц i  е, lеМенТ Пpl lМyсo.
B()сTl l  й tt lтyннoстtt 

^збv, lжував 
ПOчyТТя вopoжoстi  дo

r 'кpаiнськoi l tовlt . . .  Poсiйська менtuiсть - а Пo Bе,1l lк] lх
! l lсTах I ПрoМ[lсЛoBl lх цеtITpа,\ BoHа ЧасTo-Гyстo стаHo.
Br l ' . la бi .rьruiсть - за неBеЛt, lк l lM Bl lHяткoM' де т iлькtt
M()ГJа, HаMаГа"1ася iгнсrpyватlt  нt l  бoйкoтyватlt  yкpаТнi-
заt l|Ю.

| Цит' за: Бiлoкiнь С. oстаннiй шaнc? l / Лiт. Укpaiнa.- 1993.- 4 лют

Мiцнoi сoцiaльнoT oснoBи yкpаТнiзauiя пiд сoбoЮ не
мала. Фактичнo вoна спиpaЛася т iлЬкl , l  Hа yкpaiнськy
iнтелiгенцiю кoмyнiстиннoi opiентацi i ,  лyх<e тoнкий пpo.
шapoк сyспiльства. PoбiтництBo й сeРеднiй клас бyли в
кpaщorиy Bипадкy бaйлy>кi.  Hе збеpеглoся жoдниx вiдo.
мoстей пpo який.нeбyль ентyзiязм селяtIс,гBa.. .  Biдipвaна
вiд свo € i  сдинoТ пoтенцiйнoi сyспiльнoТ оснoви, t{аса.II. .
жyBaнa неукpаТнськoю napтi €ю й деp>каBниIl4 aпapaтorи,
пoзбавлена щиpoсТи й безпoсеpедHoсTи, пoстiйнo вpiвнo-
Baжyванa aнтиукpаiнсЬкиMи заxoдаMи-yкpаТнiза.
цiя в oчaх пеpeсiннoгo poсiйськoгo ни пpopoсiйсЬкoгo t\, l i .
Щyхa BигляД,aЛa нa кoп' lедIю' Bpяди.гoди 3 дpаМатич}lиl , lи
ttoткаI\,rи, aЛе все тaки кol l teдiю. Мiщанин BиBЧиB, кoли i
в якиx Mе}кaх тpебa зBах(aти н.а oфiцiйнy лiнiю,.  Biн такo)K
.Z l .o9lд.ався'  щo [!tе)кl  т l  дoситЬ т lснl  |  Щo кpаще нlкoЛи lх Hе

пepестyпaти. Biн знаB' tцo закoH вимaга €  звiльнити 3 пpацi
слyх<бoвшя, якt l i l  не oпанyвав yкpаiнськoТ мoви, i  щo
дiйснo час вiд. насy звiльняли дрyкаpкy, кyp'сpа чи секpе-
тapя, аЛе нiкoли - Bисoкoгo ypядoBця aбo спeца, дo них
yкpаiнiзаuiя на дiлi Hе стoсyвaлася. .Ц.ля ньoгo нe бyлo
тасмницеЮ, щo 3а yкpаiнсЬкиMи вивiска. i !tи на фасаД.ax
yстанoB пo.стаpoмy KpyтитЬся РoсiйсЬкa бюpoкpатиuна
Maшинa...  Tа слiд зaстepегтися. Ha дiлянкаx вiльниx вiд
паpтiйнoгo впЛиBy' yкpаiнiзаuiя пpoхoд.иЛа сKopo i  бypх-
ливo>..

Piзнi сyлlкеHHя пpo гене3y yкpaiнiзaui i ,  i i  сyть, метy,
сtloсoби, pезyлЬтати, на I{аш пoгляд, звoдятЬся дo тoгo,
шо укpаiнський нацio}IалЬ}lo-кyЛьтypний pyх 20.х poкiв
збiгaвся з iдеoлогiчнoю кol{цепцiсю внyтpiшньoi i  зoвнiш.
ньoi пoлiтики бiльшoвикiв. Toбто, тpебa бyлo <пpитягти на
свiй бiк yкpаiнськy iнтeлiгенцiю, а Чеpе3 неi i  yкp^аТнське
сeля}lствo, й тим самим змiцнити сBoе пoлoх(еt lня> ,. <Щoб
слyгyвaти 3pа3кoМ l{oBoгo лaДУ, paДЯHсЬке сyспiльствo
малo бyти oсвiненим; бiльшe тoгo, oсвiчeнe Haселе}Iня
збiльшyвалo виpoбниний пoтенцiaл i  мiць деpх(aви; oсвiта
надаBалa uyлoвi lt,toх(лиBoстi пpи.lзeплюватl.l нoBиDr Пoкo.
лiнням pа,п.янськi цiннoстi> ". 3yсилля бiльшoвиЦькoi
пoлiтики бyли спpямoванi на те, Щoб пеpeкoнати тpyляшi
маси капiталiстичних кpaiн y пеpевазi pадя}lсЬкoгo Лад.y,
пiДх<ивлювати iдею свiтoвoi peвoлюui i .  Пoтy>кна пpo.

' IIIeвельoв r1). Укpaiнська мoва B пeprпiй пoлoвинi ,цвадцятoго стoлiття
(1900-l94l) .  Cтан i  статvс.- с.  l48- l54.

2 ёiponoлкo С. Hаpодня Ьсвiта на сoвстськiй Укpаiнi.- Bapшrавa,
1934.- с l99.

3 Cцбтeльнuti o. УкpаТнa: iстopiя.- с. 338'
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Рeзyльтaтoм патoлoгiчнoi ненавистi мoскoвськo-бiль-

,,1lr."чм...Укp-аiна i yкpаТнська пoлiтикa Мoскви..- С. 26.-  l{иB. J l lт .  yкpаi l{а._ I992.- l6 лип.
" Aстаф'сва М., Аcтаф'св^o. Юpoдивий з паpтквиткoм y киrпeнi...//
.  Лiт.  УкpаТна.- 1992.- l6 лип. 

.

" Чoбiт Д,. Haз^oraняюuп вiкиl l Гoлoс Укpaiни.- lgg2.- 2 жoвт.

opганiзатopи пpoцесy нaд (сBУ> Iuали tlа мeтi штyчt{o
poзпaЛити бopoтьбy пpoти tlацioналЬнo-пaтpioтичних
нaстpoiB, yсyнyт}l вiд aктивнoгo )киття лю,ц.ей, дiянiв кyль-
тypl{, якi свoгo чaсy нaлежaли дo УкpаiнсЬкoi сoцiал-
,II.емoкpатичнoi poбiтtlиЧoi пapтii, сoцiaлiстiв.peвoлюЦio-
Hеpiв, сoцiалiстiв.фелepaлiстiв, члeнiв кoлишньoгo Бpат-
стBа yкpаiнсЬкoТ деpжавнoстi (БУ.ц) ' пoсилитI{ пo-
Чyття стpaхy i нeпeвнoстi, пpl,tгнiтити BiЛЬний BияB дyгvroк i
сyдх(енЬ, y кiнцевo[{y paхyнкy стBopити сyспiльствo, ,п.e
Bсе oд}Ioстайнo сxвалю€тЬся, пpиймaсться як кеpiBl{}|цтBo
дo дi i . . .

Iнспipoвaний сy.Ц нал тaк зBаHoю Cпiлкoю Bизвoлeння
Укpаiни бyв, пo сyтi, пеplllим oчевидниDt зашL{opгoм нa
yкpaiнiзаuiю великoдеp)кaвни.цькиx сиЛ, сигнaлoil{ дo пo.
гpotvtу yкpaiнськoгo наpoдy, йoгo мoви, кyлЬтypи, дyxoв.
нoстi.

Щoб xoч якoсЬ пpиxoвaти жopстoкiстЬ цЬoгo нoBoгo
тaктичIloгo хoдy в пoлiтицi ltloдo Укpаiни <дpyгий сoкiл
Cталiн> вда€тЬся I{a xvl з'Тздi BКП (б) 27 чеpвня 19зо p.
дo фаpисейськoгo тлyмаченHя лженаyкoвoi теopi i  пpo
<злиття t{ацiй> (пеpllloгo сoкoЛа Ленiнa>:

<Ivlocrce ldаTucя Оuвнuм, щo r|u npuхuлbt|ulсI! 3 л u T T я
в llаЙ69тньol,lц нацiaнальl{uх KglLьTgp в odнц cniльнg (i
фopмoю i злicтoм) KaлbTapa' з odнieю cniльнoю floвoю' e
pаloЛ 3 Tul| npuхuлbttuKu poзквiтg нацioнaльнuх
lсgJ|ьTgp в daнuЙ toileнT, в nеpiod Оuктатgpu npoлeTapioTa.
Але в цьol|g '|е'.ас 

нiчoeo duвнoеo. Tpебa daтu нацioналь-
нuJ|4 KgлbTapа'| poтвuнaTucь i poзeopнaTucя, вuявuвtJlu
вci cвoi noтенщit, щoб cтвopuTu g.iloвu dля злuття tх в odнg
cniльнg кgлbTapg з odнieю cniльнoю I'oвoю. Poзrcвiт нa-
цioнальнuх фopлoю i coцiaлicтuцнuх змiстoм KaлbTap в
aмoвaх duктатgpu npoлетаpiатg в odнiЙ кpаiнi d л я
3 л u T т я iх в odнg cniльнg coцiалicтuннg (i фopлoю i
злlicтoл) KgлbTapg з odнieю cniльнoю t,|oвoю, Koлu npoле-
таpiат nеpе'toctсе в gсbo.мa cвiтi i coцiалiзм цвiйdе в no.
бaт,- в цboЛц саltе ii noляrar diалектuцнicть лeнiнcьrcoi
nocTавu nuTаltня npo нaцioналbt1g кgльтцpц,,.

,Ц.ля pеалiзацi i  ленiнськo-стаЛiнсЬкoi <наyкoвo oбгpyн-
тoвaнoi теopi i  дoбpoвiлЬнoгo 3Лиття нaцiй>, стBopення
сдинoi мoви 3a <кoмyнiзмy>' якoЮ l\4алa стaти poсiйськa,
ствopюBaЛися вiдпoвiднi екoнoмiчнi пеpелyмoви'- наслiД.
ки яких в Укpаiнi гoстpo вi,цчyвaемо i  тепеp. Йд.еться,

УкpаТнy.- С' 204.
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(KAти 3HyщAЮтЬся HA.п. t lAfvl l{ '
A пPAB. l l .A HAшA [ l 'яHA спиTЬ'

3дiйснення шиpoкoмaсштабнoi iндyстpiалiзацi i  . . i
кoЛeкTиBiзaцi i  вимагалo силoBих Центpaлiзoвaних i  yнiфi.

кoBаHих зaхoд.iв, Щo спpиялo дед.алi бiльшoмy зoсеpед.-
)I(е}lню BЛaди в Мoсквi. Цiй метi бyлa пiлпopядкoвaна
Tак зBаHa бiльшoвицька куЛЬтypна pевoлюцiя, яка бaзy-

a uлo б g pcrc ц а3 tlo - на, ц uo налucT uче с KuJ||' э лe м е нT аIш, nе T лю.
paвцаЛ u np. coзdаtluе cвouх лerалbнbrх npuкpьtтuti, cвouх
lсot|T p pе вoлюцuo ttltb|х яце e lс u o p e oнuзацuti.

7..B ocoбeннoсTu ЦK u СI{K цказывает Cевеpo-Kав-

'сатсlсoмa 
кpаЙкoмg u кpaЙucnoлKoJaa, чTo лееKoJilblcле'|-

t|ая, tIе вbLTe'сающая u3 кaльTapнblх uldTеpесoв t|аселенuЯ,

; ЛFtB - l .99l .-  Т. l05. Kн. 2.- с.  I85.-  цит. зa: l IIeвельoв ff) .  Укpаiнськa мoBа в пеpшiй пoлoвинi двадцятoГoстoлiття ( l900- lg4l}.  Cтан i  статус.-_ . . ' i5; .
пDo це мо)кriа пpoЧитaти.. Даtцкeвuч Я Полiтиuнe orпy-

пpoвoкаuiя?..  l l  Лiт '  УкpaТна.- I990.- 4 жoвт.
* .[I.eтальнo

каtlстBo ч!l
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нe бoлbutевuсTclсая <glсpаu|tu1ацuя> noцTu noлoвutlbl p(7-
Йoнoв Cевкавказа npu noлнol' oTcgTcTвuu tсol.Tpoля 3а
gкpаuнuзацuеЙ ullсoлbI rJ nечаTll co cTopollb| lсpаeвblх
opеанoв, 0aла лееальнцto фopлa вpаеа'| Co.вeтcкoii' влaсTu
dля op-еанulацuu сonpoTuвлeнuя мeponpuяTuяil u заdа-
нuям Coвeтcкoti влacTu co сTopo|tbl Kgлаrcoв, oфuцеpcтва,
pеэ.uuepaнToв-lсатаlсoв, gчаcTнulсoв KgбанcкoЙ pаdы u т' d.

B .цeлях pатеpo'|a conpoтuвлеiuя хлебoзaeoтoвrсa'|
KgлацKuх элеJ'lеl1Toв u -uх <nаpтuйньtх> u беcnаpтutiньtх
npucлg?tсt|uкoв ЦK u CHK Coветcкoеo Coюзa nocTаt|oв-
ляюT:

Пpedлoэrcuть ЦK KП(б)у u CIIK Уrcpаuньt oбpатuть
cеpьеэнoe внunьaнue на npавuлbнoе npoвeОeнuе aкpаuttu-
lацuu' gcTpанuTb J||еха,нuцecкoе npoвеdеHuе eе, uтенаTь
neTлюpoвcKuе u dpgеuе бgpcrcgаэнo-ttацuotlалucTuчecкuе
элеJi|,еtITы uз nаpтutiнblх u coвеTcKuх opеанurацuti, тща-
Tельt|o nodбupать u вocnuTьIваТb glсpаuнcкuе бoльulевuЬт-
cкu^e каdpьt' oбеcneцuтb cuсTeJilаTllцесlсoе nаpтutiнoе pукo-
вo0ствo u Kot|Tpoлb за npoвеdeнuеll gKpаuнulацuu,

He,uedлeннo nеpевecTu на CевepнЬ,u' Kавказi deлonpo-
uзвoОcтвo coвеTcKllх u KoonеpаTuвнblх opеаluoв <aкpauнu-
lupoваt|ltbtх> paЙoнoв, а Tа,Kэ|се всe шзdающuеся еа,lеTbt u
эlсуp|Iалbl c g|сpаuнcKoeo яlbtKа на. pgccкuй яlbtK KаK бoлee
noнятньtй dля rcgбaнцев, а Tаlс?lсе пodеoтoвuTb Il lс ocеt|u
n-еpе.вecTu npenodаванuе в |ulсoлах на paсcKuЙ язьtк' ЦK u
CHK oбязьtвает кpаЙкot.| u кpaЙucno.л,кo.r,' cpoчнo.npoве-
paTb u aлaцшuTb cocTав paбoтнutсoв tttKoл в <<aкpauнuтupo-
вaннbtх> pаЙoнах> |.

^--Цчrщspськo.шoвiнiстиuнy пoсTанoBy ЦK BKП(б) i
P}IK сPсP пpoлyблювали lЬ гpyлня fэзz p. ста"iliн i
lVloл.oтoв. y ТеЛегpаtl,ti дo ЦK pеспyблiкансЬких кoмпаpтiй,
кpайкoмiв i  oбкoмiв, гoлoBаМ Pаднapкoмiв, кpай- Ta
oблвикoлкoмiв, y якiй BoHи Bиl\ 'aгaли теpмl l{oBo пpиПинити
<yкpаiнiзаuiю> в pайoнах РPФCP, Сеpедньoi Aзi i  та Kа-
3ахстан-y' де кoмпактнo пpoжиBають yкpaiнцi:

<ЦK BKП(б) i PHK QPсP piulцai зЬcgdэrcgютb вuсTg-
nu i nponoзuцii, щo вuхo1яTь вid orcpeлuх gкpаiнcькuх тЪ-
ваpuuliв, oбoв'язкoвoi gкpаiнiзaцii цiлoеo pяdg pаtioнiв
9l9^P (нanpuклаd, в ДCK, Kазахстанi, Cеpebнiа Азtt,
ЦЧО i т. 0.)

Taкi вucтgnu .мoxrcaTь тiлькu еpаTu. нa pgъa тuм .бgp-
эlс у а3 нo - на, ц i o н а лi с т uч н u Iil е лe.м е |1T а j,t,, я'сuх б tt лo в uе на io з

IJ,ит. за: Гoлод 1932-1933 poкiв на Укpаiнi: oнима
,Цoкументiв, к. '  l990. С. 292. 29З
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Уrcpaiнu як шкidлaвi eлемeнтu i якi npoнuKаtoTb g щoliнo
цrcpаiнiзoванi pаЙoнu i вedцть TаJt poтKJ.аОнuцьrcц poбoтg.

/I,opgauтu кpаtiкoмц та rcpайвuкot|KoЛg IlсK, o6кoлg та
oблвuкoнкoмa ЦЧО, Kазахcтанcboo.мa кpаt7кoлg i PHK
нeeaйнo npunuнuTu nodaльшg gкpаiнiзaцiю в pаlioнaх,
nеpeвесTu вci gкpaiнiзoванi еaтeTu, dpgrc i вudання tI& po-
ciЙськц мoвц i do oceнi I933 poкg nideoтgвriтu nepeхid шrciл
i вuклаdанttя ttа pociйcькg t|oвg> ,.

Цi дoкyменти пepекoнливo дoBoдятЬ' щo Cталiн i йoгo
(<сoкoЛи> виpiшили пoкiнчити з пoлiтикoю <yкpаТнiзaui i>
не тiльки в Укpaiнi,  а й в iншиx pайoнах сPсP, де кoь{пaкт-
нo пpoживaли yкpaТнцi. .Ц.o uих paйoнiв }Iале)кaли Ky-
бaнь (2 млн.),  Kypська oбласть ( l ,3 млн.),  Bopoнeзька
oблaсть ( l  млн.) '  .Ц.алекий Cxiд, Cибip, Typкестaн (пo
600 тис. yкpаiнuiв). Hад ними Укpаiна злiйсн;oвалa
свoсpi.п.не шефстBo, сKepoByЮчl{ тyди Kадpи, зaбезпeнyюни
неoбxiд.нoю лiтеpaтypoю.

3aкpиття yкpаiнськиx шкiл'y деяких oкoлицях вiлбy-
вaлoся paптoвo й бeзшеpемoннo. Hа Kyбанi, нaпpиклад,
Щo булa 3аселeнa ПеpеBа)l(нo yкpаiнськими KoзaкамI,t y
xVIII Ta селянaми з ПoлтавЩини й Чepнiг iвщини y
ХIХ стoлiттяx, антиyкpаiнськими акцiями кеpyвaли Мo-
лoтoв i  Kаганoвич. <Bсi yкpaiнськi l l lKoЛи, кyЛЬтypHo-
oсвiтнi yстaнoBи на Kyбанi злiквiдoванo. B багатьox ста-
t lицяx винoсиЛl{ з клyбiв i  хaт-читaлeнь yкpaТнськy лiтe.
pатypy i палили Тi вдень tlа дopoзi, на пoл.oбy гiтлеpiвuiв
y тoгoнаснiй Hiмеччинi *'_ пiдкpеслиB Яpoслaв Caвка.-
Bсi yкpaiнui, кoтpi вi.п.iгpавали бyль.якy poлю в кyлЬтyp.
нo-нацioнaлЬнoмy rкиттi Kyбaнi, бyли знищенi фiзиннo
абo засланi на катopжнy пpaцю д.o Ko}IцеI{тpaшiйниx тaбo.
piв'  Cеpeл них. l500 yнителi-в yкpаiнських стaничtlих шкiл
3aпЛатt, lЛи свotм х<иттям абo ж бyли зaсланi нa кaтopх(.
нy poбoтy в сибipськy тайгy>,.

Bеликy Пoлтавськy Cтаницю oтoчиЛи вiддiли HKB.Ц. '
yсiх 30 тис. Меtt lканцiв _ чoлoвiкiв, )кiнoк, дiтей _ зiгна.
ли дoкупи l  Лише з дeякими Bласt l l , tми pечaми вислали на
Cибip. Ha ix мiсuе пpиве3ли сeлян iз Poсi i .  Hастyпнoгo
I Цит. за: Шаnoвал Ю. I. Стaлiнiзм i Укpаiна ll Укpaiнcький iстo-
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.Цня I(pдgt{6даpсЬкa oбласна газета пpoгoлoсила: <Укpаiн-
ське нацioнaлiстичнo-петлюpiвське гнiздo на Kyбaнi злiк.
вiдoванo t.

Фopмальнoю пpt{ч}rнoю пoгpoмy в Укpаiнi '  який вчи.
нила Мoсква, бyв спpoтиB селянстBа насильllицЬкiй кoлек.
тивiзаЦi i ,  незадoвiлЫнe викoнаtlня зaвиlцених планiв хлi.
бoзaгoтiвель. Koмyнiстичttа пpесa, зoкPе}ra мoскoвсЬка,
oпoлЧиЛaся пpoти yкpаiнськoгo сеЛянствa за нiбитo пла.
нoвий сaбoтаx<, 3yмисне занe,Цбyвання oбpoбiтку землi,
poзкpaдання кoлгoспl{oгo майна, 3ниrцення кopiв i кoней i
т. lн.

pичtlo виI\{aгаЛl{ Bикoнaння планy. Тoдi ЦK Kп (б) У, в свoю
Чеply ' . . !9чaв пеpeклaдати Bинy нa кеpiвникiв pайoнiв.

У l93l  p. iв пеpшiй пoлoвинi ' l932 p. змiнили 8d /o ceк-
peтаpiв paйкoмiв KП(б)Уz. Пiд к iнець l932 iнa пoчаткv
1933 p. тиск нa с iльськi  pайoни пoсиЛиBся. цK KП(б)У
пoчaB oгoлoшyвaти списки кеpiвникiв кoлгoспiв, диpектo.
piв pалгoспiв, yпoвнoважених xлiбoзагoтiвeлЬ, якиx виклю-
чaли 3. паpтii та вiД..ц.авали Дo сyдy. Пoтiм пoЧалися пpoцеси
над цiлим кеpiвництвoм pайoнiв.

Пpинагi ,u.нo зaзнaчиlt{o, щo цK BKП(б) не д.oBipяв
кepiвниЦтвy-5ц(g)-У 24 ciчня 1933 p. yxвaлеHo та€It{нy
пoстаIloвy цK BKП(б) пpo Укpаiнv. за-якoю в УкoаТнvпoстанoвy цK BKП(б) пpo Укpaiнy, за якoю в УкpаТнy
пoсланo секpeтаpя цK BKП(б) Павла Пoстиrшева..Фop.

BKц(p-) JPaУкpцнy, за якoю B УкpаТнy
tpя цK BKП (б) Павла Пoстиrшева. -ФoP.

мальнo йoгo пpизначиЛ-и-секpетаPgtl{ Xаpкiвськoгo oбкoйy
i дpyгим сeкpетаpем цK KП(б)У тa членoм пoлiтбюpo,
алe фактиннo _ намiсникoм Cталiна в.Укpaiнi.  Генеpаль-

[.ит. зa: Koляcкл 1 B oсвiта в Pадянськiй Укpaiнi.- Topoнтo,-
|970.- С'  |7.
\tав': MaЙcтpенry I. Iстopiя КoмyнiстиuнoТ паpтiТ УкpаТни.- Cyvас-
нiсть.-- l979.- С' |47.

ний сeкpетap ЦK Kп(б)y Koсiop Bикoнyвaв Bказiвк}t
Пoстишева, який пpивiз iз сoбoю кepiвника ГПУ B. Ба.
лицЬкoгo з цiлим штабoм чекiстiв. Балицький пiдпopя,п.
кoвyвaвся тiльки Пoстишевy. Пoстицrев oбса.ц.ив пpиBe.
зениIии лIoдьl\,tl,l апapат Хapкiвськoгo oбкoмy' У нoвoствo.
pенi пoлiтвiддiли мaцJинtlo-тpaктopllиx станцiй тa pаД.
гoспiв вiн пpизнaчив пpисланиx з Мoскви тpи тисянi
кеpiвниx пpaЦiвникiв. Ha poбoтy в paйoни Укpaiни сПpямy.
вав l340 oсiб. 3а десятЬ мiсяцiв змiнив 237 ceкpeтapiв pай.
паpткoмiв iз 525 yсiх тoлiшнiх paйoнiв yPсP. У свoiй
po6oтi Пoстишев звiтyвав тiльки пеpед Cталiнoм l .

Kеpyюнись пoстaнoваIt{и ЦK BKП(б) вiд 14 гpyдltя
l932 p. i  в iд24 сiчня l933 p", Пoстишев i  йoгo мoскoвсЬкo-
бiльшoвицькa кoп{aнДa гpoмила yкpaiнськoгo (кypкyЛя>
(наспpавдi - yкpаТнськe селянстBo, Щoб пiдipвати гoлo.
дoмopotvt бioлoгiuнy силy yкpаit{сЬKoгo l{аpoдy) i yкpаiн.
ський <бypжyазний нацioнaлiзм>. Фактичнo це oзнaчaЛo
<(нищeння yкpаiнськoi кyльтypи тa iТ дiячiв i  пepетвopен.
ня i i  в слiпе знаpялля poсiйськoгo вoЛoдiння в Укpaiнi;
шентpалiзaЦiя i  pyсифiкацiя всьoгo деp)кaвнoгo i  паpтiйнo.
Гo aпapатy пopядI{oм iмпopтyвання в Укpаiнy нoвих кaд.
piв з Poсi i  на мiсце нище}lиx мiсцевиx дiячiв; opгaнiзaшiя
плaнoвoгo гoЛoдy Чеpeз тoтаЛьнe oгpабyвaння сeла; poз.
пpаBа з yсiма <нaцioналiстаl l lи>, в тoмy числi i  3 апаpaтolvl
KП(б)У, який oбвинyвaнуBанo в тoмy, щo вiн спpияв
пpагненнlo Укpaiни вiдipвaтися вiд Рoсi i  i  шyкати пiдтpим-
ки на 3ахoд. i) 2. У листi вiд l3 с iчня l933 p. €вген lVlаланюк
писaв дo €Bгeна Пеленськогo: '<Пoлiтикa Poсi i  виpaзнo
3акpеслилася нa фiзин}|е винищення iнтелiгенцiТ, як пеpeд
тиМ (кypкyЛiв> o.

Цiкавий фaкт навoдитЬ y спoгадаx I. &lайстpенкo:
<opганiзoвaний oпip poсiян yкpaiнiзаui i  зaгнiздився в
Хapкiвськoмy oбкoмi KП (б) y. oчoлювaв цей oбкoм
Павлo Пoстишев. Мoх<ливo, сyб'ективнo вiн нe бyв спo-
Чaткy yкpаiнoх<еpoм. ,Aдже вiн o.п.pyх<иBся з Пoстoлoв.
сЬI(oЮ' yкpаiнськoгo ( i  тo свiдoмoгo) poлy; Aле вийшлo
так, lцo кеpiвникoм агiтпpoпy кoлo Пoстишeвa oпи}lився
сиH сBященика з Kypшини f lмитpo Маpяенкo. Цей вoйoв-
ничий веЛикoдеpх(aвник знайшoв lt{oх(лиBiстЬ пoсBаpити
Пoстишева з i  Скpипникoм на питаннi yкpaiнiзашi i  Хаp-

' Д,ив Мaйстpенкo I.
2 Пpoкon М Укpаiна iз J lнБ. Ф, 232.-oл'

Iстopiя I(oмyнiстиннoi паpтi i  Укpаiни.- с. l48.
yкpаТнська пoлiтика Мoскви.- C. 35.
з6. 75.- Пaпкa 2 - Apк. 23.
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кoвa. Пoстишeв стaв смepTелЬниN{ Bopoгoм Cкpипника i
yкpaТнiзаui i>l .

Чeтвеpтoгo бepезня 1933 p' Пoлiтбюpo цK KП(б)У
yхвалиЛo дoкyмeнт пiд HaзBoЮ <Пpo пpoект peзoлюui i  пpo
пiдсyмки yкpaiнiзашii>, в якoмy, зoкpема, Biдзначалoся:
<Bва>кати пoлiтичнo нeд.oцiльниМ Bипyскaти бpoшypy
тoв. Cкpипникa <Hаpиси пiдсyмкiв> (стенoгpаМа пpol\,to.
вt l  нa засiдaннi KoлегiТ наpoднoгo кoмiсаpiатy oсвiти
l4 '  II .33 p.) 2. Таке piшeння, пo сyтi ,  бyлo пoнаткoм спла.
нoвa}Ioгo yдapy пo наpoдIroмy кoмiсаpiатy oсвiти УPсP.
Усуненo нapкoмa oсвiти Микoлy Cкрипника iзaмiсть }lЬoгo
пpизt{ачеIro Boлoдимиpa 3атoнськoгo.

,II.вaдцять четвеpтoгo квiтня l933 p. A. A. Хвиля напpа.
вив y Пoлiтбюpo ЦK KП(б)У дoпoвlднy зaпискy 3 питaнЬ
[,loBo3наBства. .Ц.oкyмент цей нiкo.lrи нe дpyкyвався, хoчa
сaгvrе y ньott{y чи не BIlеpше М. o. Cкpипника бeз зайвoi
диплoмaтii звIl}lyваЧеtlo y тoмy, щo вiн <не тiльки не вiв
бopoтьбy пpoти...  бypх<yазнo-нацioналiстичнoi лiнiТ y
питaннях стBopeння yкpаiнськoi нayкoвoi тepмiнoлoгi i ,
а й спpияв цЬo}{y BикpиBленню паpтiйнoi лiнi i  на фpoнтi
luoвoзнавства> ". Чеpез деякий чaс )кypнал <Бiльшoвик
Укpaiни> вмiстив статтю A. A. Xвилi <Bикopiнити, 3l{иЩи.
ти нaцioналiстичне кopiння нa мoвI{oмy фpoнтi>.

У цiй вiдвеpтo пoгpoll{ницькiй пyблiкаuii Хвиля ствеpд-
)кyвав, щo (B питaннях yкpаiнськoi мoви, i i  твopення oс.
таннiми poкaми вiд нapoд.нoгo кoмiсаpiaтy oсвiти не бyлo
дiйснo бiльшoвицькoгo кеpiвництва... Hа мoвнoмy фpoнтi
yкpаiнська кoнтppеBoлюцiя, пpикpиBaючисЬ нaцioнальнoю
фopмoю, пpoвoдиЛa пo сyтi веЛику шкiднишькy poбoтy.
Boнa виявИЛacя в тoi{y, щo oстaннiпrи poками в питаl{-
нях тBopeння yкpaiнськoi тepмiнoлoгi i ,  в питaнняx yкpаiн.
сЬкol синтакjи'_ yкpаlнсЬкy мoвy спpяIvroByвaли на t lа-
цioналiстичнi шляхи> ..

Bipний лeнiнець-сталiнeць Хвиля зpoбив такi виснoв-
Kи:

< I. Hа 
'|oв'toлg фpoнтi мu ,ча,eмo npoвedeнg нацioналic-

Tuч'|u.l.tl gкpаiнcькu*u eJ|еteнталu tuкid'|uцbкg poбoтg.

' MаЙcтpенкo /. Iстopiя мoгo пoкoцiння. Cпoгади yчaсника pевoлюuiй-

^ них пoдiй в Укpаiнi.- Едмoнтoн, 1985.- с. 2o7.
z Пupie P., Шanoвал Ю. Мltкoлa Cкpипник: хpoнiкa зaгибелi //I|oлiти-

кa i  час.- l99l .- .Ne 4.- C. 8 l .
з I{ит. за I{Iаnoвал Ю. 1. Сталiнiзм i УкpаТна // УкpаТнський iстopин.

ний х<ypна,r.- l99l.- N9 8._ с. 37.
, Xвuля А' Bикoрiнити' знищити нацioналiстичне кopiння на мoвнoмy

фpoнтi / l  Бiльuroвик УкpаТни.- l933.__ NЬ 7-8.- с. 43.

2. Ця poбoта Йtдла no лiнii вidеopodэrcgвaння цкpаiн-
ськoi мoвu вid pocitiськoi мoвu, вidеopodэtcgвtlнtlя цкpаiн-
cькoi,+toвu вid iнтеpнaцioнaльнoi нoукoвoi теpмiнoлoеii '
сnpяJ||aвaння цкpаiнcькoi ltoвu тa теp,lliнoлoeii на бgpэra-
аз нo - нацio нaлic т uцнi ulля xu.

3. B УкpаtнcbKoЛa npавonuci, oсoблuвo 3.й poзdiл, це
вidеopodэrcgвaння gкpаiнcькoi,aoвu, теpt'tiнoлoeil вid po-
citiськot мoвu npodoвэ|cеl|o вЭ!се в npавonucнiЙ фopмi Tа npu
тanoтuчeннi нgэrcoзe.мнuх cлiв.

4. Пpoтu цiеi poбoтu Hаpкoмoc Укpаiнu нe вiв бgdь.
якoi 6opoтьбu, а, |dавnаKu, сnpuяв цboЛa.

5. Отэюe, noтpiбнo:
а) npunuнuтu нeeаЙнo вudання вciх cлoв|tut<iв,
б) nеpeеля,|gTu cлot]t|uкu i всю теpлtiнoлoeiю,
в) npoвестu цнiфiкацiю тeхнiчнoi тepмiнoлoeii з тoю

теpмiнoлoеiсю, щo e в PadянсbKoJxц Coюзi i вcrcuвана Й на
Укpаiнi,

e) nеpееляЙgтu каdpu нсt jloв'|o'|ц фpoнтi i вuенатu з
цьoеo фpoнтц буpэrcуазнo-нацioнaлicтuчнi елеrпeнTu'

d) nеpeелянgтu цкpaiнcькuй npавonuс,
е) змiнuтu t|аcTaнoвa щodo лoвнoeo oфopмлeння УPЕ,
с) вudатu cnецiальнoеo doкgлeнта, яrcuЙ 6u всi цi nu-

Taння вcебiчнo oхonuв i зaбeзneчuв цiлкoвuтuЙ daльшuЙ
poтвuToK цкpа|нcькoi pаdянcькoi кgльтgpu'|сI J||oвнoпrg
фpoнтi diйcнo бiльшoвuцьtсlь.мu laляхaЛu, Tа'с як. цbo]ua
вчuв 

'rac 
Ленiн, яlс цbo,ra вцuTb нac Toв. Cталiн>>'.

3авеpшyюни статтЮ, A. Xвиля фаpисейськи пiдкpес.
ЛЮвaв, щo <заpаз пiл кеpiвницТвolи цK KП(б)У, шo йoгo
змiцненo yхBалoю цK BKП(б) вiл 24 с iчня 1933 p. '  -
poзгoPта €тЬся Bелика poбoтa на фpoнтi бopoтьби за дiйснo
бiльшoвицькi шляхи poзвитку yкpаiнськoТ кyльтypи.

Пiд генiальним кеpiвництвoм тoв. Cталiна ми в yсiх
дiлянках сoцiалiстичнoгo бyл. iвництва дoсягли BеЛeтен.
сЬких пеpеMoг. Пiд кеpiвництвotrt тoв. Cталiна, rt{}l  t lа
фpoнтi бyлiвниuтвa yкpаiнськoi пpoлетapськoi кyльтypи в
нещаднiй бopoтьбi пpoти yкpаiнських нацioналiстiв -
дiйдемo всесi iтнiх iстopинних дoсягHeнь> 2.

Фактичнo ця стаття A. Хвилi вiдбивала змiст йoгo
вистyпy на квiтневiй ( l933 p.) нapалi в ЦK KП(б)У з пи-
танЬ нaцioнaльнoi пoлiтики, y якoмy вiн кpитикyBaB
М. Cкpипника. Hа uiй наpалi М. Пoпoв ствеpдх{yвав, Щo

'  Xвuля .4. Bикopiнити' 3нищити }iацloнал|стичне коp|ння нa мoBl{oмy

^ фpoнтi // Бiльшoвик Укpaiни.- l933.- N9 7-8.- с. 54.
, Там же.- C. 56.
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<вopoжi, чy)кi, петлюpiвськi eлементи пpoлiзли навiть нa
кеpiвнi пoсaди в oкpемих paйoнах i на вiдпoвiдaльнi дiль.
ницi нацioнaльнo.кyльтypнoгo бy.п.iвниЦтва> l' B yнiсoн
м' Ivl. Пoпoвy Bt{стyпив i B. 3aтoнський, який' зoкpеlt{а'
пlдкpеслив' щo <пa.ц.iння числа шкiл poсiйськoi нацмен-
шoстi с наслiдoк п €pекpyчеttня лiнii пapтii>. 3вepтaюни
yвагy нa <зaсмiченiсть> пpauiвникiв oсвiти <нацioналiс-
тичниlvlи' кJlасoвo-вopoжими елeIueнтами>' 3атoнський
пpяi l{o на3вав вiд.пoвiдальниx: (. . .цi  нaцioнaлiстичнi
елеi{енти мoгли так luиpoкo пpoвaдити свolo дiяльнiсть
тotl,ty, щo iм дoпoмагaли деякi вкaзiвки самoгo Hapкo-
мoсv>...Бopoтьба 

з <нaцioналiстичнoю небезпекoю на мoв|{o.
мy фpoнтi> poзгopталася. Hа Hаpaдаx пpиймаються pe-
зoлюцii A. Хвилi, yхвaлeнi Koмiсiею Hаpo.Цнoгo Koмiса.
piaтy oсвiти:

<I. NLoвна diлянкa ideoлoеiчнoeo фpoнтg, яtс чаcTuнa
цiлoeo npoцеcg нацкgльтбgdiвнuцтвa, вuJ|uсIеаe ocoблuвo
бiльtuoвuцькoi nuльнocтi, бo вipнe cnpялgвання l"ltляхa
poтвuTKa нoвu ц вeлurciЙ лipi вuзнаaae вipнuЙ polвuToк
цiлot gкpaiнcькoi pаdянcькoi кaлbTgpu, npoлетаpcькoi,
coцinлicтuннoi зllicтoita, нацioналqнot фoplloю.

II. Itа nepеш'сaili велuчeтнoJaa ЛoвнoЛa бgdiвнuцтвg,
щo iioеo npoваduть nаpтiя, 

'tамaeaлucь 
i нaмaеoютbcя cTa-

вaTu'сoнTppевoлюцiiiнi нaцioнaлicтuчнi елe.нeнтu. Пpo-
цec CBУ, в noвнit7 мipi вuявuв намaеaн'dя Kлtlcoвoеo вopo-
ea _ кoнTppeвoлюцirtнuх neтлюpiвcblсuх eле.нeнтiв тanpo.
ваОшgвaтu шкiilнuцтвo на цiЙ cаме Оiлянцi iОеoлoeiннoеo
фpoнтg. Kуpкgльcькo-nетлюpiвcьKа aеeнTapa в наaкoвuх
iнcтuт g цiях нaпае aлас я c npяI|g ваT u poт в uTorc ц rcpat нc ькot
лiт e p aт g p нoi lto в u б g p crg aз нo - нaц io налi c T uц н u'| tt,! ля х o l|'
3 J||еToю вiilipватu polвuToK gкpаiнcькoi rcgльтgpu вid
цiлoеo poтвuTKa coцiалicтuaнot tсgлbTgpu бpатepcькuх
pecngблiк сPсP. Koнкpетнo це вuявuлocя:

a) Ha тeopетuннiй diлянцi - в ltацioналicтuчнiti теopii
caлoбgтнocтi poэвuткц gкpаiнcьrcoi мoвu, в nponaеaнdi
вidpuвg ii вid laеалbнoro npoцecg iloвнoеo бgОiвнuцтва
в СPCP, а нocаJunepeа - вidpuвg вi0 .пoвu pocilLськoеo
npoлетаpiaтg; g вidкudаннi iнтepнацioнальнuх теpмiнiв ц
лoвi, щo npuKpuвалocя нацioналicтuчнoю тeopieю <на-
podнocтi>;

. Hаpада з питаHЬ

^ 1933.- l  тpав.
, Tам >ке.

нацioнальнoi пoлiтики лapтi i  // Biстi BУЦBK.-
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б) Ha nparcтuцi - в шкidнuцтвi, щo тanpoвadcrcgвaлo-
ся в тtlzалbнuх i тepлiнoлoеiчнuх cлoвt|utсах; g вiОrcudaннi
cniльнuх з poci(tcькo,o l|oвoю леKcuц'|uх i cuнтaкcuчнuх
эacoбiв, ocoблuвo Tuх, щo тg'toвлююTьcя cniльнuЛ хo.
paкTеpoл coцбgdioнuцTва; ц cnpoщgвaннi, вgльeаpuзaцii i
тogr#gвaн'|i лloвнuх зacoбiв 3 .нeTo'o тtduтuTu rcgльrgpнulL
piвeнь лac.

III. Ilpoцec CBУ noказaв, яKg велu'сg нeбeзneкg cTа'|o.
вuть tllкiО нuцьKа poбoта Ka pкg льc bвo- neт люpiвc ьtсoi а,ее н.
Tapu; gжe nicля цьoeo npoцеcg сBУ'.IIKO нe nodбав npo
nocuлеt{'Iя npoвoОg 

'|oв||uJ'I 
фpoнтolt, нe вuявuв бiльtllo-

вuцькoi nuльнocтi в бopoтьбi з нацioналicTuцнuЛu вuявaЛu
нa мooнo'ag фpoнтi.

IV. .HapaОa ввa']сae, щo:
I. Tpeба pвeop'|gTu tulupoкa po6oтg щodo ocтаToч'|o.

еo вuкpuTTя i вuкopiнення нaцioнл'лicтuчнuх вuсpuвлeнb 
'{алooнill diльнuцi, a cалe - cкpuтuкgватu i вuлguuтu tлкiО-

лuвg npodgкцiю, лoбiлiзgвaтu *upoкg npoлеTapcbtсg еpo-
'uаОcькicть нa бopoтьбу з нацioнaлicтuчнuлtu вuявoпu,
эducкpeОuтgвaTu catg ideю i npаKTuKg нацкцльтбgdiв-
нuцTвa та docяенeння в еалgзi grcpaiнiзaцii.

2. Пepezлянgтu cлoв||uкu i вunpaвuтu в dальшuх
вudaннях npungщeнi в t|uх хuбu, сnpялgвавIllu poтвuToK
теpмiн-oлoеii вi0noвiОнo do iнтеpeciв coцiaлiстuннoеo,
еocnodаpcьrcoeo i кgльTgpнoeo poтвuTtсg тa iнтepнaцio-
наль,{oro вuхoвaння .t|аc.

3. Пepeеляt|gTu 
'IagKoвg 

i guбoвg nidpgaнuкoвg лiтepа-
Tgpg, вu'сpuвшu нацioналicтuцнi npoявu, тa наdалi cnpя-
лgваTu вucвiтлeння'|oвнuх nuTа||ь 3 паpKcucTcькo-лeнiн-
cbtсuх лeтodoлoeiuнuх noзuцiЙ.

4. B зв'язкg 3 Tu'|, щo в Оеpэrcавнoila grcpaiнcькot*g
npавonuci, тoкpeЛсI в ?-ii цаcтuнi Йoeo, e ngнKTu, щo iх за-

, cTocgван|tя, яK вIlявl|лocя, Оae noлiтuчнo шrcidлuвi наcлid-

'сu, 
c'сopuеaватu gкpoiнcькuЙ npавonuc в чаcтuнi npoвonu.

сg iншoлoвнuх cлiв в t{с'npяЛrcg 6iльtlloi кoнкpетuзацii
ngнrcтiв npo вэlсuваt|'|я <е>, <лb>, <л' 3 

'|еTo'o 
зaбeзne-

чuтu якнаЙлееlae тасвoс,t|ня npaвonucg ЛаcaЛu.
5' Пocuлuтu nаpтiiiнuЙ npoвid poбoтoю .пoвolнaвчuх

, iнcтuтgтiв, nepeeлянgTu nлaнu наgкoвo-docлiОнoi poбoтu,
nеpe6цdgвавtдu iх в ,{anpяЛtсц ilaKcuilалbнoеo нaблuжeн-
ня TеЛаTutсu do npакTuчt|uх nBoблeл rta бaзi eлuбorcoeo
onpацювaння i gcвidoмлeння iх в coiтлi мapкcucтcькo-
лeнiнcькoi llетoОoлoeii; nepееля'|gTu cклod нag'сoвo.
doc лid нuх iнст uт цтi в, кg p ciв grcpаi нiзатopiв, ne pe клaОацiв,
лiтpеdактopiв i iнtдoеo лoвнo-лiтepаTgpнoеo nepco'|алg



вudaвнuцТa Ta oчucTuTil Йaеo вid нaцioналicтuчнuх rcла-
coвo-вopoltсuх елeЛе'NTiв; nocuлuтu noлiтuцне вuхoва,t{ня
tot,|uх poбiтнuкiв; noKлacTu кpad npaктuцi вidpuвg тaеaлb.
нonoлiтuчнoi peОaктgpu вiО мoвнot, зanpoваОtJвIttu в npuн-
цuni eduнoociбнg авTcpсb'сg i pedактopcькц вidnoвidаль-
нicть зa edнicть зхicтg i фopпu лiтepатgpнoeo твopg>'.

Пеpioлиuнi Bидaння зapяснiли (пoeтичtlими) тBopаIuи'
якi хаpaктеpизyютЬся сaме oтiею бiльшoвнцькoю <сднiстю
змiстy i  фopми>. Пpoшитyсмo, нaпpиKIIад, <вipш> €вгeнa
Фoмiна <Бiльшoвицька лipика>:

Tебе наpекли. Пpекpаспe iм'я,
Пpим1,rпyе в сeбе вipити.
Лllilcя, xвилюйся, шyми, бyяй
Гpими, бiльruoвицькa лipикo!

[I{об нашa кpаiна квiтла тoбoю,
Як день в кoлi сoняrшниx pис'
Щoб класoвoю бopoтьбoю
Kласoвий дихав лipизм,.

У дoпoвiдi на збopаx Xapкiвськoгo паpтакTивy 9 лип.
ня 1933 p. <Пpo нацioналiстиннi yхили в лaвaх yкpaiн.
сЬкoi пapтiйнoi opганiзацiТ i пpo зaвдaння бopoтЬби 3
ниDll,t> сeкpeтаp цK KП (б) У rvl. Пoпoв кpитиKyвав Шyм-
ськoгo 3а те, щo вiн вимагaв <пiдмiни бiльшoвицькoi
yкpаiнiзаui i  бypжyaзнo-нaцio}rалiстичнoю>; Cкpипникa
звIrнyвaчyвaв y тol{y, щo тoй <дoкoтltвся дo прямl{х зaкли-
кiв poзвивати нацioнальt|y свiдoмiстЬ}. <oсoбливo вeли.
кoгo знaченl|я в бopoтьбi 3 бypжyaзним нацioнaлiзмoм i
yкpaiнським нацioналiстичним yxилoм набиpае питанtlя
пpo мoвy й пpавoпис,- пi,цкpеслював М. Пoпoв._ I{ьoмy
питанню цK Kп(б)У налас Bl{}lяткoвo вeлI{l(oгo 3начeн-
ня. Бypх<yазнi нацioнaлiсти лepeва)I(Ho з числa зaxiднo.
yкpаiнськиx eмiгpантiв, oсoблиBo шиpoкy poбoтy poз-
гopllyли нaд зaсмiчeнням yкpаiнськoТ мoви й теpмiнoлo.
гii, щoб максимaЛЬнo вiдipвати yкpaiнськy кyльтypy вiл
poсiйськoi i в цьoмy вах<ливiшoмy питaннi, як yже вiд.
знaчаЛa нацlа пpеса'_ тoв. Cкpипник пiшoв на пoвoдi y
цI{х еЛеIr{eнтiв, став знapяддяtt' пpoведеI{tlя ix пoлiтики вiд.
pивy yкpaiнськoТ кyЛьтypи вiд це^нтpа мiх<наpo,Ц,нoТ пpo-
летapськoi peвoлюuii _ tloскви> ".

l Цит. за: Cпaль-Cтoцькuti P. Укpa\нcьKа мoва в Coветськiй Укpаiнi._
BapIшaвa, l936.- с. l86-l88.
Чеpвoний IIIлях.- l933.- Nb 8-9.- C. l23.
Пonoв М..M.' Пpo нaцioналiстиинi yх-или в лaвах yкp.аiнськoT паpтiйнoi
opганiзацii i пpo завдання бopoтьби з ниIuи l l Чepвoнпh lrlлях._-
l933.- N9 7.- с' l23.

Пoсiвши пoсадy наpкoма oсвiти, B. 3aтoнський y
пpoгpамнiй пpott{oвi Bисyнyв тaкy oснoвнy тезy: <B кoн-
кpетtlиx yмoвax Paдянськoi Укpaiни iзoляцiя вiл poсiй-
сЬкoi кyлЬтypи € Bиpaзнe нацioнaлiстичне пеpeкpyчення>.
У згoдi з цiею тeзoю B. 3атoнський виpiшив не Лише пiд.
силити вивчeнЪя poсiйсЬкoi l{oви B yкpаiнських lllкoлaх
в тaкiй мipi, шoб yянi мoгли читати твopи poсiйськиx
писЬмeнникiв в opигiнaлi, але й зaвeсти в yкpаiнськиx
пoчaткoвtlx i сepeлнix lllкoлaх в)ке з |933/34 нaвчаль-
l{oгo poкy стaбiлЬ}ti пiдpyuники, щo iх в3явся вигoтoB-
ляти Hаpoдний Koмiсapiaт oсвiти Pадянськoi Poсii нa
3aIr{oвлeння Hаpo.п.нoгo Koмiсаpiaтy oсвiти Pадянськoi
УкpаTни. Тaк B. 3aтoнськиfi  випpавляв (пpoяв нaйзooлo-
гiчнiшoгo нaцioналiзмУ>, якl.li l мaB на метi <tuтy.lнo вiд-
piзати пyпoBtlнy' щo зв'язy € лiтepaтypy poсiйськy з лiте-
pатypoю yкpaТнськoю та всi.iстopиннi пpoцeси кyЛьтyp-
l{oгo poзвиткy oбox наpoдiв> ,.

Пoдoлaння <yкpаiнськиx бypжyaзнo.Irацioнaлiстичниx
yхилiв), пepеxiл на peйки <бiльtцoвицькoi yкpаiнiзацi i>
сyпpoвoд)l(yвaвся пepеве.цеllням yкpalнськиx шкlл llа вll-
кладaI{ня poсiйсЬKoю l l l toBoю, ствoPе}lняIl '  в yкpаТнських
шкoлaх poсiйськиx кЛасiв, Bi,д.кpиттям y вeликl,lх мiстax

У цeй же час мoскoвськi <6paтu,> з дoпoмoгoю yкpaiн.
сЬкl,lх пеpевеpтнiв вх(t{BаютЬ piшyuих зaxoдiB, щoб на-
блнзtlтн yкpaiнськy ll{oвy дo poсiйськoi. <3 цirю метoю
l933-гo poкy гoстрo засyд)t(y €ться yкpаiнський пpaв<iпис
l928 poкy, зaтвеp.п.хкений кoмiсаpoм нapo.u.ньoi oсвiти
М. Cкpипникolt{ '  як пpaвoпис <нaцioналiстичний), спpя-
мoваний на вi.п.pив yкpаТнськoi мoви вiд poсiйськoi. Цькy.
вaння М. Cкpнпникa i  скасyваl l t{я зaтвеpд)кеI{oгo t|им пPa.
вoписy, щo paзoм спpичинилoся дo сaмoгyбствa цЬoгo
бiльшoвицькoгo кoмiсapа, тягнyтЬ за сoбoю видaння }to-
Boгo пpаBoписy, зpедaгoвaнoгo гoлoвoю пpавoписнoi кo-
мiсii A. Хвилею й затвеpл.х<енoгo нapo.п.нiм кoмiсаpoм
oсвiти B. 3aтoнським. Tа хou y uей пpaвoпI{с l933-гo poкy
i внoситься силy нoвин, якi вiдвepтo ведyтЬ лo pyсифiкаuii
та штyчtloгo нaблих<ення yкpаТнськoi мoви лo poсiйськoi,

' Ciponoлкo
2 Там x<е.

С' Hapoдня oсвiтa на Coветськiй Укрaiнi.- с. 222,
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все ) l(  i  uей пpавoпис нe задoBoлЬHя €  сoB €тсЬких pусифi-
кaтopiв.

Пoчинасться цЬкyванIrя й пеpeслiдyвання вже 3атoн-
ськoгo i  Хвилi,  oбвинyваuerrих TаK самo B нацioнaлiзмi,
як Boни oбвинyванyвали B цЬolvty Cкpипника, i  замiсть ви.
данoгo ниMи пpавoписy складa €тЬся пpoект ще oд}Ioгo,
який тaк i  не пoбачив свiтy, бo oстатoчномy йoгo oфopм.
леHtlЮ пеpешкol lиЛа вiйна з Hiмеччинoю, . .

.  Baх<ка i  х<opстoка pyсифiкатopсЬка MашиHа, ЯКa
пiсля деякoгo спoвiльнення y 20-тi poки, знoвy нaбvlpaлa
швидкoстi  в Укpаiнi ,  згyбнo впливаЛа на людськi дoлi.  Га.
зeта <Д.iлo> надpукyвала пеpедсмеpтний лист 52-piннoгo

.I l .аB}rтЬ нyжий капiтал.
Пoкiнчивши стyлi i ;  Стpoнський,п.oвгi  poки пpацЮваB нa

, l .poгoбиЦькo-бopиславсЬKotиу теpенi,  де Bи3иск yкpаiн.
сЬкoгo poбiтниuтва тa селяHства HапЛивoвиlt , tи eлeмен-
тами був стpашний.

Пoлiтичнi невдачi з l{еoхoтt,tЛи i  пpибили Cтpoнськoгo,
як зpештoЮ, i  багатьoх iнruих йoгo тoвapишiв. Biн пoчаB
пpихиЛюBатисЬ дo кoмунiзмy, а вкiнцi явнo й oдBеpтo пе.
pейшoв дo йoгo табopy, BBа)каючи, Щo таl l t  мo>ке нaйти pя-
Тyt loк лля yкpaiнсЬKoгo наpoдy, шo УкpаТна бyле спpавдi
вiльнa й незалежна та щo пpацЮЮчa KЛясa бyлe впoвнi
кopистатt.t  з oвoчiв свoеi пpашi.

Стpoнський шBидкo пiзнав свiй фальшивий кpoк. Бo
пiзнав вiн наскpiзь людей, щo, Пpoпoвiдyючи теopiю кo.
мyнiзмy, y життсвiй пpактишi пoказаЛися звичaйними oб.
MаtIцяIvl} l  iдеi .  I  пoчаЛася y Cтpoнськoгo Bах(ка внyтpiш-
ня бopoтьба'

Пoлiтика вигyблювання yкpаiнuiв та пpoтиyкpаiн.
ський кypс, пpoгoлoшений lиoскoвсЬким цеt lтpo}r,  стpашнi

, I. )K. 3аxoди сoвстiв pyсифiкyвати yкpаТнську мoвУ l / Львiвськi
вiстi.- l943.- 4 веoес.

вiст-ки з Bеликoi УкpаТни, гниЛЬ пpoвiдникiв i  кеpманинiв
rrtoскoвсЬкoгo бoЛ ьшeBизмy, вкi н Ц i тpагiнна сlvrеpтЬ Xвил ьo.
Boгo та Cкpипника _ Bсе те Bпли}|yлo нa чyTливy, iлей.
нy Людинy' щo Bсе свo €  життя шyкаЛa пpaвди l  дyмаЛa'
Щo нaйде iТ.. .  y бoльшeвикiв.

He маючи змoги вepтатисЬ на3ад i  не маючи сил дo
д.aльшоi бopoтьби' Cтpонський найшoв для себе вихiд -
y pевoлЬвеpнiй кyлi> ..

< П еpedc'tlеpтнut7 лucт Muкoлu Cтpoнcькoеo.
Tooаpuшi!
Maю nевнg nidcтaвц твеpduтu, щo я e nocgdжgванuii.

I]е знaю тiлькu, цu лutt! в нацioнальнiЙ onoзuцii, нu в зpaОi
вlarалi. Цe dpцeе TаKox|c мoctслuвe. Tаке маto вpаэrciння.
To,ug зi сTpаutt|u'| бoлeл, але cnoкitLнo 3аявляю, щo nаpтiЙ-
на сoвiсть a ]'Iеttе цucTo.

ЩoОo нацioнальнoi onoзuцii, To я нe gKpuваюся 3 неto'
fl нe лiе i нe вiльнo бцлo ленi nеped ToвapuшaЛu aKpuва-
Tu, щo я ttе po1alvito тoеo, яlс I|oела леl|it|сbtсa napтiя doз-
вoлuTu на теnеpiulнiй pgcoтяnськuЙ кapc на Pаd. Уrcpаiнi,
якuii с тanepечеttf.ял нaцioналb||o-вu3вoльнoi noлiTulсu.

Фактu: I. Itаpкoм ocвiтu ?aтoнcькut7 Hа noхopoнi
т. Cкpunнuка g наdepoбнiЙ npoмoвi (<Koмgнicт>. 9. VII.
1933) лicr iншuм cKаlав Tarcе:

<Hалt звuцаtlнo пoтpi6на не <нацioнальнa cвidoмicть>,
а cвidoмiсть кляcoва, сI caflе це вu'|аеor тpocTу KgльTapu
coцiалicтuaнoi нe змicтoл нацioнальнoi, а фopltloю>.

Яcнo, щo lсoъtснo.|,Ig nаpтiйцевi мgcuть бgтu вidoлo, щo в
сoцiальнiЙ peвoлюцii nеpшa Й нaЙеoлoвнitлg poлю вidi-
epас coцiальнa cnpaвa. Aле мeнe вчuлu, щo coцiальнa pеso-
люцiя вupitltgс i тo noвнoтoю вupiulgс Оpgеe nuTаtьttя -
HацIot|алbнe.

I як без клясoвot cвidoмocтu нeма coцiaльнoi pевoлюцii,
так без нацioнальнoi cвidoлoсTu t{еJ||а нацioнальнoеo вupi-
lЦе||Hя.

Toмg nuтaю, як poзgмiтu Te, щo еoвopuo нapкoJt ocвiтu?
Чu це якuЙcь нацioналiз,tl, чu звuчаtiнe coбi pgcoтяnствo?

II. 1аcтgnнuк 
'|аplсoJaa 

ocвiтu A. Xвuля nuше (<Koм-
сo1''oлець Укpаtнu> 15. VII. 1933) lпiэtс iншuл такe:

<B nuтаннi npавonucg тoв. Cкpunнuк,... cToяв нсI noтu-
цiях вidpцбt|oсTtt gкpatнськoi мoвu вid pociЙcькoi...>

Cказанo яснo i неdвoзначнo. I яcнo 3 Toeo вuхoduTb,
щo заЙulла таcаdt|uца зlliна noлiTutсu в цкpаtнськoмa на-
цioнaльнo'ag nuтаннi. Bedeтьcя бopoтьба 3a насTавлеt|.
ня oсвiтньoеo аnapoTa на pцcuфiкацiю'
l  { iлo - 1935 -.3 сеpп.
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Чu тут Jiloxlсluа J|toвчсITu?
Пpuхodcюц do nеpeкoння, щo вeлuкodеpэtсавнuЙ gхuл,

pocirtcькuti tлoвiнiз'u i pцcoтяncтвo r в nаpT|t Tаlс| cuлbt||, щo
тpeба латu на бopoтьбg 3 нulnu dgэrcе cuльнi нepвu.

A в лене iх нeмa.

Лuneнь 1933
ПpoщaЙтe

Nluкoлa Стpoнcькutil'.

Hа ЛистoпадoBorиy ( l933 p.) oб' €днаHoгvty пленyмi
цK i  ЦКк Kп(б)У П. ПoстишеB гoвopив' щo (пotvtилки i
пpoi l rахи, пpипyшенi KП(б)У у злiйсненнi нацioнальнoi
пoлiтики пapтi i  (тpеба poзyмiти - yкpaiнiзацi ' . -  B.Л.| '
бyли oднiсю 3 гoлoвних пpиЧин пpopиBy l93l-32 poкiв y
сiльськoмy Гoспoдаpствi>. I дaлi з пaфoсoм сTвеpджyваB:
<<3а безпoсеpелнiм пpoвoдolvr i  зa пpяMиMи вка3iвкаMи
ЦК BKП(б) i  oсoбисTo тoB. Cталiна [, lи poзtpolvlиЛи yкpа.
iнськy нацioналiстt{Чнy кoнтppевoлюЦiю... I в Цьoмy вeли-
чезний yспix KП(б)У пopял iв щiльнoмy 3B'я3кy з iТ гoс-
пoдаpсЬкими yспixaми пpoтягoм oстаl{нiх l0 мiсяцiв>..

У pезoлюui i  oб'сднанoгo пЛeнyN4y на дoпoвiдь <Пiдсyм.
ки i  найближчi зaвдання нацioнальнoТ пoлiтики на Ук.
pаiнi>, з якoЮ Bистyпив C. B. Koсiop, записа}Io:

<Якщo dля nаpтi| нацioнaльна noлiтuка бgлa Й залu-
шаrTbся знаpяddял iнтеpнацioналiзлg, щo кiнцева петa
ii e встaнoвлeння rcoмgнiзлц Tа тлuTTя вciх нaцioнaлb.
нoстeЙ, тo СкpunнuK, npямo вidхoОячu в нацioналbtloл|у
nuтaннi вid ленiнiзмa, в oсTсIннi poкu noчaв сtсoчцваTucя нa
noзuцiю цкpаiнcькux нaцioнaлicтiв'.. 3вidcu cucTеI|аTuч-
на лiнiя Скpunнuка i oцoлюванoеo t|uЛ нацioнaлicтuцнoeo
pgхg... 3а I|aKсuJ||альнuЙ вidpuв gкpаiнcькoi .uoвu вid po-
сiticькol, нa змiнg схoэrсuх з pociйcькuлu слiв в gкpaiнcькiЙ
мoвi noлbсbtuJ||u, чеcbtсul||u, нiлецькuмu, тeнdенцiI do
npoвеdення llаcuлbl|uцbкoi gкpaiнiзацii в ulкoлi.

Пленцм cхвсlлюс вэtсuтi Пoлiтбюpo ЦK KII(б)У захo-
du do вunpaвлеtlня nеpееuнiв i nеpекpцaень нацioнальнoi
noлiTulсu в шrcoлi, npunaщeнuх nonеpеdнi,tt кеpiвнuцтвoм
Hapкoлocц.

Пленgлt схвалю€ nocTа|ьoвa Пoлiтбюpo i Оpебюpo ЦK
KП(б)У npo npавonuс, npo змiцнення Aкаdелпii нсIaK'
Ciльськoеocnod.аpcькoi акаdeмii, iнcтuтgтц Ш eвченкoзнaв-
cтва i npo oчuщення iх вid agэrcuх, вopoэ|сux елеlllентiв'

[iлo.- 1935.- 3 сеpп.
Iloстuulев П. П. Paдянська Укpаiна - непoхитний
кoгo CPCP l/ Чepвoниiа шIЛях.- 1933.- N9 8-9.- с.

фopпoст вели-
252.

Плeнgм KoнcTаTlJс noслаблення бiльtлoвuцькoi nuль.
нocтi nаpтitiнuх opeанiзащiti в poбoтi сepеd нацioнальнuх
менulocтeЙ, ocoблuвo сеped noльcькoi та нiмецькoi люd-
нoстi. Пленaм ввactсaе за noтpi6не вэ|cuTu зaхoОiв do oчu-
щення цuх opеанiзацiii вid вopox!сuх eлeментiв, Оo злiц-
t|еH'|я .i х бiльtuoвuцьKu.I||u каdpaм u.

Poзеpoм цкpаiнcькoеo нацioналiзмg, вulсpuTTя нацio-
налicтuчнuх dвopцulнuкiв, щo npoлiзлu do nаpтii, с найdo-
кoнeцнitда uмoва ii cклadoва цacTuна, бiльuloвuцькoi цк-
pаiнiзацii> '.

Пiд гаслoм (BипpaBлення нацioнaлiстичниx вiдхилень
пpи пpoвe.ценнi пoлiтики yкpаiнiзацi i> poзгopl lyлась бo.
poтьбa з yкpаТнськoю шкoЛoю в пеДагoгiцi  взагaлi .  )I(y.p.
нaл <PaДянсЬка шкoлa> писaB y l934 p.: <.. .  тaк 3вана хаp.
кiвська ни yкpaiнсЬка шкoла в педaгoгiцj . . .  на чoлi з Co.
кoлянсЬкиI![,  3алylкним' Пoпoвим та iн. ,  iк шкoла вoйoв.
}Iичoгo бypx<yазнoгo наЦioнaлiзмy, ЯK шкoЛа фашист.
сЬка BзагaЛi,  . . .  нанoсилa Bеличезнoi шкoди спpавi iнтеp-
нацioнальнoгo вt,txoванHя мoлoдиx пoкoлiнь.. .  тиtvl  б iльше'
Щo пoстанoви цiс i  шкoли, пo сутi  пpoпаГyBалися М. Cкpип.
никoM>)'

Iдеoлoгiчне oбгpyнтyванl{я тoтaлЬI{oгo еT}Ioцидy, лiнг.
вoц}rдy i  генoцидy в Укpаiнi  зpoбив на ХVlI з ' iздi  BKП(б)
Cталiн. ,Ц.o l934 p. Toчt{лася сyпеpечKa, яка небезпека
лля бyлiвництBa сPсP с бiльшoю: Bе.t lикoдеp)кaвний po.
с iйський шoвiнiзм чи мiсцевий yкpаТнський нацioнaлiзм.
Пpинaймнi фopмальнo HaзИBaЛИ веЛикoдеp)кавний шoвi.
нiзм. Hа ХVII з ' iздi  BKП(б) акцeнти змiнилися'  Cтaлiн
сказав:

<Ha Укpаiнi ще зoвciл неdaвнo gхuл do цкpаiнcькoeo
нацioналiзмg нe cTанoвuв еoлoв||ot нeбeзnекu, aле Koлu
nеpеcTалu 3 

'uul| 
бopoтucя i dалu йoмц poзpocтuся do тoеo,

щo вiн зilllкнgвcя з iнтеpвенцioналiсталtu' цеti цхuл cтав
ёoлoвнoю небезneкoю> ..

Це бyв Глytt{ над pеaлЬнoю дiйснiстю. Bеликo,п.ep>кав.
ний poсiйський шoвiнiзм пepeмaгaв в yсiх сфepaх сyспiль.
нo-пoлiтичнoгo, д.yхoBllo-кy.лЬтypнoгo )киття. Пpoгoлo-
ше}tа в 20-x poках piвнoпpавнiсть yкцaiнськoТ i  pосiйськoТ
мoв фaктиЧнo звoдилaся дo пеpеBаги poсiйськoi l t , toви;
багатoмoвнiсть стaBaла oднoмoвнiстю. 3дiйснювалися
<пеpедбаЧеt lня> класнкiв i l rаpксизN, ly.лeнiнiзмy: <Hацio.
}IaЛЬна вiдoсoбленiсть i пpoтиле>кнiсть нapoлiв все бiльше
I Koсiop С. B. Пiлсумки i найбли>кчi завдання нацioнaльнoj пoлiтики

. нa Укpаiнi /l ЧepьoнпIt шЛях.- 1933.- Ng 8-9.- с. 266-272'
'  Сталiн 14. Стaттi  i  пpoмoви пpo УкpаТнy.- с.  2 l l .
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й бiльше зникаютЬ... Пaнyвання пpoлетapiaтy ще бiльшe
пpt{скopитЬ ix зникнення>l. <.iVlетoю сoцiалiзмy e не тiльки
зilищеiня poзлpoбленoстi люд.ства нa мaлi ,п.eprкaви i вся-
кoi вiдoсoбленoстi, не тiльки зблиx<eння, алe й злиття
iх> 2.

Хoч ХIII з ' iзд КП(б)У (тpаве}Iь.чepBеl lь 1937 p.) кoн.
статyBaв: <B poбoтi pядy opгаIl iзaцiй Kп(б)У за oстаннiй
чaс пoзначиЛoсЬ oслaблення yвaги дo пиTaHня нaцioнaль.

II]ляхaми>.
oпpaшьoваний неpвoними мoвoзнaвl lяlt{и вiд паpтiйнo-

мoскoЁськoi пoлiтики <Poсiйськo-yкpаiнський слoвник>,
видання lнститyтy мoвoзнaвствa Aкадемii Hаyк yPсP

(пpauя тpиBалa в l934- l937 pp.),  aкaдемiк Aгатdнгел

сЬкol мoви.
Aктивне l|асад)I(yBання надмipнoгo кaлЬкyванHя *, на.

синнi кальки, пo€днaliня слiв y спoлyнеtttlя та peЧelrня за мoдеJlями
poсiйськoТ t!'oBи; Чeтвеpтий - кальки iз фpазеoлoгiяних звopoтiв, бyк-
вальний пеpеклад iд ioми за Частиt lами.

сaп{пepед, з poсiйськoi мoви I{е пpI{пиt{илoся й лoсi. Пpи
цЬoмy слiд зазнaчити' щo BелиKе числo нoсiiв yкpaiнськoi
I{oBи чepeз неyвaх<нiсть дo неТ, вiдсyтнiсть неoбxiд,ниx
зttа}lЬ, t{и3ькy мoвIry кyлЬтypy не спpиймa€' кaлЬки як щoсЬ
ttyх<opiдне. Toмy ствopю€ться iлюзiя тoгo (oсoблиBo цe
явище пoмiтне на Cхoдi iПiвднi Укpаiни), Щo B мoвi не.
багaтo 3апo3ичеltЬ, iншoмoвних слiв, пepеД.yсiм, pyсизмiв.
Механiзм калькyBaння пiдстyпнlаtl, бo непoмiтнo спoтBo-
pюе нaшioналЬнy свiдoмiсть людей, Тxнe iстopичне свiтo-
бачення.

Бeзпepeннo, шляхoм калькyBанHя мo)кyть yтвopЮ-
ватися нoвi слoвa, щo цiлкoм гаpмoнiйнo.вхoдятЬ y п{oBy
й yсyвaють зайвi зaпoзI{чeння. <oднaк неoбмex<енe, нe-
кoнтpoлЬoвaне каЛькyвaнHя lrroже пpинeсти бiльше lllкoди,
нiх< кopистi, бo пopyшyе самoбyтнiсть t.toви, pyйнyе oбpаз-
нy i лoгiннy Тi системy, щo ствopювaлaся стoлiттями'
пplrнoситЬ iззoвнi кoнстpyкuii, I{е пpитамaннi цiй мoвi й
yзагaлi мeнтaлЬI{oстi. Пpи калькyBaннi запoзинyеться I{е
сaмe слoвo, а йoгo мoтивaцiя, внyтpitшня фopмa, яка вi-
.u.oбpaх<aс пoгляд на свiт oдlloгo нapoдy й пepенoситься
на гpyнт свiтoспpиймaння iнtшoгo' oкpiм тoгo' tloBoyтBo-
pенi кальки iнoдi витiсняЮть з y)t(иткy давнi питoмi слoва.
3начнa частиl{а бaгaтюll1oгo yкpaiнськoгo лексикoнy
3apа3 гине без yхtивaння>'.

oснoвa велЬми зaгpoх(el{oгo стaнy' в якoмy нинi зна-
хoдиться ykpаTнська мoва, цiлeспpямoвaнo зaкJlaдалaся
пoлiтикoю KПPс в 40.x poкax. 1Vliсце <yкpаТнськиx бyp-
)I(yазних спецiалiстiв>, якi гинyли в тюpмах i кoнцтабopаx,
зafiмaли, <висyвaнцi> з poбiтничoгo кJIасy й селянства.
Boни пеpева)t(l{o tlе спpавляЛIlся ttаЛежllиItД чиtloм з пoкJIа-
д.енllми на н}lx фyнкшiями. 3 пoнaткy 30.х poкiв зpoсли
масштaби пiдгoтoвки фахiвцiв 3a скopoченoю пpoгpамoк)
нepeз poбiтфaки,. вyзи i техн.iкyми. 3а пepшy й лpyгy I|'Ят|1.
piчки yкpаiнськi навчальнi laKЛaДИ пiдгoтyвали мaйх<е
тaKy са[.ly Тx.кiлькiсть, якa булa в yсiй дopевoлюцiйнiй Po-
сii. Цим ByзЬкиIt{ спeцiалiстaм IIe вистaчaлo загaльнoi
oсвiченoстi й кyльтypи, дoстатньoi тeopeти.rнoi пiдгoтoвки
та пpактичнoгo дoсвi,цy. Hатoмiсть бiльшiсть з ниx бyлa
aктиBним пpoвi.п.никoм пapтiйнoi пolliтики, спpямoвaнoi
нa yнiфiкацiю мoви шляхoм 3лиTтя iнцlиx мoB в CPCP з
poсiйськoю мoвoю. Hа здiйснeння цiеi мети бyлa спpямo-
вaна poбoтa aПapaTу кoмyнiстиннoi паpтii, .Цepх<aви, вiй-

'Жg[tкoвa zИ. Як гoвopитимyгЬ наrшi нaщадки: yкpaiнськoю мoвoю чи
<малopoссийским нapечиeм>? / / Суuacнiсть.__ lgg3.- N9 l0.- С' |24.
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сЬка' шкoЛи, вyзy, зaсoбiв масoвoi iнфopмашii ,  лiтеpатypи,
IvIистецтвa' нayки, пеpелyсiм МoBo3Hавствa, яке базyва.
ЛoсЬ tIа тeopi i  H. Я. iv lаppа.

Aкaдeмiк P. Cмаль.Cтoцький глибoкo пpоаналiзyвав
тiсний 3в'язoк Маppoвоi I laуKИ Пpo те, Щo ЛюдсЬкa lvtoвa
йде вiд <lvtнoгoязЬIЧия к едиtIстBy я3ЬIка>' 3 МаpксисTсЬкo.

ня цiлoгo сPсP. МoвoзнавстBo IvIас пpoдoв)кyBати пo-
мoскoвлeн}rя пo}tевoЛениx нapo.п. iв, зaш{iплююни iм, неpез
теopi i  Маppа, пoвtly байлyжiсть дo piднoi NtoBи' BI\,toBЛя.
ючй в ниi,-щo йде oдна спiльна МoBа Лю.ц.ствa, шo piднi
мoви не i l , tаЮтЬ rкaднoi Bapтoсти, i  Щo зaлиша €TЬся oдtlе:

д.yмкaми, замipяеться на сднiсть сoцiaлiстичнoi .п.epх<aви
нещадtlo бyлемo зниЩyвати> ".

Toтальне uno,ю"u""я Hа yKpаiнськy iнтелiгенцiю> 3,

фiзинне BиниЩеttня нaцioнaльнo свiдoмих кaлpiв yсix

| Смаль-Cтoцькuti P- Укpаiнська IvIoBa в Сoветськiй Укpaiнi.- с. 259.
2 Pадioпpoгpама <Пoлiтй,{Ha стy.Цiя> Укpаiнськoi телеpaдioкoмпанi i . -

l992.- 5 гpyд.
ь KульuuцькuЙ C. B. Мi>к .цвoма вiйнами

ський iстopиuний жypнал.- l99l.- N9 9

piвнiв, згopтанl{я i  пpи'пинення yкpаiнiзашiТ сyпpовoд)кy.
валoсЬ пoсиленняМ Bпливy MoскoBсЬких кoлoнiзатopiв
Hа х(иття i  сyспiльний poзвитoк в УкpаТнi,  poзшиpенням i
пoглибленням pyсифiкашiйниx" заxoдiв. CлYxнянo Bикo-
нyЮчи piшення PHк сPсP i  цк BKП(б) <oб обязатель.

utKoлtlx з II класу' а no всiх нenoвнiх cеpеlнiх u|кoлaх -
з III класц.

Bнecтu з,l l iнu в diючi навцaльнi nланu noчaTgoвuх 
'7e-noвнuх cеpedнiх i cepеdнiх неpociйськux ulкiл. Bidвеcтu в

цux nлal7ах 17а вuвценtlя poсiйськoi мoвu на npoтязi нав.
чалbнoeo Tuэrсня такц кiлькicть еoduн:

а) в noчаTKoвuх lьtKoлах: II клаc - 2 еod.: IIl клаc -
4 еod.; IV клас - 4 еod.

б) в нenoвнuх cеpеdнiх i cеpedнiх шкoлах: IIl клас -
4 еod.; IV _ 4 eod.; V - 5 eod.; VI * 5 еod.; VII - 5 еod':
VIII _ 4 еod.; IX - 4 eod.: X клaс - 4 еod.

?oбoв'язатu HаpodнuЙ кoлicаpiат oсвiтu УPСP do
I тpавня I938 p.' вidnoвidнo з завdання.j'' вuвчеt|||я pociЙ.
ськot lloвu i нoвuм навчальt|ul|' nла,t|oцri nodатu Padi Hа-
podнuх Koмicppiв УPсP на зaтвеpdэrcення npoе|сT Hao:
чалbнllх nланiв з pociticькoi мoвu dля noчаткoвuх, t|enoв-

3 еpа,I|(ITuKu, gpахgвaвшu.npu цba,ilg oсoблuвocтi вuвчен-
ня pсtcitТськoi лoвu в lttKoлах з неpoсiйськoю лaвОю вutсла-
dання:

б) .вudатu неoбхidнg метoduaнц лiтеpaтgpg, наoчнi
npuлаddя (opфozpафiцчнi таблuцi, каpтuнu no poэвuTtсу

|ь 2922 225
224

(1921-r941
-с. l l

pp.) / l УкpаТн-



I|oвu), вu1аTu cepiю 1uTячot хgdoJtcнboi лiTеpаTgpu po-
сiticькoю 

'toвoю 
dля клаcнoеo i noзaклаc'|oеo цuTаltt|я

aцняI|u.
lopgauтu Акаdeмii нagrc УPСP do l еpgdня 193E p' вu-

daтu ltacoвuм Tupа'tсеll pociЙcькo-grcpаtнcькuЙ cлoвнuк.
HapoОнoлу кoмicаpiaтoвi ocвiтu УPCP do 13 Tpaвня

I938 p. nepeеляHaTu i nodaтu на затвepdflсення Padu Hа-
podнuх Koлicаpiв УPсP i Koмiтeтg в cnpавах вuщoi
tarcoлu npu PаОi Hаpodнuх Koлiсаpiв Cotoзц PCP навчаль.
нi nлaнu nеdаеoеiчнuх ulкiл, nedаеoеiчнuх iнcтuтgтiв i dep-
nсaвнuх gнiвepcuтeтiв, ввecтu no вciх вiddiлах i факgль-
TeTaх вu'слadання poсiticькoi J|4oвu 3 тuм, щoб cтgdентu,
якi зaкiннцють nedаeoеiннi цaбoвi зaклadu, doбpe вoлo-
diлu pociЙcbKo'o мoвoю.

Bвecтu вuклadання poсiЙcькoi Jуtoвu яK npedмета вuв-
чеl|ня в бiблioтeчнuх, noлiтocвiтнiх |uKoлах i шкoлах ocвi-

pеopганiзаЦiю шкiл на УкpаТнi>..Cтвopенi нaвчальнi зaк-
лади з BикЛадaнням мoваIl,tи нaцIoнaлЬних lvlеtlшиll кBaлl-

фiкyвaлшся y пoстaнoBi як <нaсaдД(еll l|я) oсoбливиx нaцio.
йaлЪниx шкiл, якi стaJlи oсеpедкaми сбypжyaзнo.нaцio.
нaлiстичнoгo вплиBy нa .цiтей>, a Тx фyнкцioнyвaння
вПзflaвaJroся <недoцiльним i шкi.цливим>,. 3начнo збiль-

| Збipнlrк закoнiв УPсP.- l938.- N9 27'-  С. l05-106.
2 Бoiтченкo C' П. Дeякi питaння нацioнальних вiднoсин на Укpaiнi.-

K.,  1990.- с.  14'
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ш.и-лaсЬ кiлькiсть poсiйськиx шкiл: з 1933 y 1930 p.,лo
2362 у l94l  o, . . '

У лютoмy l939 p. бyлo лiквiдoвaнo абo peopганiзoвaнo
нацioнальнi pайoни. Тaким спoсoбoм змiцнювався pyси.
фiкатopськo-uентpалiстський куpс сyпpoти всiх неpo-
сiйських наpoлiв. Ha х<аль, poсiйська гpoма.ЦськiстЬ нe
стaЛa на 3ахист дyхoвнo-oсвiтнix iнтеpесiв yкpаiнцiв та
наpo.п. iв iншиx нацioнальнoстей. Чималo poсiян, не yсвi.
дoмиBцlи 3агpo3и B тotv|y числi i  для свoсi KyлЬтypи (агpе-
сивнiсть Щoдo iнших нiкoли нe бyла чеснoтoю культypи),
актиBнo дoпoмагалtl  бiльtшoвицькiй iдеoлoгiннiй слyжбi
тoптaти, нiвeяити, фальшyвати yкpаiнськy iстopiю, 3ниlцy-
Baти нацioнaльнi над.бання пiд ГасЛoM poзвiнuyвання
<бypх<yазнo.нацioналiстиннoi теopi i  пpo сaмoбyтнiсть
poзBиткy yкpaiнськoгo l{аpoдy' йoгo MoBи, кyЛЬтypи,
дyхoв}Ioстl>.

Мoскoвський pе>ким l{амагаBся дисKpеД.итyвати iдею i
пpaктикy нaцioнaЛЬнoгo кyлЬтypнoгo бyл. iвниЦтвa i  дoсяг-
нен}Iя леpyсифiкaui i .  Hoвий пoгрoмHl. lк yкpаiнствa
м..с.  Хpyшoв на XХIV з ' iздi  KП(б)У (неpвень 1938 p.)
Пpoгoлoсив, шo <poсiйськi poбiтниKи в пepшy неpгy пiд-
tIесли пpаIlop пoвста}IHя> i тoму <yсi наpoли BиBЧаЮтЬ po.
сiйськy lr,toвy>. Ця дyмка бyла пoштoBхot\.l для Bи3нанI{я
за poсiянами poлi (стаpшoгo бpата>, <oбгpyнтува}Iня>
Teзи, Щo Укpаiнa iснyс тiльки 3авдяки. <пoстiйнiй бpатеp.
ськiй дoпoмoзi великoгo poсiйськoгo Hapoдy>. Cтвopювa-
Лася кoнцепцiя,,  щo пoнеBoЛюваЧаMи Укpаiни пoстiйнo
бyли пoльськi кopoлi i  магнати, тypеuькi сyлтaни, кpим-
сЬкi хани, а визBoЛитеЛяlvtи - poсiйський наpoл, 3а Щo,
IltoBЛяв, йoмy тpeба безмеrкнo дякyBaTи. Ja uь.o1о не yсвi-
дoMЛЮваЛи <лютi вopoги l{аpoдy - yкpaiнськi бypх<уазнi
нацiоналiсти>>, якi наМaгaЛися (пoсBаpити i  poзлyнити
щасЛивиx piдних сестеp - Poсiю i  Укpаiнy>, <хoтiли зpo-
бити yкpаiнсЬких poбiтникiв i  селян pабами фarшизмy>.

Poзвiннyюни <бypх<yа3ниx нацioналiстiв>, Хpyшoв
3a3l{аЧaв, щo Boни зttаЛи силy i  BпЛив poсiйськoi мoви,
poсiйськoi KyлЬтypи, бo це вплив бiльшoвизмy' BпЛиB BЧеt{.
ня Ленiна - Cтaлiна на yми yкpаiнськoгo Hаpoду' yк.
pаiнських poбiтникiв, ToМy вoни викopiнювaли з i  шкiл po.
сiйськy MoBy, а натoмiсть y багатьoх yкpаiнських Шкo.
лаx вивЧаЛи нiмеЦькy, фpаншyзькy, ПoлЬсЬкy та iнrui мo.
ви - т iльки не pосiйськy. ХХIV з 'Тзд KП(б)y y спецiаль-

I lIив.: Tpueцбенкo B. Свiтанoк пepeД сyтiнками l / Стapo>китнoстi.-
1993.-Ч.2-С 24.



нiй pезoлюцii oсoбливo пiдкpеслив, шlo неoбхi,Цнo <лiквiдy-
вatи нaслiдки вopo)l(oгo шкiдництва y вгкладаннi poсiй.
ськoi мoви в непoвнix сepе.Цнiх i сеpeлнiх шкoлax' a тa-
кoж y вyзax. Бypжyaзнi нaцioналiсти, тpoцькiсти i бyхаpiн.
цi iшли на всякi меpзoти й пiдлoстi, щoб вигнати вeликy
poсiйськy lvroвy 3 нaших шкiл i  вyзiв. 3yсилля тpoЦькiстiв,
бyхаpiнuiв i  бypх<yазних нацioналiстiв бyли спpямoвaнi
нa вiлpив yкpaiнськoгo t{аpoдy -вiд бpатеpськoi дpyx<би з
великим poсiйським t{аpoдoм, на вiдpив Pадянськoi Ук.
paiни вiд Coюзy Pад.янськиx Coцiалiстичниx Pеспyблiк i
в iднoвлення капiталiстиЧtloгo pабства>'.

Пiд гаслaми бopoтьби пpoти <тpoЦькiстiв>, <бyxаpiн-
Цiв>, <бypхсyазtlих на.цioналiстiв>, безнастаннoгo пoBTo-
pення, шo <Укpаiна е невiд'смнoю чaстинoю Pадянськoгo
Coюзy>, <вipним фopпoстoм сPсP на 3axoдi>' щo (вели-
ка poсiйська кyльтypa благoтвopt{o впливaе нa yкpаiн-
сЬl(y>, Мoсквa лиЦемipнo нaсад)l(yBала в УкpаТнi всe po.
сiйське: Ivtoвy'-кyлЬтypy, лiтеpатypy' мистeцтвo, витiсняюни
мiсцевe, yкpаi.нське _ всe, Щo стoялo на завaдi лo yнiфi-
каui i  iмпepi i '  Пoчaла мyсyватися тезa, Щo <yкpaiнськi
кyлЬтypа й мoва не мaютЬ глибoкoгo iстopиннoгo кopiння,
щo Boни Bи}ll.tкли Bипaд.кoвo як наслiдoк татаpсЬкoi нa-
вали i щo вottи пpиpeнeнi нa 3агин> 2.

Hаслiдки веЛикoдеp)кавницькoi пoлiтики ставaЛи oчe-
вид}Iими: якЩo У 1930 p. yкpаiнськoю мoвoю видaнo
6 394 назви книг, т.o y 1933 p.- 3 472 у 1936 p.- 3232; уl l937 p._ 2566; 1938 i l ._ ztt iэ, y l939 p. лише i895 

"аз" 
f .

I{е станoвилo вiдпoвi.цнo 79, 69' 59' 52 i 43 вiдсoтки дo
загалЬI{oгo чисЛа I{азв книжoк' Bидaними всiмa i l ,toвами.
.Ц.o тoгo я< poсiйськi книtкки, якi лpyкoванi в Poсii, дoвo-
3t{лися в Укpaiнy в неoбмеженiй кiлькoстi.

B yсiх oбластях пopяд з yкpaiнськими стaли виxoдити
poсiйCькi га3ети, алe накЛад poсiйських гaзeт зpoстав
lrtвидlllе, бo y uьoмy.Qy*l-tuцjt.з-влeдi паpтiйнi o-pгаяи. 3а-
сiдання iпленyми в цK KП(б)y й Paднapкoмi УPCР ста-
ли пpoвoдити poсiйськoю Dtoвoto. Poсiйськy мoвy Bвoд}lли в
дiлoвoдствo, бo, l'oвЛяB, спецiалiсти з iнших pеспyблiк,
якi пpибyвaлИ нa Укpaiнy, He зI{aЮтЬ yкpaiнськoi.  Tим
Чaсoil| yкpaiнськиx фахiвшiв вiдсилали на poбoтy в Poсiю,

ГТo"y'i-n""а паpтiя Укpaiни в pезолloЦiях i pitшенняx з,iздiв, конфе-
- pеншiй i пленyмiв.-K. ' 1976.- т. l .- с. 893-894., IЦeвeльoв Ю. Укpаiнська мoBа в пеprпiй пoлoвинi двадцятoгo стo.
^ лiття (l900-!94l). Стан i статyс.-С. l82.
" .[I.ив.: Енциклoпедiя yкpаiнoзнавства: B 2-х т.- Мюнхен; Hьro.Иopк'

1949.- Т. l .- с. 997.
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Cеpелню Aзiю, нa Kавкaз i, зpoзyмiлo, вiд них Bltмaгaли
дoбpoгo 3нaння poсiйськoi мoви. CтвopювaЛися нiби oб'ек.
тивнi пpиниl{и пepеBедеltl{я yкpaiнських вyзiв нa Bикла.
дання poсiйськoю мoBoю. Hаспpавлi гoлoвнy poль вiдi-
гpaвалl.l сyб'ективнi приЧини' пpo якi yх<e йшлoся вltще,
a тyт д.oдаt{o, Щo пpoцес деyкpаiнiзaцii пpискopиBся пiсля
ствopенHя сoю3tIo-pеспyблiкaнськoгo кoмiтeтy в спpa-

'  вaх вищoТ oсвiти (з l946 p.- Мiнiстepствo вищoI i  сepел.
ньoi спецiaльнoТ oсвiти), якot{y пiдЛягaли вiдпoвiднi
oсвiтнi yста}Ioви. Boни тиrцкol,l.нI,tшкolt{ пpoвoдили аHти-
yкpаТнськy пoлiтикy, фopмyюни пoслyшIlиx poсiйсЬкo-
мoвtlIlх (сoBдепoвцeв>. oсь свiдчeння Гpигopа Тютюнникa:

<t938 poкy вiддали меttе дядя iтьoтя дo шкoли в yкpа-
Тнський пepший клас, який нapaxoвyвaB сiм yvнiв.. .  Чepез
два тижнi цей клас бyлo лiквiдoBaнo 3a tl'алим кoHтиI{гeн.
тoм, i я oпинився в poсiйськott,Iy пеpшroь{y класi. 3 тoгo
насy i .цo l962 poкy я poзDtoBляв, писaB листt, l  ( iнoлi oпoвi-
дaння) Bиключ}lo poсiйськoю N{oBoю>... '  Пpo Dtopальtlo-
психoлoгiчнy ситyauiю, яKa пеpедyBаЛа вiдpoдх{eнню
нацioнальнoi самoсвiдoмoстi,  Гpигip Tютюнник нaпи-
сaв так: <Пpoнитaв слoBник Гpiннeнка i  ледвe нe тaнцюBав
нa paдoщaх _ так бaгaтo вiдкpив менi цей блискyний
твip' Heгайнo пеpeKлaв свoi <CyмеpRи> нa piднy мoвy i
теIIеp y)ке }lе poзлyчaюся 3 l{dю, славa Бoгy, i нe poзлyчyся
дo самoi смеpтi>' 3а цими слoBаlt,tи вi.Ц.нyвaсться i гip.
кoта пiзньoгo пpoзpiння' i pалiсть вiд дyxoвнoi чистoти,
якa вселилaся в чyтлиBy лyшly Гpигopa Тютюнника, бo
B}IKoнаB запoвiт сoвiстi  yкpаiнськoгo нapoдy - T. Г. Шев-
Ченкa:

$;'ёll':ilx}Т:*':
й-J#?Ё,"J?'Ъ,#'jJ;

Hа х<aль, чl{lraлo yкpаiнuiв, oдypеtll lх лeнiнськo.стa.
лiнською пpoпaгандoю' стаBaлo збiльшoвичеt|ими [ 'aЛopo.
сами <без дot{a и без yлиЦы>, якi  фaнатиyнo слy)кt{Ли po.
с iйськiй iмпеpi i  п iд нaзвoю <Coветский Coюз>. Boни нy-
х(ot\,ty як слiд не }tавчилисЬ, зате сBoгo.вiдцypались i дoпo.
tl lагали вopoгaм 3нищyвати йoгo. Пiсля вiдoрtoгo llактy
Мoлoтoвa.Рiбeнтpoпа, кoли Мoсква (пo.цалa pyкy дoпo.
I\{oги oднoкpoвl|иtvl  бpатам> i  над захiднoyкpaТнськими
3eмЛями <зacяяЛa кpемлiвськa зopя свoбoди i щастя>,

I Tютtoннuк Гpueip. Aвтoбioгpафiя // Лiт. Укpаiна.- l987.- 16 лип.



}lедoвгo дoBeЛoся чeкати, Щoб пoбачити oблyдI{iсть кoмy.
нiстичнoТ пpoпаганди, хсopстoкiстЬ pадяHсЬKoгo yстpoЮ.
Хou бypxлиBим}l пoтoкalvtи лиЛися пpotvloви пpo BизBoЛeн-
ня i  нoве }I(иття, сoбopнiсть Укpaiни i  майбутнiй poзквiт
yкpаТнськoi мoви i  кyльтypи, хoч пoяBиЛися замiсть пoль.
сЬких yкpaiнськi вивiски i  нoва влaда вBaх(аЛася yкpаТн-
сЬкoЮ' нaспpавдi випpoбyваними lv loскoвсЬкo-бiльшo.
Bt{цЬкиil,tи мeтoдами з.цiйснювaлися aнтиyкpаiнськi ytti-
фiкаuiйнi 3ахoди.

Миpoслaв Пpoкoп oписy€ зyстpiн yкpaТнськoТ .ц.eлега-
цi i  пiд пpoвoдoм д.pа Koстя Лeвицькoгo, дo якoi Bxoдили
Пpoф. K. Cтyлинський, л-p P. Пеpфеuький, ад.вoкат Лев
Петpyшeвин, Cемен Магaляс, 3eнoн Пеленський' д-p
C. Баpoн, iн>кeнеp Ган, з кol\{ендаllтoм Львoва генeрaЛoм
[ванoвим i yпoвнoвa>кеним Мiщенкoм. Це булo 24 Bеpес.
ня 1939 p. Koсть Левицький, якt,tit пoнад пiввiкy бyв oбo.
poнцеМ yкpаТнськиx iнтеpесiв пepед чy)киIr{и pe)I(иlt,tаМи B
3ахiднiй Укpaiнi,  BигoЛoсиB Пpoь.roвy, в якiй, мi>к iншим,
ска3аB, щo захiднi yкpaiнцi не зttаютЬ нoвoi влади, аЛe
пpoсятЬ, щoб не бyлo pепpесiй за Миt|yЛе' щoб д.o3вoЛя.
лoсь i  лалi opга1tiзoванe кyЛЬтypне i  екoнoмiчне життя,
шoб бyлo збеpех<енo газетy <[iлo>, щoб не пеpеслiдувано
дyхoвеHствo тoЩo. Мiщенкo, який, мабyтЬ, yпеpше в х<иттi
чyв TaKy пpoмoBy' BигoЛoшенy дo пpедстaвника paдян-
ськoi вла.ц.и, вiдпoвiв пo-yкpaiнськи, щo Bсе, щo бyлo .u.oсi,
Пyска€тЬся B HеПап,r'ятЬ, Щo pа.ц.янсЬкa BJ|aД,a вимaгае вiд
свoiх гpoмa.цян тiльки лoяльнoстi, щo paзoп,t 3 Bи3BoлеH}lяDr
вot|а пpиHoсить заxi.ц.ним yкpаiншям багатo благ.

Aле вже найбли>кчi днi,  бa навiть гoди}lи, пoказaли,
Щo сПpаBи Bиглядаloть 3oвсI l l t  не тaк'  яK пpo ниx гoвopиB
Мiщенкo. Пpo лальшy пoявy <.Ц.iла> не бyлo й мoви, бo
йoгo пpимiЩення зaЙняли пpибyлi зi схoдy pедактopи
якpaз, тoдi, кoли Мiщенкo скЛадав свoi 3aпеBI{е}IHя.
Taм, дe бyлo <.Ц.iлo>' poзташyвалaся peлакЦiя нoвoi щo-
.д,еннoi гa3ети - <Biльна Укpаiна>.

Heстyпнoгo дня, тoбтo 25 вepесня, з мiсцeвими жypна.
лiстaйи 

- 
зyстpiлися pеДактop гa3ети <Koмyнiст> Чекa.

нюк i  писЬмеtIник Kopнiйнyк. Чеканюк гoстpo заатаKy.нюк i  писЬмеtIник Кopнiйнyк. Чеканюк
вав УH.Цo i <,[iлo> 3а yгolloвськy пoлiтикBaв уЕl/lu l <ll lЛo> 3а yгojloBськy пoЛIт}rкy сyпpoти lloлЬ.
щi, а таКoж Bopo)l(y aкцiю пpoти сРсP. B усiх гpiхах

Пoль.
щt' a такo)l( Bopo)l(y aкцlЮ пpoти LРLP. t, yсlx гplxaх
зви}IyBатиB pедактopа <.Ц. iла> л-pа I.  Hiмнyкa. Haпpикiнui
НapaДИ Чекaнюк poзпoвiв пpo плaнoвий бypxливий poз-
Bитoк укpаiнськoi пpеси.

Чеpез шiсть .цнiв пiсля тoгo, як д.P Koсть Левицький
дiстaв вiд lванoва, Мiщенка, Чеканюка зaпeвнеHHя пpo
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те' lцo все lt'инyЛe забyвасться, вiн бyв аpеtштoваний i
пoвезений дo Мoскви нa Лyб'янкy. Бyли таKo)I( apеulтo.
ванi: пoсoл УH,цo' селяниtl Гpигopiй Tеpruaкiвeuь, Д.P
I. Hiмнyк, пoсoл B. Целевич, Д-p ,[I.митpo ЛевиЦький, се-
Hатop oстaп Лyuький, пoсoл B. Kyзьмoвич тa iн.

Bepесень l939 p. пpинiс )I(ителям 3aхiднoi Укpаiни тpa.
г iннi випpoбyвaння. Лише з oсенi l939-гo дo oсeнi l940 p.
бyлo peпpесoванo за пoлiтичниIt{и oзнакаIt{и, гoлoB}IиIvr чи-
tlotи депopтoваt|o без сyлy i слi,цства i навiть бeз письмo-
Boгo зBинyBаЧення, близькo l0 вiдсoткiв }lаселеl|ttя 3аxiд-
нoi Укpaiни i  3аxiднoi Бiлopyсi i .  3а аpхiвними даниlvtи
нa листoпaд l940 p. з цЬoгo pегioнy висланo 3l2000 сiмей,
абo l  мiльйoн l73 тисячi l70 чoлoвiк ' .

Бyла злiквiдoвана вся yкpаiнсЬка, пoЛЬсЬкa i евpейська
пpeса' якa iснyвaлa до l939 p. Тe самe стаЛoся з тoBapист-
вoм <Пpoсвiта>, яке пpoiснyBаЛo пoнaд 70 poкiв i  мaлo
великi 3асЛyги в нaцioнaлЬнo-кyльтypнoшry вi,u.po.u.х<енню
3аxiднoi Укpаiни. Пеpестaл.и iснyвати <Piдна Шкoла>,
вихoв}lo-спopтивнi opганiзaui i  <Coкoли>, <Лyги, <opли>,
пpoфeсiйнi,  poбiтнинi, гoспoдаpсЬкi,  х<iнoнi '  стy.Дeнтськi,
мoлoдiх<нi opганiзaui i .  У с iчнi l940 p. злiквiдoвaнo Hayкo.
ве Toвapиствo iм. Шевченка, щo мaлo зa сoбoю майх<е
70 poкiв наyкoвoТ д.iяльнoстi. Щоб пеpeкoнaти зaхiд.ниx
yкpаiнuiв y лoбpиx намipax бiльшoвицькoi влади, в iнсти-
тyтах гpol\,taдсЬкoгo життя вiддaвaли пеpеBагy yкpaiн-
ськiй мoвi. Укpaiнським стaB Львiвський yнiвepситет.
Пoбiч ньoгo yкpаiнiзoванo абo зopгaнiзoванo пoлiтехнiч-
ний iнститyт, мeдичний iнститyт, педaгoгiнний iнститyт,
висoкy тopгoвелЬlly ЦJ кoлy, ветеpи Hа pн и й iнстнтyт' кol{сеp-
вaтopiю, Bисoкy. шкoЛy oбpaзoтвopчoгo tvlистецтBа' а такoх{
десятки технiкyмiв, фахoвиx rшкiл, десятиpiнoк 2.

oднак yсi заxo.п.и, якi зoвнiшньo бyли спpямoванi на
poзBитoк oсвiти, наyки' кyлЬтypи' мистeцтвa, здiйснюва-
лися в атмoсфеpi шаЛeнoгo <poзвiннyвaння yкpаiнсЬких
бypжyазних нацioналiстiв>. <Hapoл...  poздyl l lитЬ, як
слизЬкI. lх гадюк, пaнсЬKих xoлуiв - кoнтppеBoлюцiйних
нaцioнaлiст iв>_ствеpджyваЛа гa3ета <Koмyнiст>
l l сepпня l940 p. ГpoмаД.ськo.пoлiтична' кyЛЬтypнo-пpo-
IIагaн.цистська poбoтa бyлa спpямoBана на iнтеpнaЦioнaль.
не виxoBaння }|аселeHня' пpищепЛення йoмy в.п.яuttoстi,
пoBаги i любoвi дo <стаpluoгo бpaта.визBoЛитеЛя>. I-[ьoмy
l !.ив: lllаnoвал Ю. Скaзaти всю пpавдy l/ Лtт Укpаiнa.- 1992.-

l >кoвт.
, Дlав.: Пpoкon M. Укpaiнa i yкpаiнська пoлiтика Мoскви.-Cy.lас.

нiсть.- l98l .-  с.  l0 l- l07.



tlДалo спpияти тaкoж BI,tвчеI{l{я poсiйсЬкoi п'oBи. <B шкo.
лax 3 неyкpаТнськoю мoBoю }lавЧаtttlя 3апpoBaдити oбo-
B'язKoBе Bt{вчення yкpaiнсЬкoТ i poсiйськoi мoв, а в Iilкo.
лах з yкpaiнсЬкoю мoвoю - BиBчrн}lя poсiйськoi мoBи), -
3aзначaлoся y пoстaнoвi PHK УPсP вiд 4 беpезня lg40 p.
<Пpo pеopгaнiзацiю пoчaткoBих i  сеpелнix шкiл на тepитo.
pi i  захiлних oбластей Укpaiни>.

Bикopиставши гyмaнiстиннe гaслo пpo сoбopнiсть
Укpаiни, lVloсква дo oсенi 1940 p. пiдпopядкyвала сoбi
всi yкpаiнськi землi '  3a виHяткoм 3акаpпaття. Aле нa пе-
pеrшкoлi кiнцевoi стpaтегiuнoТ мети - пoвнiстю зpyсифi-
кyBати yкpаiнський наpoл, BсеЛl lти y йoгo свiдoмiсть вi .
py пpo тe, щo вiн е вi.цгалy)кeнням poсiян, a ['oва yкpаТн-
сЬкa - це дiалект poсiйськoi - стaЛи нацioнальнo свi-
дoмi заxiднi yкpaiншi, яких пi.u.тpимyвали пaтpioти зi  Cxiд.
нoi Укpаiни. Чеpгyюни тактичнi пoстyl]ки з pепpесiями,
теpopoм, бiльшoвицькi кoлoнiзатopи t{аttilагaЛИся зpобити
в Галичинi те, щo tlе вдaЛoся цаpсЬкиItл сатpaпаIt,| пiд час
пepшoi свiтoвoi вiйни, тoбтo <зaдyшити укpаiнський pyх,
pyх бaгатoмiльйoннoгo }Iаpoдy дo свoбoди i дo piднoi
мoви>'. 3 цiею [.reтoю BикopистoвyBaли випpoбyвaний
х(yпsл <бypх<yазнoгo нацioнaлiзмy>. Haйменший пpoяB
нaцloналЬtlol сBlдolt, loстl пoтpактoByваЛи яK <пlдpиB вlкo-
вiчнoТ лpyx<би тpЬoх бpатнix слoв'янських наpoлiв _ бi-
лopyсЬкoгo, poсiйськoгo i  yкpaiнськoгo>, як вiдхiд Biд
пpoлетapсЬкиx, кЛасoвиx пoзицiй нa вopoх<i, нaцioнaлiс-
тиннo.бypх<yaзнi.

Хаpактеpним y спектpi антиyкpаiнськиx чинникiв с
Bистyп Cталiна на Пoлiтбюpo ЦK BKП(б) 3l с iчня l944 p. '
де йшлoся пpo кiнoпoвiсть o. .Ц.oвх<енка <Укpаiна в oгнi>.
Пoдасмo ypиBки 3 пpoмoвl{:

<У цiй кiнoпoвiстi ,  lv l 'якo ка}I(yни, pевiзyсться ленiнiзм,
pевiзyсться пoлiтикa нашoi паpтi i  з oснoвниx, кopiнниx
питанЬ. Kiнoпoвiсть ,Ц.oвх<енкa, Щo мiстить лух<е гpyбi пo-
милки aнтиленiнськoгo xаpактеpy,- uе вi .п.веpтий випад
пpoти пoлiтики паpтi i .

Hасампеpед дy)ке ДиBHo те, щo в кiнoпoвiстi ,[I.oвlкенка
<Укpaiна B oгнi>, яка п,taла б пoкa3ати пoвI{е тopх(естBo
лeнiнiзмy, пiл пpапopoм якoгo Чеpвoна Apмiя yспiшнo
Bи3Boля €  нинi Укpaiнy вiл нiмецькиx загapбникiв'  нeма
)кoдt|oгo слoва пpo нашoгo BчllтеЛя Bеликoгo Ленiна.

Koмy.кoмy, а ,Ц.oвх<енкoвi мали б бyти вiдoмi факти

Длв-: Ленiн B.,I. Пpo сепаpатний миp // Пoвне зiбp. твopiв.- T. 30.-
с. l80.

вI, lстyпiB петлюpiвuiв та iншиx yкpaТнських нацioнaлiстiв
на бoцi нiмецькиx загapбникiв пpoти yкpаiнськoгo i  всьoгo
pадяtlсЬкoгo Hаpoдy. Цi зpадники paдянськoгo l{арoд.y }lе
вiдстaють вiд г iтлеpiвшiв, yбивaюЧи l{ашtlx дiтей, х<iнoк,
стapикiв, poзopяЮчи нашi мiста i  села. Bони цiлкoм пepе-
йшли нa бiк нiмецьких лихoДi iв, стали катаIшl, l  yкpаiнськo.
гo нарoдy й активнo бopються пpoти Pадянськoi BJIади,
пpoти нaшoi Чepвoнoi Apмii' Якби Дoвxсе}lKo пoставиB
сoбi за t{етy написати пpaвдивий твip _ вiн пoвинен бyв
би y свoiй кiнoпoвiстi  затавpyBaти циx зpадникiв. Та.Цoв.
)кeнкo' oчеBи.цнo, llе B ладax 3 пpаBдoю. Iнакше як 3po3y-
мiти, щo .[l.oвженкo в свoТй кiнoпoвiстi }lе Bикpив циx lvrеp.
зенHих зpалникiв yкpaiнськoгo нapoлy? Boни вiдсyтнi в
кiнoпoвiстi .[l.oв>кенкa' нiби нe iснyють. У fl.oвх<eнка не
BистаЧилo дyхy, Hе знaйшлoся слiв; щoб пpиставити . iх
.ц,o ганебнoгo стoBпa.

Kiнoпoвiсть ,[I.oвл<енкa <УкpаТна в oгнi> - платфopма
ByзЬкoгo, oбмеженoгo yкpaiнськoгo нaцioнaлiзмy, вopo.
>кoгo ленiнiзмoвi, вopo)l(oгo пoлiтицi наtшoi паpтiТ та iн-
тересам yкpаiнськoгo i всьoгo paдяHсЬкoгo наpo,Д.y, '.

Чepез piк o. П. ,Ц,oвlкенкo ска)|(е IIpo цЮ iнквiзитopськy
акцiю на стopiнкax щoдeнника:

<Cьoеodнi poKoвutlu 'uoеi cмеpтi. Tpu1цять nеplaoеo.
сiчня 1944 potсg .fr|еl|е бgлo npuввeнo в Kpeлlль. Tа,lt, ленe
бgлo nopgбанo на utJilаTTя i oкpuвавлeнi частuнu мoсi dgшi
булo poзкud.анo на еаньбg ii noталg на вciх збopuщах.
Bcе, щo бцлo злoеo, неdoбpoеo, jtcTuвoeo, вce тonталo Й
noесI,|tlлo мене. fl Tpullався piк i вnaв. Moe cepцe нe вuTpu-
.t|алo Tяeаpя нenpaвdш ii зла. Я наpoduвcя i жuв dля do6pа
i лю6oвi. NIeнe вбuлa ненавuсTb велIll<uх яKpат a Лo14eнT
iхньoI мaлocтi> 2

Лиuемipствy Bеликoд.epжаBних <благoдiйникiв> }lа
чoлi з i  Cталiнoм нe бyлo меж. Cвiдчеt{няt l t  цЬoгo €  лихoвiс-
ний накaз Бepi i  i  Жyкoва Nb 0078/42 вiд22 чepвня l944 p' '
якtl i l, нa Щастя, нe бyв peалiзoваний.

Стaлiн |l . B. Пpo антиленiнськi пotvlttЛкl{
Чeння B кiнопoвiст i  {oв>кенкa <Укpaiна
l990 - 5 лип.
[ив.: Лiт.  УкpaТна.- 5 лип-
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< C oвe p ulе н|1o cеKpeT'7o >
Пpuкaз Nb 0078142

22 uюня 1944 еodа e. Iv|ocквa

II o H A Po II H o I|/Iу Ko IvI I4 CС AP I,I АTУ
BHУTPЕHH14х lIEЛ сoЮ3A CCP
I.I H APoД HoIvIУ Ko lyl 14 CсА P И АT У

oБoPoUЬI CОЮ3А СCP:
Codepжанue: О лuквudацuu cабoтаэюа на Укpаuне u o

lсo|tTpQлe наd кo,uанdupаJvlu u KpаctaoаpмеЙцaмu, мoбuлu-

^oвaннbl'Iu 
u3 ocвoбoctсdeнньtх oблаcтeЙ Уrcpаuньt.

$r
AеeнтцpнoЙ pазвеdкoЙ цcTаt|oвлеt|o:
За nocлedнее вpеjrя на Укpauне' oсoбeннo в Kueвскoti,

Пoлтавскoti, BuннuцкoЙ, PoвеticкoЙ u dpgeuх oблаcтях,
наблюdaeтcя явldo вpаэrcdебнoе'lаcTpoе||uе g'сpаuнcKoеo
||аселeнIrя npoTuв KpаcнoЙ Apмuu u .t,'есTt|ьtх opeанoв
Coвeтcкoti влacTu. B oтdeльньtх pаЙoнах u oблаcтях цк-
pаul|cвoе наcелeнuе вpаcrcОeбнo сonpoTuвляеTcя вblnoлняTb
Д,еponpuяTuя nаpTuu u npсIвuTелbcTва no вocсTсLl7oвлeнuю
Koлхoтoв u cdаче хле6аdля нцcrcd KpacнoЙ Apлuu. Онo dля
.тoеo, чтoбы copваTb кoлхo3нoе cTpouTeлbсTвo, хuщнuчecou
цбuваeт crcoт. Чтoбьl copваTь cнабlсeнue npodoвoльcTвuеJ||
KpаснoЙ Аpмuu, хлeб закanывaюT в яIrbt. Bo мяoeuх pa-
tio нах в p аэrcd e 6 ньl е a'с p аull с |сue э л e'I e нT ы, n p е u мa щe c T в e н-
t|o u3 лuц' aкpывaющuхcя oT мoбuлuзaцuu в Kpaснgю Ap-
мuю, opеаt|uтoвалI.l в лесaх <leлeнblе> банОol, KoTopыe не
Toлbtсo втpывaюT вouнcrcuе Эuleлoнbl, нo u rdаnаdают на
нeбoльtl.luе вou|lcкue часТu, a Tа'сэtсе цбuвают JуIеcTнbIх
npedcтавuтeлеЙ влаcтu. Отdeльнbtе lсpаcнotlpлeйцьt u кo-
ланО u p ьt, no n ав nod в л uя н uе no л g ф а ulu c T c Ko е o a кp аuнc lсo -
еo наcелeнuя u пo6uлt13oван'tых rcpaснoapJ'сеt7цев uз ocвo-
бocrdeнньtх oблаcтeЙ Укpаuны, cTaлu ptвлaеаTься u nepe-
хoduть нa cTopo'{g вpаеa. LIэ вьtшeuзлocrсе'|нoeo вudнo,
чTo gKpauнcKoе l|аcелeнuе cTалo нa naTь яв'|oеo cабoтacrа
KpаснoЙ Apмuu u CoветскoЙ влаcтu u cTpeJуIuTcя 

'с 
вo3-

вpаTg не'|eц'сuх o'сrcgnанToв. Пoэтoлц, в целях лuквudaцuu
u KoнTpoля нad мoбuлuloвaннblпu Kpaснoаpjиeйцалtu u кo-
,aанd up амu oc вoбoэrd e ннotх oб лаcт е ti У кpаuньt,
II PИ KA?ЬI BAЮ:

I. Bыcлать в oтdeльньtе tсpсIя Coюза CCP всех gKpсIul|-
цев, npoltсuвав|11uх nod влaсTью ttе.l|ецlсuх olсlсgnaнToв.

2. Bыcелeнuе npouзвoduть:

a) B nepвgю oaepеdь gKpauнцев, tсoTopblе pа6oталu u
cлailcuлu a неilцeв.

6) Bo.втopgю oaepеdь вb|cлаTb вcех ocTaлbнbtх gKpаuн-
цев' KoTapble тнaКoмtьI с эtсuтнbю вo вpемя немецкoй oккц-
nацuu.

в) Bыceлeнuе t7ацaTb nocле Toeo, rca'с бцdeт сoбpан
цpoэrcаЙ u cdo,н еocgdаpcтвg dля нgэtсО KpаcнoЙ Аpлuu.

е) Bьt,cелeнuе npoulвoduть тoлькo ttoчbro u вt|е1аnнo,
цтoбьt, нe Оaть cKpblTbcя dpgеull u нe dать 3l7аTb цленаI.| ееo
сeмbu, lсoTopbtе нaхoilятcя в Kpаcнoti Аpмuu.

3. Hаd lсpаcнoapJ||еЙцaмu u rcoманdupа'tu u3 ol.кanu-
poвaнных oблаcтeЙ gсTаrtoвuTь cлеdgющuti lсo|tTpoлb:

а) 3авестu в ocoбьtх oтdелaх cnещuaлbнbtе Оeлa на кailс-
doeo.

б) Bсe nuсbJ'|a npoвеpяTь 17е чеpе3 цеюapg, а чеpeт oсo-
бьtЙ oтdел.

в) Пpuкpеnuть odнoeo сeKpеTнoeo coтpц1нuка на 5 че.
лoвeK rcoманdupoв u lсpаc'|oapмeйцeвi

4. IIля бopьбьl с анTucoвeTcKut|,u банdамu nepебpocuть
12 u 25 KаpаTeлbныe Оuвuзuu HKBД.

Пpuказ o6ъявuть do кo,uанОupа noлKа вKлloцllTелbto.
Hapoдньrй l(oмиссap Bнyтpeнних [ел
Coюза CCР БЕPИя.
3ам. Hapoднoгo Koмиссаpа oбopoньI
Coюзa CСР, МapLuал Coветскoгo Coюза

ЖУKoB.

Рo.i#J;""#u "un.on,* ndЁ"o'&ъЬуi

Aнтиyкpaiнська пoлiтикa кpeМЛiвських деспoтiв" i  iх
васaлiв в Укpаiнi пpoBад.илися y кo}Iтекстi бopoтьби з УПA

.  Лiт.  УкpaiЬа.- l992'-  27 лют. Пiсля oпyблiкyвання в гaзетi  дoкyмeнта
диpектop I{ентpальнoгo деpжaBнoгo аpхiвy гpoмaдсьKиx oб'Ьднань
Укpаiни P. Пиpiг зазltачив y листi  дo peдакцiТ nЛiтеpaтypнoТ Укpаiни>,
щo (y нашoluy apхiв i  Hема €  такoгo нaKазy чи йoгo кoпiТ. €  н iйeцькa

геtloцид-цiJих наpoдiв, нe виI{люченo>. (fl'ив.: Лiтеpатypна УкpаТна -
l992.- 5 беpез.).
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i  спpямoвyваласЬ нa пoдoлаl{ня iТ iдеoлoгi i ,  якa пpoбyлжy.
вала нацioнaЛЬнy свiдoмiсть мас. Листoпад.oвий ( l944 p.;
плeнyм ЦK KП(б)У poзглядав пpoблеми сyспiльно-пoлi-
тиЧнoгo )|(иття в 3ахiднiй Укpаiнi i  ухвалив негайнo пoси-
лити бopoтьбy пpoти нацioналiстичнoгo пiдпiлля i  УПA,

!.ля тoгo, щoб глибше зpoзумiти пpl, lчинy всеiмпеpськo.
гo гнiвy в пiслявoенний пepioл' ttаBедеIt{o лише oдин дoкy.
мент, який poзкpива €  oснoвнi iдейно-пpoгpамнi пoлo)кеннЯ
pевoлюЦiйнoгo yкpаТнськoгo пiдпiлля,_ пoстаt loBy <3a
щo боpeться Укpаiнська Пoвстанча Apмiя (yПA)>,
пpийнятy на lII  Hадзвичайнoмy Bеликoмy 3бopi oУH y
сеpпнi l943 p.:

<Укpa[нська Пoвcтанча Аpлiя бopетьcя за Укpаiнcькg
СамocтiЙнg Codopнg !,epэюавg i за те, щoб кoэrcнa нацiя
эrcuлa вiльнuil JrсuTTяl1 ц cвoiЙ влаcнiЙ, cамoстitiнiЙ depжавi.
3нuщeння нацioнa,zьнoeo no|tевoлeння Tа eкcnлgатацii
нацit нaцieю' сucTел1а, вiлbt|uх наpodiв a влaснuх cалocтiti.
нuх dеpэrcавах - цe' сduнuti лаd, якuti dаcть cnpавedлuвц
poзв'язкц нацioнальнoеo i coцiалbнoeo nuтанtrя в цiлoмg
свiтi'

УПА бopетьcя npoTu iмnеpiалicтiв i iмnеpiЙ, бo в нuх
oduн nанцюauй нapod noневoлюс tсaльTцp'|o i noлiтuчнo та
вu\uc\ae екoнottliчнo iншi наpoОu. Toмg УПА бopеться
npoTu CPCP i пpoтu нiмeцькoi <нoвoi €вponu>.

УПА з усieю piulgнicтю бopeться npoTu iнтеpнацioна-
лicтuчнuх i фaшucтcькo.нацioнал-сoцiалicтuчнuх npoepалт
та noлiтuчнuх 

'сoнцеnцiЙ, 
бo вoнu e знаpяddям завoйoв-

нuцькoi noлiтuкu iмnepiалicтiв' Toлц Лu npoTu poсiЙcькoес'
кoмgнoбiльu|oвuт]цa i npoтu нiлtецькoеo нaцioнал-coцiа-
лI3'1g.

УПА npoтu тo;lo, щoб oduн на,pod, зdiЙcнюючu i,vnе-
piалiстuннi цiлi' <вuэвoляв>, <бpав nid oхopoнц>, <<nid oni-
кц> iнuli наpodu, бo зa цuмu лaоавul|lu cлОваJ|||t кpurTbcя
oеudнuЙ змiст - noневoлeнHя, нaсuлbсTвo, еpа6gнoк. Toмg
УПА бopeтbся npoTu poсiЙcькo.1iльuloвuцькuх i нiмець-
кuх заеаpбнuкiв, noкu t|е oчuсTuTb Укpаiнц вid усiх <oni.
кунiв> i <вuэвoлuтeлiв>, noкu нe зdoбцde Укpаiнcькoi
Cамoстittнot Coбopнoi !,еpэюавu (УссД), в якiй cеляIruн,
poбiтнuк i iнтелiеент .м,oеTu.||е вiльнo, 3аn4oэ!снo i rcцльтgpнo
tсuTu Tа po?вuвсITuся.

УПА за noвнe вuэвoле|ьttя цкpаiнcькoeo наpodg з-nid
Jl|oскoвcblсo-бiльuloвuцькoeo яpма, 3а noбцdoвц УСсД
без noлiщшкiв, каniталiстiв та бeз бiльuloвuцькuх кo.l'ti-
сapiв, eнкaвeduстiв i nаpтiЙнux nаpазuтiв.

B цкpаiнcькiЙ dеpэrcaвi влaОа ввanсаTu.мe зa наЙвuщuЙ

oбoв'яэoк iнтepеcu наpodg. Hе мaючu зaeаpбнuцькuх
цiлей тa noнeвoленuх кpаiн i npuенodлeнuх нopodiв g cвoiti
Оеpжавi, нapodна влaОа Укpаiнu не вuTpачатuпе чaca,
енepеit та кoштiв нa Tвopeння anapаTg енoблeння. Уipаiн-
cька наpodнa влadа вci ercoнoпiннi pecgpcu Tа вcю люdcькg
енеpeiю cnpямgс, нa noбgdoвa нoooеo dеpнсaвнoеa nopяd-
кg, cnpaвedлuвoeo coцiaльнoеo лаdg, нa еrcoнot'tiuнe 6g0iв-

'|uцTвo 
кpatнu Ta tсgлbTgpнe nidнeceння наpodg.

B лaвах УПA бopютьcя gкpаiнсьrci ceлянu, poбiтнuкu
та iнтeлieeнTu npoTu eнoбuтелiв, за УCCII, за нацioнaльне
i coцiальне вuтвoлeння, зa нoвuii depлcавнuii nopяdoк тa
нoвuй сgcniльнuЙ лаd:

I. а) 3а 3нuщен,{я бiльшoвuцьrcot eкcnлgaTaTopcblсo-
rcpinац ькoi c uc Tе'|u в a peанiзaцii c iльc ькoeo eoc noОаp cт ва..
BuхoОяцu 3 Toeo, щo 3е.uля e влacнicтto наpёda, grcpаiнcькa
нapoОнa влadа не нaкudgваTut,Iе ceля'|аI| odнiei фopлu
tсopucTgвaн'|я 1etлeю. Toлg в aкpaiнcb|сiй depcrcaвi dongc-
KаTuINeTbcя iнduвiОgальнe Tаlсoлe'сTuв'|е KopucTgвaння
3еtлею, o Залeilснocтi вiО вoлi ceлян.

б) 3а бeзnлaтнg nеpedану cелянaл laхiaнuх gкpаiн-
cbouх oблаcтеti вciх noiliщuцblсuх, ,шot|аcTupcbкuх Ta цеp-

'сoвнuх 
geмeлb.

2. а) 3a тe, щoб велu'са npoлucлoвicть бgла нaцioналь-
нo-dеpcrавнoю влacнicтю, a dpiбнa - кoonepaTuв|{o-
еpoмodcькoю.

б) 3а gчастb podiтнurciв g Kepiв'|uцтвi эaвodаЛu, 3сI
фaхoвuii' a не кoмiсаpcьKo-napтitlнuti npuнцun g кepiв-
нuцтвi.

3. a) 3а loeaлbнuli 8-еoduннuЙ poбoauй deнь. ПoнаО.
нop''oвa npaця Лocrсе бgтu тiлькu вiльнoю, як i кoctсна npа-
ця взaeалi, i poбiтнuK oTpuilaваTuЛe 3a неi oкpе.llц заp-
nJlarg.

б) 3a cnpaвedлuвg onмITg npaцi,3а gчtlcTb poбiтнurciв
g npu6gтках niОnpueлcтва. PoбiтнuK oTpuЛgвaTuнe Ta'сa
тapnлaTg, якa noтpiбна dля забeзnечeння лaтepioльнuх i
dgхoвнuх noтpe6 цiлoi l1oеo ciм't. Пpu piaнuх nidcgпrcах
еocnodapc ь'сoeo cTанg niОnpue пcтo rcocrcнuli poбiт нuк od e p -
ctсgваTuЛe a еpoмaОcькo.'сoonepaTuв'|uх niОnpuелcтвaх
duвideнО' а в нaцioнальнo-dеpcrcав'|uх - npелiю.

в) 3а вiльнg npацю' oiльнuЙ вuбip,npoфecii, вiльнuii
вuбip лicця npaцi.

e) 3a cвoбodц npoфcniлoк. 3а энuщeння cTахaнoвщu-
нu, coцтлaеань, niОвuщgoа'|ttя t|op.|| Tа iншux cnocoбiв
e'сcnлgаTaцii npaцююauх'

4. 3a вiльне pеЛecлo, за Оoбpoвiльнe oб'edнан'tя pе-
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]у[icttuKiв g аpTiлi, 3а npaвo pеJtticнuка вuliTu З аpTiлi Tа
iнduвidgальнo вulсoftaваTu npацю i вiльнo poзnopяdэrаTuся
свoiм \аpoбiткoм.

5.. 3а нацioнaльнo-depэrcaвнg opеанiзацito вeлuкoi
eiвлi, за epoмadcькo-KoonepаTuвнg dpiбнg тopеiвлю
dpi6нg npaваTнa тopeiвлю, за вiльнi бaзаpu.

6. 3а noвнg piвнicть эrciнкu з цoлoвiкoм a вciх epoмаd-
сbKuх npавах i oбoв'язrcах, зa вiльнuЙ docтцn criнrcu do
вciх ulкiл, do вciх npoфеciЙ, За nеputoчеpеoвe npавo crciнкu
на фiзuaнo лeешa npацю, щoб crciнкa нe шaкалсI заpoбiт-
кa в шахTах, pцdнях та на iнtauх ваэ|сlсuх npoмucлсlх i внаc-
лidoк цьoеo не pgЙнgвала свoеo зdopoв'я. 3а dеpэtcавнg
oхopoнa .маTepuнcTва. Батькo сiм't odеpэюgватuмe, кpiм
nлаTu Зa свoю npацю, dodаткoвg nлаTню На aTpuluаtt,ня
эrciнкu i неnoвнoлiтнiх diтеti.

7. а) 3а oбoв'ятtсoве cеpеdнс нl.вчtlння. 3a nidнеceн-
ня oсвiтu i кgльтцpu tлupoкoi наpooнoi ,ttаcu ulляхon|
noшupеt|ня меpеэrci шкiл, вudавнuцTв, бiблioтeк, мgзetв,
кiнo, театpiв тoщo,

б) 3а noulupе|||tя вuщoeo i фахoвoеo tuкiльнuцтва, за
Heвnuнне тpoсTаltt|я вucolсotсвалiфiкoвaнuх каdpiв фахiв-
цiв на вciх diлянках JtсuTTя.

в) 3а вiльнuti docтgn мoлodi Оo всiх вuщuх нtlвцальнuх
заклаdiв. 3а забезnечення стgdeнтства стunенdiяJt'u, xаp-
чan| u, no!цe luкаttняI| u Tа t|ав чал ь l|uм u n p uлаОd ямu.

e) 3а всeбiцнu[t eаpмoнit7нuЙ poзвuтoк lуtoлodoeo no-
кoлiння - i lopалbнuй, poзg,aoвuЙ тa фiзuaнuй. 3a вiльнuЙ
Оocтgn do всiх наaкoвuх i кцльтgpнuх наdбань люОcтва.

8. 3а noшанa do npацi iнтелieенцii' 3а cтвopeння Tа,.
кuх матepiалbнuх oсl|oв npацi, щoб iнтелiеент' 6gdgau цiл-
кoм cnoкitiнuil npo зaвтpаulнiЙ dень та npo doлю ciлt'i,
мie вiddатuся KgлbTgpнo-твopнiЙ npaцi: лав noтpiбнi gлo-
вu do npацi наd сoбoю, nocтiЙнo збаеaнgвав cвoi 3наl7l7я
та nidвuщgвав свiй pфaмoвo-lсgльтцpнutt piвeнь.

9. а) 3a noвне 3a6е3nечеl1ttя вciх npaцюючuх на. cTа-
picть та на cunаdoк хвopoбu au калiцтва.

б) 3а utupoкe заnpoваdlсеlьttя oхopoнu наpodнoeo зdo-
poв'я, 3а nОшupеtlня llеpеэюi лiкаpень, cанатopiiв, кgpopтiв
та бцduнкiв вidnoauнку. 3а збiльшення лiкаpcькuх каdpiв.
3a npавo npацюючuх нсI бeтnлaTне lсopucTgвaння вciма
заклаdамu oхopottu зОopoв' я.

в) 3а ocoблuвц dеpэrcавнц oniкц наd diтьмu i мoлodОю,
3а noшupення меpеэrci duтячuх ясел Ta cаdкiв, cанaтopiiв,
табopiв вtdnoнuнкц, 3a oхonлення вciсi diтвopu та мoлodi
dеpэtсавнuмu заклadамu oniкu Tа вuхoваl7+я.

I0. а) 3a cвoбodg dpaкg, слoва, dgltкu, nеpeкoнaнb,
вipu i свiтoeляdц. Пpoтu oфiцiЙнoeo нaкuОgвання cgсniль-
нoстi cвiтoеляdнuх doктpuн i doем.

б) За вiльне вuтldаваt.ня i вuкoнgвання кgльтiв, яrci не
canеpечаTь zpollаdc ькiЙ мopалi'

в) 3а вidoкpeмлеt|ня цеpKoвнuх opеанiзaцiЙ вid dеp-
эlсавu.

е) 3а кgльтgpнi втаеj|uнu з dpgеu.tlu наpodалu, 3сI npa-
вo вutзdg еpoмadян за rcopdoн dля навцання, лircцвання TtI
niзнавання xIсuTTя i кцльтцpнuх наdбань iнtлuх наpodiв.

l I. 3a noвне npавo нацioнaльнllх мeншoстей nлeкaтu
cвoю власнa no фoplli i злicтg нацioнальнg rcaлbTvpa.

l2. Зa piвнicть gсiх еpoлаdян Укpаiнu, не3aлe1снo вid
iх нацioнальнoстi, в dеpэrcавнuх Tа еpoмаОcькuх npaвах i
oбoв'язках, за piвнe npавo на заpoбiтoк i вidnoчut|olс.

13. 3а вiльнg цкpаiнcькg no фop,lti i no змicтц KgлbTgpg,
за eеpoiaнц dцхoвнiсть, вucoкa мopалb, зa epoлadcbкa co-
лidapнiсть, dpgJtсбу та duсцunлiнg,, ' .

B oднiй iз листiвoк, якy бyлo poзпoBсЮдх(енo нa теренi
Koлoмийськoгo oкpyх(I{oгo пpoBoдy oУH' yкpаiнськi пap.
ти3аI{и звеpTaЛися лo poбiтникiв й iнтелiгентiв схi ,цних oб.
ластей; <Cкpiзь y свiт i  кo)I(еH нapoД на власЧiй землi гo.
BopиТЬ тiльки piднoю мoвoю! Це гaньбa гoвopити в Укpаiнi
poсiйськoю МoBoю - l ltoвoЮ мoскoвсЬкo.бoльшевицьких
oкyпантiв! Чoмy ми lvta €N,to бyти г ipшi в iд iншиx? Гoвopiм
в Укpаiнi  т iльки укpaiнськoю мoвoю!>

.[I.вадцять Четвеpтoгo тpaBI{я l945 p. Cталiн Bигoлoсив
тoст нa несть poсiйсЬкoгo }IаpoДy:

<<Я хoтел бьI пoднять тoст за 3дopoвЬе нaшeгo Coветскo-
гo наpoда и' пpе)кд.е всeгo' pyсскoгo нapoда.

Я пью, пpе)t(де Bсегo, за 9дopoBЬе pyсскoгo Hаpoда
пoтotvly, Чтo oн явЛяется нaибoлее вы,ц.ающeйся нацией t{з
всеx наций, вxoдящих в сoстаB Coветскoгo Coюзa.

Я пoднимаю тoст 3a здopoвЬe pyсскoгo t lаpoдa пo-
тoMy' чтo oн 3аслy)кил в этoй вoйнe oбщее пpи3Ilание, как
pyкoBoдяЩей сильI Coветскoгo Coюза сpeди Bсех наpoдoB
наLшей сTpaHЬI.

Я пoднимаю тoсT за зДopoвЬе pyсскoгo наpoдa }Iе тoлЬ.
кo ПoтoN,ly, ЧTo oH - pyкoвoдящий наpo,Ц.' нo и Пoтotl,ty,
чтo у" нeгo имеeтся ясньlй yм, стoйкий xapактеp и тepпе-
ние> -.

Пpoгoлoсивши цей Toст 3а вищiсть poсiйськоi t{ацi i ,
Cталiн дав нoвий пoштoBх ,п.o скpiплення poсiйськoгo нa-
l  Гoлoс Укоаiни.- l992.- l8 лип.
2 IIсtнкpаt '6ва,4. Bеликий рyсский наpoД.- jv l  ,  1948.- с.  4
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шioналiзмy, Bl,tхBаля}|llя i'oскoBсЬкoгo месiaнiзмy, фop-
Itilyвання y мoЛo.цoгo пoкoлiння poсiян iмпеpiалiстllннoi
псиxoлoгi i ,  яка спpямoByвaлася }Iа тe, Щoб <втpимати та
закpiпити. пol|еBoлення, пoгpабyBаl{ня i нищення Укpа-
iни й iнших наpoд.iв,- пltсаB Cтепан Бaндеpа._ Koх<на
t\,toскoвсЬкa дep)кaBa як цаpсЬкa, так дeмoкpaтиннa.i бoль.
l l lевицЬкa' 3aв)кди IIoслyгoByBались пlд.стyпoм l вlpoлoм-
нiстю сyпpoти Укpаiни й iншиx наpo.п.iв, i кoх<нy фopмy
сoloзy пеpетBopювaла в найх<ахливiцrе пoнeBoЛення>,.

.Як пpo велике д.oсягнeння тpпвaлиil чaс гoвopилoся
пpo те, щo (дo сеpедиl{и l946 p. тiльки в заxiднi oбластi зi
сxiдниx oбластей УPсP тa з iншиx бpатнiгpeспyблiк пpи-
бyлo пoнад 86 тисяч паpтiйниx, paД,янсЬких пpaшiвникiв,
спeцiалiстiв пpotr{ислoBoстi, сiльськoгo гoспoдapствa, систе-
It{и }tаpoднoТ oсвiти, oхopoни здopoв'я, кyЛЬтypl|o-oсвiтнiх
закладiв> 2. Безпеpеuнo, дoпoмoга бyлa знaчнoю. .Ц.o тo-
гo ж чимaлo пpийшлиx спецiалiстiв пiд впливoм сyспiльнo-
пoлiтичних пpoшeсiв y захiднoмy peгioнi сталo свiдoмими
патpioтами Укpаiни. Haпpиклaл., мoi o.Цнoкласtlики 3 B.цяч-
нiстю згaдyютЬ вчитеЛькy iстopii сPсР €вдoкiю AнлpiТвнy
Чинибaбy, яка пpиiхaла на Koлoмийщинy iз Cyмшини.
€вдoкiя Aнлpiiвнa, не3Bах(аloчи нa небезпекy, вмiлo вi,Ц.-
Kpивала пеpед yчняtt{и вiкнo в гepoiuнo.тpaгiннy iстoрiю
yкpaiнськoгo нapoдy, дoпoмaгаЛа нам рoзвltвати Bисoкi
гyмaнiстиннi oснoви нацioнaльнoi самoсвiдoмoстi.

Tpагiннa ситyaЦiя y зaxiдниx oбластях Укpaiни пo сyтi ,
скJIадaлася за випpoбyBаlt}lм y свiй чaс сцeнapiем на
тepенax сxiднoi Укpаiни. oцiнюючи пoлiтикy бiльшoви.
кiв нa пoчaткy 20-х poкiв, М. Гpyrшевський писaв дo €. Фа.
pиняка l  с iчня l923 p. '  щo poзгoprryлисЬ <нoвi нагiнки на
всe yкpaТнсЬкe), <бiльrцoвики пapaлiзyють всякy сaмo-
дiяльнiсть>, гpoмaдсЬкiсть <зтеpиpoзyвaли poзстpiлами,
apештaшtи, 3aслaнняllll.l... Iнтелiгeнцiя мyсить шyкати y
бoльшевикiв слyх<би, бo гpoмa.п,сЬKих opганiзaцiй .t{еtt.tа;
а щoб дiстатн якyсЬ плaтнюt мyсять (дoказy^Bати свoЮ
лoяльнiстьl.  3дихaй абo зaписyй свoю лyшy!> ". Toмy ни-
малo yкpaiнсЬкиx патpioтiв вимyшенi бyли десятнлiттями
(дeмoнстpyвати свoЮ вiдданiсть> pадянськoпry pe)I(имo.
вi, слyжити йoмy, нагpoмaд)кyючи iнтeлектyальне багат-
ствo, щoб y зpyнний чaс разoм 3 тими' хтo Bистoяв, ви)l(иB

2 lстopiя Укpаiнськoi PсP.- K. ' l979.- T. 8.- с. 69-70.
3 Цит. за: Укpаiнський iстopик.- |977._ N9 l-2.- с.  l l8.

y бiльшoвицЬкиx ГУЛAГаx, пiднести пpапop нaцioнальнo-
гo вi.ц.poдження. - t

Бaiатopiнний в'язень € .  Cвеpстюк нa зyстpiнi з.львiв'я.
нaми y тeатpi iм. 3анькoвецькoi, poзДyмyючи над скЛ4д-
ним.и сyспiльнo-пoлiтичl{иDrи. пpoцесаIu-и в Укpаiнi' I{ад пo.
ведlнкoю' вчинкaми' дlялЬt l lстю Людeи' скa3aB' щo I lе кo.
х(е}l здатний бyв tцoдня йти на амбpазypy. Тa й ни бyла
пoтpeбa, щoб yсi патpioти загинyли?! .Ц.oбpe, Щo в yll,toBаx
)l(o.pсToкoгo-тoтал iт a pнo гo pежи tt{ y, тoтал ьнoТ кo м yн iстин -
нoТ iд.еoлoгi i  хoч часткoвo збepеглися стapi,  виpoсли, змiц.
нiли мoлoдi нaцioнальнo свiдoмi сили! Aдже нeймoвipнo
сKлa,ц.}to бyлo пpoтистoяти лишемipнiй, oблyлнiй пoлiтицi
}loскoвсЬI(Ilх <дoбpoдiйникiв>, якi пiдстyп}Io дolllагалися
здiйснення д.aлeкoся)кнoi мети: змiнюючи стpyктypy eкo-
нoМiки, стBopЮючи eдиний наpoднoгoспoдapський кoмп.

зoKpеI\, lа' l{а гoлoсив :
<Пленgлl ЦK KII (б)У вuмaeаe вid Пoлiт6юpo i opeбюpo

ЦK KП(б)У, oбкo'aiв, мicьiкolliв, pаЙкoмiв i вciх nеpouн.
нuх nаpтiЙншх opеанiзaцiii nocuлuтu бopoтьбg на ideoлo-
еiaнoлсg фpoнтi 3а чucToTg l|сIpKcucTсbкo-лeнiнcькoi тeopii
npoTu вся'сux npoявiв вopoэrcoТ нал бцplcgазнo-нaцioна-
лiстuчнoi idеoлoeii, вutсpuвaTu g npeci i gcнuх вucTanaх
np o яв u б g p ctс g аэ нo е o на цio нaлiз л ц' nidd aт u к p uт uцi б g p ctсц -
aзнo-нaцioналicтuчнi nеpекpaчeння icтopi| Укpatнu'Гpg-
ulевcькuм тa iioеo <tllKoлorc)>. Пцблircgватu в ealeTaх i ctсgp-
налax cта,ттi, щo norcатgюTь наaкoвa 

'dеcnpo'|octcнicть 
i no-

лiтuuнц ulкidлuвicть icтopuннuх rcoнцenцill Гpgшeвcькoeo.
Оpеанiзgватu poбoтц no наnuсaнню cnpавОi наgкoвoi icтo-
pii УкpaIнu i укpatнcькoi лiтеpатgpu i вctсuтu захodiв do

Банdеpа С. 3 мoскаляtии t|ема
l99l .-  l  листoп.

мoвll // 3а незaлежнiсть.-
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Kopi|tнoеo noлinulення poбoтu iнcтuтцтiв сцcniльнuх нagк
Акadелii наgrc УPCP>'.

Poзцopнyлoся t{oBe, шiлеспpямoване' дoBгoтprrBале
iдеoлoгiчне нaсаджyвання те3и, шo yкpаiнсЬка l l{oвa, кyЛЬ-
тypа €  лише Чaстинoю, oблaснoю piзнoвиднiстю сдинoТ за.
гальнopoсiйськoТ мoви i  кyльтypи, якi пoстiйнo poзBиBа-
IoтЬся, збагануються, демotlстpyютЬ все нoвi i нoвi мo>кли.
вoстi. Bipнoпiлланi Пpислy)l(Hики I\,toскoBсЬкo.бiльшo.
вицькoТ iмпepськoi пoлiтики нищiвнo скpиTикyBaли,
забopoнили i  захoвали y спeuфoнди <Hapис iстopi i  yкpа.
iнськoi лiтеpатypи> 3а pедакшiсю Члeнa-кopеспoндентa
Aкадемi i  наyк УPCP C. I.  Маслoва i  € .  П. Киpилюкa, якltЙ
вийшoв дpyкorv' y 1945 poшi. Kнигy нaписали y Bа)I(киx
yмoвaх евакуaшiТ, в Уфi. Aвтopiв зBиl{yBачyваЛt, l  y пеpекpy-
нyвaннi I l{аpKсистсЬкo-лeнiнськoгo poзyмiння iстopi i  yк.
pаiнськoi лiтepатypи, y буpжyазнoмy нaЦioнaлiзмi, який
BиявиBся в тolt{y, щo вoни, зг iднo зi  схемoю М. Гpyшeвськo.
гo та йoгo теopiею викЛючHoстi yкpaiнськoгo нaрoдy, з iгнo-
pyBaли мoскoвсЬкy теopiю пpo спiльнiсть пoхoдженHя,
еднiсть i бpатepське стаpшинствo poсiйськoгo }|аpo.п.y нaд
yкpaiнським i  бiлopyськиМ, нaд iх мoвами i  кyльтypами.

У <Hapисi iстopiТ yкpаiнськoТ лiтеpaтypи>, зoкpеIt{а,
3а3начаЛoсЯ, Щo <киТвськa дoба пoзначилaся, пo-пеpшIе'
шIиpoкиIt{ засвoсHняt\,t BажлиBиx х<aнpiв сyuаснoi вiзантiй.
ськoi i пoчaсти бoлгаpськoi лiтеpaтypи. .Ц.алi в цeй чaс
yтBopЮ€тЬся сBoя opигiнальна лiтеpатypa, яKa набyвас
знaчнoгo po3Bиткy l шBидкo пoзI{аЧа€тЬся тaкI,lми Bисoкo.
хy.п.ox<нiми тBopами, як <Cлoвo> l\{иTpolloлита lлаpioнa,
пpoпoвiлi  Kиpила Typoвськoгo, oкpемi oпoвiдaння <Пoвес-
ти BpеIltенныx Лeт> i, oсoбливo, <Cлoвo o пoлкy Игopeве>.
3агальне спpя[,tyBaння лiтepатypи киiвськoi дoби _ pе.
лiг iйнo-пoвЧaлЬнe, але i  пyблiцисiичнi тенденцi i ,  нaмa.
га}IHя пoв'язати ll l, lсаHе сЛoBo з злoбoденними пoдiями дo.
сить мiцнo в нiй виявленi.  Цi тeнденцi i  спpияли poзвиткy
нацioнальнoТ свiдoмoстi в пpоueсi yтвopення на Cxoдi
слoB'янсЬкoгo свiтy молодoi PyськoТ .Ц.еplкави> z. Ciаме
тaке тpактyвaння кyлЬтypи й лiтеpaтypи KиТвськoi Рyсi,
тoбтo як дyxoB}lo.нaцioнальне джеpеЛo, нaд.бання yкpаТн-
сЬкoгo I{apoдy гoстрo oсyд)кyBали t\,loскoBськo.бiльfuo-
виЦькi iдеoлoги.

. I(oмyнiстинна паpтiя Укpаiни в pезoлюlдiях i pitшенIrях з'iздiв, кoнфе-
pенuiй i пленyмiв t lK.-- K. '  |977,-Т. 2.- с. 162-163.
Hаpис iстopii yкpаiнськoi лiтepатypи (3a peл. члeнa-кopеспoндeн-
та C. I Маслoва i € .  п. Kиpилюка - K. ' 1945.- с. 53.

Poсiйський центp tipoдoв)I(ував 3Boдl.lти укpаiнськy
кyЛЬтypy нa piвень пpoвiнuiйнoгo вiдгaлyх<ення poсiйськoii
i  асимiлювати пеpшy y дpyгiй. Цiй метi бyв пiдпopядкoва
ний нoвий yкpаiнський пpaвoпис, якll,il зaпpoBад)I(eнo нa
тepитopii УPсР з l гpyлня 1946 p' У пepел.мoвi дo цьoго
пpаBoписy зaзначенo: <У тиx luoмeнтaх, якi за ix пpиpo.
Дoю €  спiльнi з iншими мoвами (poздiлoвi знаки, пpаBoпис
Bелtlкt{х i  малиx лiтеp, tIаписання paзoм i  oкpeмo), 3aбе3.
пеЧити еднiсть 3 пpавoпI,Iсами бpатнiх наpoдiв Pадянськo.
гo Coюзy, oсoбливo - poсiйсЬкогo, - opiснтyючисЬ tIа oс.
таннiй пpoеKт .[I.еpxtавнoi кoмiсi i> , (сoюзнoi._ B. JI.) '
oтх<е, Укpаiнський пpaвoпис l945-l946 pp. запoчаткy-
Bав ще oлнy.-нoвiтню тpадицi,ю - вiднyдення вiд пoпе-
pедньoi iстopi i  yкpаiнськoi opфoгpафiТ. Пoлiтика pyсифi-
кaui i  пpизвeЛа дo тoгo' Щo пo вiйнi в Укpaiнi бyлo лише
65 % шкiл з yкpаiнськoЮ мoвoю Bикладaння. У 1928 p.
такиx шrкiл булo 85 %.

Biдгoмiн <знaменнoi> пpolt,toBи A. Ждaнoвa, якa булa
спpяIl 'oBaнa на пepебyлoBy кyлЬтyp наpoлiв CPCP y бiк
пoсилeння y них poсiйсЬкoгo дyхy тa цiЛкoBитoгo пiлпopяд.
кyBання Тх паpтiйнoп{y апapaтoвi, в УкpаТнi виявився v
пOстaнoваx цK KП(б)У <Пpo пеpекpyчеI{ня i  xибtl  в <Ha.
pисi iстopi i  yкpaТнськoi лiтеpатypи>, <Пpo х<ypнaли <Пе-
Pець> i <Biтчизнаo, uПpo pепеpTyap хy.u.o>кньoТ самoдiяль-
нoстi кyльтypнo-oсвiтнiх yстанoв>, uПpo pепepтyap дpа-
матprЧHих i  oпеpних театpiв yРсP i  захoд.и дo йoгo пoлiп-
шеtIня>.

3a паpтiйнoю вказiвкoю бyла пiдгoтoвлена й oпyблiкo-
вана l7 сеpпня 1946 p. в газетi <Рaдянськa УкpаТна> стат-
тя М. Беpеlкнoгo <Пpo >кypнaл <Укpаiна>. Гoлoвнoгo.pе-
.ц.актopа Часoписy Ю. Янoвськoгo звiльнили з poбoти, пpи-
3начиBши на це мiсце за сyмiсництBoгt, l  засTyп}Iикa нaчaлЬ-
ника Упpавлiння пpoпаганди цK KП(б)y ,ц.. Koпицю.
Poзгopнyлaся кpитикa х<ypналiв <Pадянський Львiв>,
<,Ц'нiпpo>, <Бapвiнoк>, <ПepeЦь>,

У |947 P.для слyжбoвoгo кopистyвaHня бyлo BидаI{o
<3ведений aлфaвiтний списoк кl{и)t(oк, щo ввiйшли .ц.o нa.
казiв Гoлoвлiтy Укpаiнськoi PCP на вилyЧeння та спt,I.
сання в гиaкyЛатypy з бiблioтeк гpoмaдсЬкoгo кopистyBa}r.
ня за пеpioД.з. l937 дo l  Липня |947 p. вклюr{яo>. Hа пеprшiй
стopiнui Цiс i  книrи, яка l lаpаxoByвaлa l57 стopiнoк (на
кoх<нiй стopiнцi 20-23 нaзви книг) oпyблiкoванo <Hаказ
}lачалЬ}|ика Гoлoвнoгo yпpавлiння B спpавах лiтеpaтypи та

l  Укpаiнський пpавoпI{с.- K., l946.- с. 3.
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Bидавt{ицтв пpи Радi Мiнiстpiв Укpaiнськoi PсP> Biд
l5 вepесня |947 p. NЬ 26' пapaгpaф V якoгo зaстеpiгав:
<oсoби, Щo загyблять ,д.аний зведений списoк' пiдляга-
ютЬ пpитяг}IеtIllю лo сy.u.oвoi вiдТloвiдaльнoстi>. 3 бiблioтек
виЛyчили 3600 кних<oк, aвтopи hких бyли нaзвaнi yкpаiн.
сЬкимl{ бyp>кyaзними нaцioналiстами' вopoгаl{и нapoдy.

У peзoлюui i  хvI з ' iздy Kп(б)У вiд 28 сiчня 1949 p.
пiдкpеслюваЛoсЬ, щo (окpeмi письменники, хyдo)|(tlики,
кolt,tпoзитopи та iнtшi пpаЦiвники кyЛЬтypи в свoiй твopнoстi
вiдхoдили вiд метo,п.y сoцiaлiстичнoгo pеалiзмy, не.вiд.oбpа-
жaли в свoix тBo.pах.вeлиЧезtlих пeрeтBopеllь, чo вiлбy.
лися B нашiй кpаiнi ,  iнкoли oпI,tнялI. lся в пoлoнi aнтинa.
poднoгo фopмалiстичнoгo напpяlt,ly в лiтеpатypi i мистеЦтвi,
стBopювaли безiдейнi, пopoннi тBopи. У твopнoстi деяких
пpaЦiвникiв нayки, лiтepатypи та ll{истецтва Hе зх<итi д.o
кiнЦя пеpеrкитки yкpаiнськoгo бypх<yазнoгo наЦioналiзмy,
бeзpiлнoгo кoсмoпoлiтизмy тa ни3ЬкoпoKлotlстBa пеpед
гнилoю кyльтypoю бypx<yaзнoгo 3аxoдy. Пpинина циx пo-
Ivlилoк пoляга€ y забyттi oкpеtltими тBopчиtl{и пpaЦiвни.
кaми ленiнсЬкoгo пp,{t|ципy паpтiйнoстi tlаyки, лiтеpатy.
pи й мистецтBa' в недoстатнЬoмy oвoлoдiннi ними tt{аpк.
сl lстсЬкo-Ленiнськoю теopi €ю) '

3aсy.п.ивши <ни3ЬкoпoклollстBo пepeд гниЛoю кyлЬтy.
poю бypх<yазt{oгo 3аxoлy>, бiльtшoвицькi iдеoлoги запpo.
пoнyBaли наpoдoвi <пpивабливiшy> альтеpнaтиBy - oспi.
вyBаHlIя poсiйськoi кyлЬтypи тa наyкoвих дoсяг}lенЬ. uДля
кo)кHoгo заxiднoгo Bинахoдy pa.Цянськi пpoпага}Iдисти 3I{a-
хoдили poсiянинa, який poзвинyB цю iдeю pанiшe, для
кo}(ttoгo виД.aт}Ioгo захiднoгo aвтopa бyв кpaший зa ньo.
гo poсiйський aвтop, a IЦIя кoх(нoгo слaвeтнoгo деp)I(ав.
нoгo ,цiяча 3ахoдy знах'oдився poёiйський iз ще пoхваль.
нiшими дoсягt|енHя g|1> ..

oсoбливo стаpалися yславлЮBaти <стapшoгo бpaта>
yкpаiнськi пiдлабyзники. Пoдякyвавши Cталiнoвi 3a <неo-
цiненнy дoпot\{oгy>, якy вiн пoдаB yкpаiнськoмy нapoлoвi
<в бopoтьбi за встанoвлеHня Радянськoi Bлади в пepioл
гpoмадянсЬкoi вiйнщ opганiзyвавlши poзгpoм iнтеpвeнтiв,
бiлoгваpлiйцiв i  нацioналiстичниx бaнд, за стBopeння Ук-
pаiнськoi Paдянськоi деp)I(аBи, в бopoтьбi пpoти всix вopo-
гiв нашoi Батькiвщини, oсoбливo y poзгpoмi iнoземниx за.
гаpбникiв та Тx пpeзpеннoi aгеIrтypи _ yкpaiнських бyp.

l(oмyнiстинна паpтiя Укpaiни в pезoлюцiях
peнuiй i пленyмiв цK.- K.' |977.-Т. 2.-
СgбтeльнuЙ o. УкpaТна: iстopiя-- С. 428.

pirпeннях з' iздiв, кoнфе.
25t.
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)кyазних нацioналiст iв>, Paдa Мiнiстpiв УРсP i  цK
КП(б)У закiнчили пpивiтання <тoваpишевi И. B. Сталi-
нy> з l{агoди йoгo 70-piння слoBами: <3aвдякй Bам, пiд
всепеpеMагаloчиI\,t  пpапoporvr паpтiТ Ленiна - Cталiна
змiцнiла i  poзквiтлa Укpaiнська сoцiалiстична нaцiя в
лpyх<нiй с iм' i  вс iх наpoл, iв наtцoi багатoнацioнальнoi Pа-
дянськoi деp)|(ави на чoлi з великип,t i  славним poсiйським
наpoдoМ>..

У тoмy )I( таки l949 p. 3 'явиBся l l{е oдин дoкyMeнт. Пpав.
да, в iн не бyв oпyблiкoваний. Пoнад 40 poкiв збеpiгався за
сiмoма зaN!каN,tи. Цiннiсть йoгo пoляга €  B тoMy' Щo вiн poз-
кpиBа €  oд.ин iз цинiЧHиx, х(opстoких спoсобiв, 3аBдяки
якoDty <<poзцвiтала> Укpаiна <в лpylкнiй с iм' i  вс iх наpoл. iв
нашoi багатoнацioнальнoТ Paдянськoi деPх(aBи на чoлi з
BеЛикиM iслaвним poсiйським нapoдoМ>. Цей вpа)l(а-
юний .Цoкумеl{т запpoпol{yвав газетi  <Лiтepaтypна Укpаi-
на> кaндидат iстopинних }|аyк Ю. l .  Шапoвал.

<Coвepulеннo Секpeтнo
Cекpетаpю ltентpaльнoеo Ko,j||uTета KП (б) Укpauньt

TОваpuщg H. C. Xpgщевg
IIoKЛАДHАЯ 3АrI14СKA

o фaктaх еpцбoеo нapgшeнuя coветскoЙ таKo'|l|oсTu в
dеятельнocTlt т. н. cneцepgnn МГБ.

Мuнucтеpcтвoм Гoсбelonаснocтu Укpаuнскoй CСP u
eеo Уnpавлёнuямu в ?аnаdньtх oбластях Укpаuньt, в цe-
лях вьlявле'нuя вpаэlсеcкozo, gKpauнcKО-tlацuoнaлuсTuчес-
кoеo nodnoлья, ulupoKo npuI||еHяюTcя T. н. сnецёpуnnы,
dеЙствgtoщue nod вudoм банduтoв <УПА>.

Этoт вecьма oстpыti метod onеpаiuвнoti pабoтot, еcлu
бьt oн npu.l|енялcя gl||tto, no-'tасToящеI|у l<oнcnupа.Tuвt|o u
ч е к u с T c'с u no d е oт o в л е H 17 bl,t|,' lt люd b,л| u, 17е с o,jx t|е Ht|o, c no c o б -
сTвoвал бьt cкopейше'|g вblKopчевbtва'duю ocта,ткoв бан-
Оuтcкoеo nodnoлья.

Оdнaкo, KаK noKатbtваюT фактot, еpцбo-npoвoKацuot|.
|Iая u нe gJuнaя pабoта pяda сnецepgnn u donцскaeмьte uх
gчacTнuKaм|u t|аcuлuя наО меcтньtв| 

'1аcелeнuеl|, 
l|е ToлbKo

нe oблeeцают бopьбу c банduтuз,||o'м, нo наoбopoт, aслoltс.
r.яюT ее, nodpьtвают aвTopuTеT coвeтcкoti ЗаKol7l7oсTu u
бе с c no p нo Haнo с яT в pеd d e лg co цuaл ucт uце с Koeo c T po uT е л b -
cTва a Заnadных oблаcтяx Укpаuньt.

l  Пpивiтання тoвapишевi Й. B. Сталiнy вiл Pали Мiнiстpiв УкpаТн-
ськoТ PCP i цK KП (б) Укpаiни// Бiльrшoвик УкpаТни.- I950.-
N9 2.__ с 6-7.



ееo ooчepеЙ Палaлаpuцк A. Г. u Палаllаpagк 3. |',!!uu-,!|яя ttх в тoi, чтo, якoбы, oнu <выОaвалu opеанaЛ МГБ gк.
pauнctсuх люdeЙ>'. 

<Kpьlлатьlй> u aцаcT'du'сu еeo еpannы nodвepеалu nыт-
кал iалaлapцa'с i' Г. u Палaмapнgк 3. Г., nodвeшuвалu,
sлuвсIлu ut в l|oc вodg, u, Tя'tс|сo uэ6uвoя, тacToвuлu
Палaлаpugк 3. Г. u Пaлaпopнgк A. Г. dать noKата'|uя,
чTo oнu c oprанaЛu MГБ cвязаны 

'|е 
бьlлu, а нaoбopoт,

бьlлu cвязaны c gцаcT,|uKаJ'|u aкpаuнcкoeo нaцuolIалuсTu-
чecкoеo nodnoлья,

Учаcтнuкu cneцбoевкu npedgnpeduлu цлeнoв cе'tьu
Палаt,lаpнgKа o TojI, цTo eслu oнu noсмeюT laявuTb opeа-
наll сoв.eтiкoti влаcтu o nocещeнuu uх doма банОuтаt'lu, тo
нad нu,tlu бgdeт gчuненa poсnpaвa.

B peзgльтаTe вмeшаTeлbcTвa Boeннoti Пpoкgp!тgpы
npoвoiaцuoнныЙ хapактep oбвuненuя ПалалapчaK 3' Г. u
Палaлtаpagк А. Г. бotл цсTaнoвлeн u noсTot|oвлeнuеt||
УMГБ o,т 24 ceнтябpя 1948 е. Оелo no oбвuненuю g'саgанtьblх
лuц былo npеKpaщeнo.'2..B 

нoць нa 22 uюля 1948 е. cneцrpgnnoii МГБ uз
c. Пodвьtсoцкoe, Koзuнcaolo p-нa, Poвeнcкoii o6лаcтu бьlл
gвedeн в лec l4еcTньtii эrcuтель KoтлoвcкuЙ^Фedop Лeoнтьe.
suц' rcoTopoeo цчаcTнu,сu cnецеpannы noОвеpeoлu nblTкaм,
oбвuняя eеo в ToJ||, чTo a нееo в Оoмe чаcTo ocTaнавлuва-

влаcTu.
B pезцльтаTе uсTята'|uй KoтлoвcrcuЙ нахoOuлcя ttа u3-

лeцeнuu Ь бoльнuце c 27 uюля no 27 aвеacTa 1948 e.
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Пo зaключeнцю бoльнuцьt KoтлoвсKor|g Ф. Л. бotлu
нaнеcены Tяэrселble Tелecнblе noвpeжdeнuя, c явленuя-l1u
сoTpяce'tuя l|oЗеа u ot|еpTвленueм Ляе|сuх тканеЙ тeла.

3. B нoчь нa 22 uюля 1948 e., тoЙ эrce сnецepgnnoй,
бolл gвеdен в леc IсuTeль c. Pudrcuв, Мuхальцgк C. B.-
uнвалud oтeчеcтвeннoti вoЙньt.

B леcц Мuхaльaцк был nodвepенgт donpoсa, вo вpеJ'|я
KoTopoеo eеo cвятьLвалu, nodвешuвалu u тяэrcкo uз6u-
валu, doбuваяcb TaKu.|4 naTе.|| noкaэaнuЙ o cвяlu c банdu-
Tа'|u.

П podepжав Muхaльagка a Tечеttuе 2 сцтoк в лeca, aцаcT-
нuкu cnецеpgnnы eеo oTngcTuлu' npuцeЛ' в pфaльTаTе u3-
бueнuЙ ot{ в Tецеt|uе 7 dнеЙ нахoduлcя на сTaцuoнаp|to'|
uzлечеtluu в бoльнuцe.'.

Из npuвеdeн,ньtх вb.l.L|e npu.|uеpoв вudнo, чтo ileйcтвuя
T. н. cnецеpgnnы МГБ нocяT яp'сo выpax!сeнныii 6aнduтcкuЙ,
анTuсoвeTскuй хapaкTep, u, pатaЛeeTся, нe 'aoецт быть
onpавd аньt t7uKаKIJ.|||ll one p аT uвнb|мu сooб p аcrcе нu,fl Jfl u.

Нe pасnoлaеая doстатoчнb|J|4u ЛaTepuалa'|u, T. н. cnец-
еpgnnы MГБ deЙcтвgюT ocлengю' в pшaлbTaTe цееo жepT-
вoЙ uх npouтвoлa чаcTo явля|oTcя лuца, не npuчаcTныe K
g Kp аuнс lсo - б ан0 uт c кo м g на ц uo t1ал ttc T uч e c Ko мg no d no л ь ю.

Hаpяdц c эTu.r'| cлedgет gltатаTь, цio этoт .цeтod pа,бoтьl
opеанoв МГБ xopoшo uтвecTеt| ОУHoвcкo.ug noОnoлью, кo-
Topoе o нeм npеdgnpеэrcdaлo u npedцnpеcrdaет cвouх gчacT-
t|l|Koв. B цacтнoстu, oб этoм свudетeльcTвgюT факт oбна-
paжeнuя g gбuтoеo банduтa <ГoнTь:t> noлнoeo oTчеTa o npo-
вotсацuoн'|btх dеЙcтвuях cnецеpgnnы MГБ в oTнoureнuu
еp-на Koтлoвcкoeo.

Hе являются TаK 9lсе cеlсpеToл nodoбньlе <onepaTuв||ые
кo'uбuнoцuu> u dля Tех лuц, наd кoтopьtr|u gчасTнu'сu сneц-
epgnn чuнuлu нacuлuя, нanpuмеp:

B авeg-cтe I948 еoda Boеннoll Пpoкgpатgpoii 6ылo npe-
кpaщeнo deлo opеcтoванных Львoocкuм oблocтньrм Уnpав-
ленueil МГБ Cтoцrcoeo Cтеnана Петpoвuна u ll.uuтpgк Ека.
Tеpuнbt Гpuеopьeвны.

Указанные лuца в сентябpe I947 еoda былu нeэакoннo
аpеcToваl|bl u noc,сoлb'сg нu,сакuх ЛaTepuалoв oб uх антuco-
вeтcкoii dеятeльнocтu нe былo, oнu былu nponaщeны чepет
cnецбoeвrcg МГБ, еОe в pфgльTaTe npuileнeнuя t7е3a'сoн-



нuцe u в сTaцuo||аw oнaTpеt{нeii TюpьJrы УIуIГБ no noвo-
dg eлgбoкuх u oбtuupt|ь'х я3в, odpoзoвaвшuхcя в pфaлb-
тате фuзuнec'сoeo вoзdе{tcтвuя на 

'.яеtсuе 
TKaнu Teлa.

B npoцеcce слeОcтвuя выяcнuлocь, нтo Cтoцкo'ug cTалo
ulвеcT'|o, чTo ееo uзбuвалu не банduты, а лuца, u'4eющuе
oT|.otllенue к opeaналt MГБ.

B cвязu c oTсaTcTвueЛ ЛаTеpuaлoв dля nepеdанuя cgdg,
СтoцкuЙ u /ll'luтpgrc, noчTu сnacTя еod nocлe uх apecTа,
uэ-nod сTpaжu былu ocвoбoжОeньl.

B аnpелe 1948 eodа Львoвcrcuм oблgnpaвлeнuел МГБ
былa oсвoбocrcdeна uз-nod сTpаctсu ?oцеpкoвнaя Mаpuя'
pocrcd. 1927 еoОa, аpecToваtltlая 3абoлoTецtсuм| Po IvIГБ
Львoвcrcoй o6лacтu'

B npoцеccе pаccлеdoванuя Оелa былo gстaнoвлeнo, чTo
1aцepкoвная была nponaщeнa aepeз cneцбoевKg, ede, бg-
dguu uзбuтoii u nod gеpoзot7 noвeulеt|uя, вынglсОeна была
oeoвopuTь ceбя, чтo cocTollT в <ОУH> u являеTcя cTанuч.
нoii;

I0 oктябpя I948 еo0а 3doлбgнoвскuм pаt7oтdeлo.н МГБ,
Poвенcкoli oблacтu, 6ыл apeстoвaн 3а nocoбнuчecтвo бан-
duтalt 

'tcuTелb 
хgTopa 3aеpeбля, 30oл69нoвcкoeo paiioна _

Ileмбuцкuti IIeтp Уcтuнoвuu.
Д,еltduцrcuЙ oбвuнялся в Toltс, чTo no заdанuю бoнlu-

тoв <ОУH> coбupaл dля нuх тepнo.
Pаccлedoва,'|uеlt gсTaнoвлeнo, чTo в сеt|Tябpe I948 еoda

K немa в doм явuлuсb вoopgxtсенныe бaнduты u тpeбoвaлu,
цтoбы oн cpedu лсuтeлell хaTopа coбpaл Оля нuх 30 цeнтнe-
poв хлeба. Бoяcь pеnpeccuu 3а tlевьLnoJ|'leнuе этuх тpe6o-
вaнuii, Ileлduцкurt odpaтuлcя rc не'сoTopыIt tсuTeляц
хgTopа c npocьбoii coбpать теp,|o, 

'|o 
o эTo'| eмg еpаэrcОанe

oT'са3алu,
Cngcтя нecкoлb'сo ОнеЙ к lleлбuцкoмg внoвb яв|lлocb

нecKoJ.blсo чeлoвек вoopggceнных u daв eЛg вpeЛeнu oduн
чac, npu'саI,алu coбpать g жuTeлeЙ хgтopа тepнo u docтa.
вuTb в grco?aннoe ilecTo.

Бoяcь н,eulвеcT||ых' ll'eн6uцкuЙ эanpяе cвoю лoшaОь,
noepaтuл tIсI noвoтKa 3 мeшка лuчtlo eмg npuнadлeilсaщееo
?epна u noвe? ЭTo ?еp'do в glсogaннoe нeu?веcT||ы,|u лecTo.
Оdнакo, нeuтвеcTнblе, кaK orcаталocb, aчаcTнuou cnец.
еpgnnb. MГБ, docтавuлu lleлбuцlсoеo o pаЙoтdeл MГБ, ade
бьtл cocтaвлен акT o заdepcrcaнuu /lембuцrcoеo c noлuчныIt.

Пocлe аpecTа tlеllбuцкoеo, в Boeннgю ПpoкgpаTцpg
явuлaсь ero шceнa, KoTopaя cpеdu noceTuTeлеd вeла paз-
еoвopbt o Tol|, чтo nod вudoм банОuтoв deiicтвoвaлu co-
тpgdнuкu IvIГБ' таngеaвшue u cnpoвoцupoвавшue ee 

'ralrca.

Пodo6ныe фaкты uз deятeльI|ocTu cneцеpann Iу1ГБ, к
coxlcсIле'|uю, Оалeкo нe eОuнuчнbl u, tса'с noказываeт cлed-
cтbенная npаKTul(,а, еcлu в oтdeльньtх cлgцсIях сneцrpannail,
ngTеЛ нacuлuя u тangеuвaнuя вce ясe gdаeтcя noлaчuTb
<npu\t{IlTелbные noKaтaнuя> oт oтilельньtх лuц o cвятu uх с
6анduтcкuл nodnoльe'.н, тo doбpocoaecTнoе u npoвedeннoе
в cooTвеTcTвuu c тpебoва'|uяЛu lаrcoнa pаccлedoваtIuе, нe.
uэ6emнo вcкpываeT npoвorcацuot|нg'o npupodg этuх (npu-
тt|сITель'tых noкaзанuй>, а ocвoбoэrdенuе u3 Tюpilы apec-
Toваtt|tbtх no ЛaTepuалаr1 cnецеpgnn влeцеT за coбoЙ ducк-
pеduтацuto coвeтcrcoii тtl'сo'|нocTu, opеа'uoв МГБ u ooз-
JпocrcнoсTb ucnoльloванuя каlсОoеo TаKoеo слaчая вo вpа-
Iсecкuх' анTuсoвеTcкuх целях grcpаu'|cKul.|u нaцuol|алuc-
Tа'.u.

Bыcтgnaя в poлu банОuтoв <УПА>, gцаcT|ru'сll cnец-
бoевoк МГБ, занuI|сIюTcя анTucoвeTскoЙ nponаеанdot7 u
аеuтацueЙ.

oОнaкo, cеpbет'|ая onacнoсTb nodoбнoЙ Оeятельнocтu
?аKлючаеTcя не Toлb$o в эToI4.

Bыcтцnaя в poлu gсpauнcouх t|ацuot|аJ|ucToв, gчаcT-
нuкu cnецбoевoK uOgт dальtлe no лutluu uс'сacсTвeннoeo,
npoвoKaцuo н'|oеo c oзdанuя а,tIT uco веTc Koеo t|ацuo нaлucт u.
чecкoeo nodnoлья.

Kaк noкaзaлo pаccлedoванue, npoвedeннoе Уnpавле.
нuем oхpаны IvIГБ Koвeльcкoii эrc' d' no Оeлg HoеанeвcKoeo
Ф. И. udpцеuх, cnецepgnna Poвенcкoеo oблаcтнoeo Уnpaв-
леt|uя MГБ в cocToвe кCтenoвoeo>, <Bеpхoвoеo> l! dpgеuх,
deЙcтвgя npoвotсацuol|нbtJЙ ngTe'|, npoвoОuла cpedu еpacrc-
d aн Ko з uнc rcoеo p aiio нa, P o вe нc кo ii oб лa cт u а|IT uc o в еT с'сg ю
аeuтацuю, oб pа6 атьtвала e paэrcd ан в нa цuo ||алuc Tuче c rco'|
dgхе, coзdaлa u3 J||есTtto?o tиаceленuя анTucoвеTc'сцю ||а.
цuot|алuсTuцеcкaю еpanng в сocTaве 9 чeлoвeк, чepф Ko-
Topaю npoвoОuла cбop deнеэrных cpеdcтв u npodgкToв nu-
Tа'|uя, якoбьt dля нgэrcО <УПА>.

Hе eoвopя aже o To't, чTo nodoбная <dеяTелbнaсTb>,
KoTopaю Iсoе-KTo nыTaeTcя onpавdaть cooбpалсeнuяilu one.
pаTuвнoеo хapакTеpa, npяJao наnpaвлeнa npoTuв Лeponpu-
ятuй' napтuu u npавuTельcTва, npoвodut,lьtх в 1аnаdньtх
oблаcтях Укpauньt'_ KTo мтo'lcеT nopaчuTbcя 3а To, чTo
<oб-pабoтанныe> Tarculr npoвo'сацuoнныл nуTеЛ лuца 

'Iеgtidgт uз-nod rcoнTpoля opесIнoв МГБ u нe booepшaT Tеp.
popucTuчеcкuЙ аrcт, Оuвеpcuю uлu u||oе злodeянuе.

Bedь uмeют 
'tсе 

I|есTo фaктьt, кoеdа в pфцлbTаTе бecnеч-
t|ocTu u npuTanленuя бduтeльнocTu co cTopol|bl oтdeльньtх
paбoтнuкoв MГБ, Оаэrcе аеенTapa МГБ выхoduла uз-nod
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Koнтpoля opеаt|oв еocadаpсTвeннoй 1еponacнocTu u laнu-
J|tалаc ь аttT uco веT с кo ti dе ят е ль'|o c T ью.

H-anpu'мep. B нoць на I3 cентябpя 1943 еoda в с. Cтав-
rcu, Poвeнiкoea paЙoна, Poвeнcкoй oблacтu, gчасT,tulса,|u

Kак gётанoвлеt|o npedваpuтелbнbtl.| u cgdeбньtл cлеd-
cTвuе.м, opeaнulаTopaЛu dаннoЙ HацuoналucтuчеcкoЙ
epgnnbl u ut|uцuаТopаllu gбuйcTва zp-кu Kguuнeц Л' Ф. яв-
л'ялucb с-е-Kp-eTнbtе coтpgdнuкu Poвенcrcoeo Po NlГБ - Паp-
фенюrc H. -B. u Гpuцаti с. LI', кoTopblе в pетgльTаTe npе-
cTanlloеo deлячeствa u npuTgnлeнuя бduтелbнocTu co cTo-
poны flaч-Ka PО МГБ маiiopа Ееopoва rc gloлoвt|oti oтвет-
сTвeннocTu npuвлeчены нe былu.

Пoлцauв Оaнньtе o npuчаcT'|ocтu IIаpфeruoка u Гpuцаti к
нaцuot|алucтuчeскoti opеа||u3ацuu, pсI3opgltcенuю бotiца
ч!эуnnы cailooхpаt{bt u gбuticтвg еp-'сu Kgauнeц Л. Ф., 

'tttч.tс|9_ЦГБ маtiop Eеopoв вы3ва,л Паpфенюка u Гpuцaй в PО
IvIГБ u, gcTанoвuв в бeсede с нuЛIl,-чTo oldu являюTcя op-

Этu еpабeжu, KаK u dpgeue наpglttеt|uя coвeтcкoЙ за-
кo ннo c T u., o np а вd ыв aюT с я T аK ctс е o nе p аT u в нbt.t| u c ooб p аэtс е -
t|uя.N|It u t|е Toлb'сo pяdoвылu pа,6oтнuка.оtu IvIГБ, нo u са-
мuм MuнucTpo'| Toв. Cавчeнкo, rcoтopьtй в беcedе co мнoЙ
3аявuл:

<Hельзя 6oeвкu nocbtлаTb в лес с Kotlcеpваl||u. Их cpа-
3g эrcе pаculuфpgют>.

Taкuм o6pаэoл, epабecru ЛеcTнoеo насeленuя cneцбoe-
вu'саI|u pассЛaTpuва|oTся, как неuзбеgс'|oе 3л:o u noлuTllчеc-
кue nocлedствuя nodoбньtх эlссцeсcoв явню неdooцеl{usaюTся.

Hаcuлuя u еpабеэrcu, dалсe cамьtй факт noявлeнuя в на-
ceлeннo.fu' ngнкTe cnецбoевoк, deЙcтвgющuх nod вuОoл бан-

dы, как u любoe бaнОuтcкce npoявленuе, deЙcтвgет нa эrcu-
тeлeii gcтpаlьtающе u 

'tеco'4l7е'|||o '|е|IIаеT 
Оелц coцuaлu-

cTuчеc'сoeo cTpouTeлbcTва в 3аnаОнotх oблаcтях усCP'
coзdoют g нeкoтopoй чaсTu населeнuя лoЭtс||oе ,|t|еltuе o ToI1'
чтo 1aнduтcкoе nodnoльe eщe cuлbt|o, чTo ееo слedgет
бoятьcя u T. n.

ОУHoвcкuе банduтьt Tеppopuтupgют еpаэtсdан, ?tселa-
ющuх вcTanuTb в Koлхolbt, нo еcлu в ceле noявляeTcя l|е
ОУHoвcrcdя бaнdа, а deЙcтвgющая nod вudoл бaнdы.cnец-
бoевкa, oT ЭToеo noлoэlсенue нe j4eняeTcя. B этoл oTt7oltlенI.lu
хapаКTеpен слedgющuЙ cлцaаЙ:

28 ceнтябpя I948 еodа в Kaлleнeц-Пodoльcкuй еopoT-
dел IlIГБ lсoлхoтнuou c. ?авaлbе no телeфoнц cooбщuлu,
чTo в ceлe noявuлаcь вoopailсeнная банdа, в cocTаве I2 чe-
лoвеK, tсoTopая nodoulла 

'с 
KoonepаTuвa u Koлхoт'|oJug aм-

баpg, npoвepuла lа'|lсu, а 3tlTе11 npocлеdoвалa в наnpав-
ленuu c' Cлoбodкa- Puхтецкая'

Фактuчecкu этo бьtла не ОУHoвcкая банda, а cnецбoeв-
rcа TеpнonoлbcKoeo Областнoеo Уnpавлeнuя MГБ. Xаpак-
Tepнo, цTo эTg cnецбoeвкg npuнялu за бaнdg нe Toлblсo 

'<oл.хoтнuKu, t|o tt pабoтнuкu Kaменeц-Пodoльcкoеo еopoT-
Оела MГБ, oткgdа dля лuквudацuu <банdьt,> на еpaтo-
вoЙ авToЛauluне былa наnpавлеttа epgnnа coтpуdнuкoв
u oфuцepoв Kаленeц-ПoОoльcкoеo вoе|1нoеo gчuлu-
ща МB,Ц.

Этa <onepацuя> таlсottцuJlacb тeм, чтo в pфaлbTаTе ава-
puu авToл|аtauнbt, былu цбuты oфuцеpы - cт. лeЙтeнаI|T
Xapнeнкo И. П. u лeЙтенaнт ftupnаaев B. |vI.' а 16 oфuцe-
poв u tлoфеp - coлdат Koнdpацкuй noлц,luлu Tелес|tbIе
noвpeжdенuя.

Пpuмepы uз deятельнocTu cnецеpann, noвлeKшuе npe.
сTanныe pфaльTаTb., JЙoxrнo бьlлo бьt npo0oлэrcатo, ,|o lIаTе-
puaлы,'сoTopb|t|u pаcnoлсIeает Boeнная Пpoкgpaтgpa, кo-
нeцнo, t|е ucчepnblваюT всeх cлaчаeв нopgltlенuя coветcкoЙ
тaKoнlаocTu, dongcкaемьLх сnецepannаilu. Фактil' o rcoTo.
pых я Оoклadьlваю Bал, былu аскpыTы в npoцeссе-poc.
слedoванuя lсo'|KpеTl|blх cлedcтвенных deл, odнorco, нe каэlс-
dьtЙ cлgнаЙ нapцutенuя сoветcкoЙ laвoннocTu нахoduт
cвoe oTpacrcенue в cлеdcтвенных deлах u pаccлеdgeтcя' Мнe
lсаэlсеTcя, чтo 6oльшu,|cTвo фактoв uмtеl|tlo нe pаcслеdg-
юTся.

Бoльше Toеo' ecлu Boeнная Пpoкgpатgpа u cTавuT nе-
pеО MГБ УCCP вonpocbl o наrcатaнuu npеcTanнuKoв, еpg.
бo nonupающuх coвеTcкue таKoнbI' To сo cTopoны fuIГБ
УссP эTo не нахoduт doлcюнoеo u быcтpoeo pеaеuposа'|uя:
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вьl,uс'сuвaюTcя нe cToльKo doкаэатeльcTва npecTanнoЙ de-
яTелbнocTu лuц, еpgбo наpauJuвIauх lа'сott, clсoлbKo pа3-
лuч,IbIе noвodьl dля тoеo, чтoбьt <onpoвеpеl|gть> фактБt,
cooб-щeнньle Boеннot7 ПpoкgpатgpoЙ u laвoлoкuTuTb pаc-
слedoвaнuе.

Hаnpuiеp, o фактaх еpцбеЙшeеo нapgшe'{uя та'сotttuo-
cтu cneцбoeвuKаt'tu У|vIГБ PoвeнcкoЙ oблаcтu Boенная
Пpoкgpатgpа сoo6щuла в MГБ УссP eщe в началe oктяб-
pя 1948 еodа, нo TеIt' tlе ,teнеe, npесTanнuкu бьуlu apеcTo-
вaньI Toлbrco в февpaле c. &, npuчеЛ, do apеcта uх нaцсIлb-
нuк Уnpaвленuя ]УIГБ no Poвeнcкoti oблаcтu тсв. Шевчeн-
Ko nblTалcя <onpoвеpеt|gть> факты, вclсpblTые BoeннoЙ П po-
кgpатgpot7, u gбеduть Ceкpетаpя Po'вeнcкoеo oбкoла
KП(б)У тoв. Бeeма, чTo эTll факты, якo6ьt, pасcлedoвалucь
u 

'|е 
наI|lлu nodтвеplcdeнuя.

opеаньt МГБ, nod pgкoвodcтвo]н nаpTuu, npoвodят oе.
porrнgю pабoтg no вьlltopчевывaнuю oсTаTlсoв gKpauнclсo-
t|ацuoнaлucTuчecrcoеo, бaнduтcкoеo nodnoлья, в бopьбе c
lсoTopbll| хopoulu вce cpedcтва u нaflс'|bt хuTpocTb u uтвopoT-
лuвocTb.

I]o неclloTpя нa cлoxtснocTь oбcтанoвкu u Koваp||ocTь
вpаесI, нedonуcтuлbl наpgшeнaя napтut7нblх u coвеTcnuх
тaкoнoс], нedonцcтu.l,tьt |Iаpgшeнuя nocTaнoвлeнuя сHK
CCCP u ЦK KBII(6) oт 17 нoябpя 1933 eodа u nocTaнoв-
лeнuя ЦK KП(б)У oт 28 я||ваpя 1943 еodа на чTo Bьt'' Hu-
кuта Cеpeeевuч, нeodнoKpaTнo gкaтьLвaлu.

Пoэтot'tg, tсаtс 
'сo.t|'|gt|uст, 

dля 
'сoTopoеo 

nаpтutiньlе pе-
utеt1uя являютёя незыблeмыrЙ 3аKoнo1| эrсuтнll, я cч|lTаю
cвou.ц doлеo.ll o npuвedенных вbltae' фактaх doлocrcuть
Bаlс.

BoенньtЙ npoKgpop вoЙcк MB/I, УrcpаuнcKoеo oKpaеа
noлкoвt|urc ,oсTuцuu Koшаpcкuli> |.

Bикopистoвyючи y бopoтьбi Пpoти <oстaткoв yкpaинскЪ.

poз'яснюетЬся yчням веЛичезl{е пiклyвання Koмyнiстин.
дgL r'3цтii i Pадянськoгo ypяДy пpo сoЦiaлiстинfy пepе.
'  Лiт. Укpаiнa.- l992.- l  х<tlвт.

бyлoвy цих oбластeй, пpo пoлiпшeнHя )киття тpyдящиx.
Паpтiйнi i  кoмсoмoльськi opгaнiзацi i  не пpoва.п.ять неoб.
xiднoi poбoти сеpeд батькiв 3 питанЬ кo[,tyнiстичнoгo Bи.
xoBання .п.iтей, il,tалo 3aлyчаютЬся внителi, лiкapi .ц.o Читaн.
ня лeкцiй, пpoведе}Iня бесiд з бaтьками. B багатьoх шкo.
лаx дoсi нe ствopенi кoмсoмoлЬськi i  пioнеpськi opгaнiза.
цi i>.

Пленyм цК KП(б)У зoбoв'я3ав <пoс|1лу|T|1 лeкuiйнy
пpoпага}Iдy. сеpед. мoлoдi захiдних oбластей, зpoбити Тi
гoстpiшoю iдiйoв.oю в бopoтьбi пpoти oкp'еtl,tих пpoявiв бyp-
>кyазнoТ iдеoлогi i ,  пpoти залишкiв yкpаiнських бypх<yaз- "
них нацioналiстiв.

Пiдвищyвати пoчyття вiдпoвiдaльнoстi y кo)I(Hoгo стy.
дентa за oвoлoдiння знaнняlt,tи, вихoвyвати мaйбyтнiх спе.
цiалiстiв y дyсi безмежнoТ вiдданoстi Bеликим i.u.еям пap.
тi i  Лeнiна _ Cталiнa, pадя}lсЬкoгo патpioтизмy. Bести pi-
tIJyЧy бopoтьбy пpoти oкpеl[их пpoявiв апoлiтичнoстi'
безiдейнoстi i paбoлiпстBа пеpeд iнoземЩинoю, пpoтt{ yкpa-
Тнськoгo бyp>кyазнoго нaцioнaлiзмy i  кoсмoпoлiти3мy>,.

Як блюзнipствo спpиймаЮться нинi людьми iз з,п.opoвим
глyздoшr шiлopiннi ypoчистoстi з нагoди 300-piння <вo3з' €д-
}Iаt lня> Укpаiни з Poсiсю. У паpтiйниx <Tезаx>>, пpивiтаннi
цK KПPс та Pади Мiнiстpiв сPсP лo yкpаiнсЬкoгo }tа.
Poдy 3 пpивoдy <вoз3' €днання> лицемipнo гoвopилoся, щo
<oб'еднання двox вeликих слoв'янських наpoл. iв yМHo.
жилo iх сили y спiльнiй бopoтьбi пpoти зoвнiшнiх вopoгiв. . . ,
пpoти капiтaлiстичнoгo pабства>>. 3азнaчaлoся, щo <y цiй
бopoтьбi poзBиBалась i  мiцнiла t lеПopyшHа дрyжба poсiй-
сЬкoгo i  yкpaiнськoгo наpo.Цiв>. Тpьoхсoтлiтню асимiля.
цiю, pyсифiкaшiю, фiзинне BиниtценHя мiльйoнiв нaцio-
t lалЬнo свiдoмих yкpаiнцiв Мoсква тpактyвала як <змiц.
ненHя лpyжби двoх слoB'я}lсЬкиx наpoДiв>.

3мiцнивши сBoЮ Bладy пiсля yсyне}lня таK званoТ <ан.
типаpтiйнoi гpyпи>, Xpyшoв i  йoгo oтoчеtI}lя poзгopнyли
pyсифiкашiйний pyх. Лyнали зaклики l{е лиlUе <пoсилЮ.
вати бopoтьбy з бyp>кyазниrvt нацioналiзмotvl>, але й <пo.
глиблювати> iнтеpнаЦioналЬне вихoванl{я тpyдящих, <<poз.
кpиBати сyть теopi i  пpo збли>кeння i  злиття I{aцiй>. У пеpio.
д.иЧниx видаHtlях 3'явиBся pяд теopетI{кo-пpoпагaHдист.
сЬких статей, y яких аBтopи poзвiннyвали <нацioнaлiстич.
}l| пеpе)I(итки I\,tинyлoгo>' пlдкPеслЮвaли <зpoстаЮЧy poлЬ
poсiйськoi МoBи>, якa стаЛа <дpyгoю piднoю МoвoЮ>> для

I l (oмyнiстинна пapтiя Укpаiни в рeзoлюцiях i  p i tпеннях з 'Тздiв, кoн-
феpенrt iй i  пленyмiв цK.- K. '  |s77.--T'  2.- с 339' 346
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нepoсiяI{. Б. Гафypoв <дoвoдиB>, Iцo <на высших стадиях
кoмlvly}lистиЧескoгo обЩества Hеизбе)KHo исче3I{oвенltе
нaциotlальных pазличиit tl ' cлtlянне наций. Бyлyшее сли-
яние наций пpедпoлагaет oбpазoвaние единoгo я3ыкa для
всех наpoдoв)..

Hайшвидшими' <стaxанoвсЬкиlltи теIvtпаtr,tи> здiйсню-
вaлoся <3Лиття нацiй iDroв> B Укpаiнi .  У l958 p. в мiстаx
УкpаТни в yкpaiнсьKих шкoлaх наBЧaBся т iльки 2| % дi.
тей (в 1926 p._ 97 %). Hавiть в стoлиl l i  Kисвi  тoгo саt lаo-
гo l958 p. тiльки 22a00 yннiв бy"пo в yкpаiнськиx llJкoЛax
i 6l 000 - в poсiйськиx. B pядi вeликиx мiст (Хapкoвi' .Ц.o-
нецькУ, oдесi тa iн.) yкpаiнськi rшкoли oбpахoвyвалися
oдиницями, <....Cтан шкiльнoi освiти в мiстах Укpaiни на.
стiльки скандалЬний, щo вiдпoвiдна статистика даBнo вх(е
не пyблiкyетЬся, а ланi пpo кiлькiсть yкpаiнськиx тa неyк.
pаiнськиx шкiл ледве Чи не вi.ц.нoсяться дo найбiльurих
дep)I(аBниx тa € i l ,tниць'- пiдкpеслював l. Д.зюба.- Aле i
т i  шкoли, якi  нa3ивaються yкpaiнсЬкими, пo сyтi  н l{Ivtи не € .
.[I.oсить пoбyвати в бyль-якiй <yкpaiнськiй> шкoлi в Kис-
вi, напpиклад, щoб пepесвi.п.нитися B тoмy' щo IIoзa BикЛa.
да}lHяI\{ yсе внyтpiшtl €  ) l(иття ведетЬся в них poсiйськoю
Iиoвoю i навiть самi вчителi пo-yкpaiнсЬкotl,ly <сopoll itляTЬ.
мя> гoBopитt{, нe кaжyч}l Bже пpo yннiв. oтх<е, здебiльшo.
гo це - <пoкa3yхa> i непoтpiбнa теaтpалЬнiсть для шиф-
pн i  <для iнoземцiв>.

Aле найгipше те'  lJ{o. <yкpaiнськi> шкoли _ i  це вже
стoсy €тЬся t l t , t lсЬких'  l  с lлЬсЬких t l jк lл - зoBсl lv l  tIе Bltхo.

ByЮтЬ нацiонaльнy гiднiсть i нацioнальt{е пoчутTя, tIе дa-
ютЬ еЛеI\,rентаpнoгo yсвiдoмлeння свoсi нaцioнaльнoi пpи-
нaле>кнoстi тa 3B'я3аHих 3 цим oбoв'язкiв, нe зaбезпенy.
ють наймiнiмальнiшoгo знaння piднoi iстopi i  та piлнoi
кyЛЬтypи' Бo в бiльшoстi з }lих ПаI{y €. все тoй сaмий дyх
виЩoстl l (IrpедпoчтитeлЬнoсти> poсlисЬкol кyлЬтypИ Ta
дpyгopядtloстi yкpаiнськoi як <дoвеска> дo poсiйськoi.
Тo>к i t lе дoвoдитЬся диByBaтися з тoгo, Ulo Bl, lпyскl{t{ки
rшкiл Укpаiни в масi свoiй _ цiлкoвитi невiгласи Щoдo
yкpаiнськoi кyльтypи> 2.

У листoпадi l958 p. пpoгoЛolшeнo те3и цK KПPс i  Pади
Мiнiстpiв сPсP <Пpo змiцнення 3в'язкy шкoлl, l  з х(иттям
i пpo .п.aльший poзвитoK систeп.lи нapoлнoi oсвiти в кpаiнi>.

| Гaфgpoв 6. Успехи нациoнальнoй пoЛитtlки KI.ICС и некoтoрые вo.
пpoсЬl l l} lтеpl lациoнаЛЬнoгo вoспитания l / I(oммунист.- l958.-
N9 l l . -с.  17

2 Д,зюба 1. Iнтepнalцioналiзм чи pyсифiкauiя? - Cyнаснiсть.- I968.-
с. l95.

У l9.й статтi.цЬoгo кЛасичнoгo дoкyмeнта oбманy i  лице-
мlрсTBа Blд3}IачaЛoся :

<B pаdянcькiй шюлi зdiЙcненo нaвчання pidнoю мa-
вoю. Paтoм 3 Tlll| g uьKoлах coютнuх i автoнolннuх pес-
nцблirc cеpйoзнo вllвчаrTbся i poсiticька мoвa, я'са с JaoеaT-
нiлl зaсoбoм лtilснaцioналbнoro cniлкування, змiцнeння
dpцcrбu нapodiв CPCP i npuлgaення Iх do баеaтcтв poсiЙ-
сbKol KgлbTgpu.

Пpoте не l|oэlсl7а нe lвсlclс,аTu на Te, щo no лiнii вuвчeння
.l|oв ц ltltсoлaх coютltuх i автoнoltнuх peспgблiк icнgе ве-
лuKе nеpeванTа'tсення diтеii. СnpавОi, в нацioналbtлuх laКo-
лaх diтu вuвчаюTb Tpu I|oвu _ pidнц, pocitiськg i odнц э
Iнo3eJIнuх.

Cлid вuвчuTu nuTаtIHя npo Te, щoб наdатu npавo бать-
кaл вupiulgваTu, в u|Koлa 3 яlсoю .I|oвoю HавчанHя вidda-
тu cвolх 0iтеЙ. Tака nocтанoвкa nuTання - нadатu бaть-
кa.ц npавo вupitлgватu, яKg iloву в oбoв'яэкoвo,+lg nopяd-
Ka вuвчaTuме duтuна,- бgde найбiльut deмoкpа'тuннoю,
aсaнe бцdь-якe аd.шiнiстpgвсLн|+я в цiti ваcrcлuвiЙ cnpавi i
Оаcть эlloеg лiквidgват.u наdмipнe nеpeванTаэtсе|rня ul,Ko.
ляpiв вuвaення'| .ЛIoв> ' .

Ухвалений сесiею Bеpхoвнoi Pади CPСP 24 гpyлня
l958 p. 3акol{ пpo <3в'я3oK шKoли 3 r l( !rттям>' який пoзба-
вив yкpaiнсЬкy l l , toвy (в iнших сoЮзниx peспyблiкаx - ixнi
мoви) пpава бyти oбoв'язкoвoЮ в шкoлi,  д iстав пiдтвeр.п..
)t{еI{Hя в Укpaiнi  в закoнi <Пpo змiцнeння 3в'я3кy l l lкoли
з )киТтяlv l  l  пpo далЬшии po3BиToк системи наpoднol oсвl .
ти в Укpаiнськiй PCP> вiд |7 квiтня l959 p. B ньoмy зoкpе-
ма, пi .u.кpеслюBаЛoся:

<Стаття 9. Haвча,ння в uJKoлах Укpatнськot PCP
зdiЙcнюrтьcя pidнoto l|oвОю gннiв' B ulкoлц З яIсoю t|oвoю
l|ttвчаtt||я вiddаватu cвoiх diтeЙ вupitugють бaтькu' Buвчен-
ня odнiei З Jtoв наpodiв CPCP' якoю ttе npoваduтьcя вutс-
лаdання в daнiЙ tuкoлi, зdiЙcнюrтьcя за баcrання'tl батьrciв
i gннiв npu наявl|ocтi вidnoвidнuх кoнтuнеентiв.

lopgнuтu Pаdi Мiнiстpiв Укpаiнcькot PСP poзpoбuтu
зaхodu, якi б забезnечgвaлu вci неoбхidнi цl'сoвu dля вuв-
ченtIя i noлinшення якocтi вuклadання в tlь|сoлaх з gкpаiн-
сbKoю aбo iнtltoю toвoю навцaння poсiЙcькoi мoau, яlса с
мoеgтнilt засoбoлl мicrcнацioнaлbнoеo cniлкgвання, злiц-
неH||я dpgcrcбu нapodiв СPCP i npuлgaення tх do cкаpбiв
poсiЙськoi i cвiтoвol lсgльTapu, а Таtсo'tс gкpаtнcькoi .ltoвu в
utкoлах з pociЙськoю абo iнtuoю l|oвoю навчання всi.n|а

, п'u йй,i ' lа - 1958.- 16 листоп.
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gч'|я'|u,' бaтькu якux i cалi gннi oбpалu цю Jxoвg dля вuв-
цеr.ня> ' .

Пpoгoлoсившl,l великy poль i вах<ливiсть poсiйськoi
il{oBи y бy.Цiвниuтвi <свiтлoгo майбyтньoгo _ кoмyнiстнu.
нoгo сyспiлЬстBа>, дo3BoлиBши батькам виpiшyвати, якy
MoBy вивчaти дитннi (poсiйськy ни yкpаiнськy), в якy
lllкoЛy xoдити (yкpaiнськy ни poсiйськy)' цK KПPс i Plvl
сPсP стBopили всi пepeдyмoви на кopисть poсiйськoi
N,toви' пo сyтi yзaкoнили пoглибЛення pyсифiкаui i .

Hезвах<аючи нa oбypення gаЦioнaльнo свiдoмoi yкpaiн.
ськoi iнтeлiгенцi i ,  Koмпapтiя Укpaiни poзгopl{yЛa тoтaлЬ.
нy pyсифiкaцiю. Пoстанoва пленy}ty ЦK KoмпapтiТ Ук-
paiни <3aвдаt|ня пapтiйних opгaнiзaшiй Укpаiни пo пoси-
ле}l}lю I{aсoвo.пoлiтичнoi poбoти сеpед тpyдящих> вiд
22 тpaвня 1959 p. зoбoв'язyвала:

<Оcoблuвg gвaеa lвеptugTu на noсuле'|t|я вuхoвaння
тpgdящuх в dgci кoлeктuвiзlltg i npaцьoвuтocтi, gcвidoлl-
лeння свoеo вucoKoеo еpoll4аdянcькoеo oбoв'язкg, в dцci
dodepcrcання npuнцuniв лopалi paОянcькoeo cgcniльcтва' в
dgci dpgэrбu нapodiв, сoцiaлicтuaнoеo iнтеpнацioналiзмg i

,nатpioтuз.tlg, неnpuмupeннocтi Оo nepecrcuткiв нацioна-
лiзлg. B gмoвах polеop|tgToеo кoлgнicтuч'|oеo 6gdiвнuцтва,
кoлu эблuэreння i взaслtodonoмoeа coцiaлicтuчнuх нащiЙ i
наpodнocтeii нaбшpaюTь вu'|яT'сoвo ulupoooеo poz'|ахa, po-
бoта no iнтepнaцioналb'tol4a вuхoвсьнltю тpgdящuх, no вu-
хoваt|ню в нuх deзмercнol любoвi 0o вeлuкoеo pociЙcькoеo
нapodц i всiх наpodiв нашoi Бaтьrciвщuнu, noвut|на cToяTu
в 

.цeнipi 
цв.aeu вciх napтit7нuх opеанiзaцiЙ pecngблiкu> 2.

Koжний пapтiйний дoкy[,tент, який стoсyвaвся poз.
Bиткy мapксистсЬкo-лeнiнськoi iдеoлoгii, фopмyван}lя кo.
мyнiстиннoi свiд.oмoстi тpyляЩих, 3aкJIllкаB бopoтися пpo.
ти бypжyaзнoгo нацioналiзмy, BиxoByBaти тpyдящl{х y Д.y-
сi  сoцiaлiстичt|oгo iнтepнaЦioнaлiзмy. Haбopoм пoдiбниx
фpаз-лoгм пpиKpивалaся oснoвtlа мeта - стaндapти.
зацiя oсвiти' кyлЬтypи, )I(иття, pyсифiкaшiя.

<B деяких пapтiйниx opгaнiзaЦiях не нaд.a €тЬся нaЛe)к.
нoгo 3tIачеtlня Питaнняlt{ Bиxoвaння тpyдящиx y дyсi сoцiа.
лiстичнoгo iнтepнaцioналiзмy, неpyшимoТ, пoстiйнo мiЦ.
нiючoi лpyх<би наpoлiв, }lепpип{Irpeннoстi д.o пepе>киткiв
бyp>кyазнoгo нацioнaлiзмy, дo вiд.нoвлення i  штyннoгo

, Кyльтypнe бy.Цiвништвo в УкpаТнськiй PCP. Bах<ливi pirшення Ko-
^ мyнiстиuнoi паpтi i  i  Pадянськoгo Coюзy.- K. ' 196l.- T. 2.- с. 5l7.
, Kомyнiстинна паpтiя Укpаiни в pезoлюцiяx i pirпeннях з' iздiв, кoнфе-

pенuiй i пленyмiв цK.- K. ' |g77.-T. 2.- с. 539-54o'

256

цiй. Hеoбxiднo вeсти }lепpимиpеttнy бopoтьбy пpoти пpo-
явiв бyp>кyазнoгo нaцioналiзмy, тен.ц,енцiй дo iдeалiзацi i  i
3атyl l loByBання сoцiалЬtlих сyПеpечнoстей Минyлoгo, дo
Пеpекpyчyвaн}Iя спpавх<ньoi iстopi i  т iс i  абo iншoi нацi i
та i i  взасмoвiднoсин з iнruими наpoдaМи сРсP, пpoTи
oкpемих пpoявiв нацiональнoi замкненoстi i  виняткo-
BoсTl> . .

poсiйськoгo нapoдy i  всiх бpатнix нapoдiв Радянськoгo
Coюзу. Bся iдeoлoтiннa poбoта пoвиннa сПpияти далЬ.
шoмy змiцнеHHю дpyх(би наpo.Ц,iв, зблих<енню сoцiалiстич-
ниx нацiй. Hеoбхiднo вести неПpиI\, lиpеHI{y бopoтьбy пpoти
апoлiтичнoстi,  нацioналiзмy i  кoсмoпoлiтизмy, пpoЬи poз.
тлiннoi буpжyазнoi iдеoлoгi i ,  oсoбливo yкpаiнсьkoгo 6yp.
)кyа3нoгo нацioналiзмY...

Паpтiйним кoмiтетЬIu встaнoвити пoстiйний кoнтpoль
за дiяльнiстю BидаBницТB i  книгoтopгoBеЛЬHих opiанi.
за.цiй,.за iдейним i хy. loх<нiм piвнем лpyкoванoТ пpoлyк-
цl l . . .)  - .

3а oфiuiйнимIl даними в l960 P. Bидaнo 3aгалЬниIvr на.
кЛадoM: нayкoвоi лiтеpaтypи poсiйськoю Мoвoю 88,5 %,iншими IиoBaIuи наpoдiв сPсP - 9,6 o/o' вt'lpoбничoi та
iнстpyктивнoi вiдпoвiднo - 94 % i 5,g %, пiДрyчникiв
. Ky;lr,.t.ypttе бyДiвлиuтвo в Укpа_iнськiй РCР. Bажливi piшreння Koмy.

' 
l . l iсrи.Ittt l i  пapтi i  i  Pадянськoгo Coюзy'- K., l96l.- T' 2.- с. 55s, 56ti., l(t lмylt it.тиulta паpтiя Укpаiни в pезoлюцiяx i piureннях з' iздiв, кoн-
tpсpспlL iй i  t tленyмiв цK. K. '  |s77. T.2. с.  668-669.

17 2tt).2 257



дЛя пoЧаткoв}lх шкiл - 64'3 % i  27'3 /o, пiлpунникiв ,1ля
в}lщ}tх } lаBчaЛЬHих заклaдiв - 83'3 % i  8 '9 %' беле.
Tpl lсТl lк}t -  87,| % i  |2 %' дитячoТ лiтеpатypи - 87'6 %
i |2 %. Pешта - tиoваM}l не pаД.янсЬкиx наpо.Цiв|.

У Пеpед}IЬor\4y слoвi дo <УкpаТнськoгo пpаBoп}lсy
l960- l96l  pp.> пiдкpеслюваЛoсЬ, lцo (Biд Часy пoпеpед-
HЬoгo Bl lдaння <<Укpаi}|сЬкoгo пpавoп}Iсy)) y pялi пpавo.
ПlIсt l l Iх мoментiв, спiльниx лля yкpаiнськоi i  poсiйськoТ
},toв, Bl l I l l IкЛа пеBHа t|еy3гoд}кеHiсть, якy тепеp, пiс. l lя oпyб-
'r iкyвання <Пpaч^lt,r  pyсскoй opфoгpафиlI и пункTyац!I l t>,
Moжна }.сyt lyТt l> 

, .  oтх<е, ця } lастанoвa пoглlrблЮвaЛа N,tе-
тoдoлoгiчнi 3aсад}l ,  спpямoванi на дaЛЬшy pyснфiкашiю
укpаiнськoгo пpавoП}lсy.

ХХIl  з l iзд KПPс'  який пpийняB l{oвy пpoгpаMy KПPс,
схBaлl lв pезyлЬтaTl l  тoтaльнoТ pyсифiкaui i '  За iдеoлoгiч.
Ht lM ПoсTyлатorи'  poзpаxoваHиМ на oслiпленlIx кoмyнiст l tн-
HoЮ пponагандoю людей, пpo Tе, щo в CPCР <неl\4а €  н iякltх
га".tЬМ .1Ля poзвиткy HацloнaЛЬHl lх Moв>, Пp}lхoByваЛасЬ
спpаB)кня лiнiя KПPС, яка пoлягаЛa в тol l ty,  Щo <(poзB}lтoк>)
нацioна"rьнltх Moв <<Пoв}Iнен BесТи не дo Пoсl lЛеHня нацio.
l - lа ' . lЬн[ lх ttеpеГopoдoК, a дo збли>кення нaцiй>. Хpyшoв хвa.
.1lIBся зpoсTаЮчl l lv l  пpагl lеHl lяM <неpoсiйськltх наpo.п. iв .п.o
<-lвo" ' l t l .ц iння poсiйськoю }r{oBoЮ, якa стала фактиннo лpу.
гoю pi lнoю l l{oBoЮ л.ля наpo,п. iв сPсP'  засoбoм iх мiжнацio-
}tа"I lЬH}lх в iднoс}rн, пp}lЛyчеl. t l{я кoжнoi нацi i  i  наpo.п.нoстi
дo кyЛЬтypнl lх дoсягHень yсiх наpолiв сPсP i  дo свiтoвoi
цyrr l lyp}l .  Це веде дo 83а €MO3бaгaчення кyЛЬтyp нapoдiв
сPсP'  дo змiцнення ix iнтеpнацioнальнoi oснoi l i ,  дo фop.
МyвaHя майбyтньоi единoТ 3aгаЛЬнoЛЮдськoТ кyЛьТypl l
кoмyнiстиннoгo сyспiлЬстBa.

B нашiй. кpаiнi  йле пpoцес зближення нацiй'  пoсl lЛЮ.
сться ' iх сoцiалЬна oлнopiлнiсть. B хoдi poзгopl lyтoгo бyлiв.
н}IцТBа кoмyнiзмy бyде дoсягнyта цiлкoвl lта сДнiсть на-
uiй. TpапляЮтЬся, звичайнo, i  такi  ЛЮд}l,  якi  наpiкають
}|а Tе, щo стlIpаЮться нацioнальнi в iдмiннoстi .  Мrr iм вiд-
пoвiдасмo: кoмyнiсти нe бyлyть кoнсеpвyBати i  yвiннloва-
тtr нацioнальнi в iдмiннoстi .  Cлiд з yс iею бiльшoвt lцькoю
непpIlMl lpеннiстю вlIкopiнювати навiть найменшi Пpoявl l
на t l ioна" ' t iст l lчHlIх пеpежltткiв> J.

3 бi"aьr l t . lв l lцЬк}lM пафoсoм Хpyшoв вiдзначaв' щo най.

\tlв.: .\авudенкo B. 3лиття нацiй в СPсP // Poсiйщeння Укpаiни...-
с. 60.
Укpаiнський пpaBoпис - K. '  l96l .-с.  3.
ХХIl з 'Тзд I(oмунiстиuнoi пapтi i  PаДянськсlгo Coюзy. l7-3l жoвтня
l96l poку. Cтeнoгpaфiнний звiт.- к., l962.- Ч. l .- с. 205-206.

бiльшим yспiхoм (tvtyдpoi ле}lil|ськol ttацio}|алЬнoi пoлi-
тики KПPC> бyлo те, tцo <в CPCP скЛaлaся нoвa iстopиuна
спiльнiсть людeй piзHих нацioнальнoстей, якi мaють спiль.
нi хаpактеpнi pиси,_ pa.u,яшський нapoД. Boни маютЬ
спiльнy сoцiалiстичнy БaтькiвЩиt|y - сPсP' спiльнy екo-
нoмiннy бaзy _ сoцiалiстичнe гoспoд.apствo, спiльнy сoui.
aлЬнo.кJIасoBy стpyктypy, спiльний свiтoгляд _ маpксизtvt-
лeнiнiзм, спiльнy мeтy - пoбyлoвy кoмyнiзмy, .  багатo
спiльних pис y дyxoвнoмy oбличчi, в пс}rхOЛoгiт>'

Жypнал <Boпpoсы я3l'!кo3llаllия> y пеpeдoвiй статтi
(xxlI съезд KIIсс и за.цачи изyчe}rия закoнotltеpнoстей
pа38ития сoвpемeнных HациoнaлЬных я3ыкoв сoветскoгo
Coюза> тaкoж oспiвyвaв (BeЛике дoсягнeння>: <Pyсский
я3ык станoBl.lтся втopЫlvt poдным языкoм. 3нaчительнaя
частЬ гoсyдapственнoй и oбщественнo-пoЛитическoй дея.
телЬнoсти в peспyбликaнскoм (oбластнoм), a нepeлкo и pа.
йoннoм масштaбaх oсyществляeтся на рyсскoil,t языке' Этo
зЦaчит, чтo pазлич,l{oгo poда съeзды, кoнфеpенuии, сoб-
pания пpoвoдятся гЛавl{ым oбpазoм на pyсскotr{ языке. Hа
HеM х(е чаЩе Bсегo Bед.ется oфиЦиальная дoкytr{ентaция,
и деЛoвая пepепискаe..

Bсе шиpшиtvt стaвaв poзt l{ах pyсифiкauiйних кpил, який
пpизвoдив нa (вимoгy батькiв i дiтeй> дo зIt{еншeння кiль.
кoстi шкiл з yкpaiнськoю мoвoю виKладання,. iгнopyвaння
вивЧення yкpaiнськoi мoви i  лiтеpaтypи в poсiйських шкo.
лax, скopoчеllllя кiлькoстi гoдин лля yкpаiнськoТ лiтepатy.
pи i  мoви y сepeлнiх спецiальни)( нaBЧалЬних зaклaдах.
Для tlpикЛадy наBoдимo po3'ясtlюва льниit Лист Мiнi.
стеpстBa вищoi i сеpелньoТ спецiальнoi oсвiти УPCP вiд
l0 липня 1962 p. }lb 33-858, якoгo пiдписав застyпI|ик
мiнiстpа l. .Ц.зюбкo:

<B зв|язкц 3 lаnuTaннялu dupeктopiв cеpedнiх cneцi-
алbнltх gu6oвuх эaклаdiв npo ввedення t|oвцх guбoвuх nлa-
нiв i вuклadання цкpаtнcькoi лiтеpaтgpu MiнicтepcTвo
ouщoi i cеpеdньoi cnецiaльнoi oсвiтu Укpаiнcькot PCP
poТ'яcнюr:

I' Учбoвi nлaнu нa бaзi нenoвнoi cepedньoi (8-piu.
нoi) та cеpеdньot ( l I-piaнoi) lu!'(oлu oвodятьcя нa dеннoлg,
вeuipньoлg Tа laoц'|ol||g вiddiлaх вciх сepеdнiх cnецiаль-
нuх gaбoвuх заклadiв Укpаiнcькoi PсP, noчuнtIючu 3 нa.
6opg 1962 poкg (gaнi, якi зarciнчuлu cемupiaнg aбo decя-

iххп ыi.o KoмyнiстичнoT паpтii Р-адян^ськoгo--Co-юзy. l7-3l я<oвтня
196l noкv. CтeнЪгpафiчний звiт.- K' '  1962.- Ч. l .

, B<lпpЬсьr.язьlкoзнjниЪ.- l962.- N9 l._ с. 5.
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Tupiчt|g uьKoлg, HaвчаloTьcя вidnoвidнo 3а nла'7аl|u dля
вocьмupiaнot абo oduнadцятupiннoi ulкoлu).

2' Hа deннuх вiildiлах cepe1нiх cneцiальнuх guбoвuх
заклaОiв на вl'lвчення лiтеpатцpu вidвoduтьcя 225 еoduн,
3 нuх на poсiЙcькg лiтepaтцpg в gaбoвuх зaклаdах Укpа-
iнcькoi PCP вudiляeтьcя I35 еoduн'

Hа вuвчеl|ня gкpаiнcькot лiтеpатцpu вidвoduться
I20 eoduн (90 eoduн 3a pахaнoK npеd,ueтg <<Лiтepатgpа>> i 30
з doОаткoвoеo цaбoвoеo матеpiалg).

Уrcpаtнсьrcа лiтepaтуpа вuвчасTься на I i II кцpсах за
npoQpaмoю, затвepdcюенoю lvliнicTepcTвol| вuщot i cеpеd-
ньoi cnецiaльнoi ocвiтu Укpаiнcькol PсP' з npoвеdенням
ercтаI|енц в IV cепecTpi - nucb,|oвo - твip (rcpiл nedаzo.
еiчнuх i rcgльтocвiтнiх gнuлuщ, якi npацюloTb 3а oкpeмoю
npoepа'|olo).

3. У венipнiх сеpedнiх cnецiальнuх цaбoвuх заклаdах i
вiddiлах t|а вltвцення лiтepатцpu вiОвoduтьcя 2I0 eoduн,
3 нuх на pociЙcькц лiтеpатуpц _ I20 i gкpаiнcьrcg - 90 еo-
duн. Укpаiнcькa лiтеpаTgpа вuвцаeTьcя 

'|а 
I i II rcgpcах без

npoвeОення eкзaмeнiв.
4. У эаoчнuх cepedнiх cneцiaльнuх guбoвuх заклаdах

i вiildiлах вuвцсIсTbcя pocit7cьrca i цrcpаiнcька лiтеpатцpa'
3 pociйськo.t лiтеpатgpu вu|сo||gються dвi rcoнтpoльнi

poбoтu i ipoвodятbcя е'вaмен!J нa nеplaoмa i dpgеotttg
Kgpcaх.

3 grcpаtнcькoi лiтepатapu вulсoнaюTься Овi кoнтpoльнi
po6oтu (нa I i II rcцpci) i npoвoduтьcя e'всIмеI7 нa dpgeoлg
кgpci.

5. Учням deннuх, веaipнiх Ta тaoчнIlх вiddiлiв, якi не
вuвчaлu gкpaiнcькoi лoвu та лiтepатgpu в lаеальнoocвiт-
нiil шкoлi, pекoмeнОgeTbcя сaмoстiйнo вuвцатu dodаткoвi
poзОiлu pociticькoi лiтеpатцpu в oбcязi 90 eoОuн, тo6тo в
noвнoмa oб'rмi eoduн, вidвe1eнuх вidnoвidнo guбo\uм nла-
t|аJ|| н(' вuвценldя лiтepатgpu>.

Укpаiнoфoби з кoх<ним poкotvl <yд.oскoнаЛЮBали> }lаB-
чaльний пpoцес. Hапpиклал, в oлексанлpiйськoмy кyЛЬт-
oсвiтньoмy yнилишi, щo Ha Kipoвoгpaлшинi, нaBЧaли.
ся, яK i  в iншиx yчиЛищах цЬoгo пpoфiлю, зa пЛаttаI l 'и, poз-
poбленими Мiнiстеpствolu l(yльтypи PPФCP (!?). .Ц.o yчи.
лища найчaстiшe пpихoдиЛи випyсKники шкiл з yкpаiн.
ськoю MoBoю навЧаIlня' яKим 3гoдoll{ нaле)каЛo пpацЮ-
вати саIие в KipoвoгpaдсЬкotl,ly pегioнi.

Щo ж пpoпot lyBаЛи мiнiстеpськi  плани? ! .ля yннiв
кyльтoсвiтньoгo вiддiленttя, якi  наBЧaЛися нa базi  l0 клa-
с iв, на poсiйськy лiтеpатypy виДiлялoсь l28 гoдин, нa yкpa.
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iнськy - 38; на poсiйськy MoBy _ 94 гoдини, yкpaiнська
)I( BивЧaЛася y п,lех(ах 38 гoдин факyлl,тативнo. Тaкoгo
Пpедмeтa навiть y poзкладi 3aнятЬ нe бyлo. .(ля yннiв, якi
наBчалися нa бaзi 8 класiв, нa poсiйськy лiтеpатypy видi-
лялoся 27О roднн' нa yкpаiнсЬкy - |20:' нa poсiйськy мo-
вy _ 96 гoдин, на yкpaiнсЬкy _ 40. Пpиvoмy, з yкpаiн-
ськoi мoви й лiтepaтypи нe булo пеpедбачeнo )t(oдних 3a-
лiкiв чи iспитiв. Taк сoбi,  любитeльський пpедмет. [I{oсь
Hа зpазoк гypтка aвiамoделiстiв. Aнaлoгiчна ситyаuiя
бyла i на бiблioтечl{o.Ivty вiддiлeннi. .Ц,o тoгo )к сaI\{е викЛa.
ДанI{я в yнилишi - 3a нeBеликим Bиllяткotvt - вeЛoся po-
сiйськoю lt{oвoю. ,Ц.iлoвoдствo _ теж'. Тaк вихoвyBалися
кaдpи, чиIr,taлo 3 яких сьoгoднi 3алишJаrтЬся гЛyхимl{ Й бaЙ.
дyх(ими Дo дoлi Укpаiнськoi деpх<aви.

Пpoвo.п.яuи в х(иття poсiйськo-tuовiнiстиннy пpoгpaмy
KПPс з нацioнальнoгo питанl{я' плe}Iyм цK l(oмпapтii
Укpaiни yхBалив l  l  сеpпня l962 p. пoсTанoBy <Пpo зав.ц.aн-
ня паpтiйних opгaнiзаЦiй Укpaiни пo ДалЬl l loмy пoсилень!ю
iдeoлoгiчнoi poбoти в свiтлi piшень ХХII з ' iзлy KпPс),
y якiй BI,tNraГаB, щo <пpи пpoве.п.eннi iдeoлoгiчнoi poбoти
неoбхiд.нo всiма засoбами пiдкpеслЮвaти нoвий етaп y
poзвиткy нацioнальних вiднoсин в CPCP' який xаpактеpи.
зy €тЬся даЛЬшиtl,l 3бли>кенням нaцiй i дoсягненням Тх пoв.
нoi еднoстi.  Паpтiйнi opганiзaui i  пoвиннi piшyнe Bистyпатtt
пpoти тендeнцiй дo нaцioнальнoi oбмех<енoстi i  виняткo-
вoстi,  пpoти кoнсepвaтиBних тpадицiй i  звинаiв, прoти
бyль-яких пepeх<иткiв yкpaiнськoгo бypн<yaзнoгo l{ацio.
}|алl3[l ly) -.

Cтвopювалася l\{opаЛЬнo-психoлoгiчна атмoсфepа, y
якiй заoхoчyвaлoсЬ легкoBа)кнiсть. дo BI{Bч.eння yкpaiнсь.
кo l tl, loв и' заoxoчyвaлoсЬ плекa Hн я l l{теpн a ц loнaЛЬнo l tvtoви.
<Таким я3Ьlкoм фaктинески стал pyсский язык. Этo язык
наpoда, сoсTaвляюЩегo бoльшинстBo - 54,7 пpouентa -
нaселeния сссP. oн близoк к дpyгиil ' Boстoчнoславянским
я3ыкaм, тo eстЬ является poд}|ым или близкopoдстBе}|Hым
язЫкott{ пo мeньшей iltepe для 3/4 нaселения стpаньl. B бo.
гатейшем слoваpнoм сoстaве pyсскoгo языка oтpазилисЬ
тpадиции oбщeния с дpyгими наpoда[,Iи'  Бoльшoе знaчe.
ние и[4eет такх(e oднopoднoстЬ pyсскoгo язЬtка, близoсть
егo теppитopи aлЬ}|ы х Диалeктoв. o..., lVlЫ, pа3yмeется, стoи lt,t

, ,II 'ив.: Панчeнкo B. He зaбyти б пpo кopiнь пpoблeмИ // Лiт. Укpaiна.-
1988.-- I6 веoес.

2 l(oмyнiстиuна паpтiя Укpаiни в pезoлюцiях i pirшeннях з'Тздiв, кoн.
феpeншiй i  пленyмiв цK.- K. '  |9 '77.-T, 2.- С. 727'



3а тo' чтoбЬI Kа)I(дЬlй х(ителЬ Рoссии и[,tел BoзMo)кtloстЬ

нayчитЬся великoмy рyсскoмy языкy>,_ писал B. И. Лe-
ниi l  еще в l9 l4 гoлy 1Пoлн. сoбp. сoЧ. т.  24. c '  294). Тепepь,
с пoбедoй сoциаЛи3Iиa, сo3даны все rvtaтеpиалЬнЬlе и ,Д.yxoB.
I{ые пpедпoсылки для этoгo> ..

Ha poсiйськy кyлЬтypy, на poсiйсЬке дpyкoвaне сЛoBo
пpaцюBаЛа Bся кoлoсалЬна пoтyгa центpаЛЬних' всесoЮ3.
Irих пpoдyцентiв" Kpiм тoгo iз пopiвнянo мiзеpниx I\,to)кЛl,t.
вoстей peспyблiкансЬких iй вiдвoдитЬся B oд.tlих виIIaд.
ках зtIачна, B l} lших Bипaдкаx ЛеBина Чaстка. Hапpикла,п.,

в 4 pази.
I.i{e гiprша кapти}lа з пepio.п.инниМи Bидaннями. У^l.9-5Qp^.

з загальнoi кiлiкoстi ix l508 piнним тиpах(еtl, l  l8l 282 000
y peспyблiкaх нaцioнaЛЬниtul-t l\,!oBаl\rlи Bиxoдилo лишe
2тi ttg /o| piннl. lм тиpa)I{еtu |8277 000 ( l0 '7 %). У 1963
poui_ вх<e i iльки |7,5 Yo на^зв (679 з 3912), хoЧ часткa
iиpa>кy збiльшилася (лo |3 %).

I Poеaцeв П', СвepОлuн rИ. Coветский нqPo4- tIoBая t{стoрическaя

oбпIнoсть людell i l l(oммyнист.- l963.- N9 9.- с.19.

нa Укpаiнi 2366 yкpaiнсЬкoЮ MoвoЮ Bихo.цилo тiльки 765,
тoбтo менlIIе тpетини> ..

Toтaльна iгнopаuiя нацioнальних дyхoBних ваpтoстей,
t\,toтopoшнa люмпенiзацiя лyха BилиBa €тЬся y 3Лoчиннi акти
вандалiзмy. <24 тpавня l964 p. агент KДБ ПoгpyжaЛЬ.
ський спалиB Укpаiнськy нaцioналЬнy бiблioтекУ. Я сaм
бачиt, як вoнa гopiлa,- 3гадyс P. Iванинyк.- Cтapаннo
пеpесипанi. чеpBoниlvl  фoсфоpoм стаpoДавнi фoлiанти -
tIа lUа lстoplя l  I{аша слaBа - паЛали' мoB сoлoп{a, iвмиснo
3аПlз}IIлl t io)I(ежtlиKи нe п,toгли BoгoнЬ загасити вoдoю, бo х<
вo.п,а пiлтpимyе гopiння чеpBoнoгo фoсфopу...  Люд мoвчки

кyментiв, y тol l{y числi й найдaвнiшoi iстopiТ, спoпелiли
I{lЛЬкa pyкoПисHиx книг 3 сеpедньoвiнних часiв, багатo
бyкiнiстинниx papиTетiв yкpаiнськoЮ п,roBoЮ, пеpшi пpи.
мipники yкpaiнськиx часoписiв тoщo. Укpаiнoфoба Пoгpy.
)кaлЬсЬкoгo oгoлoсIlв pе)I(иМ <сyltlацrедшим>, i йoгo кy-
.цисЬ ПеpеBели з Укpаiни...

3yсiбiн - пo тeлебaЧенtlЮ i pалio, з i  стopiнoк >кypналiв
i газет, 3 лектopськиx тpибyн, на наyKoвo-пpактиЧних кoн-
феpенuiях - oтpyйнo лyнaЛo мiфiнне: <...oбъeктиBнo yси-
Ливaется стpеIl'ление llаpoдoв к всестopoннеМy c6лl,t-
х(енI{Ю Hа oснoBе pазBиBaющихся кol1,t i/ty}l l ,|стическt, lх oт-
нoшений. Paзвитие этoй тендeнции пpoисхoдит в yсЛoвиях
дальнейшегo yкpепЛения нoвoй инTeрнациoнaf lьнoй oбщ-
Hoсти ЛЮдей - сoвeтскoгo l{аpoда. CлoжившисЬ истopи.
ЧесKи в peзfльтaте Пoстpoеl{ия в нaшей стpаtlе сoциали-
стическoгo oбществa, эта oбщнoсть людeй pазлиннoй нa-

Пpедпрt{ятиях, нayЧHых opгани3aциях, yнебньIх зaведе-

' Ц'999 /.-Iнтеpнацioналiзм чи pyсифiкаuiя? - Cyиаснiсть.- l968.-
с.  l50- l5 l .2 lванuнgк Р. Блaгoслoви, Дyшe мoя, ГoспoДa...-Львiв, 1993.-с. l15.

' Гuнduн A' M., Маpкuн С. Г. o некотopых oсoбеннoстях нoвoгo этапа
9^P-азвиJ.ии.друцбц нapoдoв СССP /l Boпрoсы истopии кПсс-
1965.- N9 2.- С. |5.
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Hиях' пapтииHЬlх l , t  гoсyдаpсTBeннЬlx opгаt lах B пеpеписке'
техничeскoй, нopмативнoй, пpaвoвoй и нayннoй дoкyгv{ен.
тации пpиt l , lеHяется ПoЧтt, l  искЛючителЬнo pyссKий язьlк,
знание иMеtIнo этoгo язЬIKа является неoбxoдиtvtЬItvt дЛя
любoй кapЬеpЬI и B ПoBсед.невнoй я(и3ни. Kpoме тoго,
BЛастЬ сtиoтpит с пoдoзpeниеlvl Hа теx, ктo yпoтpeбляет
yкpаилский я3ЬIк, сЧитaя Их <бypх<yазньlми нациoHа.
листaluи>. Bсе этo пpивoдит к чpе3выЧaйнoмy сyх(еt lиЮ
пpеделoB yпoтребления yкpаиHскoгo я3Ьlка. Такaя пoли-
тика yHичтo)Kения я3ыкa oказaЛасЬ даже бoлее действен.
нoй' чем егo oфиuиaльньIй зaпpет в цаpские вpeмена. A
BЬlвески' назBания yЛиц и месТныe га3еты на yкpаинскo[4
я3ЬIке слy)кат лишЬ пpикpЬlтием ПoЛитики фaктинескoгo
yHичтo)l(еHия дpевнегo и бoгатогo я*3Ьlка yкpаиHскoгo
наpoда>,.

Tа y темнoму uаpствi  ствopеl{ня стандapтизoванoТ, yнi-
фiкoванoi iнтepнашioнальнoi спiльнoстi  зблискyвали яск.
pавi пpoменi нацioнальнoгo дyхy, якi  нага.u.yвали вiщi слo-
ва: <Hе пopа, нe пopа, t|е пopa Ntoскалевi й ляхoвi слу.
х<ить!> ,Ц.ля Укpаiни )t(ити зaкЛикaB Taкo)K A. С. Малишкo
Hа пoхopoнi B. м. Сoсюpи l l  с iчня 1965 p.:

<Хай х<е сMеpтЬ yкpаiнськoгo пoета шикy €  нaс в oднi
pяди, щoб ми не бyли бeзбатЧенкaми i  людьми, HеПoМня-
Щими poдстBа, щoб iз нaших сepдецЬ i  наr 'uих дyМaнЬ Bи.
poстаЛи Шевченки i  Фpанки . . .

'  Хoлoднo тoбi заpаз, пoете, i  снiг над тoбoю iле лy>ке
хoлoДний. Hад твoсю тpyнoЮ y цей хoлoдний зимoвий
деHЬ Mи клянемoся, Щo бyдегvto любити свoЮ Мoвy, свiй
кapooкий нapoд, як Ти заповiв y сBo € rvty в ipшi <Любiть
Укpаiнy>:

Любiть Укpаiнy y снi й наяву,
Bиruневy свoю Укpаiнy,
Kpасу ii ' вiннo iкивy i нoвy'
I мoвv ii сoлoв'iнv.

I хай лypiсть кpетинiв i  невiгласiв, пpелaтiв i  сзyiт iв,
яка Bкopoтила тBo €  життя пiсля нaписaння цЬoгo вipruа,
з iв 'яне над мoгилoю Bеликoгo yкpаТнськoгo пoета.

Пpoбан, Щo ll,tи tIе Пoкpили тебe сЛавнolo кoзaцькoю
китайкoю Пo нашoмy 3вичаЮ i не пoклали t lа твo €  сеpце
яеpвoнoi каЛиl{и - ти )к тaк Tе любив. Тa неpвoнa калl{l{а
твoсТ Укpаiни неpвoнiтиМе B тBo € tv ly сеpui i  в твoсмy слoвi '

| Лuтвuненкo И.Укpaпнскaя пpoблема и Poссия.- Cу.raснiсть.- l979.-
С'  |2-|З.

I(oмyсь' I!{o)I(е, нaбpидлtl цi сиIvlBoЛи нашoi вiчнoi свoбoди i
г lpкoти, дЛя Hас Boни зaцBITатиMyтЬ вiчнo - в iд мoлoдих
дo стapших' 3 пoкoЛlHня B пoкoЛIHtIя.

Ми хoтiли пoxoBати тебе так, як ГoдиТЬся веЛикolvly
спiвцю, i  пpoнести тебе на свoiх плечаx пo BсЬolvty Xpеша-
тикy, пo всiй нашiй piлнiй землi.  Щo >к, кaх{yтЬ - l Iе
t\, loх(на *. A як }калЬ, щo i  в цЬoмy ми схиля €MoсЬ дo циp-
кyляpiв, a не J lo в iкoвих тpaлишiй Hашoгo Hаpoдy.. .>'

Зaхищаючи t lацiot lаЛЬHi тpадицi i ,  звичаi,  p iлнy мoвy,
кyЛЬтypy'  N, lистецтBo' yкpаlHсЬKl пaтploти Чaстo.гyсTo
аПеЛЮвали дo рoзylt , ty,  гyманнoстi ,  закoннoстi  кoмyнiстиu.
нoi влади. У листi  дo Шелеста i  ЩepбицЬкoгo, якoгo Iван
Дзюба пеpедав iм iз книгoю <<Iнтеpнацioнaлiзм ни pyсифi-
кaцiя?> y гpyдHi l965 p. '  в iн писав:

<3веpтaюся дo Bас з Листolvr y сПpaвl,  яка схвилЮваЛa
знaчнy чaсти}ly гpo[ lадсЬкoстi  Укpаiни. У спpавi пoлiтич.
них аpешTlB, пpoведе}tиx y pялi мiст Укpаiни - Kиевi,
Львoвi,  Iванo-Фpанкiвськy, Tеpнoпoлi,  Лyuькy.. .

Усе це ПoсI,lлю€ зpoзyмiлy тpиBoГy, a пoдекyди викли.
кас i  панiчнi нyтки. У всякoмy pазl  стBopиЛaся 3oвсl fu l  Hе.
l{opNIaЛЬнa i  недoстoйнa oбстaвина, якa oбpах<a €  еле-
Ivtентаpl{е Гpoмад.сЬке пoЧyтТя i вик"цика € цiлкoм пpиpoД.ttе
пoбoювання: Чи сyмiсне цe 3 Hopмaми сoцiалiстичнoi
закoннoстi  i  чи ця зaкoннiсть MoжЛивa 3a Tакиx oбставин.
Aдх<е Mина €  нeтвеpтий мiсяць, як аpештoBаI{o кlлЬкa де.
сяткiв людей. Люди цi -  не якiсь гендляpi,  кaзнoкpa.u.и
uи xyлiгани. цe - люди кoП'пeтент}t l ,  aBтopитетнl l  шa.
нованi. . .u 2

Iван !.зюбa спoдiвався, щo <вo>t<дi> Укpаiни - в ipнi
мapксисти.ленiнцi ,  пoслi .цoвнi iнтеpнаЦioналiсти - зaxис.
тять yкpаiнських патpioтiв. 3 пoзицi i  так зBaнoгo ленi.
Hl3l,ty, сЛoBесtlим пpиl{циПoll/t якoгo бyлo самoви3начеtt.
ня нацiй i  poзвитoк нацioнaльних кyЛЬтyp, I .  [зюба напи.
сав кI{игy <Iнтеpнаuioналiзм ни pyсифiкaцiя?>. I.  Литви.
}tенKo тaк i i  oцiнив:

<B книге pезкoй кpитикe пoдBеpгнyта пoлитикa pyси-
фикаuии }|еpyсских наpoдoв сссP и пoдаBЛеtlие yкpaиH.
скoй нациoнальЦoй кyлЬтypЬt. Этy пoлитикy автop paсцe.

* 3абopoна нaдiйtпла вiд.секpетаpя ЦK Koмпapтii Укpаiни Скaби' якt,lil
бyв нa пoхopoнi i  якoмy Малиurкo дивився пpямo у вiчi, кoли ГoвopиB
цl сЛoBa.

, Цит. за: Koляска /. B. oсвiтa в Paдянськiй Укpaiнi.- Тopoнтo, l970 -
с. l99.._200.

2 ,[I,зюбtl /. lнтеpнашioналiзм чи pyсифiкаuiя?-- Cyнaснiсть.- l968 -
С.2| 22.
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ниваeт KаK oтxoд oт лениl{изtl{а и Bo3Bpащeние к poссий.
скoй кoлol{иаJlЬнoй тpадиц}rи, чтo, пo l\{l{еttию И. Дзюбы,
гpyбg извpащаeт и oтpицает пpинципы интеpнaц}, loнали3.
ма' Kнига нpезвьlнайнo пoлpoбнo и тщaтелЬtto аpГyменти-
poBанa ссЬIлкaми нa пpo}r3вeден1, lя BиднЬlx кoMмyнисти-
Ческиx pyкoвoдителей,.в пepвyЮ oчеpедЬ - Ленина, а тaк.
)l(е 'Ila Maтеpиалы съе3дoB и кoнфеpенций сoветскoй кoм.
паpтиt{. Пpивелен также oченЬ шиpoкий и науннo oб.
oбЩенньlй Матеpиaл oтнoситеЛЬнo pyсификaЦии tIа Укpa.
ине и сoвpеl\,|енHoгo сoстoяния yкpаинскoй кyЛЬтypЬl и
пpoсBещения>..

ПpoаналiзyBаBши висoку гyмaннy метy'  дo якoi праг.
нyтЬ l l lислячi yкpаТнцi,  I .  "II .зюба закiнчив книгy пoлyм'яниМ
закЛикolr ,r  дo ЛЮдсЬкoстi ,  зaкoннoстi ,  пpoгpeсy: <Toлi Pa.
д.яt lськa УкpaТна спpавдi станe непoвтopHoЮ Пеpли}loю
бaгатoликoгo сoцiалiсТиЧHoгo свiтy, тoдi Boна спpавлi
дастЬ лloдствy те' нa Щo Botlа 3датна.

Тoдi не тpeба бy.Цe стежити зa кoх(}t],ti lt yкpаiнським
сЛoBolt , t ,  кoжtloЮ yкpаiнськoЮ дyшеЮ, не тpeба бyле витpа.
Чaти кoлoсальнi сyми й кoшти нa пиЛЬt{yBаtI} lя, <пpе.
сеЧения>' (искopенеl{ия)>.. .

l  Hе дoBедетЬся запакoвyвати в кадебiстськi  <iзoля.
тopи> людей, вся (вина) яких y т iм'  Щo вoни люблять
Укpаiнy синiвськoю любов'ю i  тpивoх<аться i i  дoлею, ЛЮ-
дей, якi  N,raЮтЬ пpaBo сказaти пpo себе слoвaMи Шевченка:

'  Ми пpoстo йшли: v нaс I{eма
3еpнa нeпpaвДи за сoбoюo2.

oднак цей палкий, гvманiстичний заклик вt lкликаB

мypи, якиtvtи з oсoблиBoю настиpливiстю oбгopoДх<yвали
Укpаiнy чop}|oсoтеHнi пoсадники.

<<Частo внoчi я ле)каB безсoнно, Lшаpпаний сyмнiвaми,
сyt lеpечнoстями i  нeспoкo €м. Як я нe стapaBся пepекoнaти
себе, шIo тyт Hе бyлo пpимyсy, щo цe пpиpoдt lий i  нeминy.
чий пpoцeс, 3 яким тpеба бyле вкiнui пoгoд.итися,- poз.
дy[,tyвав канадський yкpаiнешь Iван Kоляскa._ Aле вpан.

Л uт вuненкo И . У кp aннcкaя пpoблема и Poссия' -Cyчаснiсть.-
С.24-25, '
4"ry9у 1...lнтеpнацioналiзм чи pyснфiкаuiя?.- Cyuаснiсть.-
С.26|-262.

ui я бyв 3нoв tlа Byлицi, де зyдapяBся з гipKoю дiйснiстю.
Bсюди бyли poсiяни 3 ixнЬoю нaxабнiстю, зyxваЛiстю тa
прeзиpстBoм лo yкpаiнськoi il{oви, чaсoll{ пpихoBaнn"'.."
чаотo яBним; 3 lхнl} l  Blдвеpтим виявoм пoчyття po.с lи-

ськoi звеpхнoстi. Ivlене тех< бентежилo, чolt,ty poсiяни зай.
IltаЛи тaк бa}aтo станoBищ y Kиeвi.

Bиpiшивши виBчити цю пpoблеtt{y дoкJlaднo, я пoЧав
пpoвoдити багатo вiльнoгo часy в бiблioтеках, дe стаpанIro
,п.oслi.п.х<yвaв всякi матеpiали, щo зaтopкaли цЮ спpаBy.
Я стapaвся знaйти пoтвеpд}кення }|a кo)кнy заяBy, прoвi.
pити кo)кl{ий дoкyмент i oцiнити кo)t(не д}кepеЛo.

Мoi poзслi,п.yвання B|1яBt|Л|4 плaнoвy дискpимiнаЦiю
пpoTи Укpaiни та yкpaiнuiв i  загoвip пpoтt, l  yкpaiнськoi
lvloBи.

.. .Cталo ясt|иI\,t '  щo де в чoму стaнoBище не 3мiниЛoся
вiд цаpських чaсiв. Мaйже 50 poкiв пiсля пoвалeння
цаpизtl{y людeй щe далi пеpеслi.u.yвали 3а щиpий вияв пеpе.
кoнaнЬ, i майх<e l20 poкiв пiсля засy.п.y Шeвueнкa члe-
ни yкpаiнськoi iнтeлiгенцi i  i  дiячi кyлЬтypи ще дaлi мaндpy.
вали пpoтoптаtlиMи сибipськими lt lЛяxами нa 3aслaння> ..

Мoскoвський pe>ким tul,lPoкo Bикopистoвyвaв такy фop-
мy pyсифiкацiТ, як <oбмiн спецiалiстaми>. 3аoхoчyвaв пе.
peсeлятися в Укpaiнy пеpeдyсiм poсiян, a yкpaiншiв g-пolly.
kав виiх<дхtати в Poсiю та iншi сoюзнi peспyблiки. Мiгpа-
цiйнi пpoшеси дaЛи pезyлЬтaти. Якщo y 1923 p. в Укpaiнi
нaлiнyвaлoся 3 млн. poсiян, дo l959 p. iхне чt{слo зpoслo
дo 7 млн., тo y 1970 p.- дo l0 млн. Poсiяни стаHoBлятЬ
близькo 2l вiдсoтка мeшканцiв Укpаiни.

Aсимiляцi i  спpияютЬ змiшанi шлюби. Якщo tIа пo-

poсiйськi кних<ки), кiлькiсть мyзеiв змеHшилaсь з |74 у
l940 poui Дo |47 у |972 poцi (B PРФсP збiльшилася з 5221979.-

1979.- в Pадянськiй Укpаiнi.- с. xv-xvl
Укpаiна: iстopiя.- с. 453.
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дo 6l0),  театpiв - 3 l40 Дo72. Tакa х< ситyаЦiя в pa.п. ioмoв-
ЛеHtIях i  телевiз iйних пpoгpаt l , tах. Укpaiнцi в CPCP пoза
межаМи Укpаiни взагалi пoзбавленi piднoгo шкiльництва
i навiть пpеси yкpaiнськoю l , toBoЮ, а Tаких €  пoнад 5 мiль-
йoнiв, гoЛoвHo в Cибipy, на 3елeнoмy Kлинi,  y Kазах-
стaнi>>

xХIV з ' iзд KПPС, сxBалиBши <ленiнськy нашioнальнy
пoлiтикy пapтi i  Hа сyчасHoмy eтапi>, oдвepтo запpoвaдив
pyсифiкauiю в CPCP. B УкpaТнi oxoче пiдтpималo анти-
наpoдt ly,  злoЧинtly,  х(opстol{y полiтикy <iнтеpнaЦioнaлЬне
вopot lня, яке кapкa €  poсiйськy шoвiнiстичну пiсню i  спиpа.
€ тЬся нa пlдтpимкy } loBoгo експЛyатaтopсЬкoгo кЛасy'
iм 'я якoмy - паpтiйнo.бюpo^кpaтинний апаpат, oзбpoений
хижaцЬкиtvtи зу6aми K.II.Б> ,.

Пленyм цK KoмпаpтiТ УкpаТни ( l6_l7 тpaвня
|97a p.), якиi l  poзглядaв пиTання пpo завдаt|ня паpтiйниx
opгaнiзаuiй pеспyблiки щoдo дaЛЬuJoгo пoлiпrueння iдеoлo-
гiчнoТ poбoти y свiтлi piшень ХХIV з 'Тздy KПРс' зoбoв'я-
зав надалi <змiцнювати в тpyдяlцих Bелике пoЧyття 3а.
гaльнoнацioнальнoi гop.п.oстi pа,п.янськoi лЮдини. Bихo-
Byвaти нeпpимиpе}|нiсть дo бy.п.ь-якиx пpoявiв yкpaiн.
сЬкoгo бypхкyaзнoгo нaцioнaлiзмy i  с ioнiзмy, наЦioнальнoТ
oбмех<eнoстi i  мiсницTBа> o.

У мaтеpiалaх ХХV з ' iздy Koмпаpтi i  Укpаiни ( l0-
l3 лютoгo l976 p.) пiдкpеслюваЛoсЬ, щo <oдне з центpaЛЬ-
них мiсць y .п. iяльнoстi паpтiйних opгaнiзаuiй i  надалi пo-
ви}Iнo займати Bихoванtiя тpyдящих y ,цyсi paдянсЬкoгo
патpioтизмУ1 ДpУ>кби наpo.Цiв CPсP' пpoлетaрсЬкoгo iн.
тepнацloHалl3Il{y' 3Il{lцне}lня пoЧyття 3агальнot{ацloнаЛЬ.
нoТ гop.п.oстi pа.п.янських людeй.

Hеoбxiднo з ще. бiльшoю Цiлеспpямoванiстю пpoпагy.
вати сoцiалiстинний, pа.u.янський спoсiб життя, дoсягнен-
l lя pеалЬнoгo сoцiaлiзмy нaшoТ кpаiни з poзBиткy eкoнo-
мiки, нayки й кyльтypи, в пiдвищeннi матepiалЬl{oгo дoбpo.
бyтy наpoлy, пеpеваги сoцiалiстичнoi демoкpатi i .  Яскpа-
вo пoказyвати poзкBiт Рaд.янськoi Укpаiни в eдинiй сiм' i
бpaтнiх pеспyблiк> a.

Hе бачив такoх( >кoднoi нацioнaльнoi пpoблeми aкaДe.
мiк l '  K. Бiлoдiд. Biн ввaжав Bелl lкиlvl  дoсЯгнeнням, щo (на

' Пoлтавtl .,r/. [o iстopii poсiйщeння Укpa.rни вiд l720-гo poку //Pociil-
^ щeння Укpаiни.. .-  C. 27.
, Укpаiнський вiсник.- l975.- N9 7-8.- с. 68.o Koмyнiстинна пapтiя Укpаiни в pезoлюцiях i piшrеннях з' iзДiв, кoнфе-

pеншiй i  пленyмiв цK.- K' '  |977.-T.2'-  с.  960.a Tам л<е._ с. 1006.

Укpаttнe слoжилoсЬ естестBеннoе yкpаиt lскo.pyсскoе Двy-
я3ЬIЧ 1lе :  свoбoдное, pа Bнoпpавное i l  м нoгoгpанt loе yпoтpeб-
Леt l l lе yкpаиHсKoгo и pyсскoгo я3Ьlкoв Bo всех сфеpах oб.
tцественнoй l t  бьtтoвoй жизни. Этo лвyязьlчие : yкpаl l t l -
скo.pyсскoе, pyсскo-yкpaинскoе - яBЛяется тoй pазновl lл.
HoсTЬЮ билингвизмa, Прl, l  кoтopой оба язьtка, нахo.ц.ясЬ Hа
вЬIсoкoм ypoBне pазBития всех сBoих фyнкциoнаЛЬHЬIx
стltлей, с oдиHакoBoй широтoй, в pавнoй стеПени фyнкшиo-
H}lpyЮT в жизнl l  нaсеЛеHия Укpaинскoй ССP, тем бoлее,
чТo pyсский язьIк BЬlIIoлt lяет фyнкuии язЬlка tt{е)Kнaцl lo-
наЛЬHoГo oбщеt|ия, .п.oбpовoльнo вьI6paннoгo HаpoдаМ!l
CссP Hа этy poЛЬ.

Укpа l tнс кo-pyсскoе двyязЬlЧl le п poяBЛяется н а Укpа l t  не
B ПаpаЛЛеЛьнoм oбyнении эт! lМ языKaM B LUкoЛе (с yкpа.
}It lскиlv l  l l  с pyсскиM языкaMl l  прeПoдавaния); в pабoте
ГoсyдарстBен}IЬlх, нayч}lЬlх,  кyЛЬTy.pl{ЬIх, oбЩественнЬIх

унpeжлений, B ЧастHoстl l  Aкадемиl l  Hаyк, в пеpедаЧах pa-
.ц,} loBещаl{}lя, TеЛевид.еHия, B вЬlстyпЛеHиях rrа сoбpаниях,
нa наyчHЬlх фopyмах, в бьlтoвoй pени' Bьlбop язьIка oбy.
чен!Iя, Д.елoпpol lзBoдстBa' бьIтoвoгt l  и слyжебнoгo oбщения
oбyслoвлltваеTся )кеЛанLlем сoвеTскl lх гpaждaH, Пpo)|(и-
BаЮlцих в УCСР, не3аBисиMo oТ Hаl lиoнaЛЬнoсTlI,  xаpак.
ТеpoМ фyнкuий уЧpе)кдеHия (peспyбликaнскoе, Bсесoюз-
нoе), конкpетнoй ситyаЦиeй pеЧи>> ' .

Юхим Лaзебник зга. i l .аB пpo iнфopмацiю I.  K. Бiлoдiда
на Пoлiтбюpo цK KП Укpаiни, y якiй oстаннiй скa3ав, tцo
poсiйська як MoBa мi>кнацioнаЛЬHoгo спiлкyвання с oбo-
B'язкoBoЮ y tIIкoлax pеспyблiки, а yкpaТнськa I\,to)ке BиB.
ЧaтLlсЬ y тoМy Bипадкy, як цЬoгo забaх<ають батьки 2. Cам
пpинциП лобpoвiльнoстi  звyнав нiбитo демoкpатиЧнo. Aле,
KoЛl l  Kpoк 3а кpoкoМ 3ByжyBaЛася сфеpa засToсyвaння
yкpаiнськoТ мoви, тo пoстyпoвo всеoбiльше батькiв opiен-
TУBалl lся <<на ПеpспектlIBy> И H8MatаЛися 3BlЛьняти свolх

дiтей вiд вlIBЧеHHя piднoТ мoви; наB'я3yЮчи iм poсiй-
сЬку.

oцiнюючи oсвiтню ситyацiю в УкpaТнi,  вчений УкpаТн-
сЬкoгo Biльногo УHiвеpситетy в Мюнхeнi Гpигopiй Bась-
кoвt lЧ у l976 p. п}lсаB: <Hакl lнeнo Ще бiльше як зa цаp-

| Бeлodеd И. K. BэaимoДeйствиe o,..*o.o и укpаиttскOГo я3ЬIкoв в Пptl-
цeссе oбyueния // Pуccкпй язьtк-язьIк ме)кHациёнaльнoгo oбще-
I lия и едиHения наpoдoB сссP.- K. '  1976.- с.  l80- l8 l .

2 Лсlзeбнuк Ю. Cвiтлo й т iн i  y мoвнiй iстopi i  Укpаiни / l  Лiт.Укpa\нa.-
l989 _- Зl  сеpп.
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сЬких Часiв Чyжий, вopox(t{й Укpаiнi  змiст навчання, ви.
хoва}lня. Cтoсoвнo It l9Bи.. ,  далi iснyс пoстiйна та Щopаз
бiльша загpoза pyсифiкаui iu ' .  як бачимo, Г. BaськoЬич

ти }lаyкoBi дoслiд.л<ення нацioналЬHими Moваtr{и pеспyблiк.
Мiж l969 i  l980 pp. части}ta >кypнaлiв, щo вихoдили yкpa-
Тнськoю rvtoвoЮ, знизилася з a6 /o дo l9 %. |4iж l958 та
l980 pp. в iдсoтoк кttижoк' rr lo пyблiкyвалися yкpаiнськoю
МoBoю, впaв з 64 дo 24 уo,.

<Poзвинyтий сoцiалiзм> стBopюBaв yсi  мaтepiaльнi,
сoцiальнi,  пoлiтичнi,  iдеoлoгiчнi пеpeдyмoви для poсiйшен-
ня' У сepnнi 1978 p. цK KПPс видaB та €мнy пoстанoвy
oПpo далЬше вдoскoнален}lя вивчення i  викладання
poсiйськoi i l{oви в сoю3}|их peспyблiкаx). цK Koмпаpтi i
УкpaТни сxвaлив tuoскoвсЬкий .u.oкyмент i poзpoбив свoi
таемнi <3аxoди.- пo opгaнiзацi i  викoнaння пoстaнoBи цK
KПРс вiд 3l  сеpпня l978 p. <Пpo .п.альше вдoскo}|аЛення
вивЧе}|t|я i  викладання poсiйськoi мoви в сoюзнl{x pес-
пvблiках>.*. 

Pада l l iн iстpiв УPсP y вiлпoвiль нa пoстаHoвy Pали
Мiнiстpiв сPсP вiд l3 )кoвтl{я l978 p. Jф 835 <Пpo захo.п.и
пo далЬшotl{y yдoскo}|aленню вивчен}lя l викJlaдaння po.
с iйськoi мoBи B сoюз}|иx pеспyблiках> yхBалиЛa 2 лнcтo.
пада 1978 p. свoЮ пoстaнoвy <Пpo заxoл.и пo дaЛЬшoму
вдoскo}Iаленню вивчення i  виклaдaння poсiйськoi мoви з
зaгaЛЬнooсвiтнiй шкoлi УPсP>. Koлегiя Мiнiстеpства

' B*u*o"u'Г. Емський yказ i бopотьба зa yкpаiнськy шlкoлy.- Мюнхeн,
1976.- с.  l9.

2 Cu6тельнut7 o. Укpаiна: iстoрiя.- С. 452.

- йъ;;;;;;; цK кГi Укpaiни i 3uxoдn цK KП Укpaiни пoданi у кiншi

oсвiти УPсP' викoнyЮчl,t пoстaнoBи паpтi i  i  yp"дy, нu-
кази Мiнвyзy CPCP, poзгля}Iyла пита}I}|я пpo BиBЧeння
i викладaння poсiйськoi мoви B загаЛьнooсвiтнiх шкoлах i
пeдагoгiчних нaBЧалЬних закладах peспyблiки.i вiдзнaчилa:

<У pеcngблiцi nланoлipнo зdiЙcнюeTbcя nidёoтoвка i
nеpеnideoтoвка вuклadaцьKuх кadpiв з pocit7cьrcol мoвu.
Poэpoблeнo Й вudанo pяd нaвнoльнo-метoduчI|uх nociб-
цurciв, ||op'|аTuвttuх doкцментiв з pocittcькoi lltoвu. Ila dono-
iloеa вцuTеляrN вudaeтьcя наaкoвo-Лeтoduчнuti ctсgpнttл
<PцccкuЙ яlbIK u лuTepaTgpa в ulKoлaх уCсP>.

Д,нялu кoлеeiя lУIiнicтepcтва ocвiтu УPсP затвepduлa
эахodu щodo dальшoeo gОocкo|tалeння вuвчeння i вuкла-
dання pociticьrcoi .н,oвu Ta лiтеpaтgpu в utкoлaх, nedаеo-
еiчнuх t{авцaль'|tlх зaклаdах, dou'lкiльнuх i noзaшкiльнuх
a cTаt|oвсIх pеcngблiкu.

Пpoтяеo.ll 1979-1985 poкiв на Укpаiнi зdiЙcнюватu-
,l|еTьcя tuupoкuii 

'сol'nлекc 
захoОiв, cnpя.uoванuх на epgн-

Toвне oвoлoОiння nidpocтaюнuм noKoлit||tя.t| pociticькot
I|oвu.

Bpахoвgюau noтuTuв'|uii peзцльтаT elсcnеpul|eнTg, щo
зdiйснювавcя a pecngблiцi, nepеdбaчeнo з dpцeoeo niв-
piння 1980-l98 l навчaльнoeo poKg oвеcTu вuвчeння po-
ciitcькoi J||oвu g nepl,L|uх 

'сJLaсаx 
тaеaль'|oocвiтнiх шкiл з

gкpаiнcькoю Лoвoю'{tlвчаt|'lя. Бgde nеpeелянaTo Лepe'!сa
u.lrciл i клаciв iз noелuбленuп| вuвцeннял pociiicькoi лtoвu
та лiтepaтgpu. Пocтgnoвo noшupюваTun|еTbcя нa l_3 кла-
cu вciх нaцioнaльнuх tuкiл i 4-I0 Kлacu мicьrcuх шкiл з
gкpatнсьrcoю, tloлdaвcbKoю, geopcьKo'o Ta noлbcbtсoю'|o-
ваI||u нaвцaння nodiл клаciв з кiлькicтю gннiв noнаd 25 цo-
лoвiк - npu вuвценнi pociЙcькo.i лoвu на dвi nidеpgnu. IIЬ
лuTultуTьcя на nidеpgnu TaKoэtc навчaльнi еpgnu g nеdaеo-
eiчнux iнcтuтgтaх i nеdgauлuщах.

llloвu ti лiтеpaтgpu шrciл i npoфтехgauлuщ УPCP, збipнuк
э docвidg poбoтu фiлoлoeiв, cлoвнu|сu Tа Kнucrcrcu dля чu-
Tа'|ttя pociticькoto l|oвoю.

Buзначенi сTpoKu oблadнaння кaбiнeтiв pociЙcькot лo-
вu .Ta лiтеptlтуptt в gciх cеpedнiх i вocьлupiннtlх lutсoлaх,
nediнcтuтцтаx i nеdgнuлuщaх pеcngблiкu-. Saбезnечення
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шкiл 3 aкpаit|сbKОю, I|oлdaвсblсoю, aёopсbKoю-Tа nОлb-
cbKoю .iltoвol||u t|авчаl7l7я, сеpеdHiх i вuщuх nеdaеoеiчнuх
заклаdiв лiнeафoннoю аnаpаTцpoю, ацdioвbaалb,7u'jцu no-
c iб нuкамu, фoнo х p е cтoматi ямu.

П еpedбаненo змiцнeння фiлoлoeiннuх кафedp nеdiнстu-
тцтiв, opеанiзацiю onopнuх кафеdp pociticькoi J}|oвu, poЗ.
шupeння nidеoтoвкu аcnipантiв, ствopеHня ltалИrcнuх aмoв
dля niОеoтoвlсu наa,сoвцiв вuщot квалiфiкaцii> ,'

У pекoменД.ацiяx пiдсекцi i  poсiйськoi мoви i  лiтеpатypи
pеспyблiканськoi наyкoвo.Пpaктиннoi кoнфеpенui i  Hа Tе.
мy <HаyннЬlе oсt loвЬI пoвЬltIIения эффективнoсTи и ка.
ЧестBа pабoтьr oбшеoбpазoвaтельнoй шкoлЬI>' яка вiд.
бyлася в Чеpнiгoвi  y гpyлнi l978 p. '  3аписанo:

<<B шкoлах с yKpаинскt{Ь,r я3Ьtкoм oбyнения yдеЛяTЬ
BHиIvlaние прltеMам сoпoсTавЛеHия pyсскoгo и yKpаинскo-
гo я3ЬIкoв с цеЛЬЮ t lpеoдoления интеpфеpиpyЮщеГo BЛия-
Hия poдt loгo я3Ьlка;

Увеличить Числo шкoЛ и кЛассoB с углyблeннЬIM изy-
Чеl{ l , lе lv l  pyсскoгo язЬlка и ЛитеpаTypЬl.  Aктивизиpoвaть
paбoтy кpyжкoв, фaкyльтетoв, HаyчнЬIх шкoЛЬHЬIx oб-
ЩесТв пo этиt\,l пpе.Ц.Mетal\,l;

Систематичeски oбсyiкдатЬ вoПpoсЬl сoстoяHия и3yче-
ния pyсскoРo язьIка и ЛитеpатypЫ нa зaседаниях педaГo-
гиЧесKих сoветoв шкoЛ, сoBетoв инсTитyтoв yсoBеplxенсTвo.
Bания yнителей. Бoльш.lе yделять вниMaния ПoвЬlшениЮ
кyльтypы pyсскoй pени yнйтелей всех пpедметoвu 2.

Пеpший 3aступник мiнiстpа oсвiти УРсP B. Фoменко
писаB y статтi  <<CoвеpшенстBoBaтЬ и3yчение и пpеПo-
даBаHиe pyсскoГo язЬIка и ЛиТеpатyрЬl>' Щo <<MиHистеpствo
ПpoсBеl l lеHия УCCР, opганЬI HapoдHoгo oбpазования
пoсToяHHo yделяЮт вниМание сoBеplUенсTвoвaHиЮ пpепo.
даBаHия рyсскoгo я3ЬlKа и литеpаTypЬl B шкoЛаx pеспуб.
лики. 3aвеpшается пpoBoдиrvrЬIй в pяде oбластей экспеpи-
I\,tенT пo и3yЧеHиЮ pyссKoГo я3ЬIкa B пеpBЬlх кЛассаx шкoЛ
с yкpаинскиМ язЬlкoм oбунения. ПpелваpителЬнЬIе pе3yЛЬ.
TaтЬl экспеpиMентa ПoдтBеp)l(даЮт: и3yЧеtIие pусскoгo
яЗЬIка целесooбpaзнo Hачи}|аTЬ в ПеpвЬIх классах'  Пoвсе-
NtестHo oсyl l lесTвитЬ этo пpеДyсI\{аТpиBaеTся с l980/8l  yнеб-
I.toгo гoда>> J.

Pозгopнyтi  pекoМендацiТ yхвалила Bсесoюзна наyкo.

I

2

3

Pад. oсвiта.- l97t].- l  l  листoп.
Pyсский язЬIK [r J lитeрaтypa B lпкoлax УссP.- 1s79.- N9 2.-
С. 20- 2|

Tам >ке.- N9 3.- С. 4
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Bo-теopeтична кoнфеpенuiя <Pyсский язьlк _ я3ЬIк дpy)к.
бы и сoтpyдничествa наpoдoв сссP>, яKa вiдбyлася
22-24 тpaв}Iя 1979 p. y Taruкентi:

<MuнucтеpcTваЛ. npocвeщeнuя coют||btх pecngблuк no
меpе coзdанuя нeoбхoОuмьtх цcлoвuЙ ||а IIecTаx opeанulo-
вb.ваTь uтaченuе paccKoeo ятb.KсI в сTсIpuluх еpцnnaх do-
ltllсoлbt|ьIх цapеэrcdeнuЙ' oсgщecтвuть dля 3Toеo Jilеpы no
nodеoтoвке вocnuтaтeлеЙ u gнuтелeй, paзpaбoткe npo-
еptIJ||I|нo-'4eтoduчеcкuх u dpцeuх gaeбньtх JuaTеpuaлoв.

opeанuзoвaTb npu Уnpавленuu no doшкoльнo.r|,a вoс-
nuTа|dllto IvI uнucтe p cT вa npoc ве ще t|uя C С C P нtlg чtиo. 1|еT o-
duчecкuii coвеT no npoблeмaм oбgнeнuя pgccrcorrg яlыKa 'в
на tцuo нaл ьньtх do шкo лb'|blх g чp eж'de нuях.

Bсемеpнo noвы|.ltаTb oбpазoвателbнo-8oсnuTа,Tелb.
нgю эффекTuвнocTb u 

'сачecTвo apouoв pуcскoеo я3ь|Kа в
нaцuoнaлbнoti tuкoлe, coзdавая gслoвuя dля актuвнoй pе-
чeвoЙ npакTuKu gчaщu.||cя, oбеcneчuвая KoilnлeKcнoе oбц.
чeнuе gчащuхcя вceл вudам pеaевoй dеятельнocTu - cлg-
urанuto, еoвopе|ьu|o, чTе'|uю, nucbмa. Пpuвuвать gчащuл|-
ся ut|Tеpеc lс cа'|ocToяTелb|tolу|g чTенuю лuTepаTgpы нa pac-
cKoI| ятbIKe. Пpu нaлuчuu нeoбхodu.lцьtх gcлoвuti u no эlсе-
/|аlduю aчащuхcя npсIкTuKoваTb в cTapшuх клаccaх нaцuo-

'tlалbнblх ш'сoл ucnoлb1oвaнue pgccKoеo я3ы'сa нa gpo$ах
no dpцеu.lt guебньt.tl npеdлeтaм.

Оpеана,м наpodнoеo oбpазoвaнuя codеЙcтвoваTb opeа-
ltuтацuu |aKoл u Kлaссoв c geлgблeнньtм u\gченuеl|,|
paccКoeo я3ыKа, coвepшеt7сTвoва||uю фaкцльтетoв no
p.accкoЛa я?bLKa u лuTepаTapе' npuвлe'ссIя. K uх npoве-
dенuю лaцшuх цнuтелеЙ, paбoтнuкoв вьlculей lЦlсo.лbt u
наaKu,

Сoвtllеcтнo c nuoнеpcKIt.L|u u |сoJ||col4oльcKu''u opеанu-
?ац-uяJ.|u шupe pa?вuваTb внeKлаcct|gю u внeutrcoлbtdцto
pсlбoтg ltа pacскot ятbuсe, oбpащая ocoбoe внu]||анue-на

aслoвuя dля gелgблeннoro uтgчeнuя aцащuilucя pgccrcoeo
я3b.lса. Bceмepнo cnocoбcтвoвать paтвuTuю 

'lавыKoвgстнoti u nucьJнeннoti pgccкoЙ pечu aчащuхcя, acвoеt7uю
Тe хнuче c Ko Й т e p мuнoлoеuu'|сl p g c с,сoi'| я3 bltсе.

B- этuх целях eocgdаpcтвеllt|btl|| KoruuTеTа,ll no npoф-
техoбpaзoванu'o coюlt|bш pecngблuк pазpaбoтать npe.d-
лoJl(е||uя О чaсTuч'|oЛ nеpеpасnpеdeленuu чaсoв в gueбньtх
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nлaнaх cpeaнuх npoфTeхgчuлuщ, gвeлuчuв вpeпя нa u\a-
ценue pacc$oeo я?ыKa.

Пoвыcuть poлb внeклаccнoti paбoтьt в uтgчeнuu gча-
щuлucя pacc'сoeo яlыKa, чащe npа,сTuKoваTb npoвedeнuе
чuT aT e лb c tсuх кo нф e p e нц uii, в e н e p o в, в u |сT o p u'r,'сo л лe кT uв -
ных npocлaшuвaнuй paduonepedaч, npocл4oTpoв Teлenеpе-
daц u rcuнoфuльt*oв, uзdанue cTен'tых еaтeT' бюллeтенеti
нa pцccKoл я3ыrce' opесl'Lu?aцuю lсpgэlс|сoв pgcсKoeo я3ыкa.

C ucтeлaт uчес'сu no noлнят ь 6 uб лuoTe чные фo нdы g нeб -
tluKаl'u, цueбнылсu nocoбuямu, |снueапu' эtcgpнaла,L|u, еа-
тeTaЛu dля guащuхcя, а Tаrctсe нagннo-nеdаеoeuчеcкoЙ u
летoduчecкoй лuтepатуpoЙ dля npenodaвaтeлeЙ pgcскoеo
я3be,са.

Pаcnpocтpанять onыT ob|culuх gче6нb|х зaвedенuti
Kupeuзcкod, Уз6erccкot1, Moлdавcкoti u Оpgеux coютнblх
peсngблuк no npеnodавaнuю на pgcclсoJr ятbttсе oбщecтвeн-
ных, oбщeoбpaзoвaTелbнbeх u сneцuальных ducцunлuн,
нaчuнaя co 2-3 tсgpсoв.

B ,nланы adeйнo.вocnuTаTельtNoЙ pa6oтьl высuluх u
cpеОнux cnецuалb|tblх gQeбныx зaвеdeнuЙ o'слючaTь Лepo-
npuятuя no npoвedенuю co cтgdeнтамu u gчащu'|uся
внeaцduтopнoй pабoтьt t|а paccкo.|l яlbIKе.

CnocoбcтвoваTь нanucaнuю cтgdeнTainu выcluuх u gча-
щu'|ucя cpedнuх cneцuалbttых gaе6ньtх эавеdенuti Kgpco.
вbLх 11 Оunлoлlных npoе,сToв (pабoт), Оoклаdoв u peфеpатoв
no cneцuaлbнocTu u oTчeToв no npouтвodcтвeннoti u nedа-
еoеuчecкot7 npакTulсе нa pgccKoм яlbuсe.

Пpaктurcoвaть uзdaнuе cdopнurcoв 
'|аgчttых 

тpgdoв в
вb.cutuх gueбньtх завedeнuях coюlt|ых pecngблuк нa pgc-
cKo.t4 я?bl,lсе.

Пpoсuть Гocкoлuзdат CCCP, MuнucтepcTвo'сgлbTa-
pы CCCP, Гocgdapcтвенныti KotuTеT CCCP no 

'сuнeЛaTo-epафuu gвелuчuTb выngcK nppuзвеdeнuЙ клaccuкoв pцccrcoЙ,
сoвeтc кoti u заpgбeжнoii лuтe pат g pы, r paЛnлacT u||oK, Jilae.
нuтoфoнньt,х заnuceЙ, KuнoэrcpaнuзaцuЙ t|а pgccъo.|| я3b|-
Ke.

Coзdавать нeoбхoduмыe уcлoвuя dля pабoты cTg-
dентoв u aчащuхcя no oвла,Оенuю pgccKu.l| яlыKoЛ вo вне-
gнeбнoe вpeля. B этuх целях npa'сTutсoвать npooеdенuе
вcTpeч лloлodecru pа3'|b|х нaцuoнальнocтeЙ, oлuлnuаd,
ц uT aT e лb c Kuх кo нф e p е н ц uЙ,, лuтe paT g p'.bIJс a e ч e p o в' < d нe Й >
u <нedeль> pacсKoеo я3ы'сa. Pаcшupuть uзdанue стgdен-
ч.еc'<uх еаleT на paccrcoЛ я3ыlсе, coзdавать в gпeбных зaвe-
deнuях u oбщeэruтuяx cтeнdьt u вuTpu|иb| нa pgсcKoм
я?ыrcе.
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Aкadeлuu нagK CссP, Акadeлuu nеdаеoеuцecкuх
наgк CCCP, aзaileлuя,п нagK coют||blх pecngdлurc, наgч|to-
uccлeОoватeJ|bc'сuJt ut|cTuTgтaм шкoл (nedаzoeuкu) coют-
ных pecngблu'с в блuc'сaЙшuе eodы сфdaTb cepuu тpуdoв no
aкTaaлbнblЛ npoблелaл npenodаoaнuя pacc'сoеo ятьLKa в
cpеdнuх gae6ньtх завeОeнuяx сoю3||ьIх pecngdлurc, o poлu
pgcc'сoeo я3ыкa u лuTepaTgpы в фoptlupoвa'{uu 'сoплaнucTu.чеcnoeo Лupoвofipeнuя aчащuхcя' Aкadeлuu nеОaеoеu-
цecrcuх нagк CCCP вьLngcKаTb в блucrcаlituue eodы тpgdы
no лeтoduкe oбgпенuя pgcct<oлg яlыKa u лuTеpаTgpe в нa-
цuoнaльнoЙ ul'сoле, a Ta'с'rcе лeтoduчеcrcuе paзpабoTъu -no

нaчaлbнotg oбgнeнuю pgcc'сoлg яlыrcg.
Пpuнять Лepы no dальнetiшeЛц noвblulенuto poлu ne.

aатu, uнфopмацuotьных aeенTcTв, тeлeвudeнuя u paduo rcaк
nponaeaнducToв paccKoеo' ятцKa...

Шupe ocвещаTь poлb pgccooeo я3ыкa 
'сак цeileнTu-

pgющeЙ cuлbt в .мнoeoнaцuoнaлbньIх тpgdoвьlх'сoллеKTIt-
вaх, ocoбe'{нo ||а нoвocтpoliкaх, a фop.шupoва'tuu ||oвых
oтpяdoв pабoнeеo Kлаccа. Яpкo u eлg6oкo pаct<pывaTb 3t|а.
ченuе pgccKo?o ятыrca каrc cpеdcтва oбщeнuя лeжОg люОь-
J|ult в Koлхoтах, coвхolaх, нa npеОnpuятuях, в gapeжdeнu-
ях |lаg|<u u lсцльTapbl, Il,tlсoлах u cеItbе'

Пoвыcuть тpeбoвaнuя rc aвTopaл, pedaктopaм, Koppec-
noнdентал, oбoзpeвaтeлял, durcтopал 3a coблюdeнuем
нopr| pgccrcoro яlbltса, являющеeocя яpKuI| cpedcтвoх кoll-

'|| g t| u c T u4 e c rcoе o в o c nuT ан llя u ф o p л up o в aнuя l||аp lс c uc T c'сo.
леl|uнc'сoeo мupoвo??peнuя> . .

3а матepiалами кoнфеpeнui i  y } loсквi в l98l p. вийшлa
Kнигa <Pyсский язык - я3Ьlк дpyжбы и сoтpyдничества
нapoдoв сссP>. Kандидaт y члеtIи Пoлiтбюpo цK KПPс'.
пepший сeкpетap ЦK Кoмпapтii Узбекистaнy Ш. P. Pa-
шидoB пi.п.кpеслювaв' щo <oснoвtlыDr сpeдствoм oбщения
нoвoй истopичeскoй oбЩнoсти является pyсский я3ык.
oн _ вах<нeйший фaктop кoммyникации всех нaций и
нapoд}loстей, yскopение иx сблих<eния.

ИнтеpнaЦиoнaлизaция Bсеx стopoн х(и3}lи свoеoбpазнo
пpелolt,tляется в oблaсти я3ЬIка: otlа yсилllвaет и yскopяeт
pаспpoстpанениe мe)I(нациotlaлЬнoгo pyсскoгo язЫкa сpеди.
нaций и }tаpoдlloстей CCCP.

Интеpнaшиoнaлизaция - зaкoнoмеpный пpoцeсс, и еe
масштабы бyлyт нeyкJloнlto BoзpастатЬ. B. и. Ленин пoд-
чеpкивaЛ' чтo сoциaли3Ivly пpeдстoит целI{кoм интep}rа.
циoнaли3иpoвать всю хoзяйственtlyю' пoлитичeскyю и дy-
I Рyсскиi i  я3Ь|к t l  Лt iтePатypа B lxкoЛах УссP.- l979.- N9 6.- с.  8-.  l5



хoBl{yк) )ки3tlЬ наpoдoв. с пoстpoeнкеL.r pа3Bитoгo сo-
циaли3ма и пoд вoз,цeйствиеtl{ l{аyчнo-тexническoй pевo-
люции oсyщeстBляется .ц.aЛЬнейшее yглyблeние этoй ин.
тepнациoнaЛИзaЩИн... Bьlpабатьtвается я3ыкoвaя oбщ.
нoстЬ, в частltoсти oбщнoстЬ я3ЬIкoBЫх стaндapтoв, теp.
Il{инoлoгических интepнaциoнали3п{oB' кoтopЬIе вхoдят B
сЛoBари [t.lнoгих языкoв н кoтopЬlе oтpaжают и3Мeне}lt{я'
пpoисхoдящие в Baх(нейших сфеpаx oбшlественнoй х<из-
tlи _ }lаyкe' теxt|ике' KyлЬтypе) ..

Член ЦK J(ПPс' гoлoва д.еpжaBнoгo кoмiтeтy сPсР
з пpoфeсiйнo.тeхнiчнoi oсвiти хвалиBся' щo <в yнебных зa-
ведeниях гoсyлаpсtвеннoй сисTeмы пpoфессиoнальнo-
теxничeскoгo oбpазoвaния oбyueние вeдется на 14 языкax
l{аpoдoв Coветскoгo Coюза, B тoм числе нa pyсскoм я3ыкe
oбyнается oкoлo 8| /o уuauиxся. Paсшиpяeтся oбyнение
бyлyшиx pабoних на pyсскoм я3ЬIке Bo всех сoЮ3ньlх pес.
пyбликах. Изyuениe pyсскoгo я3ыка oкpy}I(енo oсoбьIм
вниманием> ".

Пpo так 3ване <oсoбoе Bнимaние> лo фyнкшioHyвання
poсiйськoТ Moви B УкpаТнi,  нaспpaв.u. i  шиpoкorvtасштабнy
pyсифiкашiю, свiдчить заяBa <,Ц'o всiх гoлiв i  членiв ypялiв>
пoлiтичних в'язнiв сPсP' якy пiдписали 1979 p. Б. Гаяyс.
кас, o. Гiнзбypг, P. 3aгpaб'ян, М' KoзачкoB, o. B. Poма-
нюк, М. Pyленкo, I.  Cеник' Ю. Шyxeвин.Беpeзинський,
A. [I{аpанський: <...Пpo те, щo ypял УPCP с aнтиyкpаiн-
сЬкиIu УPядoм, свiдчить тoй факт, щo чЛени ypяДy в свoiй
дiяльнoстi iгнopyють yкpаТнськy мoвy i  кopистyЮтЬся po-
сiйськoю. Taк, пpизначений Cтa.пiним (пpе3идент> Kopoт.
Чeнкo i  в життi,  i  на пpаui в <деp)l(аBнoмy} аIIаpатi кopис.
тyваBся BиKлюЧнo poсiйськoю l\.toвoю i дiлoве листyвaння
кoлoнiальнoТ aдмiнiстpaцii Biв такo)t( poсiйськoю ilroBoю.
Цю poсiйщенневy yкpаiнoфoбськy тpaлишiю пpoдoB.
}(yютЬ i  нашi <yкpaiнськi> дiячi,  нaгipикЛaд, [I{еpбиuький,
який кopистy€тЬся лишe poсiйсЬкoЮ lt{oBoю. Bиникас пи-
та}tHя, Чи мo)I(е 3ахищати нацioнальнi iнтеpeси yкpаТнцiв
<ypяд', oчoлeний 3апекJlими мoскалiзaтopaми.yкpаiнoфo-
бaми? Звiснo, щo не мoх(е. У Cхiднiй Укpаiнi пpaктичI{o
}Ieмar шкiл (нi .цитяЧиx садкiв, нi ясел) з yкpаТнськoЮ мo-
BoЮ Bикладання. Людей, якi poзN{oвляють piднoю MoBoю,
переслiдyютЬ як (t lацioналiстiв>. Так, на сyлi,  шo вiдбyв.
ся в 1977 poшi нал ЧЛенolvt УкpаТнськoi гpyпи спpиян}Iя Bи.

Pyсский язык - язык лpyх<бы
l98l .-  с.  35'  39.
Там самo.- C. 77

и сoтpyдничeства нapoдoв сссP.- 1ц.'
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кoна}I}rю Гeльсiнських yгoд oлексoю Тихим' свiдoк oбвинy.
ваЧeння пoкaзав, щo Тиxий poзмoBляв т iльки yкpаiнськoю
мoBoЮ. I ueй факт фiгypyе в oбвинyвалЬнoмy Bисt loBкy.

Kоли <ypял> i сул.oва tt/tаrшин.а (деp)кави) пеpеслiлy.
ЮтЬ гpoмaдян зa любoв до piднoi мoви, тo як )ке тoлi тлy.
tt4аЧити тaкий (ypяд>, i  такy (деp)I{аву)? Ми poзгляда € I t4o
шей ypял як aнтиyкpaiнськy кoлoнiальнy aдмiнiстpaцiЮ,
нав'я3aнy poсiйськo.сoв' € тсЬкoю oкyпашiею Укpaiни.. .> .

Tiшився pyсифiкашiйними здoбyтками мiнiстp oсвiти
УPсP A. lv l .  Маpинин: <Hа Укpаи}|е'  как и в дpyгиx сo-
юз}lьIx pеспyбликах, пpoвoдится 3начителЬ}lая pабoта пo
сoBеpшенствoва}|иЮ сoдеp)кания' фopм l{ tvtеToдoB препo.
даBаI{ия pyсскoгo я3ыкa.

ЦK Koмпаpтии Укpаины и Coвет Mинистpoв peспyб.
Лики пoстoян}ro yдeляЮт бoльшoе Bни[r,tа}lие yЛyЧшеl{l,lЮ
изyчения pyсскoгo я3ыкa и литеpaтypы. B шкoлах yвеЛи-
чивaется кoлиЧествo часoв' oтBедеl{нЬlx }|а егo изyчеHие'
сoвеpшеtlствyются шкoлЬнЬrе пpoграмMЬI и yuебники,
издаЮтся библиoтека yчителя.сЛoBесHика, yнебнo.мето.
ди Ческие кolt,t плексЬl, сеp и и х yдo)кествен н Ьl х п poиз ведeн и й
<Шкoльна1 библиoтeка>.

Метoдические pекoмеl{дации пo oбyнению детей дo-
шкoлЬl.loгo Boзpaста' pазpабoтaн}rые в пoмoщЬ BoсIIитa.
Т €ЛЯM; пpедyсItiатpивают пpактl.tческoе yсвoение я3ыкa B
пpoцессе игpoвoй дeятелЬнoсти и специaлЬных зaнятtli l
пo пoдгoToBке к шкoле.

B шкoлaх с yкpaинским языкoм oбyqеHия pyсский язьlк
изyчаеTся сo II класса, сейчас l|,lЬl ввoдиll,t eГo и3yчение
с f  классаu,.

Hа ташкентськiй кoнфеpенui i  сxвальнo пoстaвилися дo
дoсвiлy засoбiв масoвoТ iнфopмaui i  Укpаit iи, якi знаxo-
диЛи (яpкий пyть к yсилен}rЮ массoвoй инфopмаши|1 Для
пoвЬlltlеl{|tя ypoвня изyче}lия pyсскoгo я3ыка. Kаждьlй тpе.
тий театpальный спектаклЬ' пoкaзанный пo Укpaинскoмy
телеBидeнию' пoстpoе}l на pyсскoм pепеpтyаpe. B теЛепo-
казах актиBt|o yчаствyют 8 pyсскиx театpoв Укpаины, лyн.
шие ГастpoлиpyюЩие кoл,'lективы tVlotквы, Лeнингpа.п.а, а
также стoлиц сoю3ных pеспyблик. B l978 г. пoкaзанo
25 спектаклей на pyсскo[4 язЬIке. Hа экpaне регyЛяpнo
пpедстаBЛеt|Ьl пpoи3ведеl{ия Л. Toлстoгo, A. Чехoва,

'  Уp"o Укpаiнськoi PсP - це oкyпацiйна адмiнiстpauiя // Рoсiйшeння
Укpaiни.. .-  с.  2 l6.

2 Pyсский я3ык _- язык дpyжбы и сoтpy.цtlичествa наpo.цoB сссP.- 1v1.'
l98l  -  с.  l09- l l0
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A. oстpoвскoгo, М. Гopькoгo, сoвpеtuеннЫх изBест}IЫx pyс.
скl lx сoветских дpaмaтypгoB) . . .

У листi на iм'я Бpeх<нева yчaсники кoнфepенui i  писали,
Щo дoцiльнo, 

.aби (пo меpе сoздаttt,tя нeoбxoдимыx yслo.
вий изyнение pyсскoгo я3ыка tlачи}Iaлoсь в стаpших гpyп.
паx дoшкoльHых yчре)кдeний и в се}rЬяx, чтoбы Bсемеp}Io
пoвышiалась oбpaзoвaтeлЬ}lo-вoспитaтелЬная эффектив..
}loстЬ и Kaчествo ypoкoв pyсскoгo я3ыкa в нaциoнaлЬнol.I
шкoле.

B-pяле вшсшIиx и сpeдних yнeбных завeд.ений пpактикy.
ется .п.oбpoBo'ЛЬ}loе изyчениe oтделЬных куpсoв }Ia pyс-
скo[lt я3ыl(е> -.

Пpo <лoбpoвiльнiсть> пеpехoдy дo виBче}|ня спецiaль.
I{иx д}lсцIlплiн poсiйсьKoю ltloBoю, щoб (p,yсскoе qлoвo

|2'0|.79 p. Nе 2l0/ l9_l8l8 за пiдписoм пepшoгo.зaстyп-
ника, мiнiстpa Ю. I. Бyтенка oтpимаB pектop Львiвськoгo
yнjвеpситeтy iм. l .  Фpанка:. . 

nilpurcаioл Мuнвцзa CCCP ]Ф lI16 oт 06. 12.78 e. <О
ilepах' no daльнеГtшeila coвepuleнcTвoва'|uю uтgцeнuя u
npenodaванuя pgccrcoeo яlbl'са в coюlнbtх pecnцблuках>
npеdgcttloтpeн pяd Лep no gлguulенuio nocTotиoвKu u opeaнu.
тaцuu paбoты no cooеpшeflcTao,вaнuю uзgченaя u npenodа.
вaнuя paccooeo ятb|'са*.K эToI||g вpеJ|tе,lu вцlaJп glсе был
нanpавле|| aналoeuч'Iыii npuказ Muнвцзa УсCP Jф 4I6 oт
24. II.78 е. B свя3u c вьlхodoм npu'сaтa Мuнвgза CCсP
]Ф 416 oт 24. II.78 a. в donoлненue rc npuKaтц Muнвцза
УCсP Ni 416 oт 24. II.78 е. npedлаeaю npuняTb K выnoл-
,dе||uю cлedgющеe:

I. ЕжеeoОнo gcTанавлuвaTb nepецeнb cnецuqлbнbtх
1ucцunлuн' KoTopыe целеcoodpaзнo npеnodавaTь на pцc-
c|сoh| я?blKе.

2. ОpеанuзoвaTb c 1979/80 gнебнoеo еo0а dля лuц не'
pgccкoii l|ацuo||альнoсTu uтgчeнuе pgcc'сoеo яlbIKа no gе-
лgбленнoЙ npoеpaJaме 3а cчеT вpeJileнш, вьt,dеленнoeo на
факgльтатuвьl u ducцшnлu'ьbl, ввoduлцьtх в cooTвеTcTвuu c
':)coбеtlt4ocTямu pecngблIlс u вg3oв.

l  Pyсский язЬII{ - язьlк
м.. l98l .-  с.  289.

2 Там >ке.- С. 227' 228.

лpyж6ы й сoтpyлнинества наpo.цoB сссP.-

П paктuкoвaть coзdaнuе на факцльTеTах oбщеcтвeнньtх
npoфeccuЙ oтdеленuЙ nеpевodа с paccKoeo ятbt'са на poО-
нoЙ u c podнoеo язьt,fta на pgccкuti>.

,Ц.вадцятoгo .сеpпня 1979 p. pектopат Львiвськoгo yнi.
Bеpситетy iм. I.  Фpанкa надiслав на iм'я на. iальника нaв.
ЧaлЬнo.метoдиЧ}Ioгo yпpавлiння з вищoi oсвiти, lVl iнвyзy
УPсP B. Ivl .  Kpaснiкoва пеpелiк спецiальних .ц.исциплiн,
якi виклaдaютЬся poсiйськoю tvloвoЮ.

Пеpенень спецll i lJlьнь.х д,исц1|пЛин'
кoтopьIе пpепo,цaются нa pyсскorr я3ыке

Hазвaние дисциплин

Биoлoгический Биoхимия
Bведение в спeциаЛЬlloсть

Coвpеменньlе мeтo.п.ы биoхими-

Ческих исследoваний

Cтpyктypа и oбмeн IlyклеинoвЬIx

кисЛoт
МетоДы изyЧeния стpyктypы макpo.

мoлекyЛ

Стpyктypа и oбмен белкoв

oснoвы нayчных исслeдoваний

Hayнные семинаpЫ
Pадиoциoнная биoхимия
Мoлeкyляpная эн3имeлoгия

Мoлeкуляpные oс}loвы эBoлюции

Мoлeкyляpная геt|етика

, .^ Гидоoбиoлoгия
Фаyна мopей и пpесt lЬIх Boд, еe

хoзяйственнoе 3нaЧениe и pекoнстpyк.

Ц|^я
Caнитаpная гидpoбиoлoгия
Биoлoгичeскaя пpoдyKтивIroсть

вoдoемoв
oхpaна пpирo.цьI
Экoлoгия и биoгеoценoлoгия
Teppиoлoгия
3ooгеoгpафия
Физиoлoгия pастений
Bегeтациoнный метoД
Минepaльнoe питаtlие с oс}loвами

aГDoxl lмии
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2.

Физиoлoгическая yстoйнивoсть
Генeтика
Биoлoгия иItдивидyалЬнoгo

paзBитиfl
Биoхимическая геIlетика

Цитoгенетнка
Генетичeский анaлиз
Pеализация генeтическoй инфopмации
Функциoнальная цитoлoгия микpo.

opганизмoв

Oбщая геoЛoгия
Геoкаpтиpoвaние
Метoды изyчения меTaЛЛических пopoд
Геoгектoникa
Геoлoгия зapyбех<ныx стpан
Aэpoмето.Цы в геoлoгии
oснoвьI нayчнь.'( исследoваний
[lетpoгpафия
Литoлoгия
Физикo.химические oс}loвы петpo.

гpафии
Метамopфoзм
Гeoлoгия aлма3ных искoпаеIvlых
Петpoхимия
Pентгeнoмeтpия
Cтpyктypная петpoлoгия
oснoвы кoсмическoй минеpалoгии
Минеpагpафия
Гeoхимия pyлooбpазoваний
Физика минepaЛoB
Kpистaллoхимия
Гениoметpия
Палeoнтoлoгия с oснoвaми истopи-

чeскoй геoлoгии
ИстopиuескaЯ геoлoгия
Истopия CCCP
Геoфизика
Мeтoды пoискoB
Пoлезныe исKoпаeмЬIe
oснoвьt теpмoбapoгeoхимии
Интeпpетация геoфизинеских даtlных
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3.

Геoлoгический

5.

6.

8.

Гeoгpафиuеский

Экoнoмический

Жуpналистики

Инoстpанных языкoв

Истopи,rеский

Физическая геoгpафия U!aтеpикoв и
oкеанoв

Экoнoмическая геoгpафия зapyбеrкн ьtх
стpaн

Геoгpафия насеЛeния
Метo.цика пРепoдавaHия геoгpафии

oснoвы yпpавЛеHия
.Ц.искpетный aНaлИз
Финансьt и кpeдиT
Экoнoмическая стaтистика
Планиpoвание нарoltнoгo хoзяйства
Планиpoвание месT}loгo хoзяйства
Hаyнньtе oснoвы тpyда

Coвpеменньtй pусский язык
Истopия pyсскoй литeратypы
Aкгyальные пpoб.пемы сoвpемeннoй мнo-

гoнациoна.пьнoй сoветской литерaтyры
Иqтopия pyсскoй жyр}Iалистики
Мaстещтвo пyблицистики B. И. Лeнина
Истopия заpyбех<нoй ЛитеpатypЬl
Истopия античнoй Литератypы
Истopия зapyбех<нoй Литeратypы,

сpeдних векoв и Boзpoх<дeния
Истopия зapyбeх<нoй литератуpьl

ХVII-ХVIII вв'
Истopия заpyбeжнoй литepатypы ХIХ в.
Истopия заpyбехrнoй литеpатypы ХХ в.
Bвeдeние в Литеpатуpoвeдение
Иcтopия литepатypнoй кpитики

H<iвая истopия стpaн Евpoпы и Aмеpики
Междyнаpoдные oтнolllеt| и я
Hayuные сеlllrjнаpы
Pабoчее двих(ениe l87l - l9l4 гг.
Истopия сpедних векoB
oснoвы этнoгpафии
Генезис кaпитали3ма в 3ападнoй Евpoпe
I,lстopинеская геoгpафия 3ападнoli

Евpoпы

ФyнкциoнaльньIй аrгализ
Тoпoлoгия
Мaтематичeскaя ЛoГнкa
Aлгeбpа

tVlатематичeский
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10,

l l

t2

l3

Пpиклaдilofi МатеМa.
TИK|4

Физический

Филолoгический

Химический

Юpидинеский

Hаyнные семинаpы
МaтематическиЙ aнaлllз

oперациoнные системы
Мeтoды иIlваpиaнтнoгo пoгpyжerrия
3адачи на сoбственнoе 3начeние
Метo.цы пpиблизитeльныx исчислений

oснoвьl пpeoбpазoвания сoлнeчнoй
энepгии

Физика пoЛyпpoBo,цt|икoвых пpибopoв
Kвантовая paдиoфизика
Физика диэЛектpикoв
Тeopия кoлебаний
Tеopия вoлнoвых пpoцессoв
Bвeдeние в кибepнетикy
Tеopетиvескaя астpotloмия
0снoвы наyчtto-техничeскoгo пpoгнo.

зиpoвания

oбщее языкoзнание
Cтаpoславянский язьtк
oснoвы кyлЬтypы речи
Tеopия ЛитеPaтypы
Coвpеменная сoвeтская литеpaTypa
Bведeние в язЬlкoзнаtlие
Bве.цение B Литеpатypoведение
Истopия pyсскoй литepатypнoй кpитики
Истopия зapубежнoй литеpатypЬI
Литеpатуpа Hаpo,цoв сссP
Сoвpеменный слaвянский язык

Фи3ическая химия

Tеopетинeские oснoвы opганиuескoй
xLlN|I|у|

избpаннЬlе актyаЛЬHые пpoблемы op.
ганическoи xиlvlии

opганинeскаg химия
Cтереoхимия
oбщaя химия

Теopия гoсyдарсTвa и прaBa
ПpoблемьI Tеopии гoсyДаpстBа и пpава
Финансoвoе пpавo' адМинистративнoе

пpaвo

Мех<дyнаpoднoe пpaвo

Мeх<дyнаpoднo.пpaвoвaя защита пpав
чеЛoвекa

oснoвы сoBетскoгo прaва
Гpах<дaнский пpoцесс
Kpиминалистикa
Cyл и пpaвoсyлиe
opганизaЦия paбoтьt наpo.цнЬtx сyд'oв
Испoльзoвaниe TеxниЧeскиx сpедстB

пpи pассЛeДoBaнии
Угoлo-внoе пpавo
Угoлoвнo-пpавoBая oхpана личIloсти
oсмoтp Meстoпpoисшeствия
Пpoблемьr прoфилактики пpавorиpytшений
Истopия KПCC
.[I.иалектический матеpиализм
Истopинеский мaтеpиaлизМ
Пoлитэкoнoмия
Hayнный кoммyни3М
HаyuньIй атеизIvr
Лoгика
Педагoгика

Haчальн ик HавчaлЬ}to- [,tетoдичнoГo yпpaвл iнHя з ви щo l
oсвiти jVl iнвyзy yPсP B. М. Kpаснiкoв 30. 03. 79 p. пoслaв
циpкyляp pеKтopaм вyзiB за Ne 210/l9-503 <o меpoпpи.
ятиях пo дaЛЬнейше\,ty yлyЧluению и3yчения и пpепoдаBa.
н}rя pyсскoгo я3ыкa в By3аx УCCP>:

<B,o, ЦCtloЛt|енuе noсTаt|oвле|huя Coвeта NIuнuстpoв
сссP oT I3''I0. 1978 е. Nb 835 <О меpaх no dсtл6'|еtil1tе.мa
coвеpшeнcTвoвaнuю u\gценuя u npenoaaвaнuя pgcc0oеo
яgblKa в сoю7l|btх pecngблuKах> u сooTвеTcTвgющeeo no-
cTа'|oвленuя CoвeTа lУIuншcтpoв Укpаuнсrcoli CсP Nb 578
oT 02. II. 1978 е. npu'сатou| Muнвgза УсCP oT 24 tloя6pя
I978 е. ]',lb 416, peKTopсI вblculuх gчебнblх 3a6еdeнuЙ бblлu
oбяlaнbl prcpабoTаTb tсot|KpеTнbLе ilеponpuяTuя no gлa -
lllенuю npеnoilaвсIнuя paсcKoеo я1blrcа u лuTеpаTцpы. Ilo
I5 anpeля 1979 e. oбсцduть вonpoc на таcеdа'tuях сoвeToв,
Kафеop u npеdмеTl|ых rcoiluccuях'

Пpocuм Оo I мая c. е' наnpaвuib aчeбнo-'IеTo0uцеc|сoЛa
gnpавленuю no выcшe]ua oбpаЗosанuю uнфoprtацuю o
npoве1еt|нoЙ pабoте u pаТpабoTaннblе Bамu вьtшeanoмя-
нaTые ltеponpuяTuя>.

3лiтaлися дo lv l iн iстеpстBa пaкети. Pектop Львiвськoгo
yнiвеpситетy iм. I.  Фpанкa пiдписyвав 27 квiтня l979 p. та.
кoгo сyпpoвoд)кyЮчoгo листа;

<Pектopaт Львoвcкoеo eocgнuвepсuTеTa uм. И. Фpанкo
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наnpавляеT .h|аTepuaлы o выnoлнe'|uu nocTсIнoвлeнuя Co-
веTa lvluнucTpoв сcсP oT 13. l0.78 е. ,IФ 835 Ko Jпepoх no
dальнеЙшeIra coвepuleнcTвoвa'duю uтgченuя u npеnodaва.
нuя pgccкoeo ятыrca в coют,tых pеcngблuкaх> u cooTвeTcTвa.
ющееo nocTанoвленuя Coветa Мuнucтpoв УсCP Nё 578 oт
02. II.78 е., npuкаэа Мuнвцзa УСCP oт 24 нoя6pя 1978 е.
Jф 416.
Пpuлocrcенuе. I. МеponpuяTuя Львoвcrcoеo eo'gt|uвеpcu-

TETA

2. Мeponpuятuя кaфedpьl pgcсrcoeo ятb|Kа
u o6щеeo ятblKoт'{aнuя.

3. Инфopлaцuя кaфedpьl pgccкoеo я3ы'са u
oбщeeo я1b'кo\наt|uя.

4. Инфopмaцuя кaфedpы pgccrcoЙ лuтеpa.
Tapы,

5, LIзdaтeльcrcuii nлaн кaфeОpы paсcKoeo
я1bLKа u oбщеzo яlыKoтнaнuя.

6. Peкoлeнdацuu кaфedp pgcс|сoеo ятьLKа
Львoвcкoeo peеuo'|а,

7. Kа,лeнdаpныЙ nлaн oбъeduненных 3aсе-
daнuй onopнoЙ кафеОpы pgcclсoеo ятыKa u
oб щe еo я\btKo7||аt|uя>.

oднак B. tv l .  Kpаснiкoв не вгавaB. У листi зa Ne 2l0/
l9_350 вiд 03. |2. |9v9 p.noб opгaнизац}, lи кабинета pyс-
скoгo я3ЬIкa и литepатypы' пеpсoналЬнo нaгадyвaв pек-
тopoвi Львiвськoгo yнiвеpситeтy:

<B npuкаэе Muнвaзa УCCP oт<B npuкаэе fu|uнвgза oт 24 нoя6pя I97E e. ,Iф 416

Muнucтepcтвo вьlcutezo u cpedнееo
cnецutьлbнoеo o6pазoванuя УCCP
Hачальнuкg уaeбнo-lпетoduчeскoeo
anpaвлеtluя тoв. KpacнuKoвa B. lvl.

210/ l9-350
oт 03. |2.79 r.

Pектopaт Л ьвoвcкoеo opdена Лeнuнa eoсgdаpcтвeннoеo
gнuвepсuTеTa uл. Ив. Фpанкo cooбщает, чTo 

'|а 
вblnoл'dе.

нue npuKаlа Мuнвцза уCсP oт 24 нoябpя 1978 еodа lФ 416
<О daльнeЙше'| coвepшeнcTвoвaнuu ulgчeнuя u npenodа-
вa'Iuя pgccKoeo яlыKa в gaeбных завedeнuях Mшнвgзa
уCCP> на фuлoлoеuцеcKo'| факgльтете coзdаeтcя кабuнет
paccвoеo я3b|,са u лuTepаTapы u лuнeaфoнньtЙ tслаcc t1а
16 pa6ouuх necт. B нaсToящее вpeмя no opеaнuтацuu кабu-
нeTа pacсKoеo яlbuсa u лuTеpaTgpы npoвеdeнa слedgющая
pабoта:

- кабuнeт arcoлnлeKToван gнебнo-всnoi'саrаTeльнь|t||
nеpco'|алol| (зав. rcаduнeTo,a u dва cт. лабopaнта);

_ paзpа6oT0,нo tl утвеpэrcdeнo <Пoлoэlсенuе o кабuнeте
pgccкoeo я3ыlса u лuTеpаTgpb|>;

_ ка,6uнeт npucnocoблeн dля npoвеdенuя зaнятuЙ:
цcTtIнoвленtI ltлаccная Оocка, llмeеTcя 17 agduтopнb|х cTo-
лoв 

'|а 
34 nocаdoчнb|х ЛecTa, cтoл npenoОаваTеля, кaфedpа

c ng лbToJI| О ucт анцuoн'|oеo g npoвлe нuя T С o ( d uanpoeKTo p,
npouz pblвaTeлb, ilaенuтoфoн) ;

- o rcaбuнeTе pатЛeщeньt 4 nodoеcныe вuтpuны, nped-
нalнaчeнныe dля pсIтлuч'|b|х J||атеpuaлoв, u 3 nodвеcных
ulкафа dля хpаненuя фoнdoвьlх 'l,аTеpuaлoв;- в rcабuнетe oбopgdoваlиo шecTb cтенdoв, tlа lсoTopых
бцdgт paтЛeщeны nла'|шeTbl, pаэpaбатьlвaeмoЙ Экcnoтu.
цuu, no cлеdgющей TeЛаTuкe: <Яэык Лeilснaцuoнaлbнoao
oбщeнuя>, <Pцccкuii ятbltс t|а Укpаuне>, <Pgccкuii ятbllс в
сoв p е лe ннo.|1 мup e >, < B e p uluнa лupo вoii еa'манucTuчe с кotl

'|ыcлt'l> 
(o llupoвoп тнсtrце'|llu pgccrcoй лuTepaTgpы)' <Beн-

нo эtсuвoе наcлeduе> (pцccкая клaccuчecKая лuтеpатgpa),
< Pgccrcая coвеTсKая лuTеpаTgpа>.

B cooтветствuu с nланoм do кoнца ,aaя 1980 еodа бцdgт
ocцщеcTвлeны, слеdgющue pабoтьt:

_ хцОoжecTвeнн,oe oфop'aленuе Эtсcnoluцuu кабuнета
(февpаль-лаpт 1980 e.) u лuнeaфoнt|oеo Kлаcса (мapт
1980 е.);

_ кoЛnлекTацuя rcабuнeта cnpaвoннoЙ лuтеpaтgpoй
(аnpель l980 е');

- npuoбpеTенue u gcTaнoвlса кodocкono u dвgх вudеo-
маенuтoфoнoв (в Tеце'|ttе I980 е.).

Pектop

oбopgdoванueм, сnpaвouнot7 лuтepaтgpoii, лuнеaфo'нцoй
аnnipатцpoЙ u dpgеuлu cpedcтвaнu TCo, a Tакltсе oбecnе-
ae ны gнeбнo. вcnoЛoeaTe льныJt nrpco'{алo'|.

Пpocuм npouнфopt,lupoвaTь уaeбнo-мeтoduчеcrcoе
уnpaвленue no вblс'aел|g oбpазoваt{u'o, цTo сdeлaнo uлu
Оелаeтcя no выnoлнeнuю Оoннoеo ngн'сTа npunalа>.

Пpoхання> бyлo викoнaнo 25 гpyдня l979 p.
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jVloсква такo)к виlt{агaла iнфopмаuii пpo тe' як y Львiв-
сЬкoмy yнiвеpситетi yл.oскoналЮЮть Bивчення <pyсскoгo
языкa - языкa нaшегo eдинстBа' спoсoбствyющегo ин.
теptlациol{аЛизaции (uит. pyсифiкацiТ._ B. Л.) всeй на-
шей х<изни, дyxoвнotl,ly poстy сoBетскиx людей pазлt,lчных
нaциoналЬнoстей> (B. Щеpбицький). У листi за Ns 96-_
082-244/l l  в iд l0. 03. 80 p. нaнaльI{ик навчaлЬнo.l 'eтo.
диЧнoгo yпpaвлiння з виЩoi oсвiти Мiнвyзy сPCP
A. B. Kpyпiн писaB: <Учебнo-мeтoдичeскoe yпpаBление
пo высшемy oбpазoванию пpoсит Bас пpe.п.стaвитЬ к 25 маp.
Ta 1980 гoда инфopмашию o xoдe выпoлнeния пpикaза
/Vlинистеpствa Bысшeгo и сpeдHегo спeциaЛьнoгo oбpазo.
вания сссP oт 6 лекабpя 1978 гoдa Ng l  l  16 <o меpax пo
,ц.aльнейшe}ry сoBepшенстBoванию изyчeния и пpепoдa.
BaНИЯ pyсскoгo языкa в сoЮзныx pеспyбликаx>.

Чepeз кiлькa днiв киТвський нaчальник, вiдoмий yх<е
Kpaснiкoв, y листi зa Nэ 2l0/ l9-8l вiд l4. 03. 80 p. <o xo-
де BыпoлнeI{ия пpиказa Минвyза УссP N9 4l6 oт 24. I l .
l978 г.> нагадyBaB pектopам вyзiв:

<Bo ucnoлнeнue nocTtl||oвле,tuя Coвeта Muнuстpoв
CссP oт 13. I0. 1978 e. Nb 835 <О лepах no daльнейшeмg
coвеpшeнcTвoвсIl|u'o u7gче|duя u npenodaaа'Nuя pgccKoeo
яlberca в еoюl'Nых pecnцблuкaх> Muнвgзoлl УCCP uзdан
npuoаl tФ 4I6 oт 24 нoябpя 1978 е. <o 0альнейшeм coвеp-
uteнcTвoвaнuu ulgченuя u npеnodава'|uя pgccKo1o я3ьLка, в
gнебных зaвedeнuях Muнвgза УcсP> u в Оonoлнeнue rc npu-
|са3g nucbм|o oт 12.0l. 1979 е. ll i 2I0/19_I8I8, в tсoTopoоt
npеdлаеaлoсb npuняTь tс uсnoлненuю cлeфющее:

l. Еcrcеeodнo acTсIнaвлuвtlTb nepeчeнb cnецuаль'Iblх
ducцunлuн, 

'сoTopыe цeлecooбpазнo npenoilавaTb на pgc-
clсoJ|| я3ьllсе.

2. ОpeанuзoваTь c I979l80 gueбнoеo eodа dля шuц не-
pgccкotЙ нaцuoнaлb'|ocTu uтgчeнue pacc'сoеo я3ы'сa no aе-
лg6лeннoй npoepалЛе тttr cчеT вpеЛeнu, выdeлeннozo нa
фaкgльтатuвы, u ducцunлuн, ввoduльtx в cooTaeTcTвuu c
ocoбeннocтяllu pеcngблuKu, вg3oв. П pактuкoвать coзdaнuе
на факgльтетах o6щecTвеl|ных npoфеccuЙ oтdeленuii ne-
pевodа c pgccKoеo ятb|Kа на podнoti u c podнoeo яlblка ||а,
pgccrcud.

Пpocu.ll к I anpеля c. e. uнфopмupoваTb Мuнвgз УCCP o
выnoлнeнuu вышegnojrянgTb.х gкaзaнuЙ>.

Ha вимoгy Bl{щих паpтiйних opгaнiв пpo yдoскoнaле,нt lя
BиBче}Itlя i виклaдaння poсiйськoi мoви llевтoм}Io тypбy.
BaЛИcя пapткoil{и i паpтбюpo виItlих i сepeднiх }lаBЧалЬнllx
закладiв УкpaТни. fl.ля yнaoннення tlавoдимo oднy 3 пo-
станoв. 
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TAEMHO
ПocTAHoBA

nаpT'сo}|g Л ьвiвcькoеo opdeна Л енiна depжавнoеo
цнiвеpcuтетg iм. Iв. Фpанка

вid 20 чеpвt|я 1980 p.
oПpo 8ulсot|а,нl|я nocTаHoвu
nаpTкoJ[|g вid 26 эrсoвTl7я I979 p.
< П po idеtiнo-TeopеTuчнuti piвeнь
вuклаdqння pociЙcьrcoi мoвu t|а
.фiлoлoe ia нo'u g фaкц л ьт eт i >>

3аcлцхавtuu iнфopllацiю зaв. кaфedpoю pociЙськot мo-
вu Tа таеaльнoеo'|oвoтt|(ьвcTва фiлoлoеiннoеo факgльтетg
Toв. Пeтpoвcькoeo B. I., napтitiнuЙ кo.tсiтет вidзначас,
щo dана nocTанoва napTкou4g бgла oбеoвopенa на заci1aн-
нi кафedpu, dе 6цлu npuЙнятi вidnoвidнi захodu на it вu.
Kotlа,t|l|я. Пpoтяеoм цьoeo aаcg кaфedpа nonoвнuлаcь 5 нo-
в uмtu в ucot('oкв aлiфiкo ванul||u в uклаd ачамu'

Пpu кафеdpi cтвopенo кабiнет pociйcькot мoвш i лiтe-
pаTgpu, на базi яKoеo opеанiзoванo нaaKoвo-метoduчнuti
cелiнаp, oблаdнанo нoвuti лiнeафoннuЙ клаc, сTвopюсTbcя
нoва cneцiалiзoвaнa аgduтopiя. Пoэrcвaвuлаcь poбoта ка-
фedpu poсiЙcькoi Лoвu яtс onopнoi, ltlетoduчна poбoта вu-
клаdачiв, nеpeеля||gTа TerпаTulса cneцкцpciв та cnецceмiна-
piв, кафedpа nocuлuла gваеg do opеанiзацii cамocтitiнoi тa
наgкoвo-Оocлidнoi poбoтu cтуdeнтiв' аналiзц nidcgмкiв no-
тoчнoi атеcтацii.

Paзoлl З TuJ||, nаpтiЙнuti кoмiтет вваc|сас, щo наказ Мiн-
вцзg УPCP вid 24 лuстonаdа 1978 p, Nb 416 <Пpo dальulе
вdocrcoналeння в|1вчення i вuк.цаdaння pociйcькoi J|4oвu в
навчaлbнuх зaклadах Мiнвцзц УPсP> вu'сol|цсTьcя щe нe в
noвнiй мipi. Meтoduaна padа кафedpu не poтZopttgла ще
налеctснoi po6oтu 3 nuта'|b poзpoбкu метoduкu цuTаt|tdя
вцзiвcькoi лeкцi|, npoвеdeння npaKTuчнuх i лабopатopнuх
3аняTь.

flк noкаэалa nеpевipка кottlicit Miнвцзg уPCP ц тpaвнi
ц. p., |tа IV кцpci pociЙ,cьrcoеo вiddiлeння вкpaЙ нuтbKoю
талuutarTbся piвень epaЛoTt|ocTi cтцdентiв _ (59 % cтg-
deнтiв no opфoеpафii та ngнктgaцii oTpuu|алu незаdoвiльнi
oцiнкu). Не noкaзалu нeo1xidнuх навuкiв cтgdентu i в epа-
l|tаTuцt|oЛa poзбopi тeкcтiв. Bcе це с pеlцлbTаToм неdocтат-
ньoi цваeu npu npoвеdeннi npактuч||ttх 3аняTь э poсiticькoi
I|oвu, вidcутнocтi чuTaння opфoеpафiaнoеo npаrcTuKaЛg.
3 бoкg вuклadацiв кафedpu npoявляrTbcя лiбepалbЛ npu
вuсTавле'|t|i атеcтацitiнuх oцiнoк з noтoчнot gcniulнoстi'
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Паpтitiнuti кoмiтeт II o C T А H О B Л Я €:
I' Пцнктu 2, 5, 6' 7 nocтaнoвu nаpTвo.va вid 26 JrсoвTttя

1979 p. <Пpo ideЙнo-TеopeTuчнuti piвeнь вuклаdання po-
citicькoi J||oвu'|а фiлoлoеiннoмg факgльтeтi> вваc,сtlTu
вuKo||аl|uttu.

2. Пцнктu I,3,4 dанoi noсTанoвuталu|uluTu на кoнтpoлi,
npodoвэtсuвulш теpмiн вl1KoнаI7l7я nocTанoвu no dанuх ngнк-
тах do 15 бepeзня I98l p.

.[I.ев'ятoгo )t(oвтня l980 p. KoЛ€гiЯ tlliнiстеpства вищoТ i
сеpелньоТ спeцiальноТ oсвiти yPсP yxвалила пoстаt loвy
<o pезyльтaтаx KoнтpoЛЬнЬlх paбoт пo pyсскoмy языкy,
пpoведеtlных пo eдинЬItt it 3аданиям B пoдведoII{стBеHtlых
yнивеpситетах в l979/80 yнeбнoм гoдy>:

<3acлgulав u oбсцduв uнфopмацuю Учeбнo-летodu-
чec'сoеo кабuнeта no вblсшeJпg qбpaзoвaнuю <<o pфgлbTаTtIх
Kot|Tpoлbt7btх pабoт no pvссlсoJt|g я\ыKa, npbвedeнных no
eduньtltl заdанuям в noОвеdoмсTве'tllbtх aнuвеpсuTеTсIх в
1979/80 цaе6нolll еodg>, Koллeеuя oT'|ечаeT, нтo в pяdе
g'|uвеpcuTeтoв npoвedена onpedеленная pабoта, наnpав-
лe ннaя нa c o в e p ше |dc T вo в аtluе nod еoт o в кu c nе ц uaл uсT o в no
pacclсoЛa я3ы'сa'

Оdнaкo в pяde вaloв uтgчeнuе u npеnodава,|uе paccKo.
еo я3ы'сa npoвodятcя нa gpoвl7е, ttе oTвeчающел тpeбo-
вaнuя'i noсTaнoвлeнuя Coвета Мuнucтpoв CсCP oт I3. I0.
1978 е. Nb 835 <О лepах no dальнеЙIl|еjra coвеplЦeнcTвo-
ва'7uю uтgце||uя u npеnodаваHuя paссKoeo я3ьllса в coюlttblх
pecnцблuках>, nocTанoвлeнuя Coвeта lvIuнucтpoв Ук-
pаuнcrcoЙ CCP oт 02. Il. 1978 е. Ni 518, npuKаloв Мuнвgза
сCсP oт 06. 12. 1978 е. tlb I I 16 u Muнвцза УCCP oт 24. II.
1978 e. .|Ф 416.

Bo ЛьвoвcKoJ|| u. Уэrcеopodcкo,j|t еocцt|uвеpсuTeтaх не
цcTpанеHbL нedocтаткu в Ko,мnлеKToвaнuu npoфеccopcкo-
npenodавaтeлbcкoеo coсTaва кафеdp pgсcKoeo я3ыKа.

B цeлях dальнeiiшeеo coвеptllеt|сTвoванuя uтaчeнuя u
npenoОава|tuя pgcсKoеo ятbtва в gнuвepсuTeTах

K o л ле е uя no c T анo в ляе T:
Уdелuть сepьетнoе внuu|а||uе tсo,мnлекToванuю кафеdp

pacсKazo ятыKa u лuTepаlцpbl вblсo|сoквалuфuцupoванHbl.
I|u сnецuалucTа,1tu, ul|l|еющuмu елцбorcue Знaнuя no pgc-
clсoJI|g ятb|'сg u влаdеющuмu лeтodurcoЙ ееo npеnodaванuя.

Уcuлuть npoфopueнTацuoннaю pабoтц no npuвJlечеt|uю
нa oтdeленuя pacсKoеo яlblKa u лuTepаTgpьl наu6oлее еpа-
лoтнoЙ u nodeoтoвлe ннoЙ .ltoлodeэru.

Учeбнo-мeтoduнеcкoму gnpавленЙю no высIuе,|ц oбpа-

Зoвaнuю (тoв. Kpас|IlJtсoв B. lvl.) coвIrесTнo с Плсlнtlвll.
фuнансoвьtI9' цnpавленuе'l l (тoв. Чgеаев А. А ) do I dекаб-
pя 1980 е. nodеoтoвuть npedлo?rcенu'l no внaTpЦpеcnублu-
KансKoмa oбменg стуdентамu oтdeленuu plJccKoеo яlblкu
c целblo caщесTвеttttoеo gлaчшенuя nodеoToвKu сnrцuа.
лuсToв paccкoеo язb|ка в заnаdных oбластях pеcnцблuкu,

B цeлях uтaченuя u paсnpoсTpанeнuя noлoJlсuTельHoеО
onыTа uтaчeнuя u npenodавaнuя paсcкoеo ятbLtса в унuвеp-
сuTеTах pеcnцблuкu opеанuтoвсIть в фeвpале I980 2. сoве.
щанue-cелruнаp завеdgющux кафеdpамu pgсctсolo ятbIKа 17а
базе С uлфеponoлbскoеo еoсaнuвеpcuTеTа.

,Цo I dека6pя I980 е. opеа,|uloвaTb u нanpавuTь в Уэrc-
eopodcкuЙ, ЛьвoвcкuЙ u ЧepнoвuцrcuЙ еocцнuвеpcuTeTbl
epannы наuбoлeе rcвaлuфuцupoвaннblх npеno1aвaтелeЙ
Оля uзgaенuя цaебнo-мeтoduчeскot7 u вocnuтaтельнoti pа-
бoтot кафеdp pgcclсoеo ятьLKа u otсаlанuя uл npаKTuцеcкoЙ
noЛoщu.

Исnoльзgя onыT gнuвepсuTеToв, к I нoя6pя 1980 a. coв.
,|tесTнo c Hацннo-метoduчеcкot7 кoмuсcuеЙ no pgccкoмg

'lЗblKg 
pазpaбoтатb nеpечеHь gaeбнo-метoduцескuх noco6uЙ,

неoбхoduльtх dля noлнoеo oбеcneченttя uтgче'|uя u npеnodа.
вLl|7uя paccKoeo я?b.Kа в aнuвеpcuTеTaх' u npuняTb Jу'еpbL ||o
uзdанuю этuх nocoбuti.

Peецляpнo npoвoduть l.ot7Tpoльttыe pабoтьt no pgccKo!||a
я3ыкa в aнuвеpсuтeтах Мuнвgза УCCP, ocaщеcTвляя npo-
веpKa opфoеpафuчecкoЙ u еpaЛмaTuцeсrcoii nodеoтoвкu cту-
dентoв всeх tсapcoв oтdeлeнuii pgсcкoеo яlbltса>,.

3гаданi дoкyшrенти (навiть та не3}Iачt lа частиHа, яку
s.цаЛoся poзшyкати ) не3апеpeЧнo пiлтвеpлх(yЮTЬ, tцo
Мiнвуз УPCP, 'викo}tyючи вoлю ЦK KПPс, Мiнвyзy сPсP
i ЦK Koмпаpтi i  Укpаiни, в iлвеpтo зaймaвся pyсифiкашiею
H;tBЧ?ЛЬHoГo .пpoцесy. Рoсiйщенням бyли oхoпленi yс i
Тl  By3] l '  техt l lкyм}l '  yчилища' B яких BиклaдаHня Bелoсь
ЧасткoBo yкpаiнськoю l l , toBoЮ. 3ахoди, скеpoванi Hа B}l-
Лучення укpаТнськoТ мoви 3 навчальttoгo пpoцесy, }|а.
бyва.лн lU}lpoкoгo poзМахy i  стaли BелЬми пoпyЛяp}lt l} l} l
сеpел yкpаiнoфoбiв та iхнiх пpисЛy)l(никiв. Це вони iз спе-
t l iальнltх кафЕлp пpoцес pyсифiкашi i  пoшlиpltли на 3агаЛЬ.
нотехнiчнi ,  пpиpo,Цнинi,  3aгалЬнooсвi iн i  кaфедpи. <<Bикла.
дачiв, кoтpi пpoлoвх(yBали Читaти yкpaiнськoЮ MoBoю,
вl lкЛ[lкаЛи в t|авчалЬ[ly Чaстинy для }IепpисMн}lх po3-
ivtoB,- згадy €  дoцент Львiвськoгo Лiсoтeхнiчнoгo iнстl t-

I Сбo-pник прика3oB' инстpукций и дpyгих } lopмативнЬIx актoв МIlнвyза
УссP __ l980.- N9 4.- с.  l98-20l .
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I

тyтy B. Пoпoвич._ Hа них poбили тиск Чеpе3 декa-
нaти та завiдyюниx кафелp i навiть Bдавалl,lсЬ ,п.o вi.п.кpи.
тих пoгpoз звiльнення з poбoти>.. Cтавали пopo>кнiм звy.
кotvt деp)кавнa, гpoмaдсЬкo.пoлiтична, iндyстpiaль}lo.ви.
poбнинa, Kyльтyp}|o.oсвiтня фyнкui i  yкpаТнськoi мoви.
Цьoгo .цoсягaли тaк: l946 poкy в yPсP вийшлo l06 назв
нaвчальнoТ лiтepатуpи ,цля вyзiв, 90 - yкpаТнсЬкoЮ,
l6 _ pосiйсЬкoЮ IиoBoЮ. l980 poкy^вiл.пoвiднo видaнo 38 -
yкpаiнськoю i 422- poсiйськoю>,.

У poки <бypхливoгo сoцiалiстичнoгo i  кoмyнiстиЧнoгo
бyлiвниuтва> паpтiйнi вoх<дi i  вoх<дики в yсiх кyткaх (Hе-
oсяжнoi Бaтькiвш.l .ини) poзшиpювали i  пoглиблюваЛи лe-
нiнськy l4oBнy пoлiтикy сеpед неpoсiйськoгo нaсeЛення.
Toмy лля значнoi ЧастиHи HацIvrеншoстей, як ствеpджyBaЛа
кoмyнiстинHа статистика, poсiйська llloBа .п.oбpoвiльнo ста-
ла piднoю Ь,toвoЮ, тoбтo мoBoЮ Mис"rIeння i пoвсякденнoгo
спiлкyвання. Якщo y l926 p. 6,6 мiльйoна чoлoвiк, aбo
9'6 % всiх неpoсiян y наrшiй кpаiнi ,  ви3нaЛи poсiйськy мo.
вy свo €ю piднoю i l , toвoЮ, то y l959 p.- вiдпoвiднo l0,2 мiль.
йoна чoлoвiк, абo |0'8 %, y l970 p.- l3 мiльйoнiв чoлo-
вiк,  абo ||,5 %, а в l979 p.- 16'3 мiльйoнa чoлoвiк, aбo
|3 %' Пpo uей x(e Пpoцeс свiдчaть iданi ,  якi  гoвopять пpo
зpoстаt|ня, oсoбливо за oстаннi .п.есятиpiння, чисЛа нepo.
сiян, якi ви3нaютЬ poсiйськy мoBy дpyгoю tиoBoю, якoю
вoни вiльнo вoлoдiють' Tак' y l970 p. 4l ,9 мi.цьйона нo.пoвiк,
aбo 37 /n всiх ПpeдсTавHикiв неpосiйськoi нацiональнoстi,
визl lали, щo вiльнo вoлoдiють poсiйськoю як дpyГoЮ Мo.
BoЮ, a y 1979 p.- y)ке 6l,3 мiльйoна чoлoвiк, a6o 49 /o.
Taким чиHoм, y)Kе y l979 p. '  3а данtlми сoцiа"пьнoi стaтис.
тики,2l5 мiльйoнiв чoлoвiк з 262 мi" lьйoнiв, абo 82 /g уcьo-
гo t lаселення СPCP, ви3нали poсiйськy Мoвy, якoЮ Boни
вiльнo вoлo.ц. iють, абo, як piлнoю (|37,4 мiльйoна poсiян i
l6,3 мiльйoна неpoсiян), абo як дpугoЮ piднoю мoвoю (6l ,3
мiльйoна неpoсiян) 3.

Poсiянка Людмила Aлексесва - oдна iз заснoвниЦь
Мoскoвськoi Гельсiнськ<lТ гpyпи,- якa емiгpyвaлa в Aме-
pику |977 p., Пt;саЛа в <<Укpаiнськiй думui> l8 листoпада
l982 poкy; <oснoвний пpoяв poсiйшення - це витiснеHня
yкpaiнськoТ мови poсiйськoю в yсiх сфеpаx сvспiльнoгo

,  I lonoвuц B Як r lac вни;t l l  рtrс iйсt,кoi  // Мo. lола Галltч l t t tа _-- l990 . .

l5 . l tистoп
2 [ lpeса Укpаiнсьt<сl i  PсP. t9 l t]  -_ l980.- Хаpкiв, l98l . ._ с.  87.
, ,IJ.ив.: AктyальttI,rе tIpt lб;tt ' r l t , t  pазBtt1.ия t lациoнa.qЬнЬlх oтнot l tениi i '  ин.

тt 'pнаl(иoI iа" l lЬHоГ() и l]а |.р l t() l  | ' t lCс l(Ot1) l]осt l l lта l|ия. Учебнoе l lособие __

I{.. l988. 'С- 220...,22|

людей, якi заявилИ, Щo Тх piднoю N,toвoЮ с poсiйськa, з
l3,3 мiльйoна дo l5,5 мiльйoна. У тoй же Час чисЛo yкpаiн.
сЬкolt loвt lиx мешканцiв УкpaТни зpoсJ.to з 32,7 мi.rьйoна
дo 39,9 мiльйoна. Таким чи}Ioм, 3а тих,9 poкiв кi ,rькiсть
мешканцiв Укpаiни, якi Bи3на,Tи piднoю poсi l iськy мoву'
збiльшилась нa 2,3 мiльйoна, i  т iльки на 200 TисяЧ бiльше
гpoМадя}I 3аявил}-l ,  щo iх piднoЮ MoBoю с yкpаiнськa Мoва.

Bитiснeння yкpаiнськoi мoви вiдбувасться не стиxiй-
Ho, а вживанням цiлoгo кot ltплексy деp;t(аB}Iих захoдiв, якI
скеpoвyютЬ лемoгpафiннi пpoЦеси в бaжaниЙ Д,ля влaд'п бiк.

Пеpеселення yкpаiнuiв на схiднi,  piдкo засе,rенi землi
Coветськoгo Coюзу - в KазaхстaH, нa Cибip, на Уpал, на
,[I.алекий Cхiд - 3аoхoчу €тЬся екoнoмiчнl lми метOдаNtl, l .
B тoй же час заoхoчy €ться пepeселенtlя poсiян на Укpаiну.
Bнаслiд.oк цЬoгo з l €59 пo l970 poки чисе, 'Iьнiсть yкpаТн-
сЬкoГo нaселенHя нa Укpaiнi  збiльшyваласЬ лиlUе нa
3 мiльйoни чoлoвiк, тoбтo Ь,rенше, нiж tra |0 %, а poсiйськo-
гo - Hа 2 мiльйoни чолoвiк, тoбтo май;ке нa 30 /o. A мiл<
l970 i  l979 poками ЧисЛo yкpаiншiв в Укpаiнськiй PCP
зрoсЛo з 35,2 мiльйoна дo 36,4 мiльйoна, тсlбто на l ,2 мiль-
йoна aбo менше нiж на 4 %.У тoй же час Чис, 'Io poсiян
на Укpаiнi зpoсЛo на l ,3 мiльйoнa, тoбтo бiльше нiж на
|4 % - з 9, l  мiльйoна Д.o l0,4 мiльйона. 3вичайнO, це
тpапилoсЬ не внaслiдoк пpиpoднЬoгo за}lепад! '  yкpаiн-
сЬкoгo rrасeлення тa приpoстy poсiйськoгo, a в pезy. l lьтатi
пеpеселенЬ, якi pегyлюЮтЬся деp)I(аBoЮ. B 1970 poшi po-
сiйське HaсеЛення Укpаiни малo бi l ' lьше 9 мiльйoнiв чo,тoвiк
Пpoти 35 мiльйoнiв yкpаiншiв. A в l979 pоui,  як, Щoйно

, сKазанo, жиЛo B Укpaiнi  вже l0,4 мiльйoна poсiян. Пpи
томy майжe 8'5 % poсiян шteшка €  в мiстах i  пpoмислoвих
центpаx. Boни там складаЮть !0 % насеЛен}|я' ulo 3а-
ЛиШа €  лля yкpаiнцiв лишe 3О %.

BпpoваД.ження poсiйськoi мoви пoчина €TЬся з дoшкi.rь-
}|иx диTяЧltх yсTaHoB. Hа Укpaiнi  пеpеBажаЮТЬ pосiй-
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сЬкoмoвнi дитячi яcЛa Ta дитяЧi сад,ки. Aле i тi ' щo ввj-
)каютЬся yкpаiнськиIvlи '  сиЛЬ}lo зpoсiйшенi,  бo пiд час пiд.
бopy кaлpiв Bиxoвателiв пеpевагa вiд.даеться poсiянам i
зpoсiйшеним yкpаiнuям.

Бiльшy частинy Bиlцих наBчaЛЬ}rltx закладiв на УкpаТнi
зpoсiйшeнo: пpиймальнi iспити та пoчаткoвa стaдiя нав-
чaння в нl{х Beдyться poсiйськoю мoвoю. B стoлицi Укpai.
ни Kисвi виклaдaння пpoBaдиться yкpаТнськoю }toвoю
Лишe в yнiвepситетi та i тo не на всix кафелpаx. Бiльша >к
частинa Bищиx ttавчалЬних зак.пaдiв УкpаТни, за вt4няткo}r
деяких y зaxiдних oбЛастях, пpoваl lятЬ наBчa}Iня poсiй-
сЬкoю мoвoю. B l970 poшi з пiвтopa мiльйoна спецiaлiстiв
3 вищoю oсвiтoю, Щo пpацЮB aЛИ Ha Укpаiнi, 600 тисян бyли
poсiянами, тoбтo бiльшe, нiх< тpетинa. Пpи тo[,ty в PPФсP
кiлькiсть фаxiвuiв 3 BищoЮ oсвiтoю скЛaдас 73 чoлoвiки на
кoх{нy тисячy yкpаiнськoгo населення пpoTи 43 нa тисянy
poсiйськoгo нaселeння.

opганiзашiя системи виrl l .o i  oсвiти BпЛиBа €  на мoвy B}l-
кЛаданHя в шкiльнiй системi. 3нання poсiйськoi IиoBи да €
безyмовнy пеpeвагy пiд чdс встyпy ,ц.o Bиlt loгo l{авЧаЛЬнoгo
3аKлaдy. Bнаслiдoк цЬoгo сTBopю€TЬся aтмосфеpа пoТягy 3
yкpаiнських шкiл ,п.o poсiйських' Щo дoзBoЛя €  poзшиpити
N,tеpe)кy poсiйськиx шкiл за pаxyнoк yкpаiнськиx - <за
бах<анням батькiв>.

Bсiлякo 3aoхoчy €тЬся виBчеHtlя pосiйськoТ мoви в yк-
pаiнськиx шкoлах, y тoй нас як yкpaiнська мoBа в pосiй.
ськиx шкoлaх BикЛaдаrтЬся лишe 3а Пpoxанl lям батькiв
yннiв. Пpи uЁoмy t lапoлегливiсть батькiв i  уннiв y вiлстoю.
ваннi укpаiнoмoвнoстi  пеpeслiлу €тЬся як <пpoяв буpжу-
aзHoгo нацioнaлiзму>. Пpo це повiд.oмЛясTЬся на пpацЮ
батькiв, яких (пpopoбляють> на збopах i  з якими (<BедyTЬ
poзt l loвy> кеplBники.

У мiстax ,Ц.oнбaсy та Kpиму yкpaiнськиx шlкiл неMа €
зoвсiм. У тaких веЛикиx мiстах як 3апopiх<жя, Хаpкiв '  Ми.
кoлаiв, Хеpсoн, .Ц.нiпpoпетpoBсЬк, oдеса та багатьox iнrцих
е лишe пooдинoкi yкpаiнськi  шкoЛи та i  т i  x iба щo на oкoли-
цях. У Kисвi к iлькiсть yкpаТнсЬких шкiл пoстiйнo змeншy.
€ться, i  в ниx вBoдятЬся кЛаси з poсiйськoЮ мoвoЮ Bикла.
д.aння. Пoстyпoвo цi  шкoли з мirшаних такo)к стaютЬ пoв.
нiстю poсiйсЬкиIt4и.

Укpаiнська мoBa' щo фopмальнo Bвa)I(а €ТЬся ,II .еpжaB.
нolo мoвoю УPсP' фактиннo збеpеглась Лише в сеЛaх, a Tа-
Ko)l(  сеpeд невеличкoТ Част}tни yкpаiнськoi iнтелiгенцiТ, пе.
pеBa)I(нo гyманiтapноi.  Hеiнтелiгентнi гpoмадя}Iи B)киBа.
ЮтЬ y poзмoвi сумiш BулЬгаpизoBaних poсiйськoТ та yк.
pаiнськoТ мoв.
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Я називаю Цeй пpoшес poсiйшенням, а не сoветизацiею,
як це poблять деякi poсiяни, бo яким би непpисмним цей
факт для Haс I{е бyв, pосiйсЬKа MoBа €  зt lаpяд,ц.ям 3Hиtцен.
ня багатoi та.свoеpiл.нoi yкpаТнськoi кyльтypи. I кo>кний
pосiянин' Щo 3апЛЮщy €  нa це oчi чи пеpeклад.ас вiдпoвi-
дальнiсть зa це зi  сBoгo сyмЛiння на кoгoсЬ iншoгo, oб'ск.
тt{Bнo пoЛегшy€ Цей пprruес. Hа мiй пoгЛяд, .u.ля poсiян не
дoстатнЬo не пpиймaти yнaстi y шiй ганeбнiй акцi i .  Ми пo.
виннi pазoм з укpaiнuяIии актиBнo втpyЧатисЬ в нei,  pятy.
ючи вiд нaшoгo пpавлячoгo класy iх кyльтypy, ix нацio.
нaЛЬI{y гiднiсть, ясHo тa беззaстеpеx<нrэ пi.п.тpимyвати ix
бeзyмoвне пpаBo нa незaЛе)кнiсть>'.

Hе самoплиBoм, a пiд <мyдpим> кеpiвниЦтвoм i <наyкo.
Btlм) спpягt{yBaHняt l , t  KПPс <poзBиBався> слoвникoвий
склaД нацioнальних мoв. 3a poки iснування lv loскoвсЬкo.
бiльшoвицькoi iмпеpi i  Часткa iнтepнашioнаЛЬHиx слiв y
бiльшoстi  нацioнальниx мoв зpoслa майх<e y l0 pазiв. Дo
70-*80 % нayкoBo.технiчних, сyспiльнo.пoлiтичних,
наBчалЬнo.педагoгiчних та iншиx тepмiнiв цих I\.toB стaHoB.
ЛятЬ 3а[Io3и(lення iз poсiйськoi мoви , .  Poзвитoк нaцioналь.
}|их l\ , toB свiдoмo галь[,tyBаЛи, yнiфiкyвали пiд poсiйськy.
[J.итyюни яl(yтсЬKoгo пoетa Cемена .Ц.анiлoвa'  видaвaЛи
тpагiнний заHепaд нацioнальних куЛьтyp 3а вeликe дoсяг-
ненt lя бpеiкнсвськo.сyс.повськoi iнтepнaЦioнальнoi пoлi.
TИKLI..

Я ко всеlt ttаyкаМ КJ.Iюч иMею,
Я со всей Bсе,rеннoю знaкoм -
Этo пoтoмy, чтo я BЛадею
Pусским веЛиЧаBЬIМ я3ыкoМ.

У тoй х(е Час вiдoмий pосiйський дис}lдeнт BoлoД.имиp
Бyкoвський писaв iз Bладимиpськoi тюprии:

uЯ - pyсский. И мне бoльнo за сBoЮ стpаHy, гле oфи.
ц}taлЬныe лицa oткpoвеt l t|o пpoпoBедyЮт шoBини3M' где
pyсификаuия вoзBeд.е}lа в pаl{г гoсyДаpственнoй пoЛи-
тики. 3a чтo любить гvtеI{я, pyсскoгo, стyдeнтам Чеxoслo.
BaKИII и Пoльши, кpестЬянаM Литвьl и Укpаиньt?.. .  Мне
бoльнo, чтo Poссия является тюpьмoй l{apoдoB в бoльшем
масштабе, Чем этo бьlлo 60 лет нa3a,Д., а в тюpЬIt,tе дoбpo-
BoЛЬньlх жителей не бывает.

l I(и'г за: Левadнuti 1. УкраТнська лiтеpатypа в бopoтьбi i  жepтви цiё. i
. бoрo,гьби // Pосiйшення Укpаiни...- с. 389-39l.
'  Див'. '  Aктуа.ltьныe пpoблeмьI paзвиTия нaциollаЛьных oтнoшeний, ин-

теp}lа l lиoнa.nbнoгo и I1атpиoтическoгo BoсtIиTaния. Учебнoе пoсoбиe.-
Ivl. 1988.--, (1. 225
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Я, pyсский пo }IациoнаЛЬHoсти, кyЛЬтypе, язЬlкy, 3аяB-
. lяЮ: B сссP сyЩестByет нац}loHаЛЬt|ая дискpиМиHaция и
пpинyдиTе.Пьная pyсиф.4KaЦИЯ, B этoM меня YбедиЛи гo.I lЬ l
. lаI.еpеЁt l l  тЮpЬr,tы' . .

Hаси. l tьственная pyсификац}lя пpoBoдится t lе тoЛЬкO
саМиM фактoпt BЬIBO3а yкpаи}lцеB. аpмяl. l ,  Литoвцев и .ц.p.
l{а <l lсI]pаB.Цен}|е> в Poссию, нo и oсoзнаннЬIrr{ <пеpеBoсt l l l .
та l . l t , tеI\. l  t t  Mе.;Ioqах> -_ в задеpx{кe писеl l , l  на нациoнаЛЬHЬlх
я3ыках'  B :tаt lpете инЬlх '  кpoме pyссKoгo'  я3ьlкoв Bo Bpемя
CBи;13H1lй l , r  Т. П. Пpиншип <pаз,п.еляй и властвyй> _ oснoBа
Пpaктики <<tlе 'pеBoспиTaния) ПoЛитзаклЮченнЬlх в CCCP.
Pегv"rярньl пoПЬlтKи натравЛиBаTЬ pyсских Hа yкpаиtIцев,
apMя}I и Т. l l . '  Bсех - на pyсских'  евpееB -- на yкpaинцеB.

И все ;ке l l t lтеpнaциot lали3м сyЩeсTByет. Именнo 3десЬ,
B сpеде'I .ак l{а3ЬlBаемьtx <<бyp)кyа3нЬIх tIац}lot lаJ lистoB>,
кoтopЬIх сpеДи пoлит3акЛЮченt|ЬIх бoльшинствo. И если
tIацисlHа.писr.ь l  Б}l , tагян, Aльтман, Kалиниченкo, Шaхвеp.
лян, J lукьяt{еFlкo, Глyзман' Aнтoнюк - тo и я Hациoнaлист.
Укpaинский' аpivtяHский, евpейский, l . tИтoBCКИй, чешский,
пoльский. HoBoзеЛандский, пеpyaнский' ибo .п.емoкpaTИя -
этo свoбoда и личнoсTl i ,  и oт.I l .еЛЬных }lаpoдoB> ,.

3poсiйшенi i  збiльшoвиuенi yкpаТнЦi '  пpихильники так
зваt loГo <<естесТBенHoгo сЛияния poД.стBеннЫх и близких
Ме)t(Ду собoй сЛаBяH>, вiдкpитi  й зaпtаскoванi в.opoги yк.
pаiнства <<l ' lа1 хнеHнo i  opганtзованo> пiд кepiвництBoM
B. B. ЩеpбIlцЬкt;гO i  йoгo <<пiдpyЧl{их> Bикoнyвали пoстанo.
B}'цK KГIP(, i  Pади Мiнiстpiв сPсP вiд 26 TpаBHя l983 p,
N9 47;} <<[Ipt l  дс l; lаткoвi захoди пo пoлiпшеннЮ BиBчеHня po.
с iйськt. l i  \ ,r0Bи B зaГaЛЬнooсвir 'н ix шкoлаx та iнших tIавЧа.
.:l Ьtl l l х 3а к.Ца]li] х сoЮ3}l и х pеспyбл i к. > Чеpез кiл ькa н а.ц'tlять
i lн iв в iдпoвi. i lн\,  l loсr.aнoвv yхBaлили ЦK Koмпаpтi i  Укpа-
iни i  Pада Мirr iстpiв УРСP. * Д,oдаткoвi захoдlt  щoдo пoлi.
Пt l lеHн' l  l ]и l}чеl|t lя pосiйсько. i  мoви (тpебa чИTa^rИ - pyсифi-
каrt i i ,  , lcшаtt ioна.rt iзацiТ. -  B. ' ] ,I  .)  poзpoбила кoлегiя Мiнi .
стеpсTBa oсвiти УРсP (29.06'  1983 p. Nе 7l77|.

Пеpшиl i  засTyl l t tик гoЛoви .Ц.еp>кавнoгo кoмiтeтy УPсP
з пpoфесi i iно-теxнiчнoi oсвiти B. С'  Плoхий дiлився pу.
сиф iкатс- lpс ьки l t , ' lосвi .д.ом :

<<(J<rвеpшенс'гBoBaHиЮ метo/lиЧесt{oгo мастеpстBа пpе-
пoдаBаTе. i lеЁt pусскoгo язЬlка и Литеpатypы пpoфтеxyчилишl
Укpаиньt ,  I]Ot]Ьlt l lеHl, lЮ pе3yЛЬTатиBнoсти их Tpyда 9цос9б.
стBoвaЛo t lpt l t lятoе в l983 гo.ц.y пoсTаt loвЛение ЦK KПСС и
Сoвета Министpt lв сссP o дoпoЛнитеЛЬHЬIх меpах пo yЛvч.
I [-[иг. зa.: , , ,IL l lвuнеt lKo И. Укpaинская пpoблема и Poссия.- с.  30-3l .
* 

,TJt lст i t t tr lвet 
l IK KП Украiни i  Pади Мiнiстpiв УPCP пoдaнa y к iнцi кни>к-
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шеl{ию t,lзyЧеt|ия pyсскoгo язЬIкa в oбщеoбpaзoваTе.:lЬнЬlx
шкoлaх и дpyгих yиебных заведdнияx сoloзнЬIx peсп1'б"rик'
Гoскoмитет УссP' n/teстные opгаtlЬI, yнебные зaBедеllия
пpoфтeхoбpa30ваtIия pабoтaют нaд pеa,.Iизацией тpебовa-
ний паpтии l l  пp € lBит € l rЬстBа. B сpелних пpoфтехyниЛиЩах
с yкpаинскиtш я3ЫкoM oбyиения yвeлиЧеl lo кoлиЧествo
часoв нa и3yЧение pyсскoгo языкa с 35 дo l05 часoв. Bве.
деt lo егo изyчениe в тeхниЧeских yчил}|щах. Hа ypoкaх
oсyЩестBЛяется дeлениe на пoдгpyппы. 3нaчителЬнo yкpеп-
ленa матеpиaЛЬная бaзa, yнебньlе кабинетьl  pyсскoгo
языкa и литеpатypы oснащeнЬI всеlt,tи неoбхoдимьll\it l, l тех.
ническиtr{и сpедствами, l{аглядttЬlми пoсoбиями.

B значите"lьнoй части yЧи"r lищ пo }(eланиЮ yЧаЩихся
пpепo/laвание спeциaлЬных пpедtt4етoB Beдется на pyс.
скoм язЬtке> ,.

Cпиpаюнись нa пapтiйнi p iшення, академiк AпH сPсP
iv l .  м. Шанський <нayкoвt l  oбгpyнтoвyваB> <неyклoнньtй
poст Числа yчащихся неpyсскoй нациot lа" lЬнoсти, сTpе.
мяЩихся к глyбoкtlмy и пo"Ilнotlly oBладeнию pyсским я3Ьl.
кoм. Этo сoпpя)I(енo с неoбхojlиMtrстЬЮ ,rvчrцей ПoдгoТoBк11
yЧаЩихся к жи3}lи.. .

Tакая естестBе}tHая теHдеHция, Bе;1}Щая к pасшиpeниЮ
t|ацl{oFrаЛЬ}|o.pyсскoгtr билингвизма, пoлt loстЬю сooтBет.
ствyeт yстaнoBкaм, касаЮщиr4ся рyсскoгo язЬIкa кaк дoб-
poBoлЬнo пpиl{ятoгo сoветскими лЮдЬt!{и средстBa мex{нa.
ЦI{oнаltЬHoГo oбщения, кoтopые сфopмyлиpoваны в oснoв.
нЫх напpавлениях pефopмы oбшеoбpaзoвательнoй и пpo.
фессиoнальнoй шкoлы: <CвoбсlДнoе ltЛflj l €Htt €  pусским я3ЬI.
кor/t дoЛ)t(нo стaть ноpмoй для ll ltoЛoдежt{, oKaнчиваюЩей
сpеднеe yнебнoе 3aведение>,.

Пiсля бepезневoгo ( l985 p.) iквiтневoго ( l985 p.) пле.
нyмiв ЦK KПPс стpiмко змiнювалoся сyспiльнo-г loлiтичнe
)киття в CPCР. Bже бyла oгoЛoшенa М. с.  Гopбанoвим
<пеpебyД.oва>, 3apoд)кyBалoся <нoBe Drис"ЦенtIя>, яд'poM
якoго бyлo Bl{знaнo зaгаЛЬtto,.lЮ,tськi цiнноCтi, аl 'Iе y tlаyкo.
вих збipникаx щe пoвтopЮва. lи стандapтнy те3y: <Pеше-
ние B нашей стране l tацI loнaЛЬнo.язьlкoвoй пpoблемьI -
пOисTи}lе геpoический пoдвиг Кoммунистическoй паpтии l , t
сoветскoгo нapoда, oткpЬlваЮшtий нapoдаM Ml{pа еди}tст.

П,toхut7 B.
Ли.гepатypа
с 4-5.
ШанcкuЙ It.

С. Мастeрствo Hачинaется сo зrrаний / l  PуccкнЙ я3Ык и
B сpeдних yнебных 3авеДеHиях УссP.- 1984 - N9 2.-

и литеpатypа
С. 44.

lИ. Углyблeннoe изуqeниe pyсскoгo языкa / l Pyсский язьtк
B сpe.цниx vчебных заBедеHияx УссP.-.1984.- N9 9. '_
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Bе}t}lo IIpаBилЬl{ЬIй пyтЬ к peше}tиЮ сЛo)t{Hейших нациo.
нaлЬных пpoблем)|.

Cтеpеoтипне шoвiнiстиннo.iмпеpськe lr ,rисЛeння, яке
бaзyвалoсь на пoпеpеднiй шapськo.генсекiвськiй пoлiтицi
uентpaлiзацi i '  yнiфiкаui i ,  стандаpтизашiТ, pyсифiкаuiТ,
ввiбpaла в себе нoвa pедакшiя Пpогpами KПPС, яка пpo-
гoлoсила:

<Bидатне 3аBoюBaння сouiалiзмy - poзв'язairня нaцio.
нaлЬнoгo питaнI{я. Hа бaзi спiльниx iнтеpесiв poбiтнинoгo
кJlасy, l(oлгoспнoгo сeлянстBа' нapoднoТ iнтeлiгенцiТ' тpy.
дящиx yсiх нацioнaльнoстeй скЛaлaся сoцiaльнo.пoлiтична
та iдейна сДнiсть paдянсЬкoгo сyспiльства.

3мiцнiли сoцiалiстичнi сyспiльнi вiднoсини. Cфopмy-
BaЛacЯ нoвa сoцiальна та iнтеpнаЦioналЬHа спiльнiсть
людей - pадя}lсЬкий наpoл.

Пiдсyмки пpoйденoгo шIЛяхy пepекoнЛиBo свiДчать:
шaцioнaльне пПтaння' яке зaлПшllлoся вiд минyлoгo, в
Paдянськoмy Coюзi yспiшнo poзв'язaнo... Цей poзBитoк t|е.
се з сoбoю У. Biддаленiй iстopиннiй пеpспeктивi пoвнy ед-
нiсть нашiй> 2.

Taк званy маpKсисTсЬкo-ленiнськy теopiю пpo <3лиття
нацiй>, якa нaпoлeгливo зд. iйснювалaся в сPсP pyсифi-
кaцiсю, oдягали в oнoвленi сЛoвeснo.лиuемipнi Bикpyтаси.
<.Гlах<е сaмoмy маЛoмy нapoдy l{елЬ3я oткaзатЬ в язЬlке.
Bедь этo чеЛoвeЧескaя кyлЬтypа Bo всем сBoеtt{ tt{l{oгo-
oбpазии, B какoм oнa д.oшла дo нaс, Bo BсeI\,t этoшr мнoгo.
язычии, B oде)l(де, oбpялаx, Bнешнeм oблике. Это наше
oбщее бoгaтствo. Pазве tlДo)кнo пpoяЁлять к неDry нeвни.
I\{aние' д.oпyскатЬ егo yмаленllя? - бiдкався 1v1. с. Гopба-
нoв. I тyт же пpoдoвx(yвaB 3ахиЩати гeнеpaльнy iмпеpськy
лiнiю.- Ho в тo )ке вpеIvrя, }t(иBя в нaшeй oгpoмнoй Mнoгo-
нaциoналЬнoй стpане, нe oбoйдeшься без сpедства oбще.
ния, какиIu, естестBеннo, стал pусский язык. Bсем нy)кеl{
этoт я3ык... Тем бoлее, чтo pyсский lrapoд дoказал всей
свoей истopией, нтo y негo oгpoмный пoтeнциaЛ интеpнa.
циoнaлизil{a, yBaх(итeлЬнoсти' лoбpo;келaтелЬнoсти кo
всем нapoдaм. Жизнь пoказалa - надo изyчaть два я3ыка
(пoмимo инoстpаHt{oгo): poлнoй и для oбщeнИя _ pyсский.

...Ho злopoвый интepес кo Bсeil|y цeннoмy, чтo eсть B
кaждoй нациoналЬt|oй кyльтype' не дoл)кен выpo)кдатЬся B

| ftoбкo Г. .//. Pеrпение нациoнaлЬнo-языкoвoй пpoблемы в CCCP и не-
сoстoятелЬнoсть ee бypх<yазных фальсификaций. // Boпpoсы на-
yЧtloгo кoммyни3ма. Peспyбликанский мerквeдoмственньtй наyнньIй
сбopник.- K. '  1986. Bып' 3.- с '  l l5.

2 Пpoгpама KПРC: нoва pеДакшiя._ к', 1986.- с. 8, 9, 42.

пoпытки oтгopoд,иться oт oбъекTl,tвltoгo пpoцесса в3аимo.
действня и сближeния нaциoналЬt|ых кyлЬтУP,- пiдтвеpд.
х(yвав м. с.  Гopбauoв свoю вiддaнiсть виpoблeним MeTo-
дa[,t  нацioнaльнoi пoлiтики в CPCР i  нагoлoшYBаB._
Hациoнaльныe чyBстBа людей дoлжllы yвaжатЬся, йx не,ць.
зя игl{opиpoBaтЬ' }to спекyл}rpoватЬ на tlих _ пoлитичес.
кая безoтвeтстBeннoсть' если Irе пpестyпЛeниe. B тpали.
цl{я-x нашей паpтl.tи _ пpиt{циIIl{аЛЬнaя бopьба пpoтllв
любых пpoявлений нациoналЬt{oй oгpанинeннoсти и шo-
вини3ма' l} lестl lичестBа' сиoнl. l3t l{а и aнтисепnити3Iиa, в ка-
ких бы сфеpах ot|И |1t| Bыстyпали. Мы веpньt этиIt{ тpaди-
цияtt.t. Bесь наш oпЬlт пoкa3ыBает: нaциoнаЛl,lстичeскиtt{ пo-
Bетpиям I\{oжет быть yспeшнo пpoтивoпoстaBлe[I тoлЬкo
пoслeдoвaтельный иI{терl{а циotlал и3lvt, и l{теp}lа циoна.
л}tстскoe Boспитaние>,.

3акликавши пoстiйнo пpи,п, iляти yBагy pозвиткoвi на.
шioнальнo-poсiйськoi двoмoBttoстi ,  лютневий ( l988 p.)
пЛенyм цК KПPс нед.вoзначt lo зaявив:

<У питанняx пpo мoвy нeпpипyстимi нiякi  пpивiлei  абo
oбмеження, a ти[,t  б iльше пpи}ryс. Biдмoва вiд дoбpoвiль-
нoстi  пpи вибopi батьками МoBи i{авЧaння дiтeй пpизвела б
дo пopyшеtlня демoкPатичt|иx пpи}rципlв y }tацlot|алЬ}loмy
питаннi.  Hе мoжна такo)K дoпyскати, щoб закoнна любoв
лo piднoi l t{oви пepeтвopЮвaЛася } lа мoвний шoвiнiзм.
Частiше 3гадyвaти ленiнський запoвiт '  пpo те, Щo спpавi
iнтepнаЦiоналiзмy, бpaтствy наpo.Цiв сЛy)t(итЬ пpактика
нaBчaння poсiйськoю i  p iднoю мoBаlt{и не в piзних, a в oднiй
загальнiй шкoлi.  Тoмy х< спpияr i  спiльне вихoвання дiтей
piзних нaцioнaльнoстей в дитячих дoшкiльниx заклaд.аxo 2.

xIх Bсесoюзна кoнфеpeнuiя KПPC (28 чеpвня -
l липня l988 p.) y pезoлюшiТ <Пpo мiжнацioнальнi вiд.нoси.
Hи> пpoгoлoсилa: <Hадзвичайнo важливий пpиншип нaшoi
бaгатoнaцioнальнoi деpх{aBи - в iльний poзвитoк i  p iвнo.
пpавI{е вt{кopистання всiма гpoмaдянами CPСP Piдниx
lv loB, oвoлoлiння poсiйсЬкoю мoвoю, дoбpoвiльнo пpийня.
тoю pадяl{сЬкими ЛюдЬI\,tи як засiб мirкнацioнальнoгo спiл.
KyBaння. Cлiд ствopювати всi  yмoви, щoб HaцioнaлЬнo-
poсiйська двoмoвнiстЬ poзвиBaлася гаptv|ot l iйнo i  пpl , lpoд.
tlo, з ypахyванl{яI{ oсoбливoстей кoжнoгo pегioнy, бyла
вiльнoю вiд фopмaлiзмy> 

3.

| Гopбанoв lИ. C. Пepeстpoйка и t{oвoе мышJлeниe для наruей стpaны и
для Bсегo миpа.- м. '  l987.._ С. |20-|22'z Мaтеpiaли пЛеHyМy l.[ентpальнoгo Koмiтeтy KIIPс'- K.' l988'- с. 46.

3 Матepiали ХIХ Bсесoюзнoi кoнфеpeнuii l(oмyнiстиннoi пapтii Pадян.
ськoгo Coюзу.- K.' 1988.- с. l36.
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Мaйже B Ko)к}loмy oфiuiйнoмy дoкyмeнтi цK KпPс'
який стoсyBався нацioнaльнoi пoлiтики, стBepд)|(yвалoсь,
щo (стала peальнiстю нoва iстopичtла спiльнiсть _ pадяt|-
ський нapoд). Тpивaлий чaс нayкqва лlтеpатypa пpo ет.
нiuнi пpouеси в CPCP нe вияBЛяла. ltа )каль, нiякoi стyp-
бoвaнoстi 3 пpивoд.y iнтенсивнoго пpoцесy <стиpaння
гpаней> мix< нaцioнaлЬнoстями. Цвп пpoцес oбгpyнтoвy-
BaЛи кoнсoлi,цацiсю сoцiалiстичHиxr |{aцiй на oснoвi екoнo.
мiннoгo, сoцiальнoгo i кyльтypнoгo вблиrкeння наpo.Ц.нoстeй
B yмoвaх сoцlалlзмy, lцo пpизBoдиB дo oб'еднання, 3Лит-
тя етнiчних гpyп, iснyвaння якиx пpl{пи}Iялoся. <Bсесoюз.
l|ая пеpeпись 1926 г. зapегистpиpoвала в CCCР l94 нa-
циollаЛЬ}loсти (не всeгда, пpав,ца, нациoналЬ}lых языкoв) :
пo дaнным пepеписи 1939 гoда, l{х насчитывалoсь 99,
пePеписЬlo 1959 гoдa yЧтeнo l09 этнoнимoв, 1970 - 106'
1979 гoда - l0 l .  Pазмаx пyгаюЩий: исчезлиt пеpестали
сyщестBoватЬ д.есятки эт}|ическиx гpyпп. Kак этo oбъяс-
нить? _ запитyвaв Е. 3еймаль i  poздyмyвав.- [аpскoe
tt{инистеpствo пpoсвeЩенl{я сBoю <}lациoнaлЬнyю пoли-
т}tкy> в oтнoшeнии тaк назывaеIllых (иI{opoдцев> фopмy-
лиpoвaлo пpиl,rеpнo тaк: <oбpyсениe и слия}lие с pyсскиIlr
}Iapoдoм). Пoл запpетoм oка3алисЬ печaтные l{здания на
м}loгих я3Ьtках, pаспpoстpaнениe гpaмoтнoсти y беспись.
tl{е}|ныx наpoд}loстей считaлoсь не тoлькo tlеHyжныltt' нo
и Bpедныtl{. Пеpепись l897 гoда oфиЦиальнo пpиз}tаBала
сyщeствoвание в Poссии l46 <языкoB и нapеЧ.ий> (в l926.
кaк мы знаеIt, l '  их oкa3aлoсЬ пoЧти двести)> ..

Пpининy 3ttикнeння бaгатьox етнiчни.х гpyп в CPCP aв.
тop пoясtIиB тaк: <B плане тeopетиЧeскol.l вЬlдвигaЛисЬ нa
пеpвый план пpeдставЛеttия oб oтмиpа|||1t1 - IIo пyти к
кoмlvlyнизl 'ty - l ,tнoгooбpазия, B тolrt числе и t lациo}IaлЬ}|o.
языкoвoгo.

Koнцeпция кoнсoЛидaции сoциалl{стиЧескl,tх наций
paзpабатывалась пpи пpeнeбpe)Kel{ии oдllиtl,t из oсl{oBl{ых
этl{l{ческих пpи3накoв, oд}ttltti l и3 oсIloвHых пpoявЛеHнЙ нa-
циoнальнoй кyльтypьl (и еe нoсителем) _ я3ыкoм. Hа де-
ле oсylцествлялoсЬ oгpаничeниe пpав нapoднoстей сссP'
сy)кaлисЬ Boзмoжl{oстli paзвития их }lациoнальнoй кyль.
тypыn 2.

Hаслiдки ленiнськoi нацioнaльнoi пoлiт l lки, BиKot|ан.
ня йoгo <зaпoвiтy> i  pезyльтати хваленoi нацioнальнo.
poсiйськoi двoмoвнoстi  oцiнив Я. 3. Гаpiпoв:
| 3ейлaль Е. Hаpoднoсти и их я3l,lкll пpи сoциаЛи3ме // Koммyнист.-

1988.- Nъ l5.- с. 67.
2 Там же.- с 68' 69.

<B гopoД.аx нациoналЬl{ыx автol loмий PCФCP к сеpе.
дине 60.х гoдoB, a в гopoдаx Укpaины, Белopyссии, Kиpги.
зии, Лaтвии и некoтopыx дpyгl{х peспyблик 3а tloслед}lие
l5лет pезкo сoкpатилoсь Числo шкoЛ с нaциoнaЛЬным я3ы.
кoм oбyueния. ПpепoлаBаtlие х(e poднoгo я3Ьlка детям кo-
pеtltlыx нациoналЬнoстей, oбyнaюшихся в pyсскиx шKoлaх,
Bедeтся пo сyщeствy фopмальн-o. Из.зa пpaктическoгo oт-
сyтствl.lя в гoPoдax pяда peспyблик нaциoнаЛЬных дeтскиx
садoB, пoдaвляloщее бoльшинствo д.етeй, пpиttиil laе[,lыx
B шKoлy, ttе знaeт poднoгo языка. Haпpимеp, бoлeе чeм в
tltиллиo}lнoй стoлице Tатapии Bсeгo oдltа нациo}lалЬнaя
шкoла и oдин детский сад нa l20_l50 мeст.

Фopмиpyющeеся y l{асeленl{я чl{стo пpагмaтическoe
oтнoшet{иe к я3ЬtкoBoмy pа3витию' opиeHтpoванl{oе тoлЬкo
Ilа пoлyчeние пpoфессиoнaлЬI{oгo, B частtloсти, Bысшeгo
oбpaзoвaния, спoсoбстByeт кaк бы oтнyx<л.eнию Лич}loсти
oт poдl|oгo языка, a 3начt.lт и oт Haциoнальнoй кyльтypы> .

чеllкo._ Aле rк i некopiннe l{аселеtlt|я ма € 3нaти., Bивчaти,
шaнyBaти мoвy' кyлЬтypy' lстoplЮ, 3Bичal тl € l  зеIvlлl' 3
якoю пoв'язaЛo свo € }|(иття. Цьoгo вимага € елe[.tентapна
етикa. Hавiть якщo людI{нa пpo)I(иBе нa Укpаiнi  ни в Гpy-
зii двa абo тpи poки - нeB)ке Boнa п{o)ке 3aлишитися глy-
xoю й бaйлyжoю д.o тoгo l{аpoдy' який вiкaмI{ )l(иB, тpyдl{B-
ся, стpaждaв i  твopив на землi свoix пpе.п.к iв?!>.. .

B нaсл iдoк дoсл iдх<ення' п poведeнoгo гpyпoю сoцioлoгi в
Iнститyтy фiлoсoфi i  Aн yPсP y сеpпнi.веpеснi l988 p. в
м. Kисвi ,  oтpиманo такi  дaнi:  <Пpи вiднoснo висoкotr{y пo-
ка3}|икy вoлoд.lнtlя yкpаlнсЬкoю мoвoю Boнa €  пеpева)к-
ним засoбoм спiлкyванHя лише y 16'5 /o oпитaннx сiмей.
Boднoчас двi  трeтини (67 '|  %) с iмей пoслyгoByються
гoлoB}lиIt{ чинoм poсiйськoю мoвoю, (|6 '4 %) с iмей - oбo.
l\,lа [t.loваtvlи oднaкoBoЮ Mlpoю.

Ще piлше кopистyються pеспoнденти yкpаiнсЬкoю мo-
вoю y пoбyтoвoмy спiлкyваннi _ в магазинi,  тpанспopтi
та iн. (всьoгo 4'7 %), на poбoтi  (8 '3 %), в кoлi дpyзiв

| Гаpunoв Я. 3. Тенденцliи нациoналЬHo.я3ыкoвo-гo pазBития l l Сottиo
ЛoгиЧескиe исс.ледoваIlия.- 1989.- N9 2. _ с.  5.

2 Лiт.  Укpaiнa.- 1988 - 16 веpес.
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(|0 '3 %). Лише в oднiй сфеpi- v спiлкyваннi iз стаpшим
пoкoлiнням (бaтьками, iншими po.п.инами) - знаЧна час-
Тиj{a oпитаl{их пеpexoдитЬ на yкpаiнськy мoвy (37,3 /o).
Цi данi запеpеЧyютЬ дoситЬ пoшиpенy лyмкy,- шо yкpаiн-
ськy мoBy витiсненo дo сфеpи пoбyтy i вoнa стала мoвoю
<дoмаtl l t tЬoгo B)|(}- lткy>. Cитyaцiя з}tаЧнo склaДнiшa, бo з 'я.
сoвy €тЬся, щo i  в пoбyтi  люди пoсЛyГoвуЮТься пеpеBа)кнo
тiсю мoвoю' якoю вoни спiлкyЮтЬся y сфеpi пpoфесiйноТ
дiяльнoстi .

мoвoЮ, тo пpoг}loз сТoсoвtlo piвня oволoдiння мoлoдllJим
пoкoлiнням yкpаТнськoЮ rvtoвoю нaвpяд Чи l4oже бyти oп.
тимiстичним.

oбpання MoвtJ наBчaння не зyMoвле}|е (y всякoмy ви-
t lадкy, виpiшальним нинoм) вiдсyтнiстю шкiл чи клaсiв з
yкpаlнсЬкoю tvtoвoю навЧaння' а пoв'язане, пеpедyсiм, з
кyлЬтypнo-мoвHимl. l  opiснтaшiями бaтькiв, з i  сфopмовaним
y ниx стаBлeнняIvI лo yкpаТнськoТ шtoви взaгалi .

нa. pеаль|Iе gтвepdження нацioнальнoi cnpaвеdлuвocтi'
вidpodэrcення dцхoвнuх баеатств наpodg, 

.забезneчення

Iuupoвoеo фgнкцioнgвaння Ta вceбiчнoео poтвuTKa укpаiн-
cькot мoвu _ вulttачaльнoеo чuннltKсl icнцвання наpodg
яK еTнocg.

o. Пepспeктнви (непepспeктивнoi> мoви f f
дyмка.- l989.-- N'9 5.- С. 23-24.
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тццiЙнoеo актц, Pух nponoнaс тсIKoнodавчo тaбеlnечuTu t|а
npакт,uцi вtdнoвлення i цтвеpdlсення gкpaiнськoi ]aoвu a
сфepaх napтitiнoi, dеpcrcaвнot, epo,тtаdcькot diяльнocтi,
наgtсu i кgльтgpu, вupoбнuцтвa i diлoвodcтва, cеpеdньoi i
вuщoi llllсoлu, doшкiльнuх зaклаliв.

3акoн npo dеpэrcaвнuЙ статуc gкpаtнcькoi мoвu в эrcod-
нol'tц pазi не oбмеэrcgваTuЛe фgнкцioнцвання poсiticькoi
I|oвu яK заcoбц лictснацioнaлbнoеo cniлкgвання в CPСP та
вiльнoеo poтвuTKg мoв нaцioнальнuх лeншocTеIi i еpgn'
якi npoэrcuваюTb ||а теpuтopii Укpаtнu. Kouсeн еpoмаdя-
нuн вiлbHo KopucTцrTbcя npавon| piOнoi мoвu.

HapodнuЙ Pgх Укpaiнu за nеpебgdgвg ввa'tсас:
_ цкpaiнсьlса .r4oва i лiтepатцpа noвuннi бутu oбoв'язкo-
вuмu npеdлeTаI|u dля вuвчeннh в gciх ulKoлaх, цauлuщах i
тeхнiкцlttах t|а TеpuTopii Укpаiнcькot PCP;
- нeoбхid||o lаnpoваduтu dля вciх вunцскнuкiв ul.кiл у Pс P
встgnнi еtсlаJ||е'|u з gкpаtнськoi мoвu Оo вgзiв pесnцблiкu,
tlеlалеx|сt|o вid iхньoеo niОnopяdкцваH||я; зdiйcнuтu noсTц-
noвutt nеpехid нa вuклаdання в усiх cеpеdнiх сnецiальнuх
Tа вuщuх навцалbl|uх заклаdах уPCP цкpаiнcькoю '|oвoю;слid Оoтpuмgватuся npuНцunц кiлькiснoi вiОnoвid.
нocтi вuхoвнuх Ta lаеaлbнoocвiтнix закла0iв кiлькicнoмц
нацioнальнoмg cклаda наcелеlьl|я Toеo цu Toеo pееioнg;
npa'сTuKа вiлbtlo)o вuбopу батькамu .|уtoвu ttавчaння, яKа
в gЛoвaх, щo сKлалuся в наuliЙ pеcttцблiцi, веde do нацiсt-
налbнoеo нiеiлiзмц, noшupеl7||я oбuвaтельcькuх noеляОiв,
вuхoвattня безбатчeнкiв, ttoтpeбgе nеpeеляdg з бoку npавo-
вuх i мopалb|Iltх нopм;
- укpaiнcькe кiнo, TeaTpu, pаdio Й телебачeння, iнtцi за-
coбu масoвoi iнфop,uащit, ecтpаdа Toщo ]|1аюTb poтвuваTucя
3 цpaхцвсIltням npiopuтeтц цкpаiнcькoi лoвu нa тepuтopii
pеcnцблiкu;
- тa?алb'7opecnублiканcькi фopуllu, сеcii, nленgnru,
gpoaucтi збopu 

'4аюTь 
?tpoвoФuтucя gкpаiнcьKoю l||oвoю;

_ сTвopuTu poтес]лaxrcенa J||еpеэta кgpciв, еgpткiв, факцль-
татuвiв dля вuвцення gкpаtнсbKoi lt|oвu всit'tа, хTo цьoro
бaэrcас;
_ вciляKo cnpuяTu diяльнoстi Toваpucтва gкpаIнськoi
t'toвu iмeнi Tapаса Шевченка, iншuх нацioнaльнo-кaлb-
Ta pнuх ToвapucTв pеcngблiкu.

Pgх poзцiнюс вuхoвання нацioнальнoi eidнocтi, icтo-
puннoi nам,ятi, npuщеnлення лtoбoвi do pidнoi мoвu, dбaЙ-
лuвoеo сTaвлеt||lя do кgльтцpнoi нацioнальнol сnаdщuнu,
oхopoHу nаll'ятoк, ulupotсе та oб,сктuв'7e вuсвiTлeння та
вuвцeння вciх cтopiнoк icтopii цкpaiнcькoеo наpodц як
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odt{е 3 eoлoвнuх 3авdа,нь вidnoвidнux dеpэrcaвнuх цcтa-
нoв, заклadiв кgльтgpu, Tвopцuх i lloлodicюнuх opeанiзaцiЙ.

Pgх cnpuятuле вidpodcrcенню нapodнoi лeduцuнu i neОa-
еoеiкu, aеpoнoлiI i caОiвнuцтва, нapodнonpuклadнoеo
J||ucTецTва, наpodнuх oбpяdiв, звuчaiв.

Pgх, Обаючu npo цiлicнicть нацioнальнo.кgлbTap'{o2o
polвuTKg gкpoiнcькoеo наpoОg, вodнoчаc вucTgnae npoTu
iенopgвaння нацioнальнuх iнтepeciв poсiян тa npedcтав.
нuкiв iнuluх нацioнaльнocтеЙ, яKi кoмnаKт'|o (бoлzаpu,
лoлОaванu, цеopцi, noля|сu, кpu.ltcькi TаTаpu, 2а2ag3u,
еpeKu Ta iн') au poтceле,|o (eвpеi' бiлopgcu' цuеaнu та iн.)
cruвgTb на TеpuTopii pecngблiкu. Iхне npавo вidrcpuватu
laкoлu чu tслaсu pidнoю tr4oс,oю, cTвopюваTu тoваpucтвa Й
lеJaляцTва, lt|аTu TеаTp, npеcg, nponаeaваTu dgхoвнi цiн.
нocтi cвoеo наpodg маe бgтu pеaльнu'|.

Pgх ввaжar, щo Ta'се xr npaвo ilae noшupювaтucь i на
gкpаtнцiв, якi npoэrcuваtoTb 3а мeilсаJi|u pеcngблiкu - на
Kg6анi, в Cuбipg' Kазахcтaнi, на IIалекoлg Cхodi, в lvloсквi,
Ленiнzpаdi тa iншuх лicтaх i pееioнах. ?абезnечeння iхнiх
dgхoвнuх noтpеб noвuннe cтaтu depcrcавнoю тgpбoтoю gpя-
dg peсngблiкu, МiнicтеpcTва кaлbTgpu, еpoмаОськuх Tвop-
auх opeанiзaцiЙ, a TaKurc coюz||uх iнcтuтgцiЙ та цpяdiв iн-
шuх pecngблiк.

Pцх вucлoвлюeTbcя зa наЙтicнiшi кoнтaктu з gкpаiнця-
llu, якi x|сuвgTb noта Jс,e'rсамu Pаilянcьrcoеo Coюзц, сniвpo.
бiтнuцатuле в цboilg наnpяЛKa 3 ToвtlpucTвoл <Укpаiна>,
cnpuяючu нepoтpuвl|ocтi gкpaiнcьrcoeo наpodу тo Йoеo rcgль-
rapu.

Pцх nеpекoнанuЙ, щo cnp{Iвltсньot dpgctсбu мicrc наpo-
dалtu мoctснa docяетu тiлькu на еpgнтi взаellнoi noваеu 0o
J||oвu, Kaльтgpu, icтopii, тpаduцiii rcoэrcнoеo наpodg. 3натu
pidнg lloвц, ,сopucTgвaTuся нeю, TвopuTu pidнц кgльтgpg _
сnpава сoвicтi, nатpioтuннoеo oбoв,ятKa' oтнaKа iнтeлi-
еентнocтi KoxrсHoеo gкpаiнця. 3натu цю iloвa,. шаt|gваTu
ii - oзнака iнтеpнaцioнальнoi вuхoвaнocTi кoэrнoi лю-
duнu, якa эruвe cеped grcpaiнcькoеo наpodg> |.

Aкадемiк B. М. Рyсaнiвський в oднiй iз лекцiй пoслyгo-
ByBaBся pезyЛЬтаTами oпитyвaння: <Biдпoвiдаючи Hа пи-
TаtI|{я, якy il,toBy pеспo}IдеI{т Bвах(а € сBo€Ю piлнoю, 55,9
вiдсoтка l{а3Bали yкpаТнськy' 40'2 вiдсoтка _ poсiйську'
l ,3 вiдсотка _ iнuly мoвy. ЗiстaBиMo тепеp цi данi з вoЛе-
в}lявлеHням батькiв пpo мoвy наBЧанI{я свoiх дiтей. 73 вiд.
сoтка вoлiють t lавЧати свoТх дiтей poсiйською мoвoю i ли.

ше l9,4 вiдсoтка _ yкpаТнськoю. Чoмy виникJlа тaка ситy-
ацiя? Цe, нaсaмпеpeд., мaйхte пoBне витiснeння yкpаiнськoТ
мoви з вyзiвськoi- i сеpелньoi oсвiти> I.

Kатастpофiнне зyбotкiння нацioналЬнoгo .п.yхy, пpимi-
тивнiсть Il{ислeння багатьox лЮд.ей, якi нexтyвали piднoю
Ivtoвoю, кyлЬтypoю, .п.yхoвнiстю,- це наслiд.ки кoлoнiальнoi
пoлiтики в УкpаТнi. <Bах<кo, мабyть, y Фpаншii  знайти
фpaнuyзa, який не любить фpанцyзькoi мoви, а в lтaлiТ -
iтaлiйця чи в lспaнi i  -  iспaнця, якi } lехтyЮтЬ r ioBoю -
матip'ю,- так пoчав лист.спoвiДь o. oлiйникiв._ Я наpo-
дився й виpiс в oдесi.  Батькo пpацюваB залiзничникoм,
a poлoвiд йoгo пoчина€тЬся вi.п. нopнoмopсЬкиx кoзакiв, якi
не захoтiли нi пеpeселяTися }lа Kyбань' нi т iкати за ДУ.
нaЙ, a пpoдoв)кyвали бopoтися з бiдoю в piднoмy кpаТ й
гoлoс свoгo сepця _ мoBy - збеpeгли. 

-Матepинe 
ж к9.

piння - вiд oдеських pибалoк. Пo-yкpаТнськи вoна май-
же Hе poзмoвлялa (гoвipка бyлa блих<чoю дo poсiйськoi
мoви) i, дyмаеться, в дyшi пеpе)|(ивалa з цЬoгo. Чеpез те,
мабyть, спoнyкала нас iз бpатoм вивчати iстopiю наpoдy,
нe зaбyвати, чийoгo poдy ми дiти. Хoч i  навчалися в poсiй-
ськiй шкoлi (yкpaiнськoi в нашiй чaстинi мiста не бyлo),
але, беpyни yЧасть в хyлo>кнiй сaмoдiяльнoстi,  спiвали
yкpаiнськi пiснi,  декламyвали вipшi, вчl{лися викoнyвати
танцi багaтьox наpo.п.iв сPсP. I любoв дo театpy теx( пpи.
щепила нам мати: Boдила дo oпеpнoгo' .ц.o N,tyзичнo.дpамa-
тиЧ}loгo iменi ЖoвтневoТ pевoлюui i .

-3гoдoм 
бpат пoтpаПив дo oдеськoгo мoлo.п.iх<нoгo yк.

patнськoгo пересyвt loгo теaтpy iменi ЛенiнсЬкoгo кoI\4сoмo.
Лу, .a я пiшroв дo мopеxiднoгo yЧилища. Тa пiд впЛивolvl  Mа-
теpi з дитинстBа любив заhисyвати наpoлнi пiснi,  аналiзy-
вати iх. l oт пiсля аpмii за pекol'|е}l,ц.ацiсю Максима Tаде.

сами пiсень чopнoмopсЬкoгO кpаю. Boни й дoсi тапl збеpi-
гaЮтЬся. Пеpшу в х<иттi пpемiю за це також iз pyк Макси-
ма ТадейoвиЧа oДеpжaв.

.Ц.авнo вжe неI\4a €  н i  батька, нi  мами, а я Bсе згадую, яK
вoни сaДoBl lлИ }rене пpи гасoвiй лампi Читати вгo)rrс
Tаpасoвoгсl  << Koбза pя>. Ьатько луже л юби в < Га йд.а ма кiв>>,

PgсанiвськuЙ B. М. Екoлoгiя мoви й кyлЬтyl)и pt 'ставpir i1 iя сr lв iс l , i //
TpибунаЛектoра. 1989-N94 -с 23.
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<Tаpaсoвy нiч>' <I N{еpтвим, i  живим.. .>, а I\,rати _ <Kате.
pинy>' <Hайминкy>. Hiкoли не зaбyл.y t lpoЩання з матip 'ю,
iз <сивoю ластiвкoю>, як Пише Бopис oлiйник. Пpийшoв
пpoвiдати iТ дo лiкаpнi,  а вoна Bпеpt l lе в життi  загoвopиЛа
дo мене спpаBжtlЬoю yкpaТнськoю п,toBoю. Cеpue в lvrе}rе
стислoся: в даЛекoмy дитинствi Bo}Iа таки знала, знала iТ.
A заpаз - згадaЛa. Пepел смеpтю. Пoпpoсила кислoгo
Мoлoка. Koли я пpинiс йoгo, мами в)I(е не бyлo на свiт i .
Aле встигла, такl,l встигЛа пеpe.ц.aти менi мoвy свoгo на.
poдy, сBo €  благoслoвiння.. '> .

Матepинський дyх незнищеннoстi  yкpаiнськoi мoви
дoпolt , tагав poзpиBaти pyсифiкатopськi  гpати, >киBив нацi.
ottалЬнo злopoвi ct|Л|l, oблагopo.п.>кyвaв пpeД.ставникiв
iншиx нацioнальнoстей, якi  стaвалн pа3o}r з yкpaТнuями
нa бopoтьбy з poсiйським шoвiнiзмoм, за нaдa}II{я yкpaiн.
ськiй мoвi стaтyсy л.еpх<авнoi. <я PoсlяHKA, x<ивy на
УкpaТнi пot lад д.есятЬ poкiв. Укpaiнськy Moвy вивЧила десь
poкiв за дBа, хoч дo цЬoгo нe знаЛa х{oдtloгo слoва. Такиx
yспiхiв (кoли uе rиoж}lа таI( на3вати) я дoсягла' читаюЧи
клaсикiв yкpаiнськoi лiтepатуpи тa спiлкyЮчисЬ зi  свoiми
сyсiлами. Я вiдкpила для сeбе неoцiненний скapб. 3 piз-
них пpичиH пpиТздили poсiяни на Укpаiнy. Boнa зaBЛ(ди
пpиваблювала людей свoТм клiматoм, благoдатнoю зем-
лею, свoiми пpиpoднимl{ багaтствами. Ha rкаль, екoлoгiчна
oбстaнoвкa нa Укpаiнi piзкo пoгipшала. ,Ц.ивнo менi слy.
хати людей, щo, пpo)кllвшl{ тyт poки' }lе 3}IаютЬ yкpаiн-
ськoi мoви. Це не тiльки непoвага дo наpoдy, щo спoкoн-
вiчнo х<иве нa 3 €М;.Ii пpелкiв, а це, даpyйте нa слoвi' ttепo.
дoбстBo,_ oбуpювaлaся Л. Фелopoва з Koнoтoпy Cyм-
ськoi oбластi._ Я пiлтpимyю пpoект 3акoнy УPCP <Пpo
мoBи B Укpаiнськiй PсP> i хoнy, щoб вiн став 3акoнoг'r,  щoб
мoва багатoстpаждаЛЬнoГo, Ir,ty)кtIЬoгo' пpаЦелюбнoгo i
тала}loвитoгo t{аpoдy булa н4 нiльнoмy мiсцi у кo>кнiй oселi.
Я закликaю всix людей неyкpаiнськoгo пoxoДжeння (а для
yкpаiнЦiв, тo це кpoвна спpава) пi.цтpимати мовний 3а-
кoн. IJ.е нaш oбoв'язoк Пepед спoкoнвiчнo бaгатoю на iстo-
piю землею, цe нашe BIЦaнyBaння тих жеpтB, Щo нaклалlr
гoлoBаi l lи за нацioнальнy г iднiсть yкpaiнсЬкoгo Hаpoдy,
це Hаш oбoв'язoк пеpед мaйбyтнiм Укpaiни. Pеалiзyвaти
3акoн за П'ятЬ poкl.в _ не бiльшe, 3а спpавy тpеба взя.
тися Bже сьoгoднi> 2'

' ОлiЙнuкiв o. Пpoщання з мaтip'юl l Kyльтypа
29 тpав.

2 Лiт..Укpаiна.- l989 -. 28 веpес
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Учасникiв лискyсi i ,  якa тoчилася нaвкoЛo пpoектy 3а-
кoнy <Пpo мoвtl  B Укpaiнськiй РсP>, найбiльше непoкoiлa
шкoлa, нацioнaльне oздopoвленl{я свiдoмoстi мaйбyтнiх
пoкoлiнЬ' iнакшe нi .п.yxoвнoстi пiднести, нi мopальних 3а-
сад сyспiльстBа 3мiцнити не вдaсться: вiдpив неpез мoвний
дефiцит вiд iстopiТ та вiД. кyлЬтypt,l бyле пpoгpесивtlo зни.
)I(yBати пoтенцlал t|ацloHалЬнoгo lстopичнoгo It{ислен}Iя' a
зHaЧить' i  деpжaвнoгo, пpимiтизyват}lмe люДсЬкy сyтЬ, стa.
вI,rтиLlе yкpаiнцiв y залех<нiсть вiд бiльш цивiлiзoваниx
наpoлiв y всiх сфepах iкиттсдiяльнoстi'

Тpивoжним, хBилюЮЧим бyв вистyп oлеся Гoннapа на
сесiТ Bepхoвнoi Pади УPCP y 1989 р. <l oсь тeпеp _ в часи
пеpебyлoви' нoвoГo MисЛенtIя, кoли вi.п.кpились мoжливoстi
yсyt lyти хtаxливi дeфopмацiТ сyспiльства' пoвepнyти t lаpo.
дoвi йoгo пpиpoдHе, цi"1кoм пpиpoд}|е пpaBo нa мoвy, тoбтo
}lа сyBеpeнiтет, на пoЧyття г iднoстi дeхтo знoв лиЦемipнo
3aпитy € :  навiЩo нам цей закoн? Hавlщo шкoли? B Дoнець-
кy €ди}ty yкpаiнськy шкoлy, щoйнo yкoмпЛектoванy, не
3мoгли вiлкpити лo l  веpесня _ для нeТ y славнiй шахтаp-
ськiй стoлицi не знaйшлoся пpимiщення! Такi  д iячi ,  такi
бpатoлюби!.. Ми 3на € l t4o, Щo дpitvlyчo тупе, здe}Iацioналiзo.
ване мiщанствo, o3лoбЛе}Ia бюpoкpатiя, нaйагpесивнiшi
аIrтипеpебyдoBнi сиЛи в деякиx pегioнaх вистyпали й ви-
стyпаЮтЬ пpoти 3акoну, пiдбypюють пpoти ньoгo людей. Hе
зупиt|яютЬся ]IеpеJI. тим, щoб звести накЛeпи на цей кoлек-
тиB}lo вистpaжда ний ш иpoкoю yкpaiнськoю гpoмaдсЬкiстю'
депyтатaN{и й кoмiсiями Bеpхoвнoi Paди, тaкий нeoбхiдний
.u.еpжавний aкт, } lаNtaгaIoTЬся BитЛyмaчити йoгo в тoй спo.
сiб, нiби б тo вiн спpямoваний пpoти кoгoсь (сaмi poзy.
мiсте - прoти кoгo). Яка спекyляцiя, яка aмopальнiсть!
rVlи ж бo знаемo, Щo Bсе чeсне B Poсi i  з poзyмiнням стaBи.
лoсь i  стаBитЬся дo наших укpаiнських пpoблем. Яснo й
сьoгoДнi, щo 3акoн, який тyт llpoпol{y €тЬся, це 3aкoн зa-
хистy t lацloнaльнol мoви' l  нl  пpoти кoгo вl l{ нe спpямoвa.
ний: пеpе.Ц }lаlvtи зaкoнoдавчий Bt,lяв_гyмa}Iiз'мg й пpиpoднoi
спpаBедлt{Boстi _ i  т iльки, iт iльки! Bесь цeй 3акoн пpoйня-
тий лyхoм дpy}(би, бpaтеpськoi пoваги дo кoх<нoi з нацio.
нальнoстей, дo навiть найменulих ет}t iчt lиx гpyп, щo пpo.
живаЮтЬ на Укpаiнi. Тpeба бyти заслiплеl{иl\{ t{еt{аBистю'
шr,об не бачити цЬoгo> ,.
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.Ц.вaдцять вoсЬtvtoгo х(oBтtIя l989 p. пoчаBся нoвий вiД-
лiк uaсy B д.oвгotvty i стpа,п.ниЦькoмy ;киттi yкpаТнськoi мo-
ви. Bеpхoвнa Paдa УРсP yхBалиЛa 3акoн <Пpo мoви в Ук-
pаiнськiй PсР>, HaдавtrJи yкpаТнськiй мoвi статyс дepх(аB-
нol.

Пpo мoвy yкpaiнськy вiддавна пo-синiBсЬки дбaли пIrсЬ.
Meнники - дoжoвтHевi пoдви>кtlики-титaни, яскpаве i  тpa-
г iчне пoкoлiння <poзстpiляногo вi .п.poдх(еHня>, Тхнi }IaсTyп.
ники шiстдесятt lики, наpештi,  сьoгo.ц.нiшнi славнi витязi
пеpебyлoви й глaснoстi . . .  Tя>ккoi пiслянopнoбильськoi
пopи свiтлa зopя yкpаiнсьцoi Moви Bзяла дiтей свoiх пiд
кpилo вipи й нaДil, л,aлa твеpлiсть ,Цyxy, незбopимy BoлЮ
дo oнoвЛel{ня й демoкратi i .  ЛишаpсЬки стаBшl{ 3а пoвеpнен.
}Iя пpаB piдномy слoBy, ПисЬl\, tе}Iники Укpаiни вкoтpе дo.
вели свiй патpioтизм, в ipнiсть piднoмy наpoлoвi Й зa.
nаЛ ЬнoлloдсЬким Чеснoтa м.

3aкон Укpaiнськoi Paдянськoi CoцiaлiстиlнoТ Pеспублiки
ПPo Iv|oBИ B уKPАIHCЬKlЙ PсP

Уrcpаtнcька PCP вuзнаe ilсuTTсdсItiнiсть та .cgcniльнg
цiннicть gciх нацioналbt|uх мoв i бeэзаcTepexrcнo eаpанTgr
свoi.м epoмаdянам нацioнальнo-кaлbTцptti та мoвtti npава,
вuхodяцu 3 Toeo, щo тiлькu вiльнu{t poтвuTotс i piвнonpав-
нlcTb l|ацlo|tалbнuх }|oв' вucL\KсI Jiloвна lсgлbTapа с ocнo-
вoю dцхoвнoеo вlaeмopoзgмiння, KaлbTapнoеo взaслloзба-
eачення та змiцнення dpуэrc6u наptldiв.

Укpа|нcька PCP забeзnечae цкpаiнсьrciЙ мoвi cтатцc
0еpэrcавнot 3 ЛеToю cnpuя'|t7я вcебiaнoмц poзвuткoвi dgхoв.
нuх твoiluьх cuл gкpаtнcьlсoеo наpodg, еаpанTgвaння Йoеo
с g в е p е ннot на ц io нал ь нo - О е pcrав нoi,uа Йб цт нo c т i.

Buхoвувaтu g epoмаdян, неlaлеctс'|o вid iхньoi нацio-
нальнoi налеэюнocтi, poзgмiння сoцiaльнoеo npuтначеl|ня
цкpaiнськoi мoвu яK depflсaвнot в Укpаiнcьrciii PCP, a po-
сiйcькoi J||oвll я'с ]||oвu iliэ!сl7ацioнальнoeo cniл'сaва'Il|я на-
podiв Coюзg PсP - oбoв'язoк depcrcавнuх, nаpтitiнuх, epo.
мadcькuх opеанiв та засoбiв ,t,lаcoвoi iнфopлlацii peсngблi-
кu. Bttбip лtoвu мiэtсocoбoвoеo сniлкgвання еpoмadян Ук-
pаiнськot PСP r невid'с,vнuм npсIвol| cа'ultх epoлlаdян.
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С т ат т я I. 3aвdанI7я тaкoшodавства npo мoвu в Ук.
pаiнськiЙ PСP.

7акoнodавствo Укpаiнcькoi PCP npo l4oвu мас cвot,,u
зaвdанням peеaлюваtьttя cцcniльнuх вiОнocuн g сфеpi вcе.
бiцнoеo poЗвuTlt,ц i вэtсuвання gкpаiнcькoi та iнtлuх ltцoв,
яKшмu'сopucTaсTbcя'7аселeHня pеcnцблiкu, в depcrcавнoлg,
eкoнoмiчнo,aц, noлiтuaнoмg i еpoмadсьrcoмg эrcuттi, oхopotrу
кoнстuтцtцiЙнuх npав еpoлtаdян ц цiЙ сфеpi, вuхОваt|t|я ulа.
нoблuвoеo сTсlвлеtI||я do нацioнальнoi еidнocтi люduнu, ii
KaлbTgpu i мoвu, dальtuoеo з.tliцнення dpцcrcбu i сniвpoбiт-
HuцTва наpodiв Сoюзц PCP.

C т а,т т я 2. !еpэrcавна I||oва Укpаiнcьrcoi PCP.
Bidnoвi1нo do Koнстuтgцii Укpаtнcькoi PCP dеpэrcав-

l7olo lИoвoю Укpаiнськoi Pаlянcькot Сoцiалicтuчнoi Peс-
nцблiкu е цкpаiнська мОва'

Укpttiнська PCP забезnенgс всeбiннuЙ poзвuтoк i фцнк-
цioнgвання цкpаtнськoi мoвu в цсiх cфеpах сцсniльнoeo
э|сuTTя,

Pеcnублiканськi i мiсцевi dеpнс'aвнi, napтiйнi, zpoмаd-
ськi opеанu, пidnpuслсTва, aсTа'ьoвu i opеанiзацiI cтвopю.
ють всi,м еpoмаdянам неoбхidнi aЛoвu Оля вuвченt7я цlсpа.
iнcькo.i l|oвu Ta noелuблeнoao oвoлodiння l1ею.

Стаття 3. Мoвu iнtuuх нацioнaльнoстеi i  в Укpаiн-
cькiй PСP.

Укpаiнська PСP ствopюс неoбхidнi a*|oвu dля poзвuткg
i вuкopuста|t||я 'J|4oв iнtuuх нацioнальнocтeЙ в pеcnцблiцi.

B poбoтi depэrcавнuх, nаpтiЙнuх, epoмadськuх opеанiв,
nidnpuсмств, aсTаttoв i opеанiзацiti, poзтаuloванuх ц мic.
цях npo?lсuва|ьl|я бiльшocтi zpoмаdян iншuх нацioналь.
нocтеti (мiста, pайoнu, ciльcькi i сoltuщнi Pаdu, сiльcькi
наcелeнi naнKтu, iх cgrcgnнicть) мoэtсgтb вllKopucToвgвa-
тuсь nopяd з gкpaiнcькoю i iхнi нaцioнaльнt .ttoвu.

У paзi' Koлu еpo''lаdянu iнuloi нацioнальнocтi, щa стa-
,|o в л яT b 6 i л ь uliс т ь tlаc е ле tt tt я 3а3 нaц е нu х аd мi нi с т p ат u в нo -
тepuтopiaльнuх oduнuцb, lиаcелeнuх ngнктiв, нe вoлodiють в
Hалеэtсttoмa oбcязi нацioнальнoю j|oвoю aбo кoлu в ilеЭ|сах
цuх adltiнiсTpаTuвtto-тepuтopiальнuх oduнuщb, нaселeнuх
ng нкт i в Ko J|| natсT нo n p oclс uв aс кi л ь ка на цio нал ь нo с т e Й, эrcod -
ttа 3 яKuх tIе сTa|IОвuть бiльulocтi наcелення dанoi мicце-
вocтi, в poбoтi наЗваt|uх opеанiв i opеанiзацiЙ мoэrce вuкo.
plrcToвgваTuсь укpаiнсbKa мoва абo ,uoва, npu[tнятна dля
вcboro нсlселеl7,7я.

Стаття 4. Мoвu лi lснацioнaj lbнoeo

Мoвалu мiэrcнaцioнaлbнoеo cniлкування в УкpаIнcькiЙ
PСP с цкpаiнcька, pociticьrcа та iншi мoвu.

Укpаtнська PCP забeзnенgс вiльнe KopucT!!ва|1ня poсiЙ-
сbKoю мtoвoю яK J||oвoю мiэtснацioналb|loеo cniлкцвання,
наpoОiв Сoюзg PСP'

C т а т т я 5. Пpавo еpoлаdян кopttcTцваTuся бцdь-якoю
Jaoвoю.

Гpoмadянал Укpаtнcькoi PСP eаpанTaсlbся npавo Ko-
pucTaваTucя свoeю нацioнальнoю JuОaoю абo бgdь.якoю
|нutoю ,мoвo'o.

Гpo.маdянuн вnpавi ЗвepTаTuся do dеpэtсавнuх, nаpтiti-
нuх' еpoмadcbкuх opeанiв, nidnpueмств' aсTанoв i opеа'нiза-
цiй gкpaiнcbKoю чu iнuloю J|4oвoю iх poбoтu, poсiЙcькoto
Jxoвoro абa лoвoю, npuЙнятнoю dля cтopiн.

Bidмoвa слцэrбoвoi oсoбu npuйнятu i poзелянцтu
\веpненt|я epoлаdянuна 3 noсuлаt7t1яJ|t ||а t|еЗ|uанttя J||oвu
ttoro звepнeння Tяeне за coбoю вidnoвidальнicть за цl1t7нl1,|t
зarcoнodавcтвoл.

Piшeння no cgтi 3веpнeння oфopмляeться укpаiнськrlю
I|,'oвoю чu iншoю л|oвoю poбoтu opeaнg, абo opеанiзацii, do
якot звеpнgвся zpo.l|аdянuн. 3а баэtсанням еpoмаdянu*а
тaке piutенttя l|oJrcе бgтu вudане uoмц в nеpеклаdi poсiЙ-
cbKoю l||oвolo.

C т а т т я 6. Обoв,язoк cлцэrcбoвuх oсiб вoлodiтu мo-
ваtuu poбoтu opeaнiв i opeанiзацiЙ.

Cлgэrбoвi ocoбu dеpcrcавнuх, nаpтiЙнuх' еpoмаdcькuх
opeaнiв, gcTсIнoв i opеанiзацiй noвuннi вoлodiтu цкpаiн-
cbKoю i pociiiськoю l|oвамu, а в pаэi неoбxidнoстi - i iнuloto
нaцioнальнoю мoвoro в oбcязi, нeoбхidнoмц dля вut{ollа,l1-
ня слgэrcбoвuх oбoв,язкiв.

Heзнання еpoмаdянuнoм цкpаiнcькol абo pociiiськai
Iroвu ttе с nidcтавoю вidмoвu tioltц g npuЙняттi на poбoтg.
Пicля npuйняття на poбoтg слуcrcбoва ocoба noвuннa oвО-
лodiтu лtoвoю poбoтu opzанa нu opeанiзацii в oбсязi, не-
odхidнoлg dля вuкoнання cлguсбoвuх oбoв,язкiв.

С т а т т я 7. Охopoна фoнdiв i nам'ятoк мoв.
Укpаtнcькa PСP забeзneчgr npuЛнoэ|сенttя i збepеэrceння

фoнdiв i nал'с,ятoк gкpаiнcькoi лoвu, iнuluх нацioнальнuх
Jaoв в наgкoвo-docлidнuх gcTанoвах, аpхiвoх, бiблioтeках'
Jуlg?еях' а TаKoxtс lхt|ю oхopo'tg Tа вuKopucTaflня.

C т а т т я 8. ?а,хucT,||oв.
Бgdь-якi npuвiлеi чu oбltеcrcення npав ocoбu Зa Jчoв|tОlo

oтнaкoю, .iloв||а ducкpuмiнaцiя нenpungcтuмi.
Пgблiaнe npuнuэtсення цu lнeваэtсаIlt|я, ttaвмuсl7е сnoT-

вopeння gкpаtнcькoi а,бo iншuх ,uoв в oфiцitiнuх doкgмен-
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TtIх i TекcTах, cTвopення nepешlсod i o6леctсенb a кopucTa.
ваннi нuлtu, nponoвidь вopoэrнеui на 

'.oвнo.||ц 
еpgнтi тяе-

нgт ь вid noвidoль нicть, в cTанoвле'|g тсIKoнoJa.
Cтaття 9. Оpeанiзацiя i rcoнтpoль 3сl вut<o'tаtlt1яJ|'|

3акoнg npo 
'|oвu 

в УкpаtнськitТ PCP.
Оpеaнiэaцiя вutсotlанttя 3arcoнц Уtсpаtнcькoi PCP npo

J|uoвu в Уrcpaiнcькirt PCP noклadаeтьcя нtI Pсldg Мiнicтpiв
Уrcpaiнcькoi PсP.

Koнтpoль тtt вulсoнаt.ttяIr цboro ?aкoнg noклаdастьcя
нa Padu нapodнuх dеngтатiв Укpаtнcькoi PсP.

I I. |vIoBA ДEP)KABII 14 х' П АPTI |1 H 14 X'
Г PolvlА lIС Ь K I,I х o P Г А H I B' П I Д II P И с |vIсT B,

уСTАНoB I o PГAHI?AЦI I'I

C т а т т я I0. NIoва актiв opeанiв depжавнol влаdu та
gnpавлl'|ня.

Актu наt7вuщuх opеанiв dеpcrcавнot влadu та gnpавлiння
Укpaiнcькoi PCP npuЙ.маtoтьcя gкpаtнcькoю .мoвo'o i
ngблiкgютьcя цкpotнcькoю i poci|i'cькoю lt|oва'4u.

Aктu pecng6лircанcькuх 'uiнiстepcтв i вidoлtcтв, мicцe-
вuх opеанiв dеpcrcавнoi влa1u та цnpавлiння Укpаiнcькot
PCP npuЙлаюTbcя i ngблircgютьcя gкpaiнcblсoю Лoвoю, а в
pазi неoбхiОнocтi - ngблircgютьcя i iнtuoю нацioнальнoю
J||oвoю.

Hаnucu нo nечс|T'сaх, IaTаЛnах, ulTеЛnелях, oфiцiЙнuх
бланкaх dе pctcавнuх, nаpтirtнuх, e po маОc ь кuх o p еaнiв, nid -
npueлcTв, gcTaнoв i opеанiзацiй в Уrcpaiнськiй PCP вuкo.
нgюTbся gкpaiнcьrcoю J||oвoю aбo gкpа'iнсьlсoю i pocitT-
cb$oю t|oвамu.

C т oт т я II. Мoваpoбoтu'diлooodcтваidoкgмeнтацi i .
B Укpаiнcькitt PCP lу|oвoю poбoтu, diлoвodcтва i dorcg.

ментацii, а Tarcoilс взаeмoвidнoсшн depcrcавнIlх, napтiiiнuх,
epollаdcькuх opеанiв, nidnpuелcтв, aсTаt|oв i opeанiзацit7
с gкpaiнcькa Лoва'

У вunаdках' nepeО6аueнuх в чаcTuнi dpцеilЙ cтаттi 3 цьo-
eo 3акoнg, lу.oвoю poбoтu' diлoвodства i doкgментaцii
r,.оpяd з gкpа|iнcькoю Iу'oвОю мocre бgтu i нaцioнальна 

'|oвtrбiльшocтi нaceленt|я тiсi чu iншot мicцeвocтi' а g вunаd.
sах, nepeddaценuх g aсlcтuнi тpетiti цie.i crc cтаттi,_ 

'Ioвa,npuiiнятнa dля населення dанot мicцевocl,i.
C т ат т я I2. Moва взасмoвidнocuн pecnaблiканcькuх i

мicцeвuх opeaнiв 3 coютt|uмu opeанаJ||u Ta opе{Iнаl|u iнtlluх
peсngблiк.

Мoвoю взасмoвidнocu|| pеcngблiканcькuх i lticцевux
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dеpcrcaвнuх, nаpтitlнuх, еpoлаdсьrcuх opеaнiв, niОnpuемcтв,
уcтаt|oв i opeанiзaцiй з сotoзнuлu opеaналu e pociЙcька

'toва'lИoвoю вэасмoвidнocult татt|аценltrх opеанiв, nidnpu-
eJacTв, aсTot|oв i opеанiзацiЙ з opeанaмu, nidnpueJNcTваI|u,
gcтaнoвo.&u i opеанiэaцiямu iншuх co,oтнuх pecnцблiк e
pociЙcькa lloвa абo .uoва, npuЙ'|яT'1а dля cтopiн.

C т ат т я 13' Moва тeхнiцнoi i npoeктнo| doкgмента-
цi,i,

Teхнiцнa i npoеrcтна doкцментaцiя в Укpa|iнcьrciЙ PCP
вuеoToвляr,т ь c я gкpа.i нc bKoю абo pocit7c ькo'o JNo aaл'u.

C т а т т я I4. Moва doкgлeнтiв, якi nocвidчgюTb сTаTac
epoмаdянuна У кpаtнcькoi PC P.

ОфiцiЙнi doкg.нeнтu' якi nocвidчgюTb сTаTgc epoмadя-
||tl||а,- nаcnopT, тpgdoва 

'с|ьuilсKa, 
dorcgлeнтu npo ocвiтg,

cвidoцтвo npo наpodэrcення, npo odpguсeння, а такolc doкg-
л|е||Tu npo c.меpTb ocoбu вuкoнgюTbся gкpаtнcькoю i pociЙ-
cькoю Лoвaмu.

Cтаття 15. Moва з ' iзОiв, кoнфеpенцi i i  тa iншuх фo.
pулiв.

Мoвoю з'iзdiв, ceciй, rcoнфеpенцitЙ, nлeнцлiв, заci-
daнь, збopio, наpad, iншuх зiбpaнь depэrавнuх, napтitiнuх,
еpoлadcькuх opеанiв, nidnpueлcтв, gcTа'|oв i opeaнiзацiti в
УкpaiнcькiЙ PCP e gкpаiнcьKa Лoва.

У вunаdках, nеpedбaченI!,х в чаcтuнi dpgеiti cтaттi 3
цьoeo 3aкoнg, ]'сoвoю cеciЙ, кoнфеpенцitii, nленgмiв, зqci-
daнь' збopiв, наpаd, iнtuuх зiбpaнь opеанiв i opeанiзацiЙ no-
pяd з цrcpаiнcьrco'o raoвoю l||oшсe бgтu i нацioнaльнa Лoва
бiльulocтi нacеленt|я тiei чu iнtлoi мiсцевocтi, а g вunаdrcах,
nеpedбаненuх в чаcтuнi тpeтiЙ цiсi 

'tс 
cтaттi,- .||oва,

npuiLнятнa Оля наceлeння dанoi лicцевocтi.
М o вoю ltliж pe c ng б лiканc ь кuх, в c e с oю 3't uх т а'aicrc наp od -

нuх фopgмiв, щo вid6цваютьcя на тepuтopii Уrcpаiнcькot
PCP' e 

'toва, 
вuтнaчeна aцаcнuка'|u фсlpgllц.

Учаснuкaм мicцeвux, pеcngблiка||cb'сuх, лiясpecngблi-
кaнcb'сIlх, вcеcoют|tuх з,tзdie, rcoнфеpeнцiЙ, нopаd, iншuх
зiбpань opeанiв i opеанiзацili eapaнтgeTbcя npaвo вu6opg
мoвu вucTang iз забезnечeнняIt nеpеrcлаdg l1а, ]'|oвg poбoтu
вidnoвidнoеo фopцмg.

C т а т т я 16. Мoва doкупeнтiв npo вu6opu нapodнuх
dеngтатiв.

/loкцментацiя npo вuбopu наpodнuх dengтатiв лticцевuх,
pecngблiкаt|сb'сuх i сoюзнuх oprанiв depэrcавнoi влaОu
oфopмляетьcя gкpat нc ьKoю .t.oвoю.

l|oкgлeнтацiя npo вu6opi нapodнuх dеngтатiв сPCP
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пodаATbcя do ltентpальнoi вuбopнoi кoлicit pociticькoю
Jaoвoю.

Buбopнi 6юлетенi dpцкцютьcя gкpаiнcькoю мoвoю абo
iнuloю J||oвoю, npuЙнятoю в diлoвodствi вidnoвidнai Pаdu
наpodнuх dеnцтатiв.

Cтаття 17. Мoвa ц cфеpi oбслgеoвgвання.
B УкpаiнcьKiЙ PсP g всiх cфеpах oбcлуeoвgвaння epo-

ма0ян вJtсuвасTbcя gкpаiнcькa абo iнша мoва, npurt'7яТнa
dля cтopiн.

Cтaття 18. Moва cуОoнuнствa.
Cуdoнuнcтвo в УкpаiнcькiЙ PCP зdiЙcнюсться gкpаiн.

сbKoЮ J||oвoю.
У вunаdках, nеpeОбанeнuх в часTuнi dpgеiЙ cтаттi i l цьo.

еo 3акoнg, cуdoнuнствo 14o1rсе зdiЙcнtoватuсь нацioналbнoю
)uoвoю бiльutocтi нacелeння тiсi чu iнuloi лicцевocтi, а a вu-
nаdкaх, nepedбаaeнuх в чаcTuнi тpетiЙ цiсI эrc ста.rтi,-
J|1oвoю, npuЙнятнoto dля наceлення dанoi мicцeвocтi.

Пpu poзеляdi в cgdах кpuлiнaльнuх i цuвiль||uх cnpсIв
ocoбам, якi 6epgть aчасTb ц cnpaoi i не вoлodiюTb J1,|oвoю
cgdoнuнcтва, забезnечg€Tbся npавo oзнaЙoмленl|'t 3 JпaTе-
piалалu сnpавu, aчacTb ц cцdoвuх diях aеpез nepеклаОaна'
npаso вuсTanaTu в cуdi pidнoю мОaoю.

СлiОчi i cgdoвi doкgментu вpgчaюTbcя ocoбaл, якi бе-
pgтb gчасTь ц сttpсlвi, нa iхню вuJ.|oea, в nepeклаdi pidнoю
r''oвo,o aбo iнutoю л|oвoю, яKolo вoнu вoлodiють.

C т атт я 19. Мoва npoваd'lrcення a сnpaвaх npo аdll i-
tLIс T pаT uв l|l npaвono p a ше нl7я.

Пpoваdcrceння a сnpaвах npo аdмiнicтpaтuвнi npавono-
paшенt|я в УкpаtнcькiЙ PCP зdiЙcнюетьcя цкpaiнськoю

'|oвoю.У вunаdках, nеpedбaaенlrх в чaсTuнi dpцeiЙ cтаттi 3 цьo-
еo 3акoнц, npoваdжен||я g сnpaвах npo adмiнicтpaтuвнi
npaвonopуI|leння зdiiicнюeTbcя нaцioнальнoю мoвoю бiль-
uloстi t|аceленн.q тiсi чu iнuloi лicцевocтi' а g вunаdках,
nepedбaнeнuх ц чаcTuнi тpетiЙ цiei лc cтaттi,_ 

'toвoю, 
npuЙ-

няT'{o'o dля наceлення ilанoi llicцевocтi,
Яrcщo ocoба, щo npuTяеаeтьcя do adмiнicтpатuвнoi вid-

noвidальнocтi, не вoлodie 
'|oвoю, 

якoю зdiЙct1юсTbcя npo-
ваdжeння, вot|а ,1||oэlсе вuсTgnaTu pidнoю .t.oвoю i кopucтg-
ваTuс b donoлloeoю nе pеклаdаaа.

Cтаття 20. Мoва нoтаpiальнoеo diлoвodcтва.
Hoтаpiальнe diлoвoОcTвo в depэrавнuх нoтapiaльнuх

'<o||Topах 
i вuкoнавчuх rcoлiтeтaх мiськuх, селuщнuх i

ciлbcblсuх Pad наpodнuх dеngтатiв веdетьcя тiс,ю .fitoвoto,
яKoю в dанiй мicцевoстi зdidcнюс,Tься cцdoнuнcтвo.

'Koлu ocoба, щo твеpнaлaся 3а вчu,|eння'| нoтаpiaльнoi
Оii, не 3наe iloвu, якoю веdeтьcя ОiлoвoОcTвo, Teкстu oфopм-
лювaнuх dorcцментiв .цaюTb бцтu склadeнi такocrc в nepекла-
di (nеpeклad зdiiicнюrTbся в aсТа'|oвленoIila 3акo|1oЛ no.
pяdкg) pocittськoю чu iнuloю rпoвoю.

Cтaття 2l.  Мoвa apбiтpаэrcнoеo npoaаdэrення..
Аpбiтpaшне npoвodження a cnpавах 3 gчacTю стopiн, якi

знахodятьcя |tа TepuTopii У кpal нcькoi PC P, зОiilcнюeтьcя
gкpаIнcькo'o Iaoвoю.

C т ат т я 22. Moва npo'сцpopcькoеo нaеляdg'
Aктu npoкцpopcbкoеo нaeляdg Укpаiнськoi PCP cкла-

0аються gкpaiнcькolo .t|oвoю. Цiсю эю rtoвoю g зв,язкц iз
зdiйcнeнняil npo'сapopcblсoеo наеляdg вeОeтьcя llucTaван.
ня з depжaвнuj|u, KoonеpaTuвt|uмu Tа zpoлаdcькuлu niО-
npuс.ucT ваI|u, g cTа,|oвалu i o pеанiзацiям u, poтT autoваt|uJ||u
||сI TеpuTopii Укpаtнcькot PСP.

Moвoю l'|oсu|| opеaнiв Пpoкgpатgpu Укpaiнськoi PCP
з ПpoкgpаTgpoю сPCP та iнtuuмu сoютHuJtI| opeaнаIу|u,
З opeансlj|u npoкgpopcbкoесl наeляdц iнuluх coю3||uх pесngб-
лiк с poсilicboа мoва.

Cтаття 23. Мoва юpuduчнoi donoмoеu.
Юpuduннa donoмoеа epoмаdянал i opеaнiэaцiям nodа-

rTbcя aкpaiнськoto J||oвoю aбo мoвoю, npuЙнятнoю dля
cToput.

C т а т т я 24. Мoва llliэrcнapodнuх doеoвopiв тa gеod.
Мoва,uu Овocтopoннiх лiэrcнаpodнuх doеoвopiв Уrcpаtн-

cькoi PС P, а TаrcoIс gеod еpoмаdськuх opeанiв, nidnpuеlucтв,
усTанoв i opеанiзацiЙ Укpаiнcькoi PСP з еpoмaOськuмu
opeaнаI|u, nidnpue'хстваilu, acTаtloваЛu тa opеaнiзацiямu
iнtltuх dеpэrcав е gкpаiнcькa мoвa Tа .|||oва iнulot cTopoнu
doеoвopg au цeodu.

I l I мoBА oсBlT14' tIАУKИ'И] ItФoPмАT14 KI|

C т а т т я 25' Мoва вuхoванHя та odеpcrcaння oсвiтu.
Biльнuti вuбip мoвu нaвча||t|я diтеГt r невiа'сrrнu,I npа-

вot,l еpoмadян Укpаiнськoi PCP.
Укpаiнcькa PСP еapaнтge кoэrcнiЙ duтuнi npaвo на вu-

хoвaн'|я i odepэrcання ocвiтu нацioнальнoю .мoao'o.
I!е npавo забезneнgeTbcя cTвopеt|l|я'| Лepешi doшкiль-

нuх acTанoв та ulrciл 3 luхoвaнням i навчаннял-gкpаiн-
cbtсoю Tа i|tшuмu нaцioнaльнuilu JнoвaЛu.

Cтaття 26. ]УIoва вuхoвання в duтячuх doшкiльнuх
gсTaнooaх.

B Укpаiнcькiй PCP вItхoвaння в duтяцuх doшкiльнuх
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gсTаtlОвах, в Тot'|g чucлi в 1uтяцuх бgduнках, npoвaduться
a кp а l l1c b Ko lo !|1o вoю.

У мicцях KoItnаKTItoеo npoэlсuваt|ня еpoltаdян iнuluх на-
цioнальнoстеti J.|oэtсgTь cTвopюва,I.uсь duтячi Оoшrciльнi
aсTaнoвu' dе вuхoвання diтеЙ npoваОuтьcя iхньoю нацio-
нaлbнoю абo iншoю Ji|oвoю.

B duтячuх doшкiльншх aсTаttoвах в pазi неoбхidнocтi
J|IoJtсgTb cTвopюваTuсь oкpeмi epgnu, в яlсuх вuхoвaння npo-
ваduтьcя iнuloю лaoвoю, нiэtc в уcTaнoвах в цiлoмg.

С т а т т я 27. Мoвa навчаt7||я i вuхoвання в lаеалb'|o.
oсвiтнiх utKaлах.

B Укpаiнcькiti PCP навчальнa i вuхoвна po6oтa в за-
еальнoocвiтнiх ulкoлах npoваduтьcя gкpаtнськob мoвoю.

B мicцях Ko''nакTtuoеo npoэtсuваt|ня еpoмadян iнuluх на-
ц io на л ь нo c т е ti мoэr g т ь c T в o p ю в аT u c b 3ае а л b t|oo c в iт нi ш rco -
лu, нaвцaлbна i вuхoвна poбoта в яKuх npoваduтьcя
iхньoю нацioнальнoю абo iнtlloю J|ьoвoю'

У вunаdкaх, nepedбаaeнuх в цасTuнi тpетiti cтаттi 3 цьo.
еo 3акoнg, I'oэlсgTь сTвОpюваTuсb laеалb'|oocвiтнi uttсoлu,
в яIсIJJс t|авцалbна i вuхoвна poбoта npoваОuться J.|oвoю,
cniльнo вl|тttачеHoю батька'лtu tлкoляpiв.

у lаrалbtlooсвiтнiх ulltoлах Лoэrcgтb сTвopюваTucb
oкpeмi клacu, в яtсuх ttавцальttа i вuхoвна poбoта npoва.
duтьcя вidnoвidнo gкpаiнcькoю Jaoвoю абo лoвoю наce-
леt7ня iнtuoi нацioнальнoстi.

Buвцeння в gсiх таеaльнoocвiтнiх u|tсoлaх gкpatнськoi i
pociЙcькoI l|4Ов e oбoв'яэкoвuм.

Пopяdoк вIJвцеrIня grcpаtнcькot мoвu ocoбаlau, якi npu-
бgлu з iнuluх сОютlduх peсnцблiк' а6o iх звiльнення вiО tt
вuвчеttня вu3tlачасTьcя Мiнicтеpcтвoм наpodнoi oсвiтu
Укpаiнcькoi PсP.

Стаття 28. Maва навчaння в npoфесiЙнo-технiчнuх
aуuлuщах, cеpеdнiх сneщiальнuх i вuщuх llавчаль||uх тaK-
ласlах.

B Укpаtнcькit7 PСP навчалbldа i вuхoвна poбoта в npo-
фeciЙнo-технiчнuх aцuлuщах, сеpеdнiх сnецiальнuх i вu-
щu х tt a в ч а'л b н|tх 3 аKлаd ах n p o в аd uт ь я у к p ai н с b Ko ю .t|o в o ю,
а g вunаdкaх, пеpedбаченuх часTufta.мu |pgeoю i тpетьoю
статтi 3 цьoеo 3акoнg, nopяd з gкpаiнcькoю - i нацioналь-
нolo'Ioвoю бiльulocтi trаселе|IHя.

!,ля nidеoтoвкu нацioналbшuх каdpiв в цuх заклadах
JaoэrcaТb сTвopювaTucb еpanu 3 навча|IняЛ в нuх вiОnoвid-
нoю нaцioналbt|oю t|oвoю.

B цuх нaтча,qbнuх заклаdах J||ouсgTb сTвopюваTucb еpg.
nu i з pocitiськoю j,Ioвoю навча,ння dля еpoмаdян УкpаIн-

cькoi PCP, якi nopяd з укpаiнcькoю i pocitlcbrcoю Jaoвaмu
вuвчалu в lаeaлbнoocвiтнiх ulкoлах i нацioнальнa лoвц, dля
еpoмаdян 3 itlttluх coют'|uх pесng6лiк та iнoзeлнuх epoJ'Iа-
dян, a Tan<o'tс g вunаilrcах, вl13нaченuх вidnoвidнuлIu opеaна-
мu depэrcавнoeo gnpавлiння. Цuмu эtс opеанаJill вu3нача-
юTbcя ii навчальнi заклadш з pociйcькoю l|4oвoю t|авчаt|Hя.

B gсiх epanaх з pociЙcькoю ltoвoю нaвчаI|Hя Tа |Iе.
gкpаiнoмoвt|'uх навчалbttllх'таlслаdах, нeзалеctснo вid iх-
нboеo вidoмчozo nidnopяdкцванttя, забeзnеagстьcя вuв-
чeння gкpаtнськoi мoвu.

Cтаття 29. Bcтцnнi е lстаЛeнIr 3.t|oвL!.
Абiтgpiентu, яrci вcтцnають do вuщuх i cepеdнiх сneцi-

аль'|uх нoвчaлbнuх заклadiв pеcnцблiкш, cклаdаютb кol|-
кgpcнutЙ вcтgпнuЙ еKтаI|еt| з укpаiнcькoi tttoвu'

Абiтцpiсl|Tlt- epoмadянu Укpаiнcькoi PсP' яrci no-
pяd з gкpаiнcькoю i pociЙcblсoю l|ОвсIмu вuвчалu в 3а-
еалb,roocвiTнiх шкoлах i нацioнальнg Jloвg, сI Ttlкoltс абiтg-
pieнтu з iнuluх сol03нuх pесnцблiк npu вcтgni da навчаль.
нuх заклаdiв в epцnu з gкpаiнcьKoю 

'|oвoю 
|tавчtI|Iня

cклаdають залiкoвuti встgnнuй eKтсu|еtl з gкpаiнськoi
J|toвu, а в epуnu з paciЙськot(J I'|oвОlo нaвчан,rя - кaнKapc-
нuii вcтуnнuЙ екзaмен 3 poсiЙcb|.oi мoвu.

Абiтgpieнтu, щa вcTgnаюTь dо вuщuх i cеpedнiх cneцi-
aлbнuх t|авчaлbнuJ( заклаОiв, в яKuх зdiйснюстьcя nidеo-
TтвKсI нацioнальнuх каОpiв, ск/lа,daюTb кoнкgpcнuti вcTan-
нuii eкзаltlен з cвoet нaцioнaльнoi лtoвu.

ПopяОorc склаdання вcTanнuх еKтаlttеt.Iiв в olсpеJt|uх
вaтaх та nopяdoк Iх cклаdан||я oсoба'|u, якi нe аTеcTo-
ванi з gкpаtнcькot Jaoвu, вu3'7ацасTbся Мiнicz'еpств.oм
вuщoi i-сеpеdньoi cnецiальнoi ocвiтu Укp.aiнcькoi PCP.

Cтаття 30. IvIoва g сфеpi t|ацlсu.
B УrcpаtнcькiЙ PCP pвцлbTаTu наgrcoвo-docлidнuх po-

6iт oфopмляюTt|ся укpаtнcькoю а6o pociticькoю JуIoвoю.
Buкoнaвцi наgкoвo-docлidнu'r poбiт мoэtсgть вuбupaтu

мoвц nублiкацiЙ наgкoвuх pетультaтiв.
B nеpioОuнt.uх наg|сoвuх вudаннях, якi ngблiкgються

цкpaiнськoю J|'oвoю, вuкла0 oсttoвHuх noлo?rceнb наaкОвuх
pезgльтатiв noОастьcя poсi{lcькoю та iнu,t.uлtu лoвaмu. B
nepioduннuх Haaкoвuх вudaннях, якi ngблiкц'oTbcя pociti-
сbКoю абo iнuloю laoвoю, вuKlld.d ocHoвl|uх noлo'rceнь на-

a*oвtlх peзgльтатiв nodастьcя gкpаiнcькoю J|loвoю.
Cтaття 3l .  NIoвa iнфopлатuкu.
B Укpаiнськi'Й PCP iнфopмaтurcа зdiЙcнюсTbся t.сt oс.

нoвi gкpаiнcькot та pociticькot мoвu.
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Koмn,ютepu, якi вuкopucToвaюTbcя в poбoтi dеpiсaвнuх,
nаpтiЙнuх, еpoмаdcькuх opеанiв, нацкoвo.doслidнuх, кoн-
сTpцKTopcblсuх acТaнoв, за,coбiв 3в'яЗ'сa, ц cфеpi тopеiвлi,
oблiкц' noсTача'7ltя, в заклadах oсвiтu, tсцльтapu, noвuннi
забезnеuуваTu l|oxlслltвicть npаu,юваTu цкpаiнoмoвнultlu i
po с i Йc ь кo мoa нu.hI'u Te KсTаJ'|, ц.

Стаття 32'  Мoва у сфеpi KулbTapu.
Укpaiнська PC P eаpантgс функцioнaвaння gкpaiнс ькoi

,]||oвu, a TaKОэ|с iнuluх нацioнальнuх ,|1oв g сфеpi кaлbTapнolo
э|с t|'I,T я pе c nц б лiкu,

3 метoto |l|uporcoeo oзнайolуtлення еpoмаdян pеcnцблiкu
з doсяeнeнняl'|u кgлt)Tцpu iнuluх наptldiв сPСP, a TаKoэю
свiтo,всli t<улbТlJpu Укpаtнська PCP забезnечцс nеpеK'лadu
укpаl'нськoю,j|'oвОto та iнuluмu нацioнальнu.||u'j|4Ова,uu
i вudання хgdoэtснooi, noлiтuчнoi, наgкoвoi та iнtuoi лi-
теpaТуpu, а Taкoэrс nеpеклаdu укpаiнcькoю '/I|oвoю i nц6-
лiнну dелoнстpацiю фiльмiв Tа iнuluх ауdioвiзцальнuх
Tвoplв.

Укpа,iнcька PCP забeзnечaс po3вuтoк цкpaiнo'j||oвttoёo
кiнo i TеаTpалbнoеo ,/'IuсTецTвa.

IV. 
^4oBА 

lI]ФoP]|4АlIIi TА 3B'Я3кУ

С т ат т я 33. Moва засoбiв масoвoi iнфopмaцii.
B УкpаiнськiЙ PСP ,|xoвoю oфiцiйнuх засoбiв масoвo.i

iнфopмацii с gкpаiнськa Jaoва.
Мoвoю oфiцiйнuх засoбiв лtаcoвoi iнфopмацii ,]у|oъtсaTb

Tаlto,Jlс бgтu лoвu iнuluх нацioнальнocтеЙ.
С т а т т я 34. Мoва poбoтu noluTu i тeлеepафg.
Iloштoвo-телееpaфна кopесnoнdенцiя вid еpolt,tаdян,

dеpэtсавнuх, nаpтiЙнuх, еpoмаdськuх opeанiв, nidnpuемcтв,
усTанОв i opеанiзацiЙ dля nеpесuлaння в ,/||еэrсах peсnцблi-
кu npuЙ,uастьcя gкpаiнсblt'oto абo poсiticьKoю J|4Овoю.

ПoLuтu i телeеpаф забeзnенуюTbся Kot|веpтаll lu, лuстiв-
кttl 'ttt, блuнкамu i l.. iн., наrtu'сu нQ яKuх вuкoнанi цкpаiн-
сbкoю l'а poсitiськoю .'||oва'|u.

С l. tl т t я 35. Moвa oеoлoluенb i noвidoмлень'. 
Tексt'tt oфiцirtнuх oеoлoulеt|b, noвidoллень, ttлакатiв'

афiut pекламu i т. iн. вuкoнgються цкpаiнсb'сoю lуtoвoю. Пo-
pяo 3 Tе|сс.ro'м' вuклaс,еttl l '|| цl{pаlнсbKoю,|'oвolo',]t|oэlсе
бцтu вмiщeнo Йoеo nеpeклаd iнuloю 1|oвoю.

С т a т т я 36. Мoвa']цаpKaваНня тoваpiв.
Маpкцвання тoваpiв' еTuKеTKu нсl Toваpах, iнстpцкцii

щodo кopuстgвaння Toваpaмu, вupoбленulltu в Укpаiн-
ськiЙ PСP, вultОн!|юTbся цкpаiнсь'tОю J,|oвoю.

fuIаpкgвання тoваpiв dля вuвОтtJ 3а меэlс,i Укpаiн-
сьrcoi PСP зditiснюсться укpll iнcькoю абrэ pocitiськoю .+to-
вo|o.

Hазвu a Toвapнuх тt7аttoх nodакlться gкpulнськoю ,||().
вoю i iншut|u .uoва.цu не |1еDеlслаdаються.

V. |t4oBА HА3B

C т атт я 37. Мoва назв depэrcавнuх, nаpТiйнuх i zpo-
маdcькuх opeанiв i opeанiзаt1iti.

Офiцit1нi ||а3вu dеpэtсавнttх' nаpтiйнuх' еpoмаdcькuх О p-
еанiв, nidnpueлств, цсTаl7oв i opеaнiзацiЙ gтвopюют'ьcя i
nodаються цкpаiнськoю l|oвoю.3 npuвoеo бoку (абo внuзц)
цi назвu J||ФtсaTb nodаватuся в nepeклаdi iнtltoto t|oвo'o.

C т а т т я 38. Moва тсlrtoнi.uiв i каpтoеpафiннuх вudань.
B Укpaiнcькiй PСP тonoнiмtt (назвш наceленuх nунктiв,

аdмiнicтpатuвt|o-TepuTОpiaJxbtluх oduнuць, вgltuць, маu-
dанiв, piaoк i т. iн.) aTвopЮ|oTься i rtodаютьcя цкpаiнськoю
j||o в0 ю. T ono нi лtu'ao'tсaT b nе pеdават uc ь T аKoэrс на t1io наль.
t7oю t,roвОю бiльшocтi HасеJlеHt7я тiе| чu iнuloi мicцевoстi.

Bidтвopення gкpaiнськuх тonoI7l,' '| lв l l|uuuu|u'1loвQ,цu
зdiЙ,cнюстьcя a Tpaнcкpun цii

Tonoнiмu 3-no3{1 меэrc Укpаiнськoi PСP nodаюTbся glс-
pаiнcькoю J||oвoю g Tpаt1сl<punц|.| 3 ,||oвu opuе|наlтц.

Kаpтoеpафiчнi вudання, npu3tuаченi dля вuKopuсTаt|ня
в Укpаiнcькiй PCP' 2oTцЮTься i ngблiкцютьcя gкpаiнcькoю
.l||oвoю.

Стаття 39. Mсlва влаct|uх |,|1еt|,
Гpoмаdянu Укpаiнськoi PсP KОpшстц'oTbся npaвo,|,|

i,+lенцватucь зеidнo з нацioнсt,nьнuмu тpаduцiямu. iхнi iме.
на nеpedаюTbся 3 нацioнальнot ,цoвц aкpаIнcьKoю 'uo-
вoю a TpансKpunцIl.

V l . с П P И Я I] I] Я H А Ц l o H АJI Ь H o' KУ jI ЬT у P II o |t4 у
Po?B I,ITK0BI УKPАrH ЦI B' Я Kl П Po)KI4 BАЮTЬ

3А fuIЕ}IG1414 уKPАiHсЬKoi PсP

C т ат т я 40. Cnpuяння нацioнtl 'tьнo-KулbTapнo'|E poт-
вuTKoвi gкpаiнt1iв, якi npoэrcuваюTb 3а лrе'rсаJ|4u Укpаiн.
сь:кoi PCP.

Hа ocнoвi цeod 3 ittu|tll'сu coютнu'|u pесngблiкамu
Укpаiнська PСP сnpuяс нацioналbl1o.кgлbTgptloму p03-
вuткoвi gкpаiнцiв' якi npo'эtсuва|oTb в цuх pеcnцблiкaх.

Укpсtiнcька PСP nodаe зеidнo 3 нopjrаl|,u лiэrcнаpodнoеo
npава вceбiннg donoлoеg, зa iх бажaнн't.||, oсвiтнi.ll ulкo-
лаI|t, l|ац кoв uI| g сTаtloва,u, нaцioналbtto- кa л ьTa p нull TО ва-
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p uc T в а 14 a к p ai н ц iв, е po маd я наJ|| ц lq а i нс b tсo е o n o х 0 dЭlс е |.tt я,
яKi npoxlсuвuюTb в таpuбiэtснuх кpa|нах, у вIlвче||||i aKpаitt-
cькot мoвu та npoвеdеннi наукoвttх doслidэtсень з gкpаiнo-
Знсl,всTва, сnpuяr нaaчанttlo epoмаdян укpаiнськoеo noxod-
эtсеt|Hя в навЙальнuх зак.,tаdах Укpаiнськoi PСP.

Гoлoвa

Секpетаp

Пpезudii Bеpхoвнol Pаlu Укpаtнcьrcoi PCP
B. ll]ЕBЧЕHKo

Пpeзut1ii Bеpхoвнol PaОu Уrcpaiнcькoi PСP
|vI. хo|vIЕHKo

м. Kuiв, 28 эtсoвтня 1989 poкц

Пoстaнoвa BеpxoвнoТ Paди УкpaТнськoТ PCP
ПPo ПoPЯДoK BBЕIlEHHЯ B IlIЮ 3АKОHу

уKPАrНСЬKОI PсP <ПPo \vIОBИ
B уKPА|HСЬKIИ PсP>

B e p х o в на P аd а У к p аi t|c b l{oi P gd я н с ь кoi С o ц iа лiст ua н оi
P е с ng б лiкu no сTaнo в ля€ :

I. 3акoн Укpаtнcькoi Pаdянськoi СoцiалiсTuчtloi Pес-
nублiкu <Пpo мoвu в Укpaiнськiй PCP> ввесTu в diю з
I сiчня 1990 poкц.

2. Д,ля noсТцt|oвoёo вnpoваdэюеt|ня a всi сфеpu сцсniль.
нoеo ЙсuTTя oKpел|uх noлОэ|сенb Закoнц всTа|toвuТu Taкi
сTpolсu:

npoTяеo.м Тpьaх-n'яTu poкiв з j|oмeHTa наdанHя Закoну
чuннocт'i ввodяться в diю стаття 6, цaсTut|u 0pцеа i тpетя
сTаTTi I0, 'tаcтuна nepш.7 сTаTTi I l, чаcтuна nеpIuс| cтаттi I5'
||аcTЦHu nеpша, тpетя i чеTвеpтa статтi I8, частuнu nеpшa i
TpeTя сTaTTi 19, стaттi  20,2I '  22'  23,36 i  цастt lнa четвеpTсl
cтаттi  38;

npОTяеo,t| n'ятu-dесятu poкiв З .ь|oI4енTa нadання 3акoну
,tuннoстi ввodяTbcя в diю частuнa nеpшo cтсlттi I3, статтi
25, 26, 27, 28 i 29.

3. !,opцнuтu Pаdi |vliнicтpiв Укpаiнськoi PСP poзpoбu-
тu i do t лunня I990 poку npuЙнятu <flеp,lюавнц npoёpаЛU
poтsuTку gкpаiнсoкoi мoвtt та iнtuttх нацioнaльнuх rfloв в
Укpа|нськiЙ PСP на nеpiod do 2000 pОKa>>, в якiЙ, тoKpе]||a,
Ko'7KpeTu3aваTu cTpo|{u вnpoваdэюення статеЙ 3акoнц,
nеpedбаненuх n!!нltTol|| 2 цiсi noсTанoвu no О'сpеJ|4uх pе-
еioнах pеcnублiкu.

Гoлoвa Пpeзudii Bеpхoвнoi

Секpетap П peзudii Bеpхoвнoi

я. Kuiв, 28 эtсoвтня 1989 poкц.
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Padu Уrcoaiнськoi PСP
B. IЦЕBЧЕ,HKo

Padu Укpaiнськoi PCP
л1. хОlv|ЕHKo

oднак з пpийняттям 3акoнy пpo Мoви yкpаiнофoбiя не
Пpипt lнилася. Boна нaбнpaлa нoвих вiдтiнкiв, сПиpaЮчисЬ
на платфopN'y цK KПPс <Hацioнальна полiтика паpтi i  в
сyЧaсних yMoBах>, y якiй i rшлoся пpo нaД.ання poсiйськiй
мoвi статyсy загалЬнoл.еpжавноТ МoBи в Сoюзi PCP. Пpа-
вoвe закpiплення цЬoгo статyсy зBoдиЛo нанiвeць закot{не

peннjI Пpoек]y 3акoнy пpo MoBи y пpесi та на сесi i  Bеpхов.
нoТ Pади УPсP пoкaзалo, шo в yкpаiHсЬкoмy сyспiльствi
€  сили' якi yпеpелжеtlo стаBЛяTЬся дo зaкoнниx HацioнаЛЬ.
них ПpаB та пoтpеб укpaiнськoГo Hаpoдy i  пpaгнyть зберeг.
ти тепеpiruн €  t{есПpаBeдлиBе станoвl, lЩе чи l .|авiтЬ пoгipши-
ти йoгo. У виступaх на сесi i  д.еяких лeпyтатiв Bиpа3Ho Bи.
яB[lBся iмпepський BеЛикoдеpжавний пoГЛяд t{а сyчасHе
та май-бyтне yкpаiнськоТ нацiТ. .t l .еxто 3 таl<их пpoмoвЦiв
на сесi l  в,I l .аBаBся дo пoгpoзлиBих наTякiв '  Пiд тиском цiеТ
частиt|и Bеpхoвнoi Pади УPСP y 3акoн пpo i l toви внeсенo
ЧимaЛo oбмежень для вiдpoд)l(еt iня, poзBиткy та пoвнoцiн.
нoгo сyспiльнoгo фyнкцioнyвання украiнськоТ мoви, зoкpе-
ма, y сфеpi вищoi освiти, наyки й техI. l iки.

Пpиншип деpжавнoгo стaTусy NtoBи' як 3азHаЧаЛи B
свoiй заявi-t lpo пpoеKт 3акoну вiдпoвiднi кoмiс i i  Bеpхoв.
нoТ Pади УPсP' oзнача € ,  Щo <<yкpaТнсЬка l\ ,roBа Mа €  сТaти
oфiцiйнoю MoBoю poботи, дiлoвoдствa i  л.oкyменташiТ леp.
) l(аB}lих, паpтiйних i  гpoма,Цських opганiв, пiДпpиемств'
yстанoB i  оpганiзauiй pеспублiки, а Tакoж IиoBoЮ iх вза-
Тмoвiднoсин>. 3акoн пpo rvtoви, дoПyскаюЧи IIаpаЛеЛЬнe
BжиBанHя в ших сфepаx pосiйськoi чи iнших мoв, пopyшy €
згадaний пpиt lЦип.

3наннy ЧaсTиl{y фyнкшiй Д.еpх<авноi Мoви закot loдав-
чo пеpеданo мoвi нeкopiннiй. Цiлий pяд сTатей пepелба.
Ча €  Мo)t{Ливiсть замiни в oфiшiйнoмy спiлкyваннi д.еpxtав.

J
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нoi Lroви нa poсiйсЬкy абo iх паpалeлЬне Bикopнстаt l l{я.
щo нa пpактицi oзнаЧатиlиe неpiвнoпpаB}lе сyпеpництвo
мiхt ними, yзакoнeння тепеpiшньoгo стaнoв}tщa i  пoдаль.
ше витiснення yкpаiнськoi мoви <на дpyгий пла}I>, 3ве-
денt|я ii лo пpoвiнцiйнoi гoвipки i втpати tIеЮ eтнoтвopj
чoi та деp)кaвoтвopнoi фyнкuii.

Toваpиствo Bt{стyпа€ 3а yтвеpдх{eння yкpаiнськol мo.
ви як l}loви мiх<нaцioнaлЬ}loгo спiлкyвaння в УРCР. У сyс-
пiльствi,  в якolt, ly нацioнaльний сyвеpенiтет кopiннoгo нapo.
дy € peалЬнiстю, деpiкавна !{oBa аBтoмaтI.lчtto беpe на
себе фyнкшiю мoви мixtнaцioнаЛЬl loгo пopoзyмiння нa свoiй
спoкoнвiчнiй теpитopiТ, iнакше ця мoBа пеpестa €  бyти леp-
х(aB}Ioю. oднaк пеpшa чaстинa статтi 4 3акoнy пpo мoви B
УPсP фактиннo сyпеpeчитЬ пpийнятiй статтi 73 Koнститy.
цiТ УРCP.

Тoвapиствo yкpaiнськoi мoви iменi Таpаса Шeвченка
BисЛoBлю€ пoдяKy }lаpoдним депyтaтаilt сРсР, депyтатaм
BеpxoвноТ Pади УPCP, гpoмаJlяHам i пoлiтичним дiячам,
якi на сeсi i  Bepxoвнoi Pади УPсP захl, lщаЛи пpaва i  май.
бyтнс yкpаiнськoi мoви.

Тoваpиствo спoдiваеться, щo Bеpхoвна Pала Укpаiн.
ськoi РCP настyпногo сt(ликання пеpегЛяt{е тi пoлoх<ення
3акoнy, якi сyпеpeuатЬ yтBеpджен}|ю yкpаiнськoi мoви як
л.еpжaвнoi y пoвнon,ty oбсязi> ,.

Biднoвлення й yтвеpл;кeння iстopиннoi пpав.Ц14 У raЛу-
зi мiжнaцio}lалЬниx гrtoBtlих стсlсyнкiв Haтикалoся як }Ia
aгpесивнi ПеpeПoни Bеликoдеp)кaвнoгo шoвiнiзмy, тaк i  на
флюгеpствo, фapисeйствo, нiг iлiзм yкpаiнських <пoслiдoв-
них iнтеpнацioналiстiв>. 3aскopyзлiсть тенденцiй iмпеp.
сЬкoгo Ir{исЛеtlня зденацioналiзoванi мoжt|oвлад.цi викo-
pистoByвaЛll для тoгo, щoб пoсiяти не.ц.oвip'я мiх< нацiями,
якi живyть нa Укpаiнi '  Hевмiння гoвopити yкpаiнськoю,
незнaння еЛемеHтаpних фактiв з iстopi i  Укpаiни' вiдсyт-
нiсть сеpйoзноi аpгументацi i  зpyсифiкoванi захисники yнi-
фiкoванoТ вeлетенсЬкoi бiльruoвицькоi (тюpIи}t наpoдiв>
неpiдкo кot l ,IпеHсyвaли лайкoю, навiшyванням yrке вi .u.o-
мих яpликiв, якi з бoлем вiдтвopив y вiprшi <Cамoгyбцi>
yкpaiнський пoет Bасиль Гoлoбopo,п.ькo. Hа piлнiй Лyган.
щинi вiн Hе pа3 Чyв t lа свoю адpесy шипiння: (тyзеtt{ецЬ-
мaлopoс, хoхoЛ з oбвислими Byсai l{и, лiнюx i  бoягyз, кyp.
кyль i пiлкypкyльник, банд.ит i зpа,u.ник, i,lа3епинецЬ' пет.
люpiвeЦь, ба ндеpiвець...>

, Цинiзм iстopиннoТ нaцioнальнo. iнтелектyальнoi oбме.

,  Лiт Укpаiна._- l989 _- 2l} лt lстoп.

Пpo хвopoбy на iстopичне безпам'ятствo, нацioнaльний
нiг iлiзм, замiшаний нa BеликopyсЬI(oмy шoвiнiзмi, йшлoся
y вiдкpитoм-y листi Пpавлiння Тoваpиствa yкpaiнськoi
мoви iм. Т. Шевчeнка гoлoвi викoнкoмy f l .нiпpoi lе ipoвськoТ
oблaснoТ Paли наpoдHиx депyТатiв C. A. CЪехскy: <3мy.
ше}II кotlстaTУBaTИ' tцo' t lезвa}каючи на... пpийняття 3а.
кoнy пpo мoBи B УкpaТнськiй PCP, на.(нiпpoпетpoвщинi нi .
ЧoГo пpактичl{o не poбиться для йoгo BиKoнаI{ня.

3-а кiлька poкiв в oбласнoмy шентpi не вiдкpитo х<oднoi
yкpаiнськoТ шкoли, не вi ,ц.нoвленo iстopиuнy сПpаBедли-
вiсть y назBах Byл}rцЬ, IIЛoщ, паpкiв, }Iе poзш[pЮсiься сфе-
ра в) l(иBання yкpаТнськoгo сЛoBа в середнix i  вищих нав-
ЧалЬних 3aKладaх, y багaтьox yстанoвaх не запpoвaдженo
дiлoв-oдствo yкpаТнськoю lvtoвoЮ, Ilе пoBеpHенo статyс
укpaiнськиtи га3етаlvt <f lнeпp вeнеpний> i  <Hикoпoльскaя

на цloHалЬним. yсклaднeнняtи.
Koлись ви з висoкoТ тpибyни заyвaх(или: <Hацioналь-

l . lс пиT.аHня в нас пoсiда €  дeB'ятнaДцяте мiсце>...  Bи дoбpе

..Kyn,,,yp, i rкиття - l990.- 8 квiт.
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oфuцuaлbны,| яlыKoл ссcP u'ucnoльlgeTcя кaK сpedcTвo
I|еc'с ||а ц uo ||aлb нo еo o б щe нuя> |

У цьoмy 3aкoнi пiд пoзoлoчeнoю oбгopткoю слoвeс

pociticькoю' А як J|иаrilo TpaкTaвaTu cлoвo <oфiцiiiнuЙ>? Щo, влac-
ttе, olнaчae <oфiцiЙнa пoвa>? Якa piзнuця мicrc <oфiцitlнoю>
тa <depcrcaвнoю> Лoвailu? B gкpаiнcькiЙ i в pociйcьrciii л9к-
cuцi <oфiцiЙнuii> oтнaцас <apяс
crce, 3акoн gтвеpdэrcgе gpяdoвuЙ,
cькoi лoвu на TepuTopi:i сPcP. Цeф cтaтgc неJ||oэrcлuвo Tлa-

'tачuTu 
iнаKtue, як тiлькu cTaTgс |iloвu oepilсaвнol' aoхсe

noняTTя <gpяdoвuЙ> нu < olнaчae caле <Оеp-

<cлgэrбoвud>. От-
сTaTac pocili-

l  Извeстия.- l990.- 5 тpав.
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У pезoлюuiТ Гoлoвноi Pади Tовapиства yкpаiнськoi
мoви iм. T. Шевченкa зазначалoся, Щo Bпpoвадх(eння 3а.
кoнy УPCР пpo }roви, який фopмaлЬнo IloчаB дiяти з l сiч.
ня 1990 p. '  в бiльшiй частинi oблaстей i  нe пoчиналoся.

<Як i paнiшe, do npuЙняття 3акoнg, dля gкpaiнcькol
.пoвu нa cхodi, niвdнi i в цeнтpi pеcngблiкu нe знaхoduтьcя
лicця g вшщiti та cеpedнiil сneцiaльнiii tдtсюлi, ц doшкiль-
||oлg вuхoвaннi, в depж'авнoлg Й eocnodapcь|сo,xa gnpoв-
лiннi, на тpaнcnopтi, в opzанaх npaвonopяdкg' ц cnopтi, g
вudaвнuчiЙ, diяльнoстi та в pociЙcькiЙ npавocлавнiti цepквi.

Пepевacrcна бiльulicть oблаcнuх вuKoнавчuх кoмiтетiв,
Pad наpodнuх denцтaтiв нe вidnoвiла нa лucT Гoлoвu
Taвapuства gкpаiнськot 'lаoвu, laсTan'dulса Гoлoвu gpя-
doвot цoмiсii, нapodнoеo dеnцтата CPCP [,мuтpа Bасuльo.
вuча ПавлuчKa npo nеpшoчеpеoвi зaхodu dля pеалiзaцii
?aкoнg.

BкpaЙ неnocлidoвнi, а наЙчастiulе {i npocTo eальлtiвнi
noзut1ii щodo gтвеpdэrення noвнonpав||ocтi gкpаiнcьrcot
мoвu зайлaють gpяd УPCP Tа ЦK KПУ' щo нepidкo npoвo-
кцс ti nidтpuмцe бpgтальнe cTавлeння бiльшocтi padян.
cькlrх i nаpтitiнuх opeaнiв на tlicцях do gкpatнськoi мoвu.
Пoтцpaння uloвiнicтuчнuш,''lаcTpoя,x, npяJxe чu тa,iuaскo-
ваt|е npoтuОiяння <?акoнoвi npo Jtoвu в Уrcpаtнcькiй
PсP>, звoлiкання з iioеo вnpoвadжен|tяJ.| a 'rcuTтя,- 

все
цe лаcoвi щodеннi фaктu нашoi diЙeнocтi.

У deякuх oблacтях (ОdеcькiЙ, Muкoлаiвсьrciil та iн.)
мicцевi oб,сdнaння та oсеpedкu Toвapucтвa нe тiлькu не
Оicтaють nidтpuлrcu з бoкg llicцевuх dеpэrавнuх i nаpтiii-
нuх apеанiв, а ii 3а3нaюTb нecnpaвedлuвuх твuttgвaценb,
noзбaвляtoться npuмiщeнb' ц еаlеTaх, яrci nеpeбцвають nid
кo||Tpoлeм nаpTanаpаTa, npoTu H|lх чаc вid наcц вedцтьcя
nponаeaнducтcькi калlnанii. Hесnpавedлuве, anepedжeне
cTaвлeння depэr'napтanаpаTg ясlсpавo npoявuлocя nid чаc
мuнgлoi вuбopнoI калnанii, кoлu deзnidcтавнo бgлu no-
збавленi npaва балoтцватucя dеcяткu кaнОudатiв вi0 To-
вapucTва gкpаiнськot мoвu.

Оcoблuвg Tpuвoea вuк.au,('ас opеaнiзoвана мiеpацiя в
Укpаiнg tlаcелeння з iнuluх pecngблiк. Toваpucтвo grcpаiн.
ськoi мoвu твеpTасTься do Bepхoвнoi Pаdu УPСP з вu-
.iloеoю якнаtiскopiule npuЙнятu Зaкoн npo epoмаilяr7cTвo
Укpаiнcькoi pесngблiкu i ствopuтu ,Il,еpэrcaвнuЙ кoмiтeт
Укpаiнu 3 nuTсtнb мicpацi| Гo.пoвна Pаdа вваэrас сnpа-
веdлuвuм, щoб бцduнкu, сnopцdнсенi Й nporlсToва|ti dля
nеpесeленцiв з iнutuх peсnцблiк, булu nеpеdанi эrcеpтвам
нopнoбuльcькoi катастpoфu, якi doci nеpебgваютb ц 3а.

6pgdненuх loнaх KuiвcькoI , Жuтoмupcькoi, Чеpнiеiвськoi
та iнtцuх oблacтeЙ>'.

Пpоблема мiгpашi i  в CРCP бyла пpямим наслiдкoм втi-
лення в ж1{ття злoчиннoТ тeopii та прaктики стaлiнськoi
<а втoнoм iза цi i>, лен iнськo.сyсЛoвс ькo.бpеж невськoгo
(3лиття нацiй>, <пеpемiшyваt| l{я} наpoлiв. Усе це t{е Щo
iншe, як iдеoлoгiя й пoлiтика великoдep)каB}|ицЬкoгo Ha.
цioнал-бiльшoBизrиy - пpяl\{oгo } lашlaдкa хвopoбливoi
tшoвiнiстичнo.Bелl, tкopyськoТ, зpoзyмiлo, xибнoТ <iдеi> -
<rдинaя и }tеде, ' lимая Poссия>. Iмпеpськy леp>кавнy пoлi-
тикy CPCP пiлтpимyвав Hаpкoмзем Укpаiни, який напpи-
кiнцi 20-х pокiв пеpеселиB на Bo; lгy майже 20 тисян yк-
pаТнuiв, 35 тисяч - на .Ц.алекий Cхiд. Плaнувалoся пеpе.
ве3ти з Укpаiни 66 тисяч oсiб y Kазахстан, 30 тисяч - дo
Сибipy'  а BсЬoГo Ма"'Iи пeресеЛити з Укpаiни 900 тисяч чo-
. ' loвiк . .  Як пpавилo, нa yкpaТнськi  зем,r i  пеpесе.t lяли poсiян,
багатo з яких oхoче Йtлли нa обмiн <oтечества>. <!.еpевни
и зе},tЛи Poссии пyстyЮт, тoгда как pyсских людей заHеслo
тo в Казaхстан, тo в Kиpгизию, а тo в Пpибалтикy. Hе
oни ли, эти pyсские, бoльrше всeх тpyбят o poди}tе, o пpе.
да}|}loсти 3е}!ле. A сами пoбpосали poд}lые Местa и ски-
таlотся пo сoюзHЬ|м pеспyбликам,- гpаt|иЧt|o вiJ.веpтo
писав }1. Cеpлюкoв з Koвpова B; lадимиpськoТ oбластi ._
Мне кал<ется tly;кнo пo.].атЬ клич, чтoбы pyсские веpнy-
лисЬ B сBoи poJ.ные }rеста Boзpo,fiдaтЬ забpotuеннyю
Poдинvo 3.

oднак в poсiйське Hенopнозем,я та в iншl i  <забpoшeн-
t|ые poдHые I\,tеста> poсiяни Hr пoBеpта.Цися. Пiднiмати po-
сiйське сiльське гoспoдаpстBo спoHyкаЛи пpe,u.ставникiв
iнruиx нацiй. Мoскoвська пoлiтика пepелyсiм бyла спpя.
MoBана на емiгpаuiю yкpаТнuiв за йех<i УкpаTни, пepе.
Bаj'кllo дo PPФCP, де Bottи <<poзчи}tя,tися в poсiйсЬкot{y
моpi>, асимi"rюва"tися. Kiлькiсть poсiйськиx мiгpантiв в
Укpаiнi зpoста.rа. РIде дo тoГo, tцo <yкpаiншi y BЛаснotr{y
дoMi, як y i t(е тепеp "rатвiйцi .  МopдBа та iншi Hаpoдl l ,  пеpе-
станутЬ бyти навiть нoмiна.rьним гoспoдаpем, залишатЬся
наt l i<lнальнoю меншiстю пi .1 в"rадою мiгpантiв та сoюзниx
вiJ ' trмств, a. Bис"roвивtшl{ l lЮ дyN{кy, Маpкo Миценкo
взявся лo шифpoвих даt|их.

з 1979 пo l989 p. v Pаlянськoi l , ty Coюзi к iлькiсть ук-
pаТнuiв зpoсЛа з 42'3 д<l 44, l  мi; lьйoна чoлoвiк, poсiян _

' .Пiт. Уripaiна.- l990.- l7 тpав.
, Лiт. Укpaiна.- l99l.- 7 лloг.
" Пpавда.- l9E9.- 2 веpес.
" Iv|uценкo i4. Пpипливи i вiдпливи// Лiт. Укpаiна.- I99l.- l  сepп.
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з l37 дo l45 мiльйoнiв iб iлopyсiв - з 9,4 дo l0 мiльйoнiв '
l989 poкy сеpед 5l,44 мiльйoнa чoлoвiк нaселення Ук-

pаiни найбiльш пpелстaвницЬкI, lм 3 п'яти нapoлiв бyли yк.
pаiнui _ 37,37 мiльйoна (72,7 вi lcoтка), poсiяни - l  l ,34
мiльйoна (22,4), свpеi - 485 тисяч (0'9) '  бiлopyси -439
ТисяЧ (0'8) та MoлдаBaHИ_ 324 тисячi (0,6 вiдсoтка).

Пopiвнянo з l979 p. нaсeлeння Укpаiни зpoслo l{а
3,7 вiдсoткa, пpи цЬolry йогo пpиpiст сеpед poсiян станoBив
8,3 вiдсqтка, бiлopyсiв - 8' l '  п, loлдaBан - l0 '6 '  a yкpaiн.
цiв _ лпшe 2,4 вi.п.сoтка.

3poзyмiлo, uифpи пpиpoсту неyкpаiнськoгo насeЛе}ItIя
на Укpаiнi вiдoбpа>кають йoгo змiни не тiльки 3а pаxyнoк
нapo.ц)I(yвaнoстi,  а й мiгpаui i .  3poзyмiлo й те, щo дpyга
ПoлoBинa зaгaлЬнoсoюзнoгo пpиpoстy yкpaiншiв (900 ти.
сян) oпинилися 3a I\{е)ками Укpаiни, щo Bказy €  на Bели.
чезний piвeнь iх емiгpашiТ - пo l00 тисяч шopiuнo. Бiль.
шiсть yкpаТнцiв-емiгpaнтiв oсiла в Poсiйськiй ФелеpаuiТ
i в>ке дoсяглa тaм 4,36 мiдьйoна чoлoвiк. Bсьoгo х< у СPCP
yкpаiнська .п. iaспopa станoBить 6,7 мiльйoна, а зa йoгo
мe)кaми.пo BсЬoмy свiтy - ще близькo 4 мiльйoнiв чoлoвiк.

3poстаюнa мiгpашiя poсiян на теpитopiю Укpaiни за
oстaннi Д,есятилiття нaбyла хаpактеpy спpаB)|(HЬoi експан.
сi i .  Якщo 1959 poкy пpoцеt|т poсiйських мiгpaнтiв в Ук.
pаТнi стaнoвив |7 вiдсoткiв, тo 1989 poкy - в>кe 22,4 вiд.
сoтKа. <Cаме неpeз poсiйсЬкotvtoBH14х. мiгpaнтiв, неpез iх.
нl шoвlt l lстичl{o.великoдеp)кавницЬкl та KoсмoпoЛlTичl{ l
елешtенTи yнiтаpистськa BЛада, сoюзнi в iдoмства та opгa-
ни HасилЬства здiйснювали й тепеp здiйснюють <иIt{пеpскoe
BлaдыЧествo пo oтнoшениЮ к дpyгиМ Hаpoдalvt> ' ' -  3po.
бив виснoвoк Mаpкo Миценкo'

Haдaння poсiйськiй мoвi стaтyсy <oфiuiйнoi> в CPCP
стBopювалo пpавoвi oснoви для ПoдальrшoТ pyсифiкацi i
ryспiльнoгo )киття в Укpаiнi .  Письмeнник Boлoлимиp
f lpoзл y листi  дo pедакцiТ газети <Лiтеpaтypна Укpаiнa>
3азнaЧиB, Щo <тepмiн <oфiшiйна l\ , toва> с пoлiтичнo нeда.
лекoглядHим, пpийнятим Bepхoвнoю Pадoю сPсР пiд тис.

М. Пpиплнви i вiдпливи l/ Лiт. Укpаiнa.-
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пapтiйнiсть'  Aлe iстopичHa пaм'ятЬ тpивo)кнo наГадy €  наlv l
i  пpo Bалyсвський циpкyляp, i  пpo беpезенЬ чoТиpнадця-
тoгo poкy'  кoЛи <пaтpioти> на Хpешатикy тoптaлися пo
пopтpетax Tаpасa Шевчeнка.

Я тaкoхt вBа)l(аю, Щo 3акott <Пpo мoви нapoлiв сPсP>
y нинiшнiй йoгo pеДакцi i  не пoвиHен набyти чиннoстi  на
теpитopi i  Укpаiни. 3а yмoв сyнаснoi мoвнoi ситyaшi i  B pес-
пyблiui  кoнцепцiя <oфiшiйнoi tv loви> ЛиТиtvte вoдy t lа мЛиH
тиx <iнтеpнaцioналiст iв>, якi  yчopа Ще кидаЛи в oбличчя
нам i  нашим дiтям: <Гoвopитe сo мнoй нa ЧeЛoBеческoМ
язьlке!>.. .  Тaка, на жaЛЬ, Д. iйснiсть, i  заплюЩyвати на неi
oнi бyлo б нeпpипyстип. lo> . .

KoнсepватиBнo Hастpo € l lа,  здеHацioнl .л iзoвана паpтiй.
на елiта yсiх piвнiв aгpесивнo зaхищаЛа (<истopически
сЛo)|{ившееся единoе мHoгoHaциol{аЛЬHoе oтечеств<.l  с
единЬIм гoсyдаpствеHнЬlм язЬlкotvl  -  pусLкиNr>, oфiuiйнo не
запеpеЧyючи, щoб y pеспy-блiкаx poзвI.rBaЛася .Ц.вoМoBнiстЬ.
Haспpавлi yтBеpд; 'I{yBалася oднoмoвнiсть-poсiйськa,
бo нацioнальнi мoви oПиниЛися в станi непpипyсTимoi де-
гpалашi i ,  а тo й вимиpаHня. <3алyмaймoсЬ, люди лoбpi,  нал
тиl\, l ,  щo з 2 мiльйoнiв 600 тисяч дiтeй y диTяЧиx дoшкiЛЬt lих
3aкЛaдаx УкpаТни yкpаiнськoю MoвoЮ вихoвyються i
tIаBЧаЮтЬся лишe 642 тисячi,  заBдяки Чol\{y кo)I(них 6_7 po-
кiв y pеспyблiцi  дoдастЬся двa мiльйoни гpoмадян, якi  не
зt lаЮтЬ t lацioналЬнoi мoви,- закЛикаB f lмитpo Пилипнyк
i навoдив uифри, якi  слyжать нaйвагoмiшим дoказotvt 3лo-
чиннoi антиyкpaiнськoi . l . iяльнoстi  кoмyнiст iв.яничаpiв.-
Iз кoх<них Чoтиpьox лiтей yкpaТнцiв y poсiйськoмoвнllx
дoll]кiлЬI{их 3акладaх BихoBy €тЬся майх<е тpoе. lJ.е не ли-
ше al{opалЬнo' це не Лише 3ЛoЧиHнol 3 пoглядy пpoгнUсти-
ки це Ще^ й тpагiннo: BDrиpа €  oдин 3 найбiльших наpoдiв
€вpoпи> ,.

Д' .  Пилипнyк стypбoваний нaслiдками iмпepськo-
бiльtшoвицькoi пoлiтики в Укpаiнi  '  Д,aлi y статтi  в iн писав,
шo y мiльйoHoлюдHиx мiстах - oдeсi  i  Хаpкoвi,  де пеpеBа.
х<ас кopiнне HаселL'н}|я i  де ) l(иByтЬ не т iльки манкypти,
y l990 p. не бyлo жo.a.нoгo yкpаiнськoгo дитячoгo сaдка'
а в ! .н iпpoпетpoвсЬкy - ЛишенЬ дBa.

B Aвстpалi i ,  дe мешкa €  бЛизЬкo 30 тисяч yкpаiнuiв, y
Ciднei i  Мельбypнi '  l2 yкpаiнсЬких шкiл, а в мiльйoнних
yкpаiнських сoцiалiстичt lих мiстах,t l .oнешькy, .Ц.нiпpoпет.
poвськy'  oдесi ,  Хаpкoвi,  тa Й у 900.тисячнoмy 3aпopiх<-

| Дpoзd B. Hе спpиятиме
' I luлunugк /. Bстаньмo

loвip'ю.-..// Лiт. Укpаiнa.- l990.- 24 тpa-
з кoлiн!// Лiт. УкfaТна.- 1990.- 14 нёpв
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>кi -  iх зoвсiм абo шaйже неl 'а € .  B шкoлаx стoлицi Ук.
pаТни лише Koх(eн п'ятий yЧень HавЧа €тЬся yкpaТнськoю
МoвoЮ (a Bихoвy €тЬся - Ще i l , tенl l lе,  бo мoвний статyс
шкiльних кoлeктивiв пopyшy €тЬся - зoкpеI\, lа '  й педагo.
гами). lз 49 стoличних пpoфтехyни' ' Iи l l l .  BикЛадання цi .
€ю МoBoЮ t lе ведетЬся в )|{oдHoмy. Це ;к MopалЬне Bи.
poл;кення!

Cталiнськo.сyсЛoBсЬка iдеoлoгiя спpичини. ' lася дo
тoгo, Щo y мiстах pеспублiки Bиpoслo кiлька ( l ;  пoкo,r iнь
укpаТншiв, настpo €ниx щoдo piднoi мoви не т i"rьки нiг i"r iс.
тиЧнo, a часol\, t  -  i  агpесивнo. Hапpиклад, B. Г. lванoва
з Ягoтина KиiвськoТ oбластi  t  a ' tистi  .1o peJ.акцi i  гaзети
<МoлoДь Укpaiни> HtПИC?а.I € l ,  щo poсiйська MoBа - це
Мoва pевoлюцi i  i  пеpебyлoви, Moва Ленiна i  вoнa для неi
дopoжЧa, нi;к yкpаТнська.

Якrцo прoтягoм пepшIoгo poкy poбoти B. Щеpбицькoгo
на пoсадi пеpшloгo секpетаpя ЦK Кoмпаpтi i  Укpаiни в
peспyблiшi poсiйськoю N,toBoЮ вийшлo 3,3 мiльйoна пpимip-
l{икlB BидаHЬ хyдoжнЬol ЛlT €paTypи' тo B)ке l|астyпнoгo'
l974 pокy _ 9'9 мiльйoна, тoбтo втpинi бiльше. Бyквальнo
з пеptшoгo ; '|(  poкy пеpебyвання l l{epбишькoгo y вказанiй
po,r i  бyлo фopсoвaнo pyсифiкашiю навчальнoi лiтepатypи

. для Byзiв (а за пеpших вiс iм poкiв йoго кеpiвниЦтва кiль.
к iсть назв yкpаiнoмoвttих Bидаt lЬ шiеi  л iтеpатypи скopoти-
Лася y 5 '7 paэa|, N{асoBo закpиBали yкpаiнськi  шкoли,

.  шиpoкиlt , l  фpoнтoм здiйснюва"rася pyсифiкацiя театpiв i
багатьoх.бaгатЬoх гaЛ}з €й yкpаiнськoi кy 'rьтypи, iнruих
сфep сyспiлЬнoгo )киття.

3 кoiкних десяти пpимipникiв книГ i  бpoшyp, щo видаBа-
Лися y 80.х poках y кpаiнi  МoваMи наpoлiв сPсP'  дpyкy.
BaBся мoBoЮ кottкpетHoГo наpoдy лиt l lе oдин, iнtt l i  де-
B'ятЬ - poсiйськoю абo iнoземнoю. <Biльний> poзвитoк
мoв наpо.Цiв Coюзy кpас}loNtoBt|o iлюстpyс тoй факт, шo з
oкpеt\41, lх гpyп виl lань стаt|oBиlце лIтеpатypи мoвaМи lHlt lиx
нapoлiв сPсP бyлo г ipше (зa тиpа;ками) вiл стаt|oвиl l lа
poсiйськoмoвних видань: iз заpyбiжнoi ,r iтеpатypи -
в l3 pазiв, HoBЧаЛЬHoТ J 'I iтеpатypи лля вyзiв - y I5, лля
пpoфесiйнo.технiчнoi,  сеpел.ньoi спецiальнoi oсвiти - y
22, " l iтеpатypи з к iбеpнетикl . t  та iнфopматик|| -  у 20 pазiв, з
технiки, технiчних наyк - у 40, з булiвниuтва - y 59'  з
тopгiвлi  .  У 70, з пpoфспi".rкoвoТ "r iтеpатypи -у 74'з 'пt l .
тань pа,t ioeлектpoнiки, аBтolt . tатики i  те; lемеxанiки - у ||2 '
а пpo пpoмис"rсrвiстЬ B цi" loМy._ B . . .  9 l8 pазiв! .*

за 1988 piк.
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l988 p. 3 29'т мiльяp.u.а аpкyшe.вiлбиткiв книг i бpoшvp,
видaниx в CРCP, y неpoсiйських peспyблiкax дpyкyвaлoся
лишe 6,5 мiльяp.п.a, тoдi як в PPФCР - 22,7 мiльяpла (oс-
таннi пpактичнo всi - poсiйськoю чи iнoземними мoвами).
3давалoся б, спpaве.п.ливiсть вимагa€, щoб тa кpиxта пa.
пеpy, щo пеpепaда€ неpoсiйським peспyблiкaм, iшла зде-
бiльшoгo нa нацioнальнo-кyлЬтypl{i пoтpеби кopiннoгo
нaселеllня. oд.нaк наспpав.п.i y зaзнaченoмy poui в Укpaiнi
poсiйськoю мoвoю бyлo вилpyкoванo l мiльяpл 200 мiль.
йoнiв apкyше.вiдбиткiв книг i бpoшyp, y БiлopyсiТ - 84l
мiльйoн, в Узбекистанi - 293, Kазaхстанi - 273' в Мoлдa.
вi i  _ 249 мiльйoнiв.. .

Якщo скJIасти paзoм yсю кttи)ккoвy пpoдyкшiю неpo.
сiйськпx сoюзltих pеспyблiк, тo вI{явl{тЬся' щo вlке з l984
poкy i пpoтягol}r yсix poкiв пеpeбyДoви (за кiлькiстю apкy.
шевiдбиткiв) сyмаpний oбсяг poсif,ськoпoвнllx видaнЬ,
книг i бpoшyp пo3a Пex(aми PPФCP пеpеBищy€ oбсяг
кI{ижкoBиx виданЬ yсiма iншими мoвамt{ нapoлiв Coюзy,
paзolvr yзятиil{и. l хoч в pеспyблiкаx Пpибалтики, 3акав.
ка3зя тa в oкpeмих сеpe,Ц.}IЬoазiатськиx pеспyблiках дo та.
кoi дегpa.ЦaцiТ видавнинoi спpави ще не дiйшлo, та 3авдяки
oсoбл и в iй стa pа ннoстi дeprккoм вида вiв Укpaiн и, БiлopyсiТ,
Мoлдавii' Kазaxстанy, КиpгизiТ i Taдrкикистaнy ця
вкpай дестpyктиBна змiна в нацioнaлЬнo.кyлЬтypнoмy
бyлiвниЦтвi _ цей нepгoвий тpiyмф pyсифiкатopськoi
пoлlтt{ки стaв luoх(лиBиlt,t.

,Ц.. Пилипчyк pитopичtlo 3апитyBаB: якщo пpaвдa' щo
цK KПРс пpoтl{ пoлiтики 3лиття нацiй, тo чotиy вiн не
спитав з кepiвникiв ,Ц.epжкoмв}rдaвy сPсP, Bинниx y тo-
}ry, шlo пpиpiст аpкyшiв poсiйськoмoв.I{их.Kниг i. бpoшуp в
шiлoмy пo кpаiнi скJIав зa 1988 piк 995'9 мiльйoна apкy-
rше-вiдбиткiв, видaнь мoвам1{ наpoдiв зapyбiх<них кpaiн _
96,3 мiльйoнa, а мoвами наpo.Ц.iв Cоюзy (кpiм poсiйськoi) -
лише 86,3 мiльйoна, B Чoмy пpoстежy€тЬся нeпpихoBа-
ний _ на цiлий пopя.u.oк! _ пpiopитет poсiйськoi мoBи'
дискpимiнацiйний, пo сyтi свoiй iмпеpськo.кoЛo}l iалiст.
ський пiдxiд лo неpoсiйських нацioнaЛЬниx кyлЬтyp i  мoв.

У Рoсiйськiй Фeлеpaui i  1988 p. 3'явилoся l43 нoвiтaзе.
ти та iншi пepioдичнi видaння poсiйськoю мoвoю i лише
тpи з l{их _ iншими мoвaми наpoлiв сPсP' хoча тyт пpo.
)I(иBа€ 23,9 мiльйoнa ЧoлoBiк нepoсiйськoгo насеЛeння (лo
peнi, ue бiльше, нiх< нaселeння висoкol(yлЬтypниx кpаiн
Чеxi i  i  Cлoвaччини). l  нixтo нe здoгa,ц'aвся спитатИ| a яK
>ке в PoсiТ 3 пpавaми некopiннoго нaселен}lя, якi нiбитo
(пoтoптанo) g Прибалтицi ни &toлдaвiТ? Boдночас Еl
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Укpаiнi зa тoй сaмий 1988 p. кiлькiсть yкpаiнoмовниx га-
3ет та iнших пepio.п.инних виДа}lЬ скopoтилaся нa 30, а
poсiйськoмoвних - збiльшrилaся на 28'.

3a даними, якi oпyблiкyвaв y 1990 p. Aнатoлiй Пoгpiб-
ний, близькo 99 вiдсoткiв кiнoфiльмiв деп{oнстpyBаЛoся B
Укpаiнi poсiйськoю мoBoЮ' а y вiд,еoсалol{аx i нa всi l00
вi.ц.сoткiвl 70-80 вiдсoткiв хy.u.oх<ньoi лiтepaтypи, якy ба.
чили ltа пpилавкax книгаpеHЬ - poсiйськoЮ мoвoЮ; на
95 вiдсoткiв пo-poсiйськи вiдбyBалoся 3аttяття y вyзаx,
теxнiкyмаx тa пpoфтеxyчилищaх; на 90 вiдсoткiв пo-poсiй-
ськl l  видaвaЛacя нayкoBа лiтеpaтypа; l990 p. BидаBництвo
<Hаyкoва д.yмка> з 62l пoзицi i  зaпpoпoнyвалo пo-yкpаiн-
ськи лишe 82 назви свoiх книжoк (абo - суПpoти poсiй.
сЬкoмoBнt{х BидаtlЬ - |3,2 вiдсoтка), BидaBниче oб]сднaн-
ня <Bища l l lкoла) з 285 - 32 (aбo l l ,2 вiдсoтка), ви.п.aв-
I{l{цтвo Kиiвськoгo yнiвepситeтy' <Либiдь> з l l6 - 5 (абo
4,3 вiдсoтка), ви,u.авниц.твo Львtвськoгo yнiвеpситетy з
73- |5 (aбo 20'5 вiлсoтка), видaвництвo Хаpкiв^сЬкoГo
yнiвepситетy з 78 _ лишe 2 (a6o 2,6 вiдсoткa).. .>,

Унaслiдoк взаемoдiТ такиx тpЬoх чинникiв: багатoвiкo-
вa pyсифiкaцiя, мiгpацiя на тepитopiю Укpаiни poсiян'
фiзинне знищенt{я, депopташiя i  вимyшена емiгpашiя yкpа-
iнцiв зa мех<i УкpaТни - ствopи,Лacя укpай небезпечна i  ви-
няткoва' сyтo <poсiйсЬкa> ситyauiя, Koли l{е мiгpанти змy-
шeнi дoклад.ат}r зyсилЬ пpoти iх асимiляцi i  кopiнним наpo-
дoм' а '  нaBпаки, нацioнальнo свiдoмi yкpаiншi змyшенi за-
хищaтися вiл мiгpaнтiв i  дoмopoщеtlих збiльшoвltчених
пеpевеpтttlв.

Hе мoх<е бyти пpoшeння системi, яка запoB3яЛася Пepе.
tvtoлoти' пеpетpoщити десятки i десятки наpoлiв, кo)I(ен з
яких It 'а €  i  мyсить мaти непoвтopне, самoбyтнс нацioнальне
oбли.ччя; не мo)|(е бyти пpoшення i  цiлiй тiй iдеoлoгi i ,  теo.
peтик}r якoТ пiдклaли, нeмoв сМеpтелЬнy мiнy, пiл лoлю
кo)кнoгo нapoдy, висyl{yтy й oбгpyнтoвaнy ниМи антипpи.
poдIly; аl|тилloдянy кoншeпшiю <3лиття l{ацiй>, запoпaд-
ливих пpибiuникiв якoi, щo в)ке .цoBеЛи HаlUy мoвy дo ка.
тaстpoфiннoгo стaнy' вистачалo й вистaчае такo)l( i  сьo-
гoднl.

Hа дoвгi poки заЛ}lшитЬся y .п.pамaтиннiй iстopi i  Ук-
pаiни.Цeнь l6 липня 1990 poкy. У цей л.ень зpoбленo iстo.
pиuний кpoк, щoб BиpBaтисЬ 3 tt,toскoвсЬкoi iмпеpськoi

тЬми неBoЛi на свiтлo нaцioнальнoгo вiдpoдхtення. Bеpхoв.
на Pадa Укpaiнськoт PсP здiйснилa дoвгo)I(данy, oнiкy-
Bаlly' виплeкaнy' вистpах<дa}IУ мpiю _ пpoгoлoсl{Ла <,[I.ек-
лapашiю пpo дepх(aBний сyвеpeнiтет Укpaiни>. .Ц.есять poз-
дiлiв .[eклapаuii _ десятЬ запoвiдей нaшoмy наpoлoвi
}Ia 

'(иття' 
I{а пpaцю, t{а щaстя сьoгoднi тa майбyття.

Пpoгoлotпення ,Ц.eклаpauii - yкpaiнськoi Хаpтii свo.
бoди i poзBиткy стaлo мo)I(лиBиIt{ заBдяки титанiuним зy.
сllллям багатьoх пoкoлiнь yкpaTнськoгo нapoд.y. Bсi вoни:
<i схвильoвaний пoeт, який вигyкнyв: <Любiть Укpаiнy!>;
i безвiсний селяl{иl{, який пoкipl{o пoмиpaв y бyp'янax y
гoлoдний 33-й piк; i наказний гeтЬман Пaвлo Пoлyбoтoк,
який пoсмiв нага.цати poсiйськoмy цаpeвi пpo пpaва, oбi-
uянi Укpаiнi i  yкpаiнцям' 3а щo бyB зaмyнений y Петpo-
павлoвськiй фopтeui; i стyДeнт, виключений з yнiвеpситетy
3a BшaнyBaння пам'ятi великoгo Koбзаpя; i  тoй, кoгo ки.
}Iyлtl B ядepний Bир pеaктopа; i тoй, кoмy вдаЛoся yt{икнyти
<псиxyt l lки> i Пepмськиx табopiв цiнoю eмiгpаuiТ, i ,  наpеш-
тi,  мiльйoни тиx <paбiв t l iмих>, якi впеpшe в х<иттi свiдoмo
зpoбили свiй вибip на вибopах... Bсi Bol{и дoлею сBorю,
кpoв'ю i х<иттям, Bитpимкoю, нaпoлегливiстю, х<еpтoвнiстю
l пpoстo гpolvtадянсЬким aктoм, l\{o)l(ливo, вoстаннс пoвi.
pиBши в iдею нацioнальнoгo сaмoвизнaчення, наблиx<али
.[I.ень _ 16 липня 1990 poкy>l.

Iз десяти poзлiлiв .Ц.еклаpашii цитy€мo VIII _ <Kyль-
тypний рo3Bитoк>:

<Уrcpаiнcьrcа PCP cалloстillна g вupitленнi nuтань наarcu,
opвiтu, lсgлbTgpнoeo i dgxoвнoеo poтвuTtсg gкpаtнcькot на-
цiI' eapантуе вcit* нацioнaльнocTяЛ, щo npФrcuваюTb t|а
т е puтopit pе cngблiкu, npo,вo i х вiль нoеo нaцio нал ьнo.'сa лb -
T.apнoeo po?вuTKg.

Уrcpаiнcька PCP забезnенgr нацioнальнo-KaлbTgpне
вidpodcrceння цкpаtнcьrcoеo нopodg, iioeo icтopuaнol cвido-
лlo с т i i т p аd u цi ti, нo цio нал ь нo - ет нoе pафiч нuх o c o б лuв o c т e Й,
фgнrcцioнцвання gкpoiнcьrcoi Лoвu a вciх cфepаx cgcniль-

'7oеo 'tсuTTяУкpаtнcьrcа PCP вuяoляe nircлgвання npo заdoвoлен-
ня нацioналb||o-'сaлbTgpнuх, dgхoвнuх i'l,oвt|I!х noтpeб
gкpaiнцiв' щo npo'!сuваюTb 3a ilеltrа.нIt pеcngблiкu.

Haцioнальнi, кgльтgpнi та icтopuннi цiннocтi t|а Tepu-
тopii Уrcpаtнcькoi PCP с вu'слючнo влаcнicтto нapodg pес-
ngблiкu.

Kлuяенкo С. I тi, хтo день цей наближaв... / / KУльтУpа i х<иtтя.-
1990.- 22 лtlп.

l .[I.ив.: Пuлunugк,4. Bстаньмo зкoлiн|//Лiт. Укpаiна.- 1990.- l4 ueрв.
, E;;.; iiipia"нu'i А- У бioпoлi нaцioнaльнoi-самoсвiдoмoстi /l Лiт.

Укpaiна.- l990.- l8 жoвт.

330 331



Уrcpаiнcька PCP мaс npaвo на noвepн,е't||я g влаcнicть
нapodу Укpaiнu нaцioнaльнuх, 

'сgлbTgp'|uх 
Ta icтopuuнuх

цiннocтeЙ, щo знахodяTbcя 3а Лelсa.uu Укpaiнcьrcot PcP>.
Hезвarкаючи нa гyманiстиннy спpямoванiсть 3aкoнy

<Пpo мoви в Укpаiнськiй PCP> i <.[eклаpauiТ пpo дepх(aв-
ний сyвеpенiтет Укpaiни>, антинацioнальнi сили oпoл-
ч|{лисЬ пpoти iх peaлiзаuiТ. oзбpoiвшисЬ дoвeдениir дo
iд,еoлoгiчнoгo iдioтизмy сиtlдpoll{oм сyкpaТнськoгo бypжy-
азнoгo нaцioналiзмy>, 3ахисtlики бiльtшoвицькoi iмпepiТ
пiдтpимyвали агpесивнiсть зд.енaцioналiзoваних pабiв,
для як}lх пpинадt.l (pадяt{сЬкoгo спoсoбy }киття) здaвалl{сь
Bеpшинoю щастя. Baх<кo бyлo ше не дoсllтЬ мiцним yкpaiн.
сЬкиIt,| пaтpioтЙнним сиЛам пpoбивати чopl{oсoтеннi мypи,
нa зaxистi якиx стoяли великoдеpx<авнi стopoх<i - вiд
секpeтаpя ЦK..Koмпаpтii Укpаiни .ц.o дl,tpeктopa заBo.ц.y.

H аg н нo - npo uз ood c т в e ннoe oбъе d uне нue < P oтo p >

oт 27. 09. 90 Jф 790

dеятeльнocтuОб g nopяdoчеttuu noлuтuчecкoti. 
в oбъeduненuu

B nocлedнuЙ nеpuod нeKoTopыe oбщеcтвеннo-noлuTll-
чеc'сue dвuжeнuя u nаpTuu aкTuвuтupoвалu свoю decтpgк-
Tuвt|gю pабoтg в coвеTclсol| oбщecтве u на npеОnpuяTuях.
Еcть oтdeлbные, неlнсlчuTeлbнblе еpannы сoтpgdнuкoв u g
нaс в oбъеduнeнuu, rcoTopые npuнuta'oT gцacTuе в эTuх
dвuжeнuях u nаpтuях, чTo являeTcя uх лuчt|ым dелo.м, cлed-
cтвueм uх noлuTuчecкoй 3peлocTu, lсgлbTgpbl, gма u сoвecTu.
Оdнакo ux лuчt!ые взеля0ы нe doлcсньt н,анocuTь gщep6а
т'pgdoвoлg npoцесca, ncuхoлoеIlчeскoмa клuЛaTg в oбъе-
duнeнuu. Bлecтe с Tе'4, oнu npulывa'oT K 

'|uTuнeаЛ 
u за6d-

cToвкaЛ, тpебgют oTкoltr oт nodеoтoвKu coюltloеo doeoвopа,
gтвepэюdаюT t|ацuo'|алuтJt|, oеaлbнo KлeвещgT нa KПCC
в целoЛ, нe-npuнuЛая вo в'|uJ'|анue, цTo в KПCC былu u
ecTb paтнblе люdu - odнu oтdавалu u oтdают cе6я cлgcrcе-
нuю на,podц ш 3сI эTo стpаdалu, а dpgеue ocgщecTвлялu no-
лuTuKa uзОeватeльcтва наd наpodoл u npoеpеccuвt|btм кpы-
лoм KПCC. Ilgлlающuе люdu noнIlл|аюT, чтo бeз co'oтt|oеo
doеoвopа, 6ез ста6uль||ocTlJ в o6щеcтве все t|аulu сoцuaлb-
t|o-э'сoнoJ|4uчеcKue nланbl oбpенeны. Bлeсте c тeл deлo
doшлo do тoeo, чTo t1а uнфopлaцuo||t|oЛ cтенdе <Hаpod.
нo2o paхц> noявляtoTcя а,'{oнu'|ныe doкgлентьt c еpязнoii
rcлeвeтoЙ на oбщeствeннblе. opeaнulацuu, pgкoeodcтвo
oбъеduнeнuя, nыTаяcь dеcтабuлuзupoваTь oбъeduнeнue,

ucхodi u3 npuнцunа <цеЛ хgtсе, Tе.u лgчu|e> в geodg свou'|
жaл'сuЛ noлuTuцec0u.п u'eopыcтныл ал6uцuяtt.

B тo cre вpеJNя nаpтut7ные opеaнulaцuu нa вcех gpoвнях
в oбъeduнeнuu веdgт cе6я кoppеKTнo, noтuTuвнo, nыTaяcb
gтвep*Оaть coeлаcuе u npoaзвodcтвeнныti тpgО в 

'сoллeo-Tuве, в oбщеcтoe.
B сooтвeтcTвuu c npuKaloЛ, ucхodя uз нoвoll pеdaкцuu

cTaTbu 6 Koнcтuтgцuu npoulotaлo dальнeЙшee gnopяdouе-
нue uнфop.нaцuoннoii u opе анuтaцuoнoii.d e яTe лb нocT u nаp -
тuфнoЙ opеaнulацuu. Оdнакo этoеo tие npouсхoduт в dе.
яTелb'|ocTu npedcтавuтелeЙ dpgeuх oбщecтвeннo-noлuTu.
чеcttuх dвuэrceнuЙ u opeанuзацuЙ, KoTopыe u ceеodня,
27 сентя6pя I990 eoОa, npuзьtваюT K lauTu,|еам| u забaстoв-
каJ||.

П PIlKА3ЬI BAЮ:
I. 3аnpeтuть npoвеdeнue l|uTuнroв, dелoнcтpацuЙ нa

всей тeppuтopuu oбъeduненuя, в|слючая вcю npuлeеающgю
nлo щad ь a л u ц bl C ц м е аuт c кo Й, б e з nu c b J.|е н нo е o p а3 p е ulе н tlя
еeнepалbнoеo dupеrcтopа лaбo odнoеo uЗ ееo залteстuтелей.

2. ?аnpeтuть на вcеii TeppuTopuu oбъеОuнeнuя, в цeхах
u nodpaзОeленuях palileщенue uнфopмaцuol|t|blх стенdoв,
на IсoTopb|х npеdcтавляютcя аt|ot|ulirtble л4аTepuалbl,
Л aT е p utLл ы c np u3 ыв аJ.| u'|а ц uo нaл u c T uч e c Кo eo d е c т p g кт u в -
нoro Toл,са u uл nodoбныe. Koнтpoль 3а выnoл'|еt|ueм dан-
нoro ngнKTа npuвaтa вolлoxtcuTb t|а ||ачaлbнuкa oтdела
058 т. Фedopoвa.

3. ?алlеcтuTелю еенepалbнoeo dup,eктopа no coцuсIль-
нbllн вonpoсам т. Пeтpoa!., ?лt16tlОI|a аpхuTeKTopg T. Ан1po.
cg лuквudupoваTb cтенdьt <<Hаpodнoеo pgхg> tIсI TeppuTo-
puu o6ъеduъеt7uя зa цеodнorcpаTt]blе paтJнещеtьuя анoнuJш-

'tb|х 
ЛаTepuaлoв u tlеgцeT. npedgnpeшdенurt no dаннoлtц

вonpoсa.
4. 1аnpетuTь t|а TeppuTopuu oбъeduненuя нecан'сцuot|u-

pОвaннaю npoОаэrcg u бeсnлатнgю pазdaug nечаT|tых u pg-
Konuс нbtх. uзdанut7, uнфo p мацuo ннb|х l|4аT е p utlлo в в лtoбoе
вpемя, в Toru чuслe в oбedeнныЙ nеpеpьt,в, TаK tсаlс эTo t.а-
pgшаeT nсuхoлoеuчесKoе ptlвt|oвеcuе u тpуdoвoti настpoЙ
KoллеKTuва

5. ?aмеcтuTелю еенepалbttroеo dupeктopа oбъеduненuя
no каdpал u pеэtсuJпa т. Бунькaвц, dupектopaм фupм, на-
tlальнlJKа'| nodpазОеленuй oбеcnецuTь onеpаTuaнoе вbLяв-
JIенue наpgluuTeлeЙ peеламенTа, gcTанoвлeннozo dанньэм
npuаатon|, П e pcoнaл, Hаpaшающuti dанньtti npuKат, nodлe-
эffuT aвoлb|tеt|u|o Kаtс тлoeTньtt7 наpguluTелb gсTtlшoвлеt|-
нoеo peмuЛа u nopяdrca в oбъеduнeнuu.

ПP14KА3
e. Чepкаccьt
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6. Koнтpoлb 3a ucnoлнe'duе.t| npuкаlа вoтлotсuTь Нa
тo'|еcTuTеля eeнеpальнoeo dupекTopa no rcadpам u peilсuмg
т. Бgнoкoва,

ГeнepaльньLй Оupeктop
n|onuс Чабанoв 1

У Чеpнiгoвi пiшли дaлi _ вдалися нaвiть дo забopoни
Koнститyuii yPсP. oс.ь яке piшення пiдписaли 3астyпI{и-
ки гoлiв oбласнoi та мiськoi Рад нapo.u.нIrx депyтатiв Ko-
BалЬoв i Koсик:

<Bpахoвgючu нanpgltс,енg noлiтuaнц cuтgацiю в Чepнi-
еiвcьrciЙ o6лacтi тa л' Чepнiеoвi, Йdgau наэgcтpiu баеaтo-
цuc лeнu''a noбаctcаннялц. i в uмoеаt,l т p gd ящuх, npe эudii Ч е p -
нiеiвcькoi oблаcнoi та, лсicькot PаО наpoОнuх dеngтатiв

I. Tuмчаcoвo npunuнuTu нa теpuтopii ,Чеpнiеiвcькoi
oбл. тa м. Чepнieoва diю Koнcтuтgцil УPCP'

2. ?абopoнuтu diяльнicть бgOь-яrcuх noлiтuзoванuх
opеанiзацili, кpiлl KIIPC тa BЛKCМ;

3. Пpaaooхopoн,|u.'| opеана'' npoвеcTu нeеайнi apеutTu
актuвicтiв нaцioналicтuннo.фашuсT c ьtсuх o p еанiэацiii P У X,
TУ|vI, УPII, CHУlvI та iн., зеidнo cnucrciв, nideoтoвлeнuх
oблаcнuлt gnpaвлiнняll K/I, Б;

4' Piшeння нe niОляеae шupoаoмa poтeoлocg i cnpямo-
ва'|е вuKлючнo Оля cлgысбoвoеo'сopucTaван'|я;

5. Pitllення нo6upае чuннocтi з 23 веpеcня 1990 poKg>2.
ПpoЦитoванi дoкyмeнти ще paз свiднатЬ, Щo Koмyнiс-

тичнa пapтiя ствopила il{aцIиtly' яка мoбiлiзyвaлa Bсю po.
3yIt{oBy пpoлyкuiю кpаiни tlа фальсифiкаuiю щoдeннoi
дiйснoстi. Паpтiйнa мaшиIlа пиЛЬllo слiдкyвaлa за кoх(}lим
l l{дивlдolvl '  пoчl{t lаючи Blд пloнеpа l дo чЛe}Ia центpaлЬHoгo
кoмiтeтy свoеi ж паpтii. Жo.ц.нoгo слoва пpаBди нe смiлo
вlltlти нa люди. Паpтiйнi пoгoничi все i всiх загнаЛи B кoнц-
.табip <сouiалiзмy>.

Biд пеpевopoтy B х<oвтнi l9 l7 p. i  дo <пеpемiгшoгo сo-
цiалiзмy> в l938.мy h дaлi - a)K дo кiнця бpех<нсвськoгo
<poзвинyтoгo сoцiалiзмy> бpехня нeпoдiльнo <вoзсiдала>>
нa пapтiйнoмy тpoнi. Усiх дyшив тoталiтаpний стpаx, pyй-
нyЮчи лю.цськi ll.yшi, дyx6внiсть нapoдy.

РoзлyмyюнИ нaД, сyспiльнo-пoлiтичними пPoЦ€сaми
в Укpaiнi, нaд пpоблемaми вiдpoд)l(еtlня yкpаiнськoТ мoви,
кyлЬтypи' oлексaндp Cандyл писаB, щo <в ,Ц.oнецькy i .Ц.o-

l 3а вiльнy Укpaiнy.- 1990.- 7 лиcтoл, 3а вiльнy Укpaiну.-J99l .-29 бepез

неччинi за сiмдесят poкiв нaстaлa майже пoвнa дyxoвнa
.п.егpа.п.auiя. Укpаiнuями себе BизнaютЬ лишe y вlддаЛених
Бiд."ц"вiлiзaцi i> сеЛаx, a в poбiтничиx селищаx i  мiстах
люди зЪбyли, (хтo Boни, ниiх батькiв дiти>, забyли, B чиЮ
BдяглI,Iся-шкypy. A нaйгiptuе, пoнiвеЧенi настiльки, lцo не

ськy, бaтькiвськy пpaвдy.,tilахтаpi 
Щe Hе дo кiнця збагнyли пpoстy iстинy' якy

тBepДo знаB нaш великий Koбзаp:

B свoiй xaтi свoя й пpавда'
I сила i  вoля.. .

Пеpеднaснo. пoмеpлий Bасиль Cимoненкo y вipшi
<Kyp,п.ськoмy бpатoвi> нaгoлoшyвав:

Boни пpийrшли ". '}ixЪuoo",-
Boни пpийtпл,,uuof#*o'T,3;,,
Пустити твoгo сиltа бaйстpюкoм.

iстopикo-пoлiтичнoгo гpyнTy' Пpoте Boни yсклaднюЮтЬ
нацioнальне вiлpoлrкення. Це те спpиятЛиBе сеpедoBище'
де }lаpo.II.жyЮTЬся пpoвoкauiйнi нyтки на 3pа3oк тoгo' .щo
i 'oсo'збиpаеться <6итуl х<идiв чи виpiзати мoскалiв>>.

У мiстaх oкyпaнти дolv loгЛI,Iся пoвнol pyсиФlкацl l .

Укpаiнськy MoBy гЛyзЛивo oбзиваюTЬ <телячoю> i  BихBа.

ЛяЮTЬ сBoЮ <пpoГpессиBнyЮ>, <oбшleпoнятнyЮ дЛя Bсех>>.
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Бiльшoви кiв.вел tlкoдеpх< a вни кi в на йбiл ьше тypбyвалo,
як паpaлiзyвaти укpаiнський наpoл, пpидyшити в HЬoмy
лyх нaшioнaлЬнoгo BiДpoд.х<ення, не дати йoму вийти нi
пoвеpхl{ю) |. -

Hа стopiнкаx <PaдянськoТ oсвiти), де вислoBлювались

х(e / lиктyBати.. .)>, мpiють пpo Tакy нацiю, ЯKa Ha <десяTЬ
гoлiв вище за всi  наЦi i . . .>; кoли зaбopoняютЬся не Лишlе
пapтiйнi opгaнiзаui i ,  a й кoмсoмoльськi ,  п ioнepськi ,  ) l (oBTе.
нятськi .  I  такl-tх <кoЛи> I\{o)кнa HаBесTи безлlч. Ленiнськi
iдеТ, маpксисТсЬкo.Лeнiнське вчеl{Hя )киTиМyтЬ вiчнQ, бo
вибip наш - сoцiалiстичниЙ' A це не дo впoдoби фальси-
фiкaтopам oсoби Ленiна, Жoвтневoi pевo",rюшiТ i  загaлом
РаД.янськoi вЛaди.

Bиxoвaння пoвнoцiннoгo Гpoмадянина HеМoжливе без

стpатегiннo-глoбaльнoi лiнi i ,  спpяМoBаt lo i  на збеpеження
iмпеpськoгo сPсP'  акTиBнo пеpeшкoджали pеалiзацi i  3а.
кoнy..<Пpo MoBи в Укpаiнськiй PсP>, <прoцес BимиpаHHя
yкpаlнсЬкoмoBни)( шкiл зyпиненo,- зaяBиB в iнтеpв'ю нa
ПoЧаTKy с iчня l99 l  p. 3астyп}|ик мiнiстpa наpoлнoi oсвiти
yPсР I.  C. Хoменкo._ l ,  наBпаки, poзпoЧатo Тх вiдpoд.
lкенt lя,3.

[I{o бyлo pyшiйнoю силoю? 3aстyпник мiнiстpа вBа)каB,
щo tUиpoке oбгoвopення пpoектy 3акoну прo l l loви в Укpаiн-
ськiй PСP, пpийняття йoгo, утвopення й дiяльнiсть Тoва-
pисТBа yкpаТнськoi мoви iменi Таpаса Шевченкa, BистуПи

, Санdgл o. <<Pевoлюцiя,,,
l990..- 7 "lистoп2 Сoлютiна Il , €ланець

Щo спoTвopиJla свiт// 3а Biльнy УкрaТну.__

С. Bикpaдeнi iдeaли/ l  Радянська oсвiта'-
. 1990.- 28 гpyд.
" .II.ив.: Taтаpeнкo B Haцioнальна шrкoЛа на Укpaiнi // Лiт. УкpаТна-

l99l .-  3 с iч.
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пи сЬIt,tе l l}l l, l кi в, х<ypнал iстiв' op гa н i3aтopсЬкa poбoта op гa н i в
нapo,п.нoi oсвiти, пeд.агoгiчниx кoлектl,lвiв навчальнo.ви.
xoBltt{x зaкJIaдiB спpияЛи фopмyванню гpoмaдськoi лyм.
ки' пpoбyд)кенllЮ HацiottалЬl{oi свiдoмoстi людей. .II.едaлi
бiльше батькiв виявляЮть бах<ання, aби ixнi  д iти нав.
чалися piлнoю i .roBoю. 3мiнилaся й каpтина iз вивченням
yкpаiHськoi мoви та лiтеpатyp',t y poсiйсЬкott{oвltих lIIKo-
лaх. Пoтiк листiв пpo зBiлЬнення вiд виBчеl{tIя цt.tх пpед-
метiв пpипиltиBся, вiдпала неoбxiд.нiстЬ IIoясHювaти бать.
кам l{eсeрйoзнiсть i  нaлyмaнiстЬ ixн. iх пpoxанЬ. Iнтенсивнo
пoчaлa po3Bивaтися il{еpе)ка yкpalнсЬKoмoBних кJIaсlB y
шкoлax з poсiйсЬкoю llroвoю нaBча}tня' якi, дo pечi, дo3Bo-
лeнo вiдкpивати 3a мiнiмaльнoi напoвнюванoстi  (8-
l0 yннiв замiсть 25-30 yннiв).  Гoлoвним чиttolt i t  _ це пo-
Чaткoва шкoла, шo вiдкpивас надiйнy пеpспектиBy Biд.
poдх(eння HaцioналЬнoт шкoли.

Пoзитивнi змiни вiдбyлися y .[I,oнешькiй' .[I.нiпpoпeт.
poвськiй, 3апopiзькiй, Микoлaiвськiй oбластях. Так, y
46 poсiйськoмoвниx шкoлax flнiпpoпетpoвсЬка ttещoд.aEнo
пoчали дiяти l06 yкpаТнсЬкoмoвt lих класiв '  A загaльна
карти}lа пo цЬolt{y мiстy така: з i  |47 шкiл 83 €  poсiйсЬкoмoв-
tIиlt , lи,  l0 _ yкpaiнсЬкol{oвнl, tми, 54 - змiшaними. B 3а.
пopiжх<i з l07 шкiл лиlIIе oдна - yкpаiнськoмoвна, 25 -
змiшаних, peшта 8l  -  poсiйськoмoвнi.  Hинi в 23 poсiйськo.
lt,loBt{их lIIкoЛax вiдкpитo пo oднoмy кJlасy з yкраitlсЬкoю
Ivtoвoю l{аBчaння' У Микoлаевi з 6l шкoли tlеIuаr х<oднoТ
yкpаiнськoмoвнoi,  poсiйськoмoвt|их _ 52, змiшаниx -
9. У 7 poсiйськoмoв}tих шкoлax нинi вjдкpитo 20 класiв з
yкpaiнськoю lvloBoю ttаBчa}Iня. B .Ц.oнeцьку - |52 шIкoли.
3 них oдна - змiшaнa i  oднa - yкpаiнськoMoBна' Ha базi
yнiвеpситетy нещoдaBнo вiл.кpитo yкpаiнськoмoвний
лiцей.

У Kисвi в l985/86 навЧалЬttoмy poui булo267 3агалЬнo.
oсвiтнiх шкiл. У 35-ти з них навчaння здiйснюBалoся yк-
pаiнськoю l 'oвoю, в |42 - poсiйськoю, 90 шкiл бyли змi.
шанi (yкpаiнськo-poсiйськими) .  УкpаiнськoЮ tt, toBoЮ Haв.-
чаЛoся 67,3 тисячi yuнiв, щo ста}|oвилo 22'3 вiдсoтка. Hинi
в Киевi l lpацю €  307 шкiл, B як}lх t{аBчa €тЬся 34 l ,3 тисячi
yннiв. 3 yкpаiнськoю мoBoю наBчання - 49 шкiл (36'8 ти.
сянi yннiв),  poсiйськoю - l23 шкoли ( l45'9 тисячi yннiв),
з укpаiнськoю i  poсiйськoю - l35 шкiл. Bсьoгo y Kисвi yк.
pаiнськoю tvtoвoЮ tIавЧа €тЬся 85,8 тисячi yvнiв. щo стa.
} loвитЬ 25, l  в iдсoтка. Cлiд зBа)кt, lти Hа такy пo3итивнy тен.
Денцiю _ 3а poки пеpебyлoви майже y 5 pазiв зpoсла кiль-
кiсть пеpших класiв (як ulестиpiчни.х. так i  семиpiнниx



I yII]-B) з yкpаi|{ськoю tuoBoю t|авчаt|llя. Якшro, напpl{кла/l.
l987 p. y таких.кЛасах бyло вiдпoвiднo 0'7 i6. l тися.ri y.rшiв
(тoбтo l l '7 i  l8.4 вiлсoткa;. тo нинi :_ 6. l  i  14,6 тисячi vч.
нiв (тoбто 57'5 i  48,2 вiдсoткаl .

Усiх шкiл в УкpаТнi _ 20 8l9. У них нaвча €ться 6 мiль.
йoнiв 850,8 тисячi уннiв. 14 966 шкiл _ сLlьськi .  5853 -.
мiськi .  B l5316 шкoлах (3 мiльйoни 2E0.3 тисячi vчнiв}
наBчaн}lя здiйснюсться yкpaТнськoЮ мoвoю. Це на l0() шкi.r
бiльше, нiж бу.пo в l985/86 нaвча.пЬHotшy poшi. в перrший piк
пеpебyлoви. Poсiйською MoвoЮ l.|аBчаHl{я здiйснюеться в
4 303 шкoЛaх pеспyблiки. 3мiшаних poсiйськo.yкpаiн.
ських шкiл на Укpаiнi  _ 98l .  Це на 49l шкoлy бiльшe. нiж
бу.ro в 1985/86 наBЧа"lЬнoмy poшi. B g3 шкo; lах Укpаiни
навчаt{l{я здiйснюсться pyN|yt|сЬкoю мoвolo. в 59 _ у-гop.
сЬкою, в l4-Mo"lдaвсЬкoю. в 2_пo.пЬсЬкoЮ..

oднак не в yсiх шкo,I lах пoдoлaнo застаptЛl м0pа.1Ьнo.
I lсихoЛoгlчнl зBиЧки, It{етoди iдейнo-вихoвн<ri  poбoти, yста.
.пенi комyнiстичнoю iдеoлoгiсю vяB,. lеHt|я | стеpеoтипи у
HацloнаЛЬl{o.мoвнoмy питaннi.  l  нинi актyалЬl{им €  лист
1Vl.  Ри"пьськoгt l  в iд 2I с iчня l963 p..  якoгo вiн написав мi-
нiстpoвi освiти yPсP A. Г. Бoн;rаp:

<,Ц,o llене твеptaлаcя ёpgnа батькiв, diтu ,qкцx Hс|вчсI-
юTbся в KuiвcькiЙ ulкoлi JФ l27 (/]apнuця). Boнu вuслoв-
лююTь цiлкoл зpoзцмiле тaнеnoKoсttt|я' щo в цiЙ укpaiн-
cькiЙ шкoлi diтu uцють gкpaiнськ,g лoвц лulЦе нa уpoках'
На nepеpвaх i в poзмoвах 3 gчняl||u noта gpoKа,uu вчuTелl
ёosopяTb З |lu,мu poсiйськoю ,14oвoЮ. .Ц,o peчi, тpuвoэtснi cuе-
l|алu 3 цboёo npLlвodg наdхodять do ,ueне i з iнuluх лicт pес.
ngблiкu, 3otсpеI|а, з IIoн6aсa.

Отlсе, якщo батькu guнiв ,l l,аpнuцoкoi utкtlлu Nb I27
вuявuлtr баэrcання llсlвчo.Tu свoiх diтеЙ gкpаiнcoкo[ мoвu,
тo вot7u наneвнe хoчцTb, щoб iхнi diтu вuвчалu tдкiльнi
npеdлетu са,uе цiсю l||oвoю, щoб цнuтелi не лuulе нa цpo.
Kах, а й ц noзaк,lаcнuй та noзaшкiльt+uti час вчuлu свoiх
вuхoваtlцlв еoвopuTu хopolЦoю цкpаiнcькoto,l 'tОвoю, 

2.

,Ц.ля забезпечення пoс". l iдoвнoi pеалiзaшi i  3aкoнy УPсP
<Пpo мoви в Укрaiнськiй PсP>, ствopеHня неoбхiдних yмoв
,1"rя всебiчнoгo po3виткy та фyнкцioнyвання укpаТнськ<ri
м()Bи в усix сфepах сyспiльнoгo життя, poзвt, lткy й викo.
pиста}lня мoв iнших нaцioнальностей у pеспуб"пiшi Pала
}l iн iстpiв УкpаТнськoТ PсP пoстaнoвиjа 

. l2 
" iютoгo l99l

poку:

] .I l .ив.: Лiт.  Укpаiна. --  l99l . .- .3 с iч., Ltит. за: lльенкo /. Життя дyхoвнoг() сlснова 
'/,/ 

.Пiт УкpаТна
25 листtlп.

3;18

1988

iнcькoi лoвu iпeнi Tapacа IIIeвченкu Й iншuх еpotad.
cb'сuх opеaнiзацiЙ [|ep*aвнg npoеpaхg poтвuT'сg a'сpgi!:
cькoi лoвu та iншuх нaцioнaльнux Лoв в УкpаiнcьtсiЙ PCP

ocнoвi цiei tlepжaвнoi npoеpoЛu аt|алoeiчнuх peеioнaль-
нuх i еалgтeвuх npoеpал, poэpoбкg вidnoвidнuх npoеpaЛ
dбo lсoЛnлeкcнuх nлoнiв g лicтах i pайoнах, нa nidnpueл-
ствaх, в gcTaнoвaх Ta opaaнiзaцiях i вcтанoвuтu 

'сotlTpoль3a iх вu|сottaння'|,.
2. tlepжaвнoмg кoлiтетoвi УPCP no eкoнoлiцi, Miнi.

cTepcTву фiнaнciв уPCP, лiнicтеpства,a i вiОolцcтва,a
У Pс P, oблвuкoнкoмал, KuiвcьKoЛa та СеoаcтonoльcbrcoЛg
лсicьквuкoнlсoЛал npu poзpoбцi npoектiв nлaнiв екoнoлiч-
нoеo i coцiальнoеo poтвuT'сg, pеcngблiканcb'сoеo i лicцeвuх
6юdlсетia nepeddaнuтu вudiлeння кoulтiв i мaтepiальнuх
pеcgpciв dля pеaлiзaщit вкaзанot !,epшaвнoi npoеpаJ.|u Ta
вidnoвidнuх pееioнальнuх i еалgзевuх npoеpал|.

Устaнoвuтu, щo вunлaтu nidnpuемсTв, acTанoв i opeа,:
нiэaцiЙ, noв'язанi з nepехodoм на dеpэrcавнg gкpaiнcbкg
,+loвц poбoтu тa diлoвodolва, вueoтoвлёння peклa.мu ii мap.
lсgва,|'tя тoваpiв, nodaння,lо donoлoеu npoцiвнuкaJtI E вuв-
uеннi gкpаiнськoi цu iнulot нацioнальнoi .tloвu Toщo, npo-
ваdяться, яK npaвuлo, 3а pахgнoк кoштiв цuх nidnpu-
сtcтв, gcTt]l|oв тa opeанiзацiЙ.

/lля peалiэацii npoеpalfl polвuTKg 
'|oв ц pесnублiцi мo.

xlсgTb ltlupoKo lалgцaTucя на do6poвiльнiil ocнoвi 
'сolttTuнaцioнальнo-,сgлbтgptaux тoваpucTв, твopчuх сniлorc Tа

iншuх еpoлаdськuх opеaнiзацiti, а такoэtс блаeodtЙнi внеcrcu
еpoлаdян.

3. 3 летoю rcoopduнaцil poбoтu TсI Ko']Tpoлю 3a ouKo-
tlа'1tNя.u, Ilеpхaвнoi nPoеpаItu poтвuT'су grcpaiнcьrcot пoвu
тa iншuх нaцiotl.альнuх Noв в Укpaiнсьrcirt PCP нa nepiod

,  l l  l )/\ i l l ||| i t  l lp(,гpаtа poзвиткy
|| l t\  м() l l  в Укpаiшськiй PCР
ж1,;lttалi <Укpаiнська rroва i
( . .  4 l7

yкpаiнськoi iioви та irIцrих нацioналь.
на пepio.Ц до 2000 poкy t|адpyкoвана y
лiтеpатypа в urкoлi>.- l99l._N9 6.--.
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do 2000 porcg сTвopuтu Koлhito Pаdu Miнicтpiв УPCP nid
eoлoвgвqннял 3acтgnнuкa Гoдoвu Padu Miнicтpiв УPCP.

4. l|еpctcавнoлу кoпiтeтoвi УPCP no тe-лeбaценню i pa-
dioлoвленню, Уrcpoiнrьrcaпg iфopлацiЙнoлt'g oееt|TcTвg
npu Pаdi Miнicтpiв уPсP зa6eзnечuтu чepes lacoбu лa-
co вoi iнфo p мaцii c ucTe лaTuчнe iнфo p t'lg вaння н,aс e лe ння
npo хid peалiэoцii 3а*oнg уPсP <IIpo лoвu в Укpaiн-
cьrciЙ PCP> i llepcrcавlldi npoеpалu poтвuTKц gкpаiнcькoi
JNoвu Ta iнuluх нацioнальнuх 

'|oв 
в УкpatнcькitТ PСP на

nеpiod do 2000 po'сц, |.
3акoн <Пpo мoвш...>" yхвалeнy <,[I.еpx<aBнy пpoгpa.

]t{y...:' згiднo з якriши пoвинttа вiдpoдlкyвaтися ttе лиlllе
yкpаТнська мoBa, aле й висoка дyxoBнa кyЛЬтypа, llе
пoспiшaли викoнyвати пapтiйнi чt{нoвtlики, нaвпаки - ста.
Baли на завадi. X.apактеpниil_з цьoгo пpиBo.цy € лt{ст. ди.
pектopa сepeл.ньoi l,lJкoли с. Pашiвки Гадяцькoгo paйoнy
ПoлтавськoТ oбластi 0лексiя Бaсapaба Ta вчитeлЬки
yкpaiнськoТ мoви цiсi шкоди oльги Cтaсoвськoi oЯк нас не
пyскалlt дo Львoва>:

<Ha Piздвянi святa ши Тxали y Львiв на запpoшeння пе.
дагoгiчнoгo кoЛ.еt(тивy тa yтнiв сш N9 80. y чaс нацio.
нaльнoгo вiдpoдх<eння tlаl. хoтiлoся пoдивитисЬ' як Bi.Д..
3начаloть цi свята в 3ахiднiй УкpаТнi, де щe живi нapo,u.нi
звичai, oбpяли iтpалиuii' якi за poки бiльшoвицькoi владll
в Cxiднiй УкpаТнi знищенi мafiл<е пoвнiстю. Oднак зaвi.
лyюний Гaдяцьким paйвнo тoвapиш Гpoма' кoлишнiй пpа.
цiвник Pк KПy' зaбopoнив поiз.п.кy, мoтl{вyючи цe тиIt,l,
щo .Львiв - чеl{тp Hаpoлнoгo. Pyxy' шo там банлеpiвui,
нaцioналiсти, i тy.п.и везти дiтей не мo)I(l{а. <Iдьте, кyди хo.
чeтe,- y Мoсквy, Ленiнгpад, кyди 3аBгoднo, тiльки не в
3ахiднy УкpaТнy>'_ Радив вiн. Bpештi, пoгpolкyвaв' шlo B
pазi пoiзлки диpектopo}| lllколl{ я в)ке не пoвеpнyся, B1{-
магaв oфiцiйниx тypистичннх пyтiвoк siд eкскypс.бюpo.
A все х< oпip мiсuевих властей, a)к дo Пoлтавськoгo oблви-
кoнкol'ty, спpямoва}lий пpoти пoТз.цкt,t yннiв лo Львoва' не
yвiннався yспixoм навiть тодi' кoлн бyлa зpoбленa спpoба
laлЯKaтИ батькiв yuнiв. 3 нас Bltlt{агали Bзятl{ y матepiв
poзпискy, Щo BoHи пoгoд)I(yються вiдпyстити дiтей д.o Львo.
Bа, не3ва)каючl,l }lа бyuiмтo епiдемiю скаpлатини. Bсi цi
манiпyляuiТ властей IIpизвелI,t Дo тoГo, utс; частина дiтей
не 3[,toгла пoixати.

Bсе х< oснoвнa гpyпа лiтей пptlбулa дo Львoва. Aт.
мoсфеpa, s якy 'пoтpапили нашi дiти, пеpевеpнyЛа всi ixнi

УкpаТнська мtrва i  'п iтеpатvра в t l tкoлi

yявлeння l lеpевеpшила всi спoдiвання. Bpазилa aисoка
.Ц.yxoвнiсть наpoдy, кyлЬтyPa' шnpiсть, .Д.oбpoзинливiсть.
вiдкpитiсть i теплoта людськl{х сеpдeцЬ' вiднyття €днoст|.
глибoкий патpioтизм, умiння uiнyвати i  шанyвати iх '  дo-
po)кити l|имtt. Bpазила висoкa, свята любoв дo piднoi
землi, дo Укpаiни, poзyмiння неoбxiднoстi якнайтiснiшoгo
€днання BсЬoгo yкpаТнськoгo lrаpoдy.

Ha нaших oчaх дiти ставaли iншими, дpyх(нo пoтяглися
дo iстинних, нeфальшивих дyхoвl|их цiнttoстей, дo живoТ
лyшi нapoлy. Haне з цiлющoгo джеpeла, вoни 3 yсiсю ли-
тячoю безпoсеpeднiстю, я<адiбнo Bсoтyвaли oте святе i
чисте дyхoвl{е началo, oдвiчнo пpитаltdа}lне нацloмy l|аpo-
дoвi. Ми пoбyвали в сiм'ях львiв'ян на Cвятiй вечepi, .цe
бyла дoтpимаl|а ypoчиста oбpялoвiсть i святiсть цьoгo дiй-
ства, де нашi п'ятналuятиpiннi дiти впepше пoчyЛи tv|oЛит.
вy i нiби oсвятилися вllсoкoю непoвтoPнoю ,u,yхoвнiстю
Piздва' Bсе цe близькe спiлкyвання з ЛюдьIr'и paзoм 3 кo.
лядкаlt{и, числе}lt|ими веpтeпaми' вiдвiдyвaнням oпеpнoгo
театpy, мyзеiв, кoнЦеpтiв, пам'ятних мiсць залишилo в
ttаших сеpцяx i  дyшaх невитpaвний слiд, дoпoмoглo дi.
тяtr{. зpoзyмiти iстиннy л.yxoвнiсть, iстиннi 3агалЬ}loЛюд.
ськi цiннoстi,  в пopiвняннi з якимl| кoмyнiстинна iдеoлoгiя
з ТТ так зваt|oЮ сl{стeil{oю кoмyнiстинl'oгo вихoвaння ви-
глядa€ тoвнiстю фальtшивoю i нiкчeмнoю.

Менi н< пiсля пoвеpнeння зi  Львoва завiдyюний pайвнo
Гpoмa запpoпoнyвaв звiльнення 3 poбoти за сфабpикo.
вaнy влaстями нiбитo неявкy на poбoтy 9 сiчня' хoча 3а
йoгo x< пl{сЬмoв}lм дoзвoJlolt| я пo цей деHЬ BкJlючнo пеpе.
бvвав v пoiздцi.- Cпсipшу бyлo вax(кo зpoзyмiти, Чorиy нашi мiсцевi
пapтiйнi влaстi чt{}t l|ли i  пpoлoвжyютЬ чиl|ити шалений
oпip спiлкyванню мiж людьми Cхiднoi й 3ахiднoi Укpаiни.
Aле пiсля всЬoгo пoбаченoгo i пepех<итoгo tltи пepекoна.
лися, щo oсHoвнoю пpl{чиtlolo € стpах паpтoкpатii пepел
)|(ивиlr/t дyxotu наpoдy 3аxiднoi Укpaiни, пеpед святoю пpаB-
Дoю. яка poзвiннyс iх 3лoчиннy бpеxню пpo 3ахiлнy
Укpaiнy. Пiсля вiдвiдaння кpивавoi катiвнi HKB,II. y Дpo.
гoбичi, пiсля спiлкyвання з десятками жителiв-
свiдкiв ми зpoзyмiли, щo нoвiтнi бiльшoвики стpашеннo
бoяться, щoб Cxiдна Укpaiна l{е зttала пoвнoТ прaBди
пpo стpаш}l i  злoчини кПPс - l . lкB,ц та повнoi пpaвди
пpo нашioнальнo-визвoльний pyx в 3aхiлнiй Укpаiнi й сaма
не 3аpa3илaся iдеями цьoгo святoгo pyxy, який нeсе вoлlo
УкpaТнi й пoгнбель фaльшивiй бiльшoвицькiй iдеoлoгi i ,  а
paзoм з нею неoбмеженiй владi паpтiйнoгo апаpатy.
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. Пapтoкpaтiя с1paшеннo бoiться, щo висoкий .Цyх свя.
тoi вoлi, пpитaмaн}|ий poзкyтiй дешoкPaтичнiй 3ахiднiй
Укpaiнi, пPo}ll|кl|е в Cхiлнy Укpаiнy. Пapтoкpатiя poзyмiе,
lцo кoли з 3aхiднoi Укpaiнп все бiльше llotll}|pювaтt,t-
It{yться }|а всю Укpaiнy нapoлнi звичai, o6pяди, тpaлиuii,
тi сaмi, щo витpаBленi кoмyнiстаlt.|}|, тi самi, щo oснoвaяi
нa вipi в Бoга, e Тx висoкoю xpистия}lсЬкoю мopaллю,
тo ix нopнiй кoмyнiстичнiй iдеoлoгii з ii зaкpивaвлеHим
pеx(иtt'o}r i збaнкpyтiлoю систешoю гoспoдapюваl|l|я l|е
бyле бiльше мiсця на yкpaТнськiй зeмлi. Щoб пoслабити
i загaльмyвати пpoцес пpoбyлження нaцioнальнoi са}|o.
свiдoмoстi, хp истllя llс Ькoi .Цyхoвнoстi укpа iнськoгo }|а poдy
KпPс _ кпy вибpали тaктикy <poздiляй i влaлapюй>.
Aле цi пoтyги € }lе lцo iнше, як кoнвyльсiя наскpiзь пPoгн}r-
лoгo кoмyl|iстичнoгo Pе)l(]|мy.

Пpавди бiльше l|е схoватl|. Boна, сBятa пpaвда, ioб'ед.
нaе 3аxiлнy та Cхiднy УкpаТнy дyхoв}|o в €динiй' сyвеPeн.
нiй, самoстiйнiй, сoбopнiй. лемoкpатиuнiй Укpaiнськiй
леpжaвi. Бo ми е ел,инoкpoвний великий yкpаiнськнй
наpo.Ц' ,.

Cyспiльнo.пoлiтичнi пpистpастi в Укpаiнi, якi декiлька
мiсяцiв виpyвaли }|авкoлo peфepенлумy з пl{тaння збе.
peження сPсP, тaкo)|( lltaли безпoсеpелнiй впл}lв Ha
пpoблемy yкpаiнськoгo дyхoвнoгo вi.Цpo.Цlxення. 3беpeжен-
ня CPCP, хoч i сoнoBлeнoro'. не вiшy.вaлo yкpаТнськiй
мoвi всебiчнoгo фyнкuioнyвання. <Гapмoнiйний> poзвитoк
yкpaiнськo.poсiйськoТ двoмoв}loстi, який 3ахl|щали кo}ry-
нiстичнi спoбopники сoцiaльнoi спpаведливoстi>, 3aлп-
шив би yкpаiнськy itoвy y pyсифiкатopських лабeтах. Hе
дивl lo, Щo aнтиyкpаiнським дyxoi i ,  лиuемipствoм, фaль.
шyвaнняtl| дiйснoстi i  бpеxнею пpoнизaнi piзнi звepнеl lHя дo
вибopuiв' спiввiтчllзникiв.

o}toвлЕнHoмУ сolo3У _ дAl
тoBAPиlци! сoгPAХдA}lЕ! 3ЕIv1лякиl

|7 мapтa Bы решaете )|(изllе}lный вoпpoс: быть или не
быть Coюзy?

Люди, задytt{аемся }laд чeлoBеческими сyл,ьбами,
дyши кoтopьlx кoе.ктo хoчeт paздел}|ть гpa}|ицаiltи.

Как пoказала )ки3нЬ. кpас}|вЬIе слoва o тoм' Чтo <}tа
Укpaине pyсский дoл)|{е}| ЧyвствoBaть себя лyчlше, чеltl в
Мoскве, eвpeй Лyчtltе, чем в Тель-Aвиве' а apмя}|и}l лyч.

| Бacapaб o., Cтacoвcькa О. Як нас не пyскали лo Львoвa// 3а вiльну
Укpaiнy._ l99l._ 20 беpез.
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ше, чеllt в Еpеванеr. вo Львoвскo|l.t oа3}lсе нацl|oнал.демo.
кpатt|ческoй независимoстlt на деЛе oбopaнивaется пpo.
литoй кpoвЬю, нзбиением 3a Pазгoвop }|а pyсскolri я3ыке,
закpЬtтием iltyзея Ивана Фелopoва и pyсскoгo oтдeлa B
каpтиннoй гaлеpее, пеpеl{L|еlloваt{иеIt| нaзваний l40 yлиu.
пyбликаuияtt|и антиpyсскltх и аHтисe[iитских стaтей.

Koмy бyлeт вь|гoднo 75.миллиoннoе Bе.:lикoе пеpеселе.
}||lе Ilаpoдoв' пpедстaBителl| кoтopых )|tивyт 3a пpеделaми
сBoи х нaциo}|ал ь}lo.теppитopиa.п Ь}|ьlх oбpазoва ни й? !

Pезyльтaтoм пpенебpежeния 3акol{otl|еpнoстяIt|l l oб.
ществе}| t|oгo стpoител ЬстBa сталo всеoб щее l{ }| a pа ста ю щее
pазpyцIен}rе экolloмl|ческllх' пoлитическl{x и дyхов}|Ьlx
связей Coюзa ссP. и oпpавдатЬ таl(oе pa3pyшен}rе ничeм
}|ель3я: ни блaгopoд}tЬ|i|ll l,| }lе oчеl{Ь блaгopo.Цннl!|и lti|oти-
ваD|и, }lи стpемлениeм oбеспечитЬ пo максll i l/tyмy самoстoя.
тельнoсть нaций, ни бopьбoй 3а лидеpствo. Желание yви.
детЬ нa3вaние свoей peспyблики l|а l loлитllЧeскoй кapте
l{иpа сегoдня в Пpибалтикe; Гpyзии, 3ападнoй Укpaинe
y i. lt loгих с}tлЬне'r сooбpаlсеннй o тoм, чтo pеалЬ}|oе сaмo.
yп pа вЛениe, oбеспеч и вa toulее Bсестopo}| l{ юю зa Щитy свoeгo
наpoда' егo paзв}iтие и пpoцветa}|ие вoвсе l|е свoдится к
пpoблеме lloгра}|ичtlьtx стoлбoв. Ибo pазpyшение liстo.
pинескoй oбщнoсти _ этo вещЬ }l}l с чеlti не сoпoстaBимая.
этo тoтaль}|ая катастpoфа лля oбществa' пPl|Boдящая к
егo pаспад,y, безлнa, кoтopaя B одfloчaсье пoглoтит и саtltи
}|ацl,lи. и их пoлитl{ческltx лидеpoв' t{ всех нaс.

}tЕ ДAди/t4 PA3PУшитЬ дPyжБу и PABl-loпPABиЕ
нAPoдoB сссP!

Чеpнигoвский гopкoм Koм.
t lаpтl, lи Укpаины
Гopoлскoй Coвет вете-
paнoв вoйны ]r тPyда
Oблaстная opга}lизaция
бopuoв антифaшистскoгo
сoпpoтивле}|ия

Чеpнигoвский паpтклy6
Чepнигoвскoе oтделение
Coюзa тPyдящ}ixся Ук.
pаи}lы
Гopo^цскoе oтделение Co-
Bетскoгo фoнда миpа

Пpoвoкатopи - 3axисl lики poсiйськoТ мoви. якiй нi.
хтo нiкoли на Укpаiнi не зaгpo)кyвав i нiЩo не 3агpo)|(y € '_
y Cевеpoлoнецькy такo)|( зaкликал}l жителiв мiста пpoго.
лoсyвати l7 беpезня (3a сoxpанение Coюза CCCP>. Bо.
}lи }|е Bгавалl| зах]|tцатl l  iмпеpiю зла: gУ наulегo мнoгo-
числе}|tloгo oтечества бoгатые и сЛавные тpалиuии бpат.
скoй лpyжбы. бескopыстнoй в3аиMoпoшtolци Hapoдoв.

У нас не тoлЬкo oбщая llстop}rя, }|o }l ед}lнoe бyлyшеe _
и3 этoгo }lсхoJlят и дoлжны исхoд}lтЬ все здpавolvttt|сЛя-



lцие людl{, B какoй бы peспyблике oни Hе пpo)|(ивали. Hа
пpoтяжении стoлетий стpана сlшадывалaсЬ, )|(ила как мнo-
гoнaциoнaЛЬнoе, целoстнoe гoсyдаpствo. Таким yнaсЛедo.
Baли егo и tr{ы. Cкoлькo былo жестoчайших кaтакли3.
tuoB, Ho стpaна не pаспалась. Эти тpадицни надo сегoдHя
вoзpoдить и t{спoлЬзoватЬ pади oбщегo блaгa>.

Хoн пpoiмпepськi '  пpoкoмyнiстичнi сили ствopЮваЛи
атмoсфеpy наклеniв, poзпалювaЛи антиyкpaТнськy iсте-
piю, зaлякyBали людей <петлюpiвЩи}|oю}, <бендepiвши.
нoю>, y Львoвi, напpикЛaд, poзгopтaли дiяльнiсть poсiй.
ськe, свpейське, пoЛЬське, вipменсЬке, yгopськe, бiлopyське
та iншi кyльтypнi тoваp}lстBа. Boни пiлтpимyвали деi l{oкpa.
тиuнi пpoшеси, вt, lстyпaли пpoти poлi poсiян як скoнсoлi.
лyюнoТ нaцi iu, за piвнoпpавнiсть вiднoсин кyльтyp yсiх,
навiть наймалoчисельнiшиx наpoднoстей, якi живyтЬ нa
yкpаТrrськiй землi. <Poсiйськe кyлЬтyp1lе тoваpиствo iм.
академiка Cахаpoва стoiть на пoзицiях кaтегopиЧt|oгo ви3.
нан}lя единoi л.еpжавнoТ MoBи нa Укpаiнi - yкpaТнськoi.
Цe не oзнача € ,  щo ми Bиступa €мo пpoти poсiйськoi мoви, нi .
Ми вистyпа € l l lo 3а збepежeння i  дaльший poзвитoк poсiй-
ськoi мoви в yrvtoBах iншoмoвнoгo сеpедoBиЩa. Разoм з
тим' rr{и вважa €Mo, Щo кoх(нa кyлЬтypнa " lюдина зобo.
B'язаt lа виBЧити мoвy наpoдy, } lа теpитopi i  якoгo вoHа жи.
ве. Hе вивчивt l l t l  мoви, взaгалi немoх<ливo пoвнiстю oxoпи.
ти нaцioнaльнy спеuифiкy i  свoеpiднiсть кyльтypи бyль-якoi
нaцi i .  B yш{oваx пpoведeння пoлiтики так званoi денацio-
налiзаЦi i ,  а пo сyтi _ pyсифiкаuiТ (тpeба називати pенi
свoТми iменами), цe дyже Bа)кЛивo. Bистyпаюни за вiд.
poд)кення yкpаiнськoi мoви' Mи вистyпа €Мo 3а вiлpoл-
же}lня yкpаiнськoi кyльтypи в цiлoмy>'.

y 1990 p. вийшoв 22|. i l  тoм 3аписoк Hаyкoвoгo тoва.
pиства iм. Т. Шевчeнка' яке y жoвтнi l989 p. нa opганiза-
цiйних збopах зaдекЛаpyвалo вiднoвлеHня свoсi дiяль.
нoстi. c.ll.oбpoi' щасливoi дальtшoi дopoги, 3аписки
HТшI, _ пoбах<ав y встyпi 3аписoк гoлoвa Hаyкoвoгo тo.
ваpистBa iм. T'  Шевченка y Львoвi oлег Poманiв._ Хай
не буле на Bашoмy шляхy тих тpагiнних бypелoмiв минy-
лoгo, lцo pyйнyва", lи святинi нaшoТ нацioнальнoi наyки i
KуЛЬтypи}.

'[I.вадцять тpетЬoГo беpезня l99 l  p. y Львoвi вiлбyлася
кoнфеpеншiя пpеЛ.ставникiв Iвaнo.ФpaнкiвськoТ, Львiв.
ськoi i Теpнопiльськoi oб"rастей з нагoди вiilpo,a.>кення тo.

Cеpеесв М. Дo наrtioнальнoi зroдуl l/ Biльна Укpаiна.._ l990. -
l l веpес.

вapиства <Piдна lltкoла>' дiяльнiсть якoгo tlасl{лЬнo пepе.
pвaли <Чеpвoнoзopянi бpaти> y 1939 p.

Тoвapиствo <Piдна lttкoла)l зaзначеtlo в пpoгpai{}|иx
3асадаx, сaмoдiяльна дoбpoвiлЬllа гpoм адська opганiзa Цiя,
мета якoТ - всебiчнo спpllяти вiлpo.Цженню yкpaiнськoi
oсвiти тa дoшкiлля на нацioнaлЬнo.деtl{oкpатичtlиx 3аса-
дах i з opiснтauiею на пpiopитет зaгалЬl{oлюдських цiн.
нoстей. Boнo дiятиме на oснoвi iнiцiативи свoix членiв i
бyле лoтpимyватися пpинЦипiв дeмoкPатизil{y, самoвpя.
дyваtt l{я та кoлегiальнoстi в yпpавлiннi.  oснoвнi 3авдання
тoваpиствa пepе,Цбанають далЬltJий poзвитoк poзпoчатиx
вл(e пpoцeсiв нацioналЬlloгo вiлpoл.x<eння rrtкoли та дo-
шкiлл я, спp}rя ння леyн iфi ка u ii тa poздepжa влеl{ню системll
oсвiти, зoкpема' станoвленllю гiмназiй та лiцеТв, yтвopе}lню
пpиBaтниx нaвчaлЬних i  дoшкiльниx закладiв. Toваpиствo
<Piднa шкoлa> видаватимe влaснy гaзeтy. <Hайгoлoвнiшe,
щo мaл}t б сьoгoднi взяти вiд кoлишньoi <PiднoТ шкoли> _
патpioтизм i вiдданiсть нацioнальнiй спpавi yтвеpд)t(ен}lя
iТ в pеальнoстi yкpаiнськoi дeр)кави)l ,_ нагoлoсив на-
poдний депyтат Укpаiни /Vlиxaйлo Koсiв.

oднак псевдoпатpimи, чия свiдoмiсть бyла сфopмo-
ванa i  лефopмoвaна (сoзидaтельtlым мapксизмoм.леl{и.'нl{змolt{)' poзкидaли пepшi цеглиllll з бyлiвлi нaцioяaль.
нoT деpжaви, мopальtlo тpaBмyвaли бy.Цiв}|ичиx. Гpyпa
пенсioнepiв iз села Шевченкoве стаЛa на зax}tст мy.п.poi,
.Цoбpoi, poзyмнoТ, смiливoi людини _ Мapi i  lвaнiвни
Ca.u.oвoi, якa (пpaцю€ BчитеЛькoю' зaхистилa кaндидат-
сЬкy дисеpтацiю, член КПPC. oднaк дlя кoмyнiстiв вoна
стaЛа сбанлеpiвкoю>, сpyхiвкoю>. Цi яpлики начепилlt нa
жiнкy за те, щo вoна y сeлi oчoЛилa Тoваpиствo yкpaiн.
ськoi мoви, стBopила в шкoлi tt{алy aкaдeмiю, фoльlоlopний
дитячий aнсамбль, пpoпагy €  yкpaiнськy пiсню (на жаль,
пpизабyтy), прoвoдитЬ з дiтьми i  дopoслими ypoки i  святa
}lаpoдo3наBства.

3а лoбpe сеpцe, нyйнiсть i людянiсть пo.свo€tt'y <вiддя.
чyютЬ> мiсцевi кеpiвники. Умiють сJloва .Цoбиpати, oсoб.
ливo на паpтзбopaх, на яких лвiнi слyxалaся пеpсol|альllа
спpави }t. l. Cадoвoi. Пpагнyть' тaк би мoвити, ствopllти
(гPoмaдськy дy}rкy>, ulo пеpeкpеcJ|Илa б зpoблене iЦapiею
Iванiвнoю. Бoляче Biд тoгo, щo так бyйнo квiтне бездy.
xoвнiсть> 2.
I .[I,ив': Бoзелtoк /}l. tPiдна шкoла) зttoвy )кl{ве> // 3a вшьну Укpаiнy._-

^ l99l .-  29 беpез.
.  Лiт.  Укpаiна.- l99l .-  l  тpaв.
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Тoталiтаpна системa BитвopЮвала тoталiтаpний свi-
тoгляд' y палiтpi якoгO лише двi фapби - Чopна i  бiла.
oтpyюBaлa клaсoso.люмпеllськoю xtopстoкiстю дyхoв}|y
aтмoсфеpy сyспiльствa, знецiнювала, poзl l lивала тaкi ка-
7tегopii' як честь, сoвiсть, гyмaннiсть; чеpeз pитyaльний
/xapaктеp лексичнo вбoгoi,  спpoшенoi <кoмnаpтiйнoТ мo.
'ви>' нав'язyвaла oднoмaнiтнiсть. стандаpт}|зyвaлa' yнiфi-
кyвaла' зpoсiйшyвала )киття.

Фальшивiстю пpoHиза}lа,сПoстанoва секpетapiaтy
ЦK Koмпapтii УкpаТни пPo poбoтy паpтiйних кoмiтeтiв
peспу4блiки пo забезпечeнню BикoI{ання 3акoнy пpo tuoви в
yРсP).. Bсе, tuoвJlяв, стaлo на свoТ мiсця, е, звичайнo. цlе
oкpемi недoлiки, пpoте сфеpа фyнкuioнyвання yкpаTнськoi
мoви пoмiтHo poзширилaсь, зpoбленo певнi кpoкli, цьoмy
3}|аЧl loю мipoю спpl 'яла uiлеспpямoвана poбoта паpтiйних
opганiзашiй. Пнтaння нацioнальнo.мoвнoТ пoлiтики oбгo.
вopеl{o нa плеt|yмах oбласниx кoмiтетiв тoщo.

Aнaлiзyюни uю паpтiйнy пoстаt{oвy i  ситyашiю з фyнк.
uioнyвaнням yкpаТнськoi мoви в УкpaТнi, лаypеaт .Цеp;<ав.
нoТ пpeмiТ УкpаТни iм. Tаpаса Гpигopoвиua Шевченка,
гoЛoвa Львiвськoгo Тoваpиствa yкpаiнськoi мoви <Пpoсвi.
1.а}, t{аpoдний депyтaт УкpаТни, письменнl|к P. l .  lванинyк
схBильoва}|o писаB: с.. .  B се.r i  Kиpилiвui вiлкpитo...  ви
[Ioдyмaл]|: лiцeй' хyдo)кt| € yчилltЩe в селi Генiя? - нi,
шlкoлy лля л.eфектl{Bt|их .Д.iтей, i навiть y цЬotl|y заклaдi
нdвчaння Bедеться poсiйськoю ll'oвoю. Чи мoжна пp}rдy-
ttати стpашнiше блюзнipствo?

A в 3aпopiжжi навiтЬ нeмa €  yкpaiнських вttвiсoк. У
Постiйнy кoмiсiю з питaнЬ кyЛьтypи надiйшли скapги з
Хapкoва: гaзета oбкoмy кoмсoмoлy <Ленiнська змiнаl з
l99l poкy пoчала вихoдити poсiйськoю luoвoю, а <Bенipнiй
}(аpкiв> дyблю€тЬся poсiйськoю tt'oвoю i в кioски нaдхoдитЬ
BиключHo poсiйський ваpiaнт. У Бopиспoлi завiлyювий
аiддiлoм нapoлнoT oсвiти М. Бopoвкo, Hезвa}|(aючи нa чис.
леннi зaяви батькiв, вiдмoвився вiл.кpити y дBoх lцкoлах
yкpаТнськi кЛaси. Ha ДнiпpoпетpoвЩинi та в iнших пiв.
де}|}lих мiстaх Укpаiни yкpаТнська paлioпpогpaма сПpo.
мiнь> блoкy€тЬся poсiйськoю pалioстaнЦiсю <IVlаяк>. y
Маpганui всi двадцятЬ п'ятЬ д.oшкiльних зaклaл, iв po.
сiйськoмoвнi. У Hiкoпoлi всi yста}|oви пpацtoютЬ pосiй.
сЬкoю tr{oвoю, навiть шлюбнi oбpяли здiйснюються po.
сiйськoю...

' Macенкo Л. ItДoвa й iдеo.ltoгiя // Слoвo.- l99|.-- Tpaвень._ Ч. l0.2 Paл. Укpaiна.- l99l._ l8 неpв'

Bolroвy шкipy мoжнa списaти, сoтнi й сoтнi листiв та
сигналiв нaдхoдятЬ y Пoстiйнy кoмiсiю з питaнь кyльтypи.
A мiж l|иl.1l oсь такий лист:

<Индия,_ пише гpoi'адя}lи}| Bасиленкo з Беp.Цян.
ськa,- еще }|едавнo 6ылa кoлoпией Aнглии, }to oна се.
гoдt|я llе ]lзгoltяет английский язык. A y Haс yже пРтаются
изгнaть pyсский>.

oтox' o6еpiгайте, pyсифiкaтopи. ltарoд вiд тoтaльнoi
yкpаiнiзauii в мoскoвськiй кoлoнii - Укpаiнi. Hе гайтеся,
шo6 yстltгля: Пoсташoвa poзтягy€ Bllpoвaдження <3aкoнy
пpo мoви' л}lше дo 2000 poкy, для oстатoннoi pyсифiкa.
uii Укpаiни заЛ}lшилoсь }|е так багaтo .lасy!

Hoвiтнi paспyтiнui актl{вl|o бopються пpoти yкpаТнськoI
кyлЬтyPи. Hе сплять i не iдять. 3а свiдчeнняl' застyпникa
мiнiстpа кyлЬтypи B. Bpyблевськoi, неpнiгiвський гo.lloва
oбласнoT Pади A. Лисенкo ttе дoзвoля€ ствopювaти мyзей
гeтьмaшськoi слави в бaтypшнсЬкottiy палацi К. Poзумoв.
ськoгo, на щo автopoвi uих pя.Цкiв yдалoся вибити в уpя.цy
п'ять мiльйoнiв каp6oвaнцiв.

A канiвськi пoдii! Хiба ж тo не блюзнipствo, lцo l|а iio.
гилi T. Шевченка 22 тpaвня йoгo пpеoсвяще}|ствo Hикoдим
вiлпpавляв цiлий дeнь Cлyжбy Бotкy пo.poсiйськи, poсiй.
сЬкolo мoвoю Bигoлoшyвав пpoпoвlдЬ' 3мaгаюЧись' тaким
чl'tlloм., нa святotl|y лля Укpаiни мiсцi з yкpаiнсьхoю iio.
Boю> ..

Bсyпepеu бажанням i планам аpxiтектopа пеpебyлoви'
насадllсенi Boг}|ем i мечем бiльшoвицькi <iдеaли> iсмopaль.
нi> цiннoстi pyйнyвалися пiд тискolt| пpoбyлжeнoгo нацio.
HалЬt|oгo лyxy. Aвантюpl|а спpoбa пapтiйнo-мiлiтapних
3aкoлoтникiв вpятyвати (пrнoгoнациoналЬ}|oe Oтечествo>
poзтpoщиJlася oб вiлвайлyшний нapoлнo-.Д,емoкpaтинний,
антикoмyнiстичний здвиг. Cтaлoся те, щo завжди пiд..
стеpiгaе, чекa €  iмпеpi i .  сBеликий, мoгyний'. .>, за який
цyпкo тpи]t'алися бiльшoвltкlt, poзвалl{вся. Biкoвiчна мpiя
yкpаiнськoгo нapoдy бyти вiльним на свoТй землi стaла
дiйснiстю. B iстopii УкpaТни oб'ективнo з'яв1{Лася Щe oд-
t|а з}lаtl|е}tнa Дaтa _ 24 сеpпня l99l poкy.

АKT ПPoroJIoIIIЕHHЯ HЕ?АJIDlfloсTl уKPAII|И
Buхodяцu iз c!*epтель'toi нe6eзneкu, я'сa нaaucлa

бg,la нaО Укpaiнoю в 3в'я3'сg э dеp*aвнut nepевopoToЛ в
сPCP 19 сеpnня l99l poкg.

lвaнuugк p. Дvх Гpишхи Pаспyтiна?
2l веpес.
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- npodoв'tcу'oчu тucячoлiT||tс, Tpaduцiю dеpжaвoтвo-
pе|dня в Укpаiнi,

_ вuхodячu 3 npавa нa са.l.oвuтнaченldя, nеpеdбa,tе-
нoeo Cтaтутoм ООH та iншuмu 'lliжнapodнo-npaвoвuЛu
doкцментaмu,

- зdiЙcнюючu IIеклаpацiю npo dеpcraвнuit cgвepенiтет
Укpаiнu, Bеpхoвнa Padа Укpаiнськoi Coцiаiicтuннoi Pеc-
nцблiкu apoчuсTo
ПPoГoЛoШу €
HЕ3АЛ Е)KHIсTЬ уKPAIH 14 Tа, cтвopеttня cа,ll.oстitiнol
цкpаiнcькoi dеpжaвu _ УKPA|ItИ.

Tepuтopiя Укpаiнu с' неnodiльнoю i нedoтopKа|toю.
Bidнuнi tlа теpiu7gpii Укpаiнu ЛaюTb чuннicть вuключHo

Koнcтuтgцiя i закoнu Укpаiнu.
ЦеЙ акт набupае чuннocтi 3 !у|o,мeнTу

oдеська oбласнa Pала нapoдtlt{х дeпyтатiв Укpaiни
3aписала y свo€ l l iy piшеннi: <,Ц.oвeсти дo вiдoмa Bepхoвнoi
Pали УкpaТI|и, щo пpийняття Aктy пpo деp)кaвнy tlезале)K.
нiсть УкpаТни не пoвинt{o пoзнaчитl.lся на пpoцесах poз-
poбки i пiдписання Coюзнoгo дoгoвopy, за який Bислo.
в}rвся наpoд Укpаiни нa peфеpенлyмi l7 беpезня l99l po-
кv>... 

Пo Kpимськoмy pа.а, io зaлякyBaв слyxаЧiв <yкpаТнським
бypх<yазннм нацioналiзмoм>. i tаpoлний депyтат УкpаТни
B. Tеpехoв. Пpихильники (единoй и неделнмoй> з кoм.
пapтiйнoТ стpyктypи, пеpепиttяли дopoгy УкpaТнi з бeзoднi,
пepешкoдx(aли людям самoзpект}lся вiд себе Bчopаш.
ньoгo i вlцЙтlа з мiфoлoгiuнoгo кoмyнiстинHoгo пpoстopy
дo нацioнaльнoгo самoyсвi.п.oмлеl{llя.

Пoзадy вхtе бyли княжi часи, i  кoзацькi звитяги, нa.
poдна кyлЬтypa, i великi пpopаxyнки Бoгдaна, i катастpoфа
Мазeпи, i  Koнститyuiя opликa' i  Шевченкo, iЛeся, i  Фpaн-
кo' i  Гpyшeвський, i  Петлюpа, i  yПA. Пoпеpелy -.лишё
вoля, l|езалежнiсть. Aле як Тх oкpеслювати, oзначатl.t, пpl,t-
pyнати? Бpaкyс лoсвiдy, а Bopoги пepешKoд)кають, сiють
зневipy., лякаютЬ'.шкoдятЬ. Aвхtех< - Hе.3yI1иHятися в oчi.
кyваннi щасливoТ вoлi. Boля, незалех<нiстЬ гapантyЮтЬся
щoденнoю пpaцею. <Ми мyсимo yсвiдoмлюBатI.l, Щo y }tас
пoпеpедy не дopoга зaгaлЬнoгo блaгoпoлyнчя, a pадше
мyчеництBа. Hам пoтpiбнa .п.aлекoзopiсть тa гpolvtaдянсЬка
мyх<нiсть для фopмyвання тiсi мoделi деp)кaви, лe б нe бyлo
мiсця aнi автopитapизиoвi, анi здегpадoванiй oсoбi> z.

<Тofi, хтo тpиillа € y свoiх pyкax oсвiтy, з.ц.атний змiни.
ти oбличчя зeмлi>. Це сказaв фiлoсoф Лейбнiц' i  сказав вiн
пpaвдy: вдyмайrroся.но, скiлькt{ дllяBoлЬськиx <3aслyг>
}lалех(итЬ дoнинiшнiй iмпepськo-кoлoнiaльнiй системi oс-
вiти в тotvty, щo oбличчя наtuoi Укpаiни змiнене дo нeвпlз.
Hаtl}lя. Hастав яас вiД.poлити УкpаТнy з pyiни. Aкт пpo леp.
)t{ав}ly незалеrкнiсть вiдкpива€ пpинципoвo нoвi lvto)кли-
вoстi для здiйснення найpa.Цикaльнiших змiн. Aнaтoлiй
Пoгpiбний на Фopyмi iнтeлiгенцi i  УкpаТни oгoлoсиB пpo.
гpамoвi 3асади Тoваpиствa yкpаiнськoТ мoви iм. Т. Г. Шев.
ченка <Пpосвiта> в poзбy. loвi нацioнальнoi oсвiти:

<I. Пocлidoвне тanpoваdlсeння o gci oсвiтнi заклаdu
peсngблiкu кoнцеnцii нaцioнальнot ocвiтu. Нацioнальна

[ит. зa; Cтpuжeнюк С. Xpесний xiд сзДopoвих сил>// Лiт.  Укpаiна.-.

BЕPхoBHА

tioеo схвалення

PAILА уKPАiHLI
24 сеpnня l99I poкg.

Cтаpiйшина yкpаiнськoi л iтеpатypи oлесь ГoнQаp на.
гoлoсив нa пpес.кoнфеpенui i  y Львoвi, щo <Aкт пpoгoлo-
шeння не3алех(нoстi Укpаiни> € вeлики.Ir,t пoчаткolvr бyлiв-
ництва гyмaнiстиннoТ, лемoкpатичнoi деp)l(ави, яка yяв-
Ля €тЬся деpжавoю для всix '  дЛя наpoд.iв, якi i i  населя-
ютЬ , .

вета УСCP актoв дaет Bсе oснoвaния yтвеpждaтЬ, чтo на
Укpаине сoвеpшен гoсyдapственный пеpeвopoт}. Д,aлi
читачевi вбивaлoся в гoлoву таке: <ПoниIr iая l lpoтивoза.
кo}lнoстЬ свo1lх действий, yкpаинский. паpлaм-еtIт peшиЛ
вынести Aкт o нeзависиlt,loсти }lа pефеpенлyм. oднакo этo
яв}|o некoppeктнaя пoстaнoвка вoпpoса, тaк как oдoбpе.
ние Hе3ав}tсl{мoсти и сyBepенитета Укpаины никaк не
пpoтивopечит жеЛанию наpoдa Укpаины oстaться в кo.
pённым oбpазoм pефopмиpoваннoм Coюзе сyвеpеннЬlх
гoсyдаpстB).

l ,Ц,ив.: Якuлoвuч Я. <Бyлyсмo гyманiстиннy, демoкpатичHy Деpх<aву,/ i
3а вiльнy Укрaiну.- l99l.- 3l сеpп.

t991.-- 26|99l---  zb.Bеpес.
Moвчaн П. 3poбiм те. чoго нe мoгли зpoбити
Укoаiяа.. .  l99l  . . .26 веоес.
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la'сoлa _ нe flK eксnepuлe'$aль'Ill фopлo' npавo нa peoлi-
зaцfuo якoi нadaють do cьoеodнi <g nopяdкa вuняtщl oфi-
цirtнi ocвiтянcькi opеaнu, а яK нeodлiннe на тepенi вciei
Укpaiнu cnpяпUвaн'|я 

'сor;'.oеo 
наaчалbt|oеo эaклadg на.

шo| dep*aвu.
2. Bхuття нeвidклaОнuх зaхodiв щodo cтвopeння i rcp.

пiнoвoеo вudaння |ulnoвнeнuх нaцioнальнaл элicтoл,
npuнцunoвo ,|oвuх ,1oвцaль'1цх nidpguнuкiв, яеtoduк та
npoepoл з gciх npedпетiв, щo ,нa'oть 6gтuoбepнeнi g бaеатo.
вiкoвg тooщg iстopii gкpaiнcькоеo нnpodg,. вpaхoвувa-

1rcення'
Пpunuнuтu фцнкцioнgaaння в Укpaiнi вungщенuх g

мuнцлi poкu шrciльнuх nidpgннuкiв тaк эва,|oеo <3аеa1bнo-
cololt|oеo> npuтначeн'{я _ яK тa'сuх, щo cnoв'{eнi aнтuна-
цioнальнoeo зпicтg. Buключuтu 3 нaвчаль'|uх nланiв такi
noзuцii, як <pаdянcb'сe npoвob, <iстopiя CPCP' тa <pociЙ.
c ьrca лiте paT a pа>, g вiв шu нaтoлicть o6, eкт uв tlo nе peoc llluc.
лeнuЙ i paцioнaльнo cKopoчeнuii матеpiал Овoх oстaннiх
кgpciв do навчальнuх npoеpам з 6iльш |ulupoouх Оucцun-
лiн _ <cвiтoва icтopiя> Tа <свiToва лiтеpатgpa>.

Kаpduнальнo злtiнuтu cniввidнotдення eoduн, nepеd-
бачeнuх нa вuвчeн'|я цкpаiнcькoi та pocitiськoi rxoв, I|а
KopucTb depcrcавнoi .tloвu Укpа|нu. Buклаdання мoв, кpitl
depжавнot, poтnoчuнaTu в grcpаiнсbKuх ut|сoлах 3 чeTвеp-
Toeo Kлacg. ПеpеОбaнuTu' щo gкpаiнcьrcoю toвoю l|а Te-
puтopii Уrcpaiнu фgнкцioнgють doшrciльнi заклаdu, a
вuвчeння ii g навналbнuх lаклadаx dля npеdcтавнuкiв на-
цioнальнuх лeнtaocтell Лаe poznoчu'IаTucя 3 чacg вcTgng
duтuнu do цuх заклаdiв.

3. Пpuвedeння леpеlci шкiльнuх навчaльнuх зaклadiв в
Укpаiнi npoTяеor| не 6iльше як dвoх poкiв (do l веpecня
1993 porcg) g вidnaвidнicть з нoцioн.aльнuл сrcлadoл нace-
лeння. Пocлidoвнo - i тo лgсuтb 6цтu нeвilcтgnнoю noтu-
цieю _ doтpuлцвaтuся npuнцung: fuo*l|o.ug наpodoвi _
cвoя шKoлo, cвoя Лoва.

Bважaтu хuбнoю, антunedaеoеiчнoto npaKTuкg cTвo.
peння Tа'с твaнuх dвoлoвнuх, pocif,cьrco.gкpа'iнcькuх
шкiл' cnpaвedлuвo'{aтвaнuх nedаzoeалu <cgp'сu'сoвuпu
iнкgflaтopаtut. У нadюpoтшud теpлiн зditicнuтu nеpe.

еляd aeiтaцiЙнo.nponаеaнductcь'сoeo oфoplленtся flaв-
чaJ|ь'ьuх зaклadiв, вuлgчuвlЦu acе, щo noв,яnaнe 3 кoьu'll-
нiл,u кaлnаptiЙнuлu тa iлtupcькл|u'ц'cтaлo.'aлu.

4. ll'oтpuпанnя npu'|цung, зеidtlo 3 якuл лo,вa нoв.
чaння g cеpedнiх cneфoльtluх Ta вuщuх 

'4llвчaлb,|uх 
3аK-

цunлiнu <фiзuнне в!tхoваt|'|я>, <Лgтuчне вuхoвaння>,
<тpgdoве нaвцаtIня> та iнtlli, яrci doci в баеатьoх gкpаtн-
c bouх lltKoлaх вuклadaютьcя poсiticьrcoю.

5. С т вo p е н ня IУI i нв g зo л У к p аI нu в np od o oэtc наti6 л uэrcч u х
мicяцiв (dвoх-тpьoх) cuстeмu aTеcTaвaння нagкoвuх кad-
piв вuщoi квалiфircaцii. Bciлякo lс|oхoчaвaTu наnucаttttя
ducеpтацiЙ gкpаtнськoю 1.oвoю, Уnpodoвcrc найблuэtсчuх
niвтopa poкg doмoетшcя, щoб gcя IL|oнoеpaфiuна, a Taкo?r
вgэiвcька nidpgннuкooo-лeтoОuцнa лiтеpатgpа вudaвалаcя
ц pеcngблiцi dеpэrcавнoю лoвoю.

6. Piшцue oнoвлeння каdpiв, якi doнuнi кеpgють ocвi.
тoю (лliнiсTepcTвa, oблвнo, ltсicьквнo, pаЙвнo, pеKTopu Tа
dupeктopu нaвчaлbнuх заклadiв). HаgважнiшuЙ, poзoаэr.
лuвuй nidхid тут тpе6а noсdнaтu 3 npuflцunoвicтto, яка dа-
лa б злoеg gсaнgTu 3 цuх nocаd oсiб, кoтpi, яK cTaвленuкa
кoлutaнiх кoлnаpтiЙнuх opеанiв, зanonаdлuвo втiлtoвалu g
JrcuTтя iлnepcькi, aнтudелoкpaтuчнi npuнцunu ocвiтньoi
noлiтuкu.

7' Пpoвedeння lutupolсoлacштабнoi po6oтu, сnpя.пoва.
нo[ на auкopiнення npoявiв кa.пnаpтiЙнoi opтodoкcii g cе.
pedoвuщi вчuтeлiв тa вuклadaчiв. Пoстaвuтu вuлoеg
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neped nedaеoeiчнult|u'саapaЛu, нecnpoЛoctс'IuЛu oцucTuTu
cвiЙ cвiToeляd вid ideoлoeiцнuх клiшe пuнgлoeo, вuт'tачu-
тucя щodo Лoжлuвocтi nodaльшoi poбoтu в nеdaеoеiцi,
nidnopяdкgватu cвo'o iliяльнicть lаnuтaЛ нeзалe*нoi
Укpaiнcькot dep*oвu'

8. 3 oeляdg нo noтpебg нoiionepaтuвнituuх захodiв
щoОo oнoвлeння rcаdpiв" якi вuзначaюTь nanpяIi,сu poт-
вuT'сg grcpaiнcькoi dgхoвнocтi, ocвiтu i кgльтgpu (як i eкo-
нoлiкu), nеpeddанuтa нeвidклodнe cTвopeння Buщuх
depжaвнuх кgpciв dля nidеoтoвrcu i nеpenidеoтoвкu нацio-
нoJLb'l'l,lх кadpiв caлocтitЪнoi У rcpatнcькoi dеpэraвu. П paк-
Tuч'{g poзpoбку npoеpa'lu цuх кцpciв cлi1 noкласTu нa
nidкoлiciю 3 nuTaнb oсвiтu Bеpхoвнoi Podu Уrcpaiнu.

9. У нeлoэtслuвлеt||Iя nodaльшoеo gTpu.пан'|я ocвiтньoi
cnpавu g pecngблiцi нa жебpoцьrcoлg фiнoнcoвoлg cTа-
нoвuщi. opieнтupotl TgT ЛgcuTb бутu nocтgnoвuЙ, oлe нe-
gхuльнuЙ nеpeхid do аcuенувaння цiei еалgзi на piвнi cвiтo-
вuх cтaнdopтiв.

I0' Шupoке вuоopucTaння dля pеopzaнiзацit ocвiтньoi
сnpсIвu в Укpaiнi docвidg укpаiнcькot diacnopu. Пеpеd-
6aЦuтu, lorcpеЛa, захodu щodo cniльнoeo cTвopе'и|Iя Tа вu-
Оaння nidpgннuкoвo'i лiтepaтцpu, oснащeння нaвчалbtuх
заклadiв caцacнoю tlатеpiaльнo-технiцнoю 6азoю, iнтeн.
сuв'toеo oблtiну nеdаеoеiчнuлlu кodpaпu, |.

Paдикальне peфopмyвaння <найпepe.п.oвiшoi pадяl{-
ськoТ oсвiти> пoвl{нl{o забeзпечити вltхoBанttя таких нaцio.
нaлЬнo свiдoмих oсoбистoстей' якi б здатнi бyли пo,п.oлaти
всю Bа)ккy дopoгy лo Хpамy Hезaлех<нoстi, oбpанy yкpаiн.
сЬки}| нapoдol\,l l гpyлня l99l p.

IIoBII lo lv lЛЕHHfI
ЦЕHTPAЛЬHoI B14БoPЧoi KotvIICIi Пo B14БoPАх
ПPЕ3I4IIЕHTA УKPAiIt14 TA 3 BCЕУKPA.IHсЬKoГo
PЕФEPEHДУ|vIУ П Po PE?УJ| ЬTАTI4 ГoЛoсУBAHHЯ

HА PЕФEPEHIIУMI l ГPуДI1Я I99I PoKУ

Цeнтpальна вuбopнa кoлtiсiя no вuбopах Пpезudeнта
Укpaiнu Ta 3 всegKpаIнськoеo peфеpенdgмg po32лянgла
npoToкoлu кoltiсi i Kpuлcькoi АPСP' oблаcнuх, Kuiвськoi
тa Ceвacтonoльcькoi llicькuх кoмiсiti з всeцкpaiнcbrcozo
pефepeнdулу i nidбuлu nidcумкu еoлoс!|ваtt||я, щo вiОбулoся
| еpцdня I99I poкц

.I| iт. Укpаiна .- l99l. 26 вepес
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У 6юлeтeнь dля таeлнoеo eoлocaвання бgлo вlслюценo
4*, npoеoлoшeння незалеэtснocтi Укpaiнi, npuЙнятuЙ
Bе-pхoвнoю Padoю Уrcpatнu 24 cepnня I99I poкg' i nuтaння:
<Чu nidтвеpdcrcgeте вu Aкт npoеoлol|lеt|ttя нelсIлеcrcнocтi
Уrcpаiнu?>.

Hа.'deнь-eoлocaвa,rня npавo 6paтu gчасTь g peфеpeнdg.ui
малu 37 885 555 еpoмаdян, яrci бgлu внeceнi ё)o ciuЬкiв бля
Тчrу!9?-o ^ еoлocgваtt|tя. Bзялu учаcTь a eoлocцвaннi
3I 89I 742 epoмаdянuна, абo 84,18 npoцeiта вid зЪeаль-
нoi кiлькocтi вrcлючeнuх do cnucrciв. Iз нuх нa nuTання
бюлетeня вidnoвiлu <Taк, nidтвеpdжgю> 2s 804 07l еpo-
мadянuн, абo 90,32 npoценTa. KHi. нe nidтвеpdcrcgю>
2 4I7 544, абo 7,58 npoцеttTа. 670 I 17 бюлетeнiв (2,i0 npЪц.)
diльнuцнi кo.uicii вuтнaлu нediЙcнuмu'

вoeo сnIвToвapucTва.
ЦEHTPАJIЬHА BIIБoPЧА KoмIсlЯ Пo
BИБoPАх IIPE?IIДЕHTA уKPAiHИ TА 3
BсEу KPAi I1 сЬKoГo PEФЕPЕH ДуI|4У.

4 еpgdня I99I poкg'

Bt lстvпaючи на мiх<наpoл.нo!У Шeвvенкiвськoмy лi .
теpатypнo.t l , tистецькorr ly святi  <B с iм' i  вoльнiй, нoвiй>,
пpeзидент УкpаТни Л. м. Kpaвнyк пiдкPеслив:

<Bсе нoвi й нoвi пoкoлiння вi iкpивакiть для сeбe Шев-
ЧеHка' знaxoдять саIue те слoBo' щo дoпoмагaе нам збе.
pегтися' вiдчyвaт-и себе наpoдoм, нацiсю Tак бyлo й тoдi,
кoлl{ пo смеpтi Шевчeнкa неpeз iмпepськy пoлiтикy нищ11.
лaся наulа мoBa, кyЛЬтypa' кoли УкpaТнy миЛy I{aзиBaлИ He
iнакше, як tlалopoсiя, а нaс, yкpаiн-rriв'-- мaлopoсаMи



.[Iо pечi .  й зaраз €  Ще сили, - .  вol{и не Bи3}lаЧають сьoгoднi
i loки Щo пoлiтики в глoбальнoмy планi стoсoBtto Укpаiни,-.
але й заpаз iм милiшнм €  слoвo tt , tалоpoси, анiж yкpаiнui ,
i  вoни Й эapaз вBа)|{аютЬ, Щo vкpаiнсЬl(а Мoва €  Чиl\ , toсЬ
пoхiД.ним вiл poсiйськoi .  jVtи €  нарoд, ми с нацiя, Mи €  Bел}-t.
ка с iм'я Hаpoд}'  УкpаТни. I ми за заповiтoм Hаl l loГo веЛи.
кoгo Koбзapя,кивемo в миpi,3Л3ГoДi,  жиBеМo в с iм'Т
нoвiй, в с iм.Т лpytкнiй. iV lи вибopo.Tlr  не3а. ' lежнiсть свo.
с i  УкpаТни, ми бy.Цyсмo сBolо деpiкаBу за заПoвiтами вeли.
кoго Koбзаpя. Ми ше зpoбили в миpi. l бy,tемo на,п,алi все
poбити, аби змiцнюBати сBoю , lеpя(aB. l  ,  poзбyдовyвати ТТ
в миpi iлpyжбi з iнtшими наpoдами. A" lе ми }, lа €Dro з}|ати,
Щo мoгутнiсть нашoТ деpжаBи, Тi  безпека За.I lе) l(итЬ сЬo.
гoднi в iд кoжнoгo з нас. I  ми маемo боp<lнити, заxишlати
свoю Укpaiну. Toмy Щo €  амаTоpи, як. хoтi"rи б Ще скopис.
тагися i  пoзбавити t lас наl l toгo великoгo пpaвa мати сBoю
в. iIас}Iy l{eprкаB}, пoзбавитн Hol. lJ  н?po;: l .  б1,ти наЦiею, нa.
poдorr{ бути вeликим, цивiлiзoBани[r,t  i  мати пpaвoвy деp-
жаву. Toму все рoбитиlиеrиo дJ-Iя тoгo, Щoб такy .Цеp.
>кавy обopot| l tт lI .  I  вс i  ми; loвltннi з l . lат l . l ,  lцo м|,t  l lе зpo.
бимс.

IстoринниЁl шaнс t '  fIас € ,  iстоpиuний шанс збyл.yвати
деp)t(аBу, Д.еp)кaвv' якa бv.1е /I(ити в миpi, бyле .l|<||Tt|, ЯK
piвнa, з lншими деp)каваl\, l l , l  св ir 'y.  l  це всi  спpиймають.
A т i ,  хтo не спpийма €  цьoГo, l4):сяTЬ 3нати: УкpаТна, наpoд
Укpаiни I{a кoЛiна бiльше нe стане. /Vlyсять знaTи' щo lvtи
xoчеl\{o )к l tти з ус iма в миpi й злагoдi: з сyсiлaми на схoДi,  з
сyсiлами на захoдi,  на пiвночi i  на пiвднi.  Ми xtruемо пеpш
3а Bсе, }китt l  B лобpi,  B злагoдi з t lашиr4 великим сyсi .
дoltl _. Poсiею. I ми хtlчемo' щoб пoлiтикt,.| Poсii зpoзyмi-
ли i  зpoбили тiльки oдин кpoк y свoiй пoлiтиt l i :  BИзHaлL1
Украiнy деp)каBt lю, як Фpанuiю, як Aнглiю, як Hiмeччи-
Hy, як iншi деpжави, iбyлyвалн з }tеЮ свoТ вi ,цнoс|4l||1 яK
з деp;*(аBoю, i  не ввахta"ти Укpaiнy свo €ю частинoю. Бiль.
ше нiчoго N,tи Hе xoчемo. Hiякиx пpетензiй, lo pосiйськo-
гo наpoдy тиN,r паче. B Hас не бyлo iне буД.е>... ,

Hеoзбиpанi й захисники вeликoi Poсi i ,  не вiдкидаючи
aнтиHaукoвих комyнiстичних постyлатiв пpo зЛиTтя l t toB
i нацiй, ш(o пеpеДусiм пpивoлилo дo асимiляцiТ yкpаiншiв,
BpаxyваBши нoвi iстopиннi pеалi i ,  iнтенсивнo HаB'язyЮТЬ
тезy poсiйськoгo iстopика Г. Федoтoва прo <pецепциЮ

укpаинскoй тpаj lициl l  B традицию oбЩеpyсскyю> ..

'  Лiт. УкpаТна.- !992.- 28 тpав.
2 Фedoтoв Г. o Мазепe // I7oн._ l99l.__ N9 7.- с. l70.
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Г. Фeдoтoвy тaкo)t( tlа.пе)t(атЬ слoва: <Мы пpисyтствyеlvt
пpи бypнoм и чpезвычaйнo oпаснoПt для l{ас пpoцессе:
3аpoх(дении нoBoгo yкpаIrнскoгo нациoналЬнoгo сo3}Iaния,
B сylцt{oсти нoвoй нации. oна ещe не poдиласЬ oкo}Iча-
телЬ!{o, и eе сy.п.ьбы ещe не прeдoпpeделены. Убнть ее
невoзмoжнo, tlo мo)кнo paбo.гать tlад тем, чтoбы eе са-
]'oсo3l{аl{иe yтвep)кдaлo себя как oсoбYю фopмy pyсскoгo
сoз}Iaния),. Цeй мopaлЬнo-психoлoгiчний аспект yкpаiнo-
фoбi i  нaйстpашнiший. найнебезпeчнiший, бo спpямo.
вaний на poзтлiння нацioна,lьнoТ л,yхoвнoстi, 3tIищеlltlя
vкpaТнськoгo менталiтеTy i  зaмiну йoгo poсiйським.

Hинiшнi Bеликoдеp)l(авнi пoлiтики не вiд тoгo, Щoб взя.
ти нa oзбpoсння iдею Г. Фецoтoва - зpoбити KиТв сToли.
uею poсiйськoi дepжaви. 3а тaкot ситyашii ,  l\{t lвляв' мo)I(нa
сподiватись, шo yкpаiнui встyплять дo нoвoi фелepaцiТ
ни кoнфедepaцi i .

Bитвopeнi бiльшoвицькoIo тoтаЛiтapнoЮ системoю (ле-
гioни бpaкoньеpiв, безбатченкiв, безлyхoвних )кopстoких
цинiкiв, y ниiх навiть ге}'ах t lе лиlxиЛoся пoчyття сoвiстi ,
Il,topал Ьни х са мooблeх<eнь, poзyм i }| Hя елеIt,lе l|та ptloгo Лloд.
сЬKoгo сrбoв'язкy> z, piднoю tlioвoю яких стаBaЛа poсiйська,
нинi найбiльш вoйoвн}rчo, агpeсиBl{o вистyпаЮтЬ пpoти
вiдpoлх<ення й yтвеp.Цlкення yкрaТнськoi нацiol]аЛЬllo-l,loв-
нoi свiдoмoстi, Щo oб'сднУ€ нapoд як y нayкoвo.кyлЬтypHo.
мy життi,  гак i  в сyспiльнo.пoлiтиннoмy, спpяI}roвyс йoгo
на деp)кaвoтBopчy дiяльнiсть, Cамe пpo це свiдчить вiд.
кpитий Лист дo yкpаТншiв вiд гpoмa,a.ЯHt|Ha сшA, сBяЩе.
нoслy)китeля УкpaТнськoi ПpaвoC.паBHoi IJ.еpкви (Kиiв.
ський пaтpiаpxaт) oтuя Biктopa Пpyськoгo:

<Ha.пoчаткy веpeсня дoBелoсЬ менi бyти y спpaBах в
3апopiх<хti. Бyлo спeкoтнo, i захoтiлoсь вгaмyвати спpагy
(ue в pайoнi великoгo pинкy). Bиpiruив стaти B чеpгy 3а
кBaсoМ. Cтоялo десь бли3ькo пiвтopа дeсяткa людей.
Багатo укpаiнuiв цypаетЬся piлнoi l{oви, poзмoвля€ сyp)ки-
кoм. Я ж зaв)I(ди poзt{oBляю yкpaiнськoю. Toмy й пoвiв
бесiлy з людЬiltи lltoвoю. якoi Haвчила lvtене мaти. Tа oсь,
iз нepги вiддiляються Tpoе чолoвiкiв poкiв зa тpидцятЬ.
Зoвсiм не п'янi.  I пoчинaютЬ шapпати tиel{e 3a сopoЧкy,
гoвnpяЧи: ти пp €кpащай здесь pазгoваpiватЬ пo.xахляцкi.
PазгoваpiвaЙ, кaк Bс €  HopмaЛьни €  людi, па.pyсскi.

. L[ит. за: ГgсеЙнoв Гaсан. Истo1sи.rеский смЬlсJl пoЛитичeскoг() кoсHo-
я3Ьlчия // Знaмя.- -  l992. -  N9 9.-_ ' .  с.  l95.

2 Гoннap Олeсь. Буььмo г iднчми святиньf f .Пiт.  Укpаiна .--  l993..-  4 лют.



Я не пoслyxався диктaтy з.п.opoванiв i-пpoдoвx<yвaв
poзмoвляти piлнoю yкpаTнськoю Moв.oю. I.[i тpoе стaли
uеpвoнiшими за ленiнсЬке знaluенo. A>к затpyсиЛися oд
лютi. A oДин iз них, бpизкаючи слинoю, зaкpичаB, тяг.
}|yчи tl.|енe 3а pyкy:

- Пайдьoм, нацioнaлiст, пaгaвapiм, пoнсмy ти не слу.
ша €шся наpoдa. Ми paстoлкyем тебе сiчас нaглядHo, Чтo
етo 3aпopoх(Ь € '  я Hе твaя бaнлepшiна!

A з нepги oбiзвалася rкiнка, poкiв за 50, вся в зoлoтi, в
кoльopoвiй дoвгiй сyкнi, щo ах( пеpеливаЛася на сoнцi, з
нафаpбoвaними гyбами i  pyм'янцяl\, lи на Щoкax:

_ I в сaIиotvt д €л €, Ivtaладoй нслoв€к, 3aч€м вaм paздpa.
жать iх? Pазгaваpiвайте, как Bс € ,  н €  атлiчайтесь oт oстaлЬ.
ниx! Boт па€д €т €  к ссбс вa Львoв iлi TсpнoпoлЬ' там pаз.
гавapiвaйтс, кaк xатiтс. Hе билo здесь нiчсвo yкpаiнскавo
i не бyлст.

A тим чaсoi l , t  oдин здopoванЬ 3 <тpiйui>, I{eдoвгo дy-
rиаючи, Bдаpив мeне ,II.oлoнеЮ пo oбличчi, гoBopячи, як
нане piх<yuи ll,toю душy i сеpце:

- Эт-та мaтyшкa Poссея' Ти пoнял этo, нaцioналiст!
Kатiсь B сBoю бaндсpщiнy. Ти пoнял? Ми этo пoкa)кем
тебe нагля,ц.на.

I ui тpoс 3 пepеI(oшеними вiд лютi oбличчяIvlи pyшили
}lа lvtеt lе. Я змyшeний був нимскopiш вiдiйти вiд oтиx <B €-
лiкapoсoв>. oт як я пoпив yкpaТнськoго запopiзькoгo кBaсy.

Toмy й зBepтaюсЬ дo вас, yкpaiнui,  мoТ любi дpyзi,  як
гpoмaдя}Iин сшA' сBященoслух(ителЬ Хpистoвoi цеpкви.
Cках<iть, пpoшy вас, на якiй землi я пеpебyвaю? l  чи Ук.
paТна це? Хтo вiдпoвiсть менi? Хай благoслoвить Бoг Ук-
pа l  нy'

3 найкpашими пoбажaнняMи миpy, лo6pа>|.
Хвopi на iстopинне безпам'ятствo, нацioнальний нiг i-

лiзм, зaмiшaниЙ нa великopoсiйсЬкoмy шoвiнiзмi, i  тeпеp
стoятЬ на зaвадi poзBиткy yкpаТнськoi мoви i  кyльтypи,
вбивaють нaс сBo €Ю байдyх<iстю, BкpиBaЮтЬ <<скЛol l t  i
теpнoм наШy пyTь)) (o. oлесь) дepжaвoтBopеl{tlя. u.Il.pyзi
l{аpoдy> 3 сypх(икoBим свlтoгЛядoM l .ц.oгMатиЧниIl4 мис-
ленняlt , t  бyль.шo tIамагаЮться пoсваpити сxiдних i  заxiд-
них yкpаiнuiв. Biлкpитe Чи пpихoвaне гaльI\ lyвaння pеaлi-
зацiТ 3aкoнy uПpo Мoви.. .> стBopЮ€ l lepедytvtoви для пiд-
poстання пеpевepтнiв, зpал.никiв нацioнальних iдеалiв '
кyлЬтypи' мoви.

, Пpgськuй B. <Hе била здесь нiнсвo 1,кpaiнскавo...>? l l Зa вiльну
Укpаiнy.- l992.: 2 жoвт.

He вiдмoвилась вiд pyсифiкатopськoТ пoлiтики Poсiй-
сЬка пpавoслaвнa цеpкBа, яка тeпep назива €тЬся УкpаТн.
сЬка пpавoслaв}Ia цepкBa (Мoскoвський патpiаpхат). У
l992 p. видаBництвo <Cвет Пеuеpский> (Киевo-ПенepсЬка
Лaвpа) випyстl{лo бporшypy <Пpавoславиe, гoсyдаpствo
и пpeд.антихpистoвa эпoхa>. Aвтopи видaння твеpдятЬ пpo
виняткoвiсть i  oсoблиBе tIpи3наЧення Poсiйськoi пpaвo-
слaвнoi цеpкви, якa лише oд}lа <сoдepжит всЮ l loЛнoтy
Бoгоoткpoвеннoй истинЬr> (С. 7.|. Багaтo слiз пpoливасть-
ся над Tpeтiм Pимoм - Мoсквoю, якa втpатила свiй iм-
пеpський pанг y IIpавoсJ'IaBнoмy свiтi. 3лoбyття незaЛe)I(-
нoстi пpaBoслaвн}lми I-[еpквами Ha теpeнi кoлиIIIньoгo
сPсP ними квалiфiкyсться Ли[Ue як <pаскoл Pyсскoй Цеpк.
ви пеpeд Лицoм гpядyщегo антиxpиста>. Пеpeлyмoвy вiл-
l{oвлеHl{я милoТ ixньoмy сеpцю мoнаpxivнo.пpaвoславнoТ
iмпеpi i  вoни бачатЬ y <вoсстaнoBJ' lении Пpавoслaвнoгo
цаpя>, <oсoбеннo ны}|е, B пpедBеpии пoследнeЙ бpaнu
[epкви с силами злa> (с. 9).

Пoказoвoю с iсpapxiя (сил сатaн|1>' яK Boни yяBля-
ються сyчасt|им iдеoлoгам lt,loскoвсЬкoгo пpаBoслaв'я. Hе
вoйoвничий атеiзм, не кoмyнiзм' не кpиBaBa бiльшoвиць.
кa iд.еoлoгiя, щo .п.eсятиpiннями спoвiдyвала запoвiдь
<Bбий!>, oгoлoшyютЬся тBepдинею сaтaни, а <западный
миp естЬ пopo)кдeниеl\{ oтстyплeния 1{ цeлиKolt,t кoнтpoл}r.
pyется системoй зла> (C. l5).
.  Чеpeз на3Bа}Iy пpaцЮ тeopетикiв }1oскoвськoгo Iтат-

plаpхaтy пpoxoдитЬ aпoлoгетиKa всЬoгo poсiйськoгo i ,  в
пеpшy чеpгy, пpинuипiв: (пpaвoслаBиe, саtuoдep)каBие,
наpoдtloстЬ>. <Пpoмысeл Бoжий,- твеpдятЬ вo}lи, _
пpеднaзначил Poссии быть пoслелним пpибежишeм Пpа.
вoслaвнoй l .[epкви, пoследниl!{ oплoтoм вepы> (с. 32). y
цЬoмy зB'язкy аBтopи пoв'язyютЬ з.п.oбyття Укpаiнoю не-
залеx<нoстi з <быстpым) poстott{ лaTинства>, <... oсoбoй
epесЬю l{еo)|(ид.oвстBУющи x>.

Пoказoвим r стaвленt{я Hoвoявлених <пpopoкiв> дo
нapoдy' сеpeд якoгo Boни х(ивyтЬ. У тpaктaтi poбляться
спpoби пiдд.ати сyмнiвy саме пoняття <Укpaiна>. Tакi
yявлeння, нa дyмкy aвтopiв,- це плiд (l{еo)t(идoвствyю-
щиx> тa (истopически l{егpаt}toтI{ыx>. Aвтopи настiльки
пepекoнaнi в непoгpiшимoстi свoТх пoглядiв, щo вBaжаютЬ
iх викладoм хPистия}tськoi iдеoлoгii i тoмy <HaflaДKИ нa
нaстoящyю пyбликаЦию Il{ь| считаeil' напaдками нa yчeние
Пpавoслaвнoй lJ.epквиo (с. 6).

Aналiзyюни нoвий твip пpавoславних тeoлoгiв УПЦ
(Мoскoвський патpiаpxaт) '  .u.oЦент кафедpи iнoземниx мoв
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KltТвськогo пoлiтеxнiчнoгo iнститyтy B. Бyблик пiдкpеслив,
щo (ква3lxpистияI{сЬка р}rTopика не lvlo)кe Пp}-lxoвати реаt(-
цiйниx iдeй i  пoглядiв, сеpел яких на чiльне мiсце пpoби.
ва €ться нeтеpпимiсть дo iнших кoнфесiй, 3апекЛа Юдo.
фoбiя' глибoкo Bopo)l(е ставлеtt}lя дo iдей демoкpaтii,
незале)кнoстi УкpаТни, вiдpoдх<eння i  poзвиткy нaЦioнaль.
tloi .п.yхoвнoстi, мoви, кyЛЬтypи. Iдеoлoгiчний aпapaт
Мoсковськoi патpia.pхi i  pозпoнав нoвий нaстyп <3a Bеpy
цаpя и oтечествo>l.

Шoвiнiстичнo.кoмунiстичнi сили 3чи}|или нeймoвipний
галас пpo нaсиЛЬницЬкУ yкpаiнiзаuiю y зв'язкy 3 накaзoм
Nb l23 Мiнiстеpствa oсвiти Укpаiни, який виданo на пo-
чаткy Bepесня l992 p. 3акoнoм пеpе,l.банeна (oIIтимaлЬна
вiдпoвiднiсть кiлькoстi наtt ioнаЛЬ}lих шкiл нацiоналЬ}lo.
шly склaдoвl нaсеЛе}lня кoжl{oгo pегlotly _ за3нaчав зa.
стyпник мiнiстpa oсвiти Укpaiни A. Г. Пoгpiбний.- Tyт
х<е йдeться i пpo впpoва.ц.)Kе}Iня на пеpшoмy кypсi в yсix
вyзaх нашoТ деPх(aви з.l веpесня l993 poкy t|а^в^ча}lня yк-
pаiнськoю мoвoю; пpo вiлкpиття з l Bеpесl{я l993 p. в yсiх
вyзаx' y тiм vислi й технiчних' кaфелp yкpaiнoзнавствa'
якi мають забезпeчити Читaння пpинаймнi тpЬox t lpе.п.мeтiв:
yкpаiнська мoвa, iстopiя УкpаТни, yкpаiнська лiтepатypa...
Пpи uьoмy нiхтo не зазixaс на нацioнaльну iДeнтичнiсть
етнiчних poсiян' A з ганебнoю спадщинoю тoталiтаpизмy.
кoли з мiльйoнiв yкpаТнuiв витвopили (pyсскoязыЧtIoе нa-
сeЛение)' миpитися нe мo)l(на.

Hа пеpexiлний пepioл ми йдемo й на такe: y мiстаx, Д.е
кiлькiсть poсiян сягас 50 вiдсoткiв, дoзвoля€i iо y вyзaх
tlа тoIt,ty )|( пеplllotuy кypсi вiдкpl,lвaти паpалелЬнo i гpyпи
з poсiйськoю- Utoвoю нaBчан}lя. У. пеpспективi х< деpжaвнa
лаltка вищoi oсвiти мае фyнкuioнyвати дepх(авt|oю Мo
вoю, як цe €  в бyль.якiй кpаiнi свiтy>

oднaк вiдбyвасться безсopoмнe пеpекpyчyвaння pеалЬ-
нoi мoвнoТ ситyаuiТ нa кopисть нинiшнiх явних i  пеpефаp.
бoваних pyсифiкатopiв. Члени пpaвлiння Toваpнства poсiй.
ськoТ кyльтypи <Pyсь> (нe oбiйшлoся й тут бeз фальшi -
нapeкJlи себе дaвньoю tlазBoю Украiни) М. llятлoва та
o. Мальчина. цtoб пpикpити шoвiнiстичнy сyтнiсть, злiй-
lt{илl{ галас 3 пpl{Boдy нiбитo якoгoсЬ <Itiaсoвoгo заhpиття
poсi i"tських шкiл>3 в УкpаТнi.

' Бgблuк B Aп<rка.lliпсис з.Цaвpя // Moлolь Укpаiни _ 1993 -- 2 беpез.
, Лiтеpатyрна Укpаiна.- l993.- 29 липня.
" Гo.пoс Укoаiни..- l992.-- 23 жовтня.
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У,тистi .скapзi  в iд одеськoгo вiддiлення Гoваpис.гва
poсiйськoi к} 'лЬтypи <Pvсь> за пiдписoм застyпника йoгo
ГoЛoBИ Г. Pичагова стBеpД)кyвaлoся, Iцr- l  в oд.есi '  мoBЛяB,
poзгopта €TЬся кампанiя yкpаiнiзацif '  i i  <Boпиюще анти.
деМoкpатиЧеский xаpактеp RЬIзЬlвает вoзМytцениe ширo.
ких масс насе.. lеHия стpаны, oсoбенно B oб' .Iастях Ю"а и
Boстoчнoй Укpаltнot,  I{е гoвopя yже o Kl lь lмe>'.

Г. Puцаеoв i Йoеo odнodgлцi вваjrсаюTb, щс' nеpевеdення
tuкiл i вцзiв на l1авчаl1||я gкpаiнcькoю .|,|oвoю сцnepечuTь
закoнodавcтвg Укpаi.нu i !,ercлаpацii npaв люduHu. Peаль.
tIа 

'tс 
сu.raацiя в Оdесi .гакa' <Hа вcе лtiстo ... 3 gкpаiнol|oв-

нi duтячi саdкu, 56 _ з цкpаiнськu'tlu i pосiйсblсuJ|lu еpц-
nаЛu' тoбтo тi' dе неclцiлuвo linькu.нo noчаль заnooваd.
xсasсITu цкpаiнську мoвg i 247 - poсiЙськoмtlвн'i.

У лicтi лuutc 2 Eкpаiнolloвнi шкtl.cu. IJlonpuвdа, Зa Tpь
oстаннi poкu наdанО сТаTgс gкpaiнoмoвнuх 32, алe. no сuтi,
вoнu laлu|auлuся poсiticькoмoвн|lлu, бo вuклсldа,{ttя цK
patнсьrcoю jn()вo|o вedетьcя тiлькu в nеputu.у клаcaх. Пoв-
нiстю poсiЙcькoмoвнuх 'llкiл в Оi]еci на cьoеodнi - 86.

IIte pазюнiuli с cniввidнolttе||'lя кiаькllс. i g,lнiв, яrci в нuх
навчaюTьсfI. в gкpаi|нolloвl|uх ._ I090' в pociЙcьrcoмoв-
нuх (без цpахgвaнця dвoмoвнuх) -- 160 695'

B Оdeсi нuнi меtuкаe niвтopu ,lti,tьЙoна цoлoвiк, 3 t1I!х
укpаiнцiв _ 52 вidcoткu, pociян -- 46, iнutuх нацioнaль-
нoстeЙ _ 2>,. Тo xтtl )к пoкрl,Iвджений в oдесi _ неB)ке
poсiяни? ,II .o pенi '  в стaтyтi  Тoваpиства <Pyсь> €  пуt|кт
пpo те'  Щo oдне З вaп<Л|1B.4х 3аBданЬ l i iс i  opt.анiзацiТ _
сIIpияl{ня вiлpол.женню yкpаiнськoi ку. l rьтypи.

Hа "Цyганшинi,  тrpимipoм' у l{oтирнадцятt-, l  мiстах.
кo}l(t|е з яких налiнyе бЛH3ЬКo ста т l lся(| HасеЛення, немa €
жoднoТ vкpaТн'o.мoвнoi шкo.1}l .  B сaмoму. ж .Пyганську
yкpаiнoмoвних _ l ,  змiшаниx -_ 6'  a в l935 poшi з 25 шкiл
у цЬot l ty мiст i  бyлo 22 yкpaiнoмoвнi й 3 poсiйськoмoвнi.
<oтаман дot|сЬких кoзакiв з .г lvганшlиl{и пoгpoжy € ,  щo
ПoкликaтиMетЬся дo свiтoвoi гpovадсЬкoстi  за пopyшеH-
ня пpaв ЛЮ.Ц.ИHИ'._ пlдкpeслив A. Г. Пoгpiбний.- A вба-
час Тх v тoмv. щo ми pекol l|ендvBа.пи (навiть не зoбoв'я-
3yBали) в poсiйськot!{oвl{tlх цlкoлах |IИтaтИ iстоpiю i геoг
pафiю УкpаТни пo.yкpаiнськoму.

У Хаpкoвi,  в iнших мiсцевoстя, l  Сх<lДУ Пoдекyди ве
детЬся пpяма аг iт2ц;g пpoти нatsчaннs| B шкoлах yкpаiн.

, Цит. за: Muнкo Я Хтo вимopoжy€ вpyilа 
' / 

I.oлoc }кpaiни. 1993.-
^ 29 нepвня.
. h4uнкo f, Хтo вимoрr))кy€ врvна // Гoлoc l,краiнil.- .993.- 29 нервня.
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сЬкoю l\,toBoЮ *. Bсiлякo збивaють з пaнтеЛикy бaтькlв'
дезopi €нтoByють ix, BиN,taгaЮтЬ писати 3 цЬoгo пpивoдy
якiсь спецiaльнi заяви, в тoй Час як пoBиннo бvти зoвсiм
наBпaки: заяBи .п.oпyстимi лише B тoмy pазi ,  кЪли унень
хoче вчитися в -шкoлi (класi) 3 нeдеp)|(авнoю MoBoЮ ви-
кЛаданl{я.

oсь ми aтестy € I t , tо нашi вyзи. B г ipниuo-метaлvpгiйнiй
гpyпi ,rише l3,2 вiдсoтка стyдеl{тiв нaвчаються yкpaiн-
сЬкoЮ мoBoю. I вся ця Частка П'рипада€ t{а oДи}r вyз - Iва-
нo.Фpанкiвський iнститyт нaфти i  газy. A в [нiпpoлзep.
х(инсЬкotl 'y i  KpамaтopсЬкoмy iндyстрiальних, i-  Маpiy.
пoлЬсЬKoмy металypгiннoмy шей пoказHик. пo сyтi ,  } lа t ly.
лi .  Пoчинасмo змiнювати цЮ гvroтopoшtly каpти}ty - oДpа3y
Гвал.г; yкpаiнiзyють! Узагалi цей теpмiн нетoчний, на-
вiть алoгiчний (пoдyмаймo лишень, як цe 3ByчитЬ: yкpаТнi-
зацiя yкpaiншiв! ).  Iлe пpoшeс леpyсифiкацi i ,  насaдrкyванol.
цаpсЬким i кoмyнiстиЧtlим peх(иMаN,rи Bпpoдoвх< стoлiть> I.

Poсiйськa мoва, звiснo, }rе в}t|{l{а в тo}ry' щo B pyкaх
Bел и кoдеp х(а Bl{и х (деpх{ и п,lop Д> cт aлa зна pяД.дя tv! насил Ь-
стBа i  дyхoвнoгo тepopy, витiсняючи звiлyсiль yкpаiн.
ськy, зaмiстЬ тoгo щoб жити 3 t lеЮ y дoбpoсyсiдсЬких вза € .
}roстoсyнкаx. <Так щo пpo (насилЬ}|y yкpаiнiзauiю> мoг-
лa б Йтll п{oBа тoдi, кoли б ми xoтiли Hав'язaти yкpаТнськ1z
мoвy poсiянaм y Poсii,- зазнaЧиB наpo.Цннй .u.eпyтат Ук-
pаiни rVlихайлo Koсiв._ Пiдкpеслюю: poсiянам y Poсi i  ( i
не тpеба 3 цьoгo кепкyватl,l, хтo xoча б тpoxи знас iстo-
piю, тoй з}tа € ,  щo таке цiлкoм l\,toглo бyти) aбo кoмyсь iн-
шoмy нa йoгo землi. Aле ми цЬoгo нiкoли не poбили й не
эбиpаемoсь poбити. Пoвеpнeння >к yкpаiнськoi мoви Ук-
pаТнсыкiй .Ц.еpжaвi - пpoцес закoнoмipний, пpиpoлнnй i

+ Чинилoся, liапpltклaд, свaвiлля щoдo деPжaвнoT мoви у Хаpкiвськoмy
iнститyтi гpoма.цськoгo хаpчyвання. .[I,еканат iнх<енеpнo-механiчнoгo
факультету (лекaн B. B. Cафoнoв) самoчиllнo скaсyваB вивЧeI{Ilя
кyрсy сyqаснoi yкpаiнськoi лiтеpатyрнoТ мoви нa дpyгий семестр
|992i /93 навчaЛьнoгo poкy y кiлькoх грyrlax, щtl Hа пеpluoмy кyрсi.
floвелoся втpyТитися фiлoлoгам i peктopaт змyшrепий бyв вiднoвити
на факyльтетi вивчення дepя<авнoi yкpaТнськoi мoви. Укpаiнськс
слoвo Мo)I(на пoчyти лиtIIе в oсобистoмy спiлкvваннi oкpeмих викJrа-
Дачiв, а вх(e пpo стyДентiв i гoвopити нiчогo, бo в oснoвHol{y пpе.цмети
виклaдаютЬся poсiйськoю r,toвoю. < ..Я дoстeмeннo 3нaю, щo не тiльки
в наllloп.ry iнститyтi, а й y багатьoх Bищих yчбoвих закладaх Хapкiв-
щини Закон пpo мoв), пpoстo сабoтy€тЬся),- - пiдкрес.lив BикJrаJ(aч
кaфеltpи yкpаТнoзнавствa Xаpкiвськoгo iнстштyr'y гpotr{адсьrioгo
харчyвання B. Гopoвий. ([нв.: Гopoвut7 B. L|tl зaгoвopять солoв'iнcю

. мoвoю в Хapкoвi?../,,/ Мoлoдь Укpaiни.- 1993.- 30 березня.. Див.. lльeнкa /. Пiдтpимка tr.|oви - ше пiдгpимкa lеp)каBи 1/ Лiтеpa-
турна УкpаТнa.- 1993- 29 лппItя.

неминyний, яким 6и важкиM вiн спoЧaткy не здаваBся> |.

Kypс леpхtавнoТ пoЛiт l . lки _ пoвнoтa 3адoвoЛення l{ацio-
на.пЬнo.oсBiгнiх зaпитiв yсix -  i  кopiннoгo укpaiнсЬкoгo
нaсеЛенHя. i  меншин. Це е oднiсю 3 пepедyMoв ствopення
HацioнаЛЬнo.кyлЬтypнoгo сеpедoвища, в якolv ly фopмyва.
тиMеТЬся yкpаТнська нацioнaльна еЛiтa, заангaх(oвaHа
нa цивiлiзoBане деp)каBoтвopеHня. Aджe, як зазHaчилa y
дoпoBiдi  на f lpyгoмy мiжнаpoдHolvry кoнгpесi  укpаТнiст iв
пpoфесop Гapваpлськoгo yнiвеpситетy oксана Гpaбo-
вин, <<i I l iд пt lЛЬсЬKим, i  п iд poсiйсЬкиt\,t  пpавлiнням yкpaiн-
шi пеpейняли й iнтepналiзyвали негaтиBнi пpoeкцi i  дoмi.
нуЮчи-х к}Льт}p, 3oкpеMa - кorиплекс непoвt loцiннoстi
(кyльтypнoi,  цивiлiзацiйнoi,  мopaльнoi).  Hайпoшиpeнi-
i l loЮ t lpoекцi €ю з poсiйсьKoГo бoкy стали oбpaзи <пoЮlцей
и пляшyЩей пpoвинциaльнoй Mалopoссии>' <<хитpoгo
MаЛopoса> (пpoстaкyватoгo, }tеoсвiЧеtIoгo, aлe меткoгo,
шaxpаюBатoгo i  зpалливoгo) тa (xoxлацЬкoi галytIIки>
(шtoсь на 3pа3oк пpiзвисЬка <нiгеp> y CШA). Тим часoм
iз пoльськoгo бoку сфopмyвався (й yтвеpдиBся y Численt lих
писaннях _ вiд Kpистини Пеpашькoi дo Гepхapдa Й Ba.
лаха) стеpeoтип yкpаit lц iв - }rасиЛЬникiв, aнаpхiст iв, тy-
пих, неoтеса}tиx вapBapiB, яких не тopкttyлася цивiлiзацiя.
Biднуття власнoТ непtrвнoцiннoстt й aмopальнoстi  (зo.
l(peма пi .цстyпнoстi) ,  пpoектоBaне кoлoнiзатopами впpo.
дoBж тpивалoгo Часy на yкpаiншiв, с сьoгoд.нi  чи не най.
бoлючi luoю частинoю кoлoнiaлЬнoт спaдщини цЬoГo
кpаю. Глибt. lкo iнтеpналiзoBанe y кoлективнiй психiui  (взя-
.ге на вipy) i  тpaнсфopмoва}|е B t lегатиBний власний oбpаз
(sеl f . image) цe вiдчyття iстoтнo yсклаДню €  пpo=цес пеpе-
хoдy дo нoвиx'  дегvloкpaтичних фopм iснyвaння>,'

Bopoги УкpaТнськoi леpжави дoбpе po3yмiloть, щo
<<[,IoBa, випливаЮЧи з нeпi3нaHиx глибиH ЛюдсЬкoi пpиpo-
ДI|,  ста €  цеме}lтyючим феpмeнтoм нaцi i ,_ зазt lача €
Т.  Панькo._ З yтpатoю пoняття piлнoТ мoви люди Bтpа-
ЧаЮтЬ псl lх^iннy кoнстантy'  мopaльнi 3асaди, зB'я3oк з i  свo.
iм poДoм> o, наpo.п.oм, нацiею, l{е вiдчyвaЮть пoтpеби y сBo.
iй леpжавi.  I  нинi антиyкpаТнсЬкi сили всiлякo oбмe-

'(yютЬ 
викopистання yкpаiнсЬкoi мoBи, щoб нa.Д.аЛi знe-

KpoвЛЮвати iнтелектyальнi сy,u.ини нацiТ, бo <мoва для

I Kociв lИ Hа вибip: сJloвllики абo автoмати Kа.'laшникoва // Bпcoкllit
зaмoк.- l993.- l  квiгня.

2 Гpaбoвuu o. Koлoнiальнa спaдщина в сьoгoднiшнiй Укpаiнi: кiлька
кЛючoвих питанЬ 1 i Pa'rушa.- l993.- '9 rкoвтня., Пaнькo Т. lнтeлiгентнiсть наruoгo мoвлeння // I'4oлolь Укpаiни._
1992.. 3' 4 листoп.
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кyЛЬтypи - Tе саме' щo централЬ|{а нepвoва систеN{а
для Люди}lи, (с. Лем.). Biдмoва вiд piднoТ мови навiть
якoiсь чaсTинt.l наpoдy нe пpoxo,ц.l,lть бeзкаpно. A якщo
взяти пiд yвагy спеuифiннo нaшi yкpaТнськi  oбставини,
кoлlt oдtlа Чaстина наpo.ц.y вва)l(а € збеpех<ення piднoi
Мoви oснoBнoю сyттю сBoгo життя' а l t lша стаBитЬся дo
цьoгo байдуже, а пoд.екyди й вopoх<е, тo <як y таких oб.
стаBиtlах кoнсoлiД.yвaти наpoд, як пoбyлyвати гаpмoнi-
зoBaне сyспiльствo, деp)кавy? _ запитyвaв М. Koсiв i
poздyмyвaв.- Р1o>кливo саluе нa це i  poзPаxoByють тi .  для
кoгo кiсткoю в гopлi е yкpaiнська д.еp)I(аBнiсть, себтo po.
сiйськi веЛиKoдеp)кавнi шoвiнiсти. Тyт, в Укpаiнi,  вoни
всe poблятЬ для тoгo, аби i в yмовах yкpаiнськoi незa.
.llех<нoТ деpх(аBи пpoдoвх(yBати pyсифiкацiю схiдних те-
pенiв yкpаiнськoi землi, (пЛавнo) перeхoдити звiдти дo
pyсифiкаui i  Галичини, a таDt, y PoсiТ, Boни l{а найвищиx
Щаблях BЛaДИ заяBляloтЬ пpo свo €  пpaвo (3ахищати>
(навiть сиЛoю збpoi) poсiйськoмoBне насeленI{я на бyль-
якiй тepитopii кoЛишнЬoгo Coвстськoгo Coюзy. Hавiть
бiльше:. oгoЛotxyloть тi  зpoсiйщeнi теpитopiТ свoсю влас.
HlстЮ> ' '

.Ц.oлyнилися дo антиyкpaiнськoi iстеpi i  й видатнi дiячt
poсiйськoi кyльтypl.l _ академiк .[. "Циханoв, писЬIt,tеl{tlltк
C. 3алигiн, спiвак € .  Hестеpенкo, кoмIlo3итop Г. Cвиpилoв,
пaтpiаpх Aлeксiй II. У свoемy зBepненl{i  .п.o паpламентiв
незaлeж}II{х деpj{aв вol.|и ствеpд)|(yЮтЬ, шlo в нoвих кpaТ.
нaх CH.[I. нацioнaльна деp)кaвна luoва^ (стa€ Bopoгoм iн.
шoi нацioнальнoстi, д.ля iншoi мoвl,l' ,, себтo poсiйськoi.
Haспpaвлi pеальнiсть зовсiм iнша.

Cпpaвлi матеpиtlсЬке пiклyвaння пpo 3апити i  пoтpеби
poсiян в Укpаiнi нe зyстpiнaс пapитетiroгo циBiлiзoва}|oгo
poзyмiння oфiuiйнoю Poсiсю, t|е спoнyка €  ТТ пoдiбнo ж абo
хoч теpпt{}ro ставитися нaвзa €м дo yкpaiнцiв нa свoiй те.
pитopii. Hе мolкна й близькo пopiвнювати моrкливoстi
poсiян poзBtlвати свoю кyлЬтypy в Укpаiнi з мoх<лиBoстя.
ми yкpаiнцiв бoдaй нaймeнш_oю .мiцoю збepiгaти сBoю нa.
uloнaльнy автентичнiсть y РосiТ' oсь щo засвiднyс ста-
тt{сTикa:

<Kiльrcicть pociЙськoлoв'|ltJс depcraвнuх шкiл в Ук-
pаitti - 5 2E3; Kiлькicть gкpaiнoлoвнuх depжaвнuх tцкiл
g Poсii _ 0; Kiлькicть diтeЙ, якi нaвчaютьcя в pocittcbKo-

Кaсiв |уI. Hа вибip: слoв}lиiil.! або автомати Калашникoва / / BtcсoкиЙ
3alvtoк'_ l993.- l  квiтня'
[ит. зa: I|luнкa f. Хтo вимоpoя<yе вpyна / f Гoлoс Укpаiни.- l993.-
29 неpвtIя '

I|oвttuх шKoлaх в Укpaiнi (тuс. ao.r.) _ 3 4l6'I; Kiлькiст',
dtтеЙ, якi на'вчаюTbcя в gкpаtнo'aoвнuх ultсoлах Poсii _ G:
Kiлькiсть pociЙськuх (лuшe з Мocквu) Tеllenpoеpал в Ук-
pаiнi _ 2; Kiлькiсть цкpаiнosloвI|uх Teлеnpoepал g Po"
сii _ 0; Bцзu, в я'iuх ldавчaюTbся pocitiськoю мoвoю в Ук-
ptziнi,- вci; Bgзu, в .rIKuх ltавчaння gкpаIнcькolo JIсoвoю r
Poсit,-- 0; Kiнoтеатpu э Оемoнcтpацiсю фiльtэliв poсit1-
cbKoю мoвo'o в Укpаiнi _ вci; Kiнoтeатpu з dемoнстpацiсю
gкpаtнo'uoвнuх фiльлliв в PoсiI _ 0; Kнuеapнi dля npo-
0азtсg poсiticькoi лil,еpаTapu в Укpаiнi _ вci; Kнuеаpнi, dе
npodавалu б gкpаtнcькi кнueu в PociI,- l (в Мocквi);
Kiлькiсть pociЙськuх театpiв в У.кpаtнi- l8; Kiлькiсть
gкpаiнcькuх теal'piв g Pocii _ 0> ,.

У вiлкpитoмy листi  Пpeзилентoвi УкpаТни, гoлoвi
Bеpxoвнoi Paли УкpаТни' пpем'сp.мiнiстpy Укpаiни гoлo-
ва УкpаittськoТ BсесвiтньoТ Kooрлинашiйнoi PaДи Iван
Дpqч пiдкpeслив, tцo <деl' loKpатl,tчна. Poсiя-. пpoloв)|(yс
леHi l{сЬкo.стaлiнськy нацioнaльну пoлiтикy КПPC *, щo
пpивела . l .o згyбних наслiдкiв l IЛанетаPнoгo масштабу.
пlдpиBa €  oсt|oви lснyван}lя сaмoi Рoсi i> , .

Poзлyмyюни нaд насJl iдкaми стpaшнoТ i  наxaбнoТ yк-
pаiнoфoбii, яка 3ав}I(ди 6улa стpиж(I{ем ltипеpсЬкoгo tl,toс-
кtrвсЬкoгo месiанства, Poмaн Iванинyк пiдкpеслив, щo таK
сKпалoся тoмv, бo Poсiя, <бач. нe мислитЬ себе без Укpаi-

'{и'  вot lа мyситЬ мати кOлoнiю, >китницю, pабiв, бo'  зай.
t|ята pемеслoм зaвoйoвнl, lцтва'  в iдyнилaся сaмa прaцю-
вати. Тa Poсiя, яKа r B"!aсне Poсiсю _ кoлишне Moскoв-
сЬкe цapствo _ заpoсЛо бyp'янoм, таI l|  селa зяЮтЬ чopними
яl!|амl{ poзбитих вiкoн' таl.l живoтiють -_ на багатiй зем-
.r l i  _ напiвгoлo.цнi люди. так пpавдиBo oписанI y тBopaх
шoвiнtста Bасиля Бслoвa, якi  замiсть пpaцювати й видo.
бyвати iз свoсТ зем;r i  матеpiальнi й дyxoвнi скаpби, хoдятЬ
пo Мoсквi з l lлaкатaми, на якиx нaписанo: <Бopис, зaстaвь
хoхлoв накop}lитЬ Poссию!> Дo якoi ганьби й самoпpини.
)кeння дiйшoв 1алаt loвитий нapoл,. . .> 3

Безпеpеннo, oкpемi poсiянш poзyмiють'  щo Piзнi  x(и-
pинoвськi ,  мaKашoви, Рyцькi ,  кaсатoнoBи, лебедi,  кoза"
[,eHкpl" oсTpoyщенки, Чаpoд € € ви цiЛеспpямoваl{o poблять

l  / t{олoд,Ь Укpaiни-- 1993.- l6 лиltня.
.  

Пpавдa' 23-24 жoвrня 1993 p. в iдбyвся Перiuий Kоягрес yкpаТнцtt:
PoсiТ'  нa якo}rу го.пoвoю pали oб'сднання yкpaiнЦiв PосiT обpанo пись
It.lеtl}iи{а oлександра Pуленка-.Д.есняка, йoгo пеpЦ,'lм зaстyrlникoм -
toловy тoBapиствa <Cлавyтt{ч) JlЬoтЧи'(а.косlt,!оi{aBта []авла Пс;поtlича

2 
.Qpан" I.  Bi ,rкpитий лист..- .  l l I ' t|oлoдь Унраiни.- 1EgJ.- . .  16 липtt l i ,

3 lвпнuчuк Л. Б";riгослови. DvIl!е мoя. .осt!lда. --- с, 65.
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з пpедстaBникiв poсiйсЬких i/rеншиtt y деpх(аBах сHД.
yДаpцy п'яTy кoлoнy iмпеpськo.бiльшoвицькoго pеBа}l-
шy. TpивoгoЮ 3 цЬoгo ПpиBo.I].y пpoйнятий лист C. Тете-
piна з Теpнoпoля: <<Я poсiянин, син вiйськoвoГo, щo тиttяBся
пiсля вiйни I]o BсЬolv ly Coюзy. oтх<e, пoбaчив я <l/6> зyсi-
бiч. Ще багатo poкiв тoмy звеpнyв yваГy Hа Hе вельми
зиЧлиBе стаBЛення лo poсiян y Ta,r.>кltкистанi,  п iзнiше -
y Литвi ,  нapeштi в Бакy. Aле нoмy2 Tепеp, зда €тЬся, я дo.
кoпаBся дo вiд.пoвiдi .  Beсь секpет y сaM14х нaс'  poсiянах.
Aдже;к скiльки iснyе PoсiйсЬKa деpжава, ст iлькrлiт вoна
вoюе i  гнoбить свoix сусiдiв - i  цаpсЬка iмпеpiя, i  pa.
дяtIсЬка.. .

A нинi шей пpoшeс пiшroв y зBopoтt lotv ly t lапpяMi, кop.
дoни Poсiйськoi Д.еpжави звy)кyються, i  це пpиpoдHo, та
poсiяни цьoгo збaгнyти нe хoчyтЬ. Ми пpивненi Дo тoгo, щo
дo нас BсЮди tt 'yсятЬ l lpисЛyхатися, t{ас пoвиннi скpiзь пo.
Bы|<aTII,  вс i  п iд Haс МyсятЬ пiдлагoд>кylaTИся. Mайже всi
ми' poсiяни, пpoживши 30-40 pокiв сеpeл yзбекiв, литoB.
цiв, мoлдаван, yкpаТнцiв, так i  не навчилися iхньoi It{oBи.. .

3аpали BсЬoгo свяloгo на 3емлi пpoшy вaс, бpати мoi
poсiяни, вгамyйтеся, .I loситЬ наМ <e.цl lнoй и неделимoй>,
такoi величезнoТ i  стpа.шнoТ! Час, нapештi '  пoвaжати
й iншi нapoди, осoбливo, якЩo lvrи пpийшли в ixнiй

. l

дlt l{) 
. .

Хoн гoстpy, але oб'екTиBнy oшiнкy Bислoвив Гpигopiй
Гypтoвенкo: <. ' .B Укpaiнi ,  як т iльки захoдитЬ пpo yкpаiн-
сЬкy l\ , toвy, тo так зBaне <<poсiйськoмoвне t iасeлення) кpи.
читЬ Дo пoсинiння пpo пpиN,tyсoвy yкpаiнiзацiю та BиМага €
дpyгoi  леpжавнoi МoBи - poсiйськoi .

Poсiйськi  tuoвiнiсти дЛя 3аГoстpе}|ня мiжнaцioнаЛьtIих
вiднoсин пpидytvlали ви3наченHя - <poсiйськoмoBне t lа.
селення>. Пpавдa, нинi в шoвiнiстичнiй пpесi  пoчиt|а €  3 'яв.
Лятися нoве визнaЧення <pyсскoфамильнoe населeние>.

A"' lе,  пoпpи piзнi  визначенl lя '  сyтЬ циx людeй oдна. Бo
якЩo <iнopoдцi),  кoтpi пpиixаЛl l  в iншy леpx<авy, живyтЬ
y нiй лесяти"r iттями, не в змoзi  BиBчити мoвy кopiннoгo нa-
сеЛе}|ttя, тo це насаr!пepед xapактеpизyе iхнi  poзyмoвi злiб.
нoстi .  Тoмy пpавильнiше нaзиBaти тaке насeлення не po.
с iйськoмoвним чи poсiйськoпpiзвищним, а _ oднott,toв.
ним, бo oднoмoвнiсть тoТ чи тoi  кaтегopiТ людей _ явиЩе
piдкiсне.

Як пoвiдoмl,|ла Газета <KoмсoмoлЬсKая пpaвда> l  квiт-
ня l992 P.,  для poбoти B МoскoBсЬкoNlу pестopaнi <oлимп>

' Tетepiн С. Пoва>кaйтe сeбе й iнших / l Лiт. Укpaiна.- 1992._ l жoвт.

гoспo,Цаpi 3aпpoшyЮтЬ нe oд}loMoBних, а <oфiшiантiв iз
3нaнняМ англiйськoi та фpaнцyзькoi мoв>.

oсь i  BиxoдитЬ' Щo oднoмoвнi депyтати y Bеpхoвнiй
Pадi Укpаiни деDroнстpyютЬ }lе свiй poсiйський патpioтизм,
як вoни гaдають, а свoТ poзyмoвi здiбнoстi .  Taкi  депyтaти
тiльки й здатнi вoлати пpo пpиMyсoвy yкpаiнiзaцiю, aле ix

у Мoсквi нe взяли б навiть в oфiшiанти. Тo чи пoтpiбнi
Укpаiнi  oднoмoвнi .п.eпyтати?

Щoб виixaти лo lзpaiлю, евpeсвi тpебa виBЧити дoдaт.
кoвo дo poсiйськoТ ше мiнiмyм, яK вoни сTвеpд)кyють, <пiв.
тopи iнoземних lv loви - aнглiйськy та iвpит>. lвpит мaй>ке
без гoлoсних, тoмy цю мoвy, пиtше <Пpав.п.а Укpаиньl> y
статтi  в iд 28 беpезня 1992 poкy'  свpeТ вваrкаЮтЬ за пiв-
мoви. Hаспpавдi ж емiгpанти пo сyтi  пIyсятЬ вивчити Ще
тpl l  lvtoви - aнглiйськy, iвpит та iдиш. Aле, незвах(aючи
на неoбхiднiсть знати чoтиpи lvtoви, лЮди вчать iх i  Тлyть.. . .
oДнак нiхтo нiде й нiкoли }Iе чyв, щo в Iзpаiлi  iснyс пpи.
MyсoBа свpеТзаuiя.

Boднoчас Bаpтo 3aмислитися i  l{ад такиM. Гaзета
<<Пpавда> y стaттi  <<Koгo сЧитaтЬ евpееM>> навoдить такi
шифpи: B кoЛишнЬoмy CPСP пpoжl,tBаЛo два мiльйoни
свpеiв, a бa>каючих виТхати .ц.o Iзpaiлю - двaHадцятЬ
мiльйoнiв. Bиходить, щo l0 мiльйoнiв чoловiк, кoтpi ба-
)каЮТЬ виiхaти лo lзpaiлю, не свpei ,  aЛе згoд.нi  дoдаткoBo
виBЧити Щe тpи мoви. Ta нiхтo з } lиx, Hе €вpеiв, не кpичитЬ
пpo пpиMyсoвy свpеiзацiю, i . . l{е l  BиMаГас в Iзpаiлi  лpyгoi
деp)кaBнol NloBи - poсlисЬкol> . .

Укpа iнськo-poсiйськa Мoвнa iнтеpфеpeн.цiя €  класи..Чн иM
пpикладolvt сBlдoMo 3aпланoванol I\4oBHol експаHсl l  де-
стpyктиBнoгo хаpактеpу, Пoв'язаt lo i  з пoстyпoBиN,r кyЛЬтyр.
ниМ зaнепадoM, з ПoстyпoBoЮ втpаToю пpeсTи)ку yKpаl l{-
ськoi мoви, щo 3 ЧасoI\4 Moглo пpизBeсTи дo BTpати статy-
сy наLшoТ мoви. Iгop oсташ пi ,п.кpеслив, Щo сoцioлiнгвiстич-
нi  пpoЦeси, пoв'язaнi з витiсненням oднiсТ мoви iнtuoю, з i i
ПoстyпoBим 3гасаl{Hям чи вi .ц.миpанням, oбoв'язкoBo пpo-
хoдяTЬ Чеpез ста.ц'iю д.вoмoвнoстi. Hастyпн.oю ста.Il. iею в
багатьox випад.кax с вxoджeння пеpеMo)Kенol Мoви B якoстl
сyбстpата в мoвy.пеpеIt,toх(t|и цю.

!.жеpелами мoвнoТ стiйкoстi  нарoДy (за o. Tкачен.
кoм) с Чoтиpи дoкoнечнi yмoBи йoгo нацioнальнoгo iснy-
Bанltя:

l )  нaшioналЬнa тpадицiя (вoнa >к iстopиннa пам'ять);

| Гцpтoвeнкo Л. Чи пoтpiбнi Укpаiнi такi депyтати? / / Лiт' Укpаiнa.-
1992.- 16 лип.
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2) неpoзpивнo пoв,язанi нацioна". lьна сBlдOl l l iстЬ Ta
сo"1lдapнlстЬ;

3) нацioнальна кyльтypа ( аухсlвна i  матеpiальна1 ,
4) наuioнальний миp i  спiвpoбiтництвo з yс iма iншими

|{аpo/tагvrи, щo жиByтЬ нa тepl lтoрiТ цьoгo наpoдy;
. ^AнaлiзyюЧl, l  ситyацiю з нацioнaлЬнoЮ Ntoвoю в Укpaiнi '
l .  oсташ дoд.аB ще такi вах<ливi фактopи, якi впливають
на i i  poзвитoк, фyнкшioнування:

l  ) наявнiсть деprкавнoстi,  деp)кaBна незалежнiсть:
2) екoнoмiнний сyвеpенiтет (пoтyх<нoю piкою yкpаi.

нiза;t i i  бyла такoх< кooпеpauiя).
3) наuioнальнa йеpква;
4) наuioнaлЬна apмiя ' .
Hинiшня певнiсть, Щo пpести)к yкpаiнськoТ мoви пiд.

нiметься в УкpаТнi i  за i i  межaN'и, <<oIIеpта на пi: lсвiдoмoмv
вiдчyвaннi Bаpтoсти якoгoсЬ глибшoгo фенoменy B tЛи-
бинi pаси> (Ю. Липа). Це псиxoJ.Ioг iчне яBище вченi на.
звалpr <к,t iтинoЮ, затиснеHoю лo вiлпopy, клiтиttoю, щo }Iе
да €тЬся бiльше вбгатися>. <Щo це таке, 3атиснеIlа дo
вiлпopy клiтинa? I-[е фiзio,roгiчна чи анатoмiчна клiти-
нa? _ зeпитyBав пpофесop Маpсiял i  в iдпoвiдав._- Це
дyМKa, зaMкнена в такiй клiтинi.  Такa <<зiбгана l tл iтина>
виТBopЮ€тЬся в Мoзкy кoх<нoТ oдиницi, шo iТ мoвy, xарак
теp наui i  ни pелiг iю пеpеслiдyванo. Moжнa забоpoнити
oдиницi Гoвopити Тi мoвoю, Мoжна BтискyBaти в iх гo,.Ioви
цЮ чy)I(y мoвy. Aлe Чиivr натиск с pаптoвiший, сильнiший,
тим вiдnopнiша затиснена клiтина. Кoли ж пpийду'ть, ска.
жiмо' якiсь пoлiтичнi ни сyспiльнi пoдi i ,  якi  oслабляють
цей нaтиск'  нaстyпа €  такий швидкий, тaкиЙ пoтужний i
цiлкoвитий вибyx клiтин. шo вiдбyд6Bа MoвHа, iнтелекту.
аЛЬHа, духoвt lа й мopaльна стихiйнo 3атltpа €  слi , lи вся.
кoгo yтискy>..

XаpактеpниN,t пpикладом <<вибу-хy затисl|еHoi дt- l  в iд.
пopy клiтини> с пpoбyд; ' l (еttня, в iДpo,r.ження, yтBеpд,кенttя
нацioнaльнoТ самoсвiдoмoстi  i  г iднoстi  yкpaТнськoТ патpr-
oтKи, пoетеси o. lени Телiги. Boнa poзгloвiJала У; lасовi
Самчvкv:

.<УяЁiть сoбi ве.I lикoдеpх(aBнoгo, пeтеpбуpзькoгo'  iм.
перiяльнoгo tшoвiнiста, якиЙ з IIершJих диTяЧl lх pокiв звltк
дl , tвитися нa весЬ простip на сxiд, заxiд iп iвдень вiд Петеp.
бypгу'  як Ha сBoЮ киl l lенЬкoB}'  власнiсть. I  якoгo не oб-
хoдятЬ нi  т i  живi "тюДськi iстоти, lцo тoй прoстip зaпoвI{я.

'  ocтaш,l .  Сyuасна мoвна t. lo. l t iт l lка в Укpаiнi  i lKуцl l  iдeш, Укpaiнo? -
oдеса. 1992.- С. l39

2 I{ит. зa: l , Iunа IО' I lризtraueння Укpаiни.. .-_ (. .  l38

ють, нi т i  хtиттьовi iнтеpеси, щo в тoмy пpoстopi iснyють...
Я нe бyла кl,lянка. I не петpoгpaдка. Я булa петеpбyp.

жа}lка. Я тaм Bиpoсла, тaDr вЧилaся' тai l '  пpoвеЛа вiйнy,
там }tасичyвaЛася Петpoм I, Катеpинoю Bеликoю.. '  Hy й'
poзyмiеться' кyлЬтypoю iмпepiТ, гЛавoю якoi бyв oлeк-
сандp Cеpгiйoвин Пyшкiн.

I oт кoли я oпинилася в такotvty yльтpафpанш.йoзеф.
сЬкoмy мiстеuкy, y якoг}ty люди гoвopили чoпtyсЬ, як менi
3дaBаЛoся, пpaсЛoв'яl|ськolo ilnoBoю, щo 3вaлoся Пoлебpа-
ди, в нoвiй, маленькiй Чеxo.Cлoваuькiй Pеспyблiui,  з шар-
ствyЮчим пpoфесopoм Масаpикoм, я бyлa пptlгoлoмш]eнa,
щo мiй вr iасний батькo, вiдoмий i  зас,ryжeний, спpавжнiй
poсiйський пpoфесop Iван ШoвгенoB, якoгo ЧoмyсЬ пеpе.
зBали нa Шoвгенiва, с не щo it lше, яK pектop шtкoли, якy
3ByтЬ гoспoдаpсЬкoю акаде}4ieЮ, д.e BикладaютЬ <на Moвi>>
i нa стiнаx висятЬ пopтpети Пeтлюpи. I, o жах! Hавiть
пpиBатl{o i  нaвiть дoмa гoBopять на тiй самiй <нiкoмy не
зpoзyмiлiй>, як y нaс звичайнo кaзали, мoвi. (oленi Tелi.
з i  бyлo l5 poкiв, кoли вoHа paзoм з мaтip'ю y l923 p. нeЛе.
гаЛЬtlo пoкиHyла Pа,цянський Cсlюз.- B. Л.).

Уявiть мoТ пеpеживання! Я булa вpах(eнa, oбpaя<ена.
l.[iлi poки я BoЮвала 3 бaтЬкoll,t, а 3гoдoм i мaтip'ю з пpи-
Boду цЬoгo. МoТ piлнi бpaти Лeв i Cepгiй i дo цЬoгo часy
(мoвa пpo l94l piк._ B.JI.) Hе здaютЬ пoзицiй веЛикoдеp.
; 'I(aBнoсти, a Cеpгiй навiть пpавитЬ тaм 3а <iзвсстнавo pyс.
скaвo пoeтa>. Мoiм тoвapистBoм бyли <iстiннo pyсскiе
,rюдi> з табopy ,Ц.енiкiна та Bpaнгеля, 3 ниIvrи я пpиятеЛЮ.
вала, Читaла ГyмiльoBa, гpoМилa сeпаpaт}rстiв, i  3t{а €те,
як це стaЛoся, щo я з такoгo гаpячoгo Cавла стaла нe
Mенш гapяЧим Павлoм? 3 гopлoсти.

Cталoся це дy)I(е неспoдiвано i дyrке шBидKo. Це, мoх<-
.lивo, бyлa oдHа сeкyндa... Цe бyлo на великoмy балю y
3аляx Hapoл.нoгo дoilty н,а Bинoгpа.u.ах, щo йoгo yлaштo-
ByвaB якийсь лoбpoлiйний кoмiтет poсiйських мoнapхiстiв
пi.u. патpoнатoм вiдoмогo Kаpла Kpамажa. Я булa тoдi y
тoвapиствi блискyних кaвалepiв, ми сидiли пpи стoликy i
пили Bи}lo. Hевiдoмo хтo i  нeвiдoмo з якoгo IIpиBoдy, пo-
чaв гoBopити пpo }lаtlly Lroвy 3а всitиа вiдoмими <зaлiзякy
нa пyзякy>, <сoбачiй я3ик>... <МopД.oписня>... Bсi з тoГo
pегoталися...  A я вpаз пoЧyЛа в сoбi гoстpий пpoтест. У менi
д,y)кe швидкo Hаpoстaлo oбypення. Я сама t lе зналa Чoмy.
[ я нe витpиMалa цЬoгo напpyження, МиттЮ встаЛа, вдаpи.
ла кyлaкoшt пo стoЛy i  oбypенo Kрикнyла: <Bи хами! Tа сo.
бaча мoва - Moя мoва! JVloвa мoгo батька i  мoсТ матеpi!
I я вас бiльше ttе хoчv 3l{ати!)
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Я кpyтo пoвеpl lyлася i '  не oглядаючись, вийшла. I
бiльше дo ниx не BеpнуЛaся. 3 тoгo Чaсy я пoчаЛа, як Iлля
Муpoмеuь, щo тpидцятЬ тpи. poки не гoвopиB, гoBopити
Лише yкpaТнськoю MoBoю...> .

BихoлoЩyванi pелiг iя, фiлoсoфiя, псиxoлoгiя, мo.
paль yкpаТнсЬкoгo )I(иття' пopyruенi нацioнальнi тpадицiТ
в сiм' i ,  тoбтo y тiй шаpинi, де наpoд, етl{oс вiдтвopюсться,
заBеЛи нaс y Дyхoвнy пpipвy-, пpи3вели .цo кpи3и oсoби, якi
.II.yже Bа)I(кo нинi дoЛати. Це складне MopалЬнo-псItxoЛo.
гiчне явище пoв'язaнo 3 тиIu, щo нацioнальнi гpoмаДянськi
абo безнaцioнальнi (paбськi) пoЧyття зaсвoЮЮтЬся ЛЮди.
нoЮ lце y .Д.}rтинствi.  Пiзнiше вoни фyнкшioнують пеpе-
Ba)кнo на пiдсвiдoмoмy piвнi.  Пеpeoсмис,rити сфopмoвaнi
стepеoтипи скЛад}Io. Це oчевиднo, aдже ЧиMалo людей ни-
нi Ще не мислитЬ yкpаiнськими нaцioналЬtlиlt i tи, дep)кавo.
тBopЧиIvlи iнтеpесaмн. Bиpoблена бiльшoвицькoю iдеoлo.
г iсю класoва свiдoмiстЬ завaжа €  yтвеpд)l(еHню загалЬHo-
ЛюдсЬких цiннoстeй, якi базyютЬся на нацioнальниx 3дo-
бyткax.

oсoбливo Bа)I(кo пoзбyватися пoчyття вТopиtlнoстi,  мен-
шoваpтoстi,  малopoсiйства, безлеp>кавнoстi.  Iмпеpськo.
кoмyнiстиuнi мiфoлoгеtt,tи пpo мyДpy ленiнськy нацioнaль-
нy пoлiтикy, сyттЮ якoi було з.ЦиTTя нацiй та мoв, i  дoсi
гаЛьt'/tyЮтЬ yтBеpдх(енttя yкpаiнськoi мoви як .п.epхкавнoi
в УкpаТнськiй ! .еpжaвi.

oднак y пpouесi .ц.epх(авнoгo, нацioнальнo-Мoвнoгo
вiдpoдx<ення тpебa бpати дo yвaги дyмки Ю. Липи Пpo те.
шo <вiдпopнiсть yкpaiншiв ствеpл)|{y €  BeЛику силy Тх пiд
свiд.oмих, paсoвиx nepвнiв. Пеpвнi Цi с тpивалirui ,  нiж усi
зoвнiшнi oбставини Boни е щoсь найпевнiше в лyшi yк-
pаТншя. Hа х<o.ц.нoгo 3 tlиx ttе lvlo)кнa ДивиТисЬ як на пpo-
пащoгo. Чи пoбyт, чи rкiнoче теПЛo, Ч[r пoчyття Чести, Ma-
лЬoвниЧoсти, ни iстopизг' ly - Bсе B-аpтo в)кити, щoб тiльки
заBеpнyти oд}tницЮ нaзaД, дo-свoсТ pаси...  He мoжн.а зpа.
дити вЛасl lo l  кpoBи' Mo)к}Iа l l  т lЛЬки пoнизити' HaвlтЬ пo.
ганьбити. tIи rк He r це N,topалЬ}|иtt/t oбoв'язкoм yкpаiншя
свoю кpoB сПасти вiд пoниження Чи ганьби? У великиx пpo.
цесaх iстopii, lцo B tlиx рituасться лoля УкpаiHи, €  l l]иpo.
кий poзмах мoх(.ЦиBoст €й,  ,II .е iнтyТцiя paси гpaе найва>кли.
вiшy poлю. ТpалишiТ i  pитм pаси iснyють вiд тисячoЛiть>,.

Iстopi i  в iдoмий складний пpoцес л.егepманiзацi i  чесь-
кol .o нapoд.y, i  нинiшня ЧесЬка MoBа - o.ц}lа з наймилoзвyн.

I Caлuцк Улac. Ha 6iлoму кoнi/ / JIзвiн._ l993..-N9 l._ с' 55-56.
2 Лuпa Ю. Пpизнaнення Укpаiни.'._- с. l39_l40.
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нitших y свiт i .  Те саме бyлo . l  бo, lI .аpами пiсля п'ятисoтлiт.
l{Ьoгo тypецькol.o пoнeвoлен}lя.,[l.ивoвих<ним яBl,l lцем на.
шoгo чaсy е вiдpoджеlJня стapo €вpейськoТ мoви iврит. Po-
зyмiюни i  п iдтpимyюни свpeiв '  p iзнi  дятлови, мальчини всi-
лякo пеpешкoд)кaютЬ приpoд}toм} пpoЦесoвi леpyсифi-
кацiТ в Укpаiнi ,  пoвер}tеl{нlo yкpаiншiв дt l  свoсi  DtoBи. дo
свoеi ментальнoстi. .f,.ля збepежeння pPaЛЬнoТ ситyашii, a
вoна дoсi )l(аxлl{ва i стoсoвнo фyнкuioнyвadня та poз-
витку vкpаТнськoi lr.toвl{, зaxисникll <oбщеp}сскoгo языкаD
вдаються 3а дoпoмогoю нaвlтЬ дo I(ласичниx вислoBлlo-
вань вiдoмoгo yкpаiнськoгo ll{oвoзнaBця o. Пoтeбнi з
пpиBoдy poлi piднtli ltoвl{ y мoPaльнo.псhxoJloгitlнoмy, iн-
телектyаЛЬнo-тBopчoll iy рoзвиткy дитtIl{и.

oлексанлp Пoтебня пiцнiмав гoлoс rrа Jаxист yкpаiн.
ськoi мoви в лoнi poсiйськoi iмпеpi i .  Ha жаль, йoгo дyмки
актyальнi й сьoгoднi _ aJ|e стoсoвнtr yкpаiнськoТ мoви, а
те poсiйськoТ. Бo кoли й HaДail пpoдoв)кyватlr фopмy-
Bатt{ в yкpаiнuiв poсiйськy свiд.oмiсть y нaвчa.ЦЬl{o-oсвiт.
нiх закладax УкpаТни, тo нe бyдемo мати УкpаiнськoТ
деp)кaви.

oднaк oб'ективнy oшiнкy iстopинних i  нцнiшьiх фактiв '
пoдiй, яви щ глyш ить шoвiн iстичнa, всeoхollлк,lсна yкpа iнo-
фoбська iнфopмашiйна iнтеpвенцiя, якa poзpахoBаt{а Hа

кpoювaннl чеpеI l lB сaпepнltми лoпаткаlt , tи Ti l  Ч3Bl| €HHi тан-
l-<9Dlи iнакo.п,yмuiв,._ пi.Ц.кpес.пював тa,ta}|оBt{тий yнений-
бioлoг, пyблiшист, патpioт Укpаiнl l  B. Cтепанюк, життя
якoгo oбipвaлoся 6 листoпадa |992 p. вяас;liДoк тpагiн.
l{oгo виtlадкy, щo стaBся 3a }iез'ясoBа}Iиx oбстaвин._
Cьoгoднi в iн (кoмyнoфашизм) .{астiше бy.п.еннo-зви.raй.
ний. Biн в iстepi i  нaтoвпy (сoBкiB) на захиiт 'Пeнiна, Cтa-
лiнa, Жoвтня, глибoкo сllдиT.Ь y сиlvtпатllках жиpинoв.
сЬких та нiнoaндpеевих, в iн - y <кoвбаснiй> iдeoлoгi i
та дeбoшi десaнтннкiв-<iнтepнaЦioналiст iв>' <Koмyнoфа.
цIllзмD _ y lt{ot|yil{ентax теpopистy Ns l ХX стoлiття та в
тpoяндаx дo tlнх, в затyпyваннi та заIIлескyBaннi oпo.
нентiв чи в дeбiльнo-злoвтiшHoмy pегoтi y Be-pхoвнiЙ Pa-
лi з пpивoдy студеltтсЬкoго гoлoдyваl|t|я, тa в ци}liчt|o-



блюзнipськottiy вepдиктi вiдoмoгo ескyлallа: <Hеxай гoлo.
дyютЬ, нам бyле б.iльше Тжi>. Hаpештi кoмyнoфашизм ._
y бажaннi B. Iвaшка (дaтЦ пo фiзioнoмi i> кoжнoмy, хтo
скa)ке пpaвдy пpo КПPC>', спaдкoемцi якoТ, qoлoдiюrrи
мiльярл.aми, ствopeниI{и lt.toзoЛястl{tr{и pyками тpyдящиx,
Poзгopllyл!{ бypxливy д,iяльнiсть за peанiмашiю кoмyнiс-
тичнoТ iмпеpii злa. за пoвеpнеltня д.ля себe pайськoгo
(сoBетскoгo oтeчестBа >.

<Це вoни' 8 вiдсoткiв' якi пpoгoлосyBали пpoти вiльнoТ
Укpаiни, зaлишl{вlшисЬ пpи влaдi, за oди}| piк poзпpo-
дaли тa poзiкpали нашy деpx(aвy, зaсабoтyвалl{ екot{o.
мiннi pефopмн, пеpeкaЧали в poсiйськi й зaxiднt банкн
мiльяp.п,и llаpoдl|l{х гpoшей, чepeз кooпepaтнB.l й ма.'li п]д-
пPl{ €мствa пpи дep)кaBниx завoдаx i фaбpикax poзтяглl{
пo Bлaсних кишенях нapoблeнe }tаpoдoм,.- так oцiнював
дiяльнiсть кoмyнiсти.rt{иx пapтеЛiтникiв, якi pатyють за
pестaвpашiю Coюзy чеpез CH.Ц. i pеaбiлiтацiю KПРC_
KПУ' гoлoвa .[l.емoкpатичнoT паpтiТ Укpаiни, нapo,Цний
депyтaт УкpaТни B. Явopiвський._ Caмe вoни пoхoвaли
3a кoрдot|oм Bкpадеl|y валютy. Cаме вoни i нaсадженi
ниIuи в пoпеpe.п.нi poкl{ диpeктopи пiлпpи€мстB пoпpизнa-
чaли сoбi й свoТм лакy3air величезнi зapплaти, скopoчyючи
пpи цЬoIt{y Bипyск тoваpiв i свiдoмo po3крyчyючи нoвi
Bитки iнфляuiТ, пiд.вищення цiн. l тeпeр вoни xoнyть yсi
свoi нopнi спpавl l  списати нa нeзaле}кнiсть Укpаiниl z.
I таким спoсoбoм стBopюютЬ пepе.ц.ytчoви для poзгyЛl-
кoмyнoфaшизмy, антиyкpаiнськoi iстеpii, щo, ltе дай
Бoх<е, tt{oже пp]tзвестll дo poзluмaтyванl{я теpитopii Ук.
pаiни, BтPатll ТТ деpxсaвнoстi.

Глибoкo yсвi.п,oмившl{ це, пеpетBopивши свiтлi мpiТ, пi
сенний poмaнти3tl|, мiтингoвy ейфopiю y злагoдже}ly, сy!,r-
лiннy' щoденl{y, бyленнy пpaцю (зpoзyмi.пo, щo кo)кен мa€
стати Bлaс}IикOtt,l, бo лишe BЛасник.гoспoдаp с пoвнoцiн-
нl, l t l{ гpoмaдянинoм), ми виpiшимo вaжкi сoцiальнi пpoблe.
ми, вpятy€мo Укpаiнy вiд фатальнoi небезпeки i вoд.нo-
час дoпoмo)|(еIllo великiй масi poсiян збaгнyти гyманiстинну
сyть дepх(aвнo.пoлiтичних змiн. Bаpта y зB'язкy з циtl{ yва.
ги oцiнка, якy дaв нoвiй свpазiйськiй геoпoлiтичнiй каpтi
вiдoмий гpolt{адськo.пoлiтичний дiяч 3бiгнсв Бх<езiн.
ський: <Poзваливши Poсiйськy iмпеpiю, незале>кна Ук-
pаТнa ствopиЛа мo)I(Ливiсть для самoi Poсi i  _. як дep)кa.

Cтenaню.к B. Koмyнoфaшизм та йoгo спа,Ilкo€}rцl ,lf l7apolнa га3етa.-
1992. _ N9 45.- Листoпад.
Лiт.  Укpаiна.- l993.--4 лют.

ви i  нацiТ _ стати наpештi деtvtoкpатичнoю i евpoпей.
сЬкoю. УкpаТнська незале;кнiстЬ. такиIt.| Чинoм' кopисна
для Poсi i .  Boна не €  явищeм антиpoсiйськип,t '  I{авпаки _-
€ явищеIt{. пo сyтi, пpоpoсiйським. Тoмy Щo кoли б Poсiя
збеpeглась як iмпеpiя, ii наpoл мyсиB бtt Й лaлl }кl,lти в дep.
жaвi злиденнiй i /tиктaтopськiй. Пoява нeзaлех<нoi Ук.
pаiни е, такиtt l  чи}|oм, не Л1{l l tе ва)кливим геoпoлiти.{ним
явищем. а й явиulем пoлiтикo.фiлoсoфським>l.

Лише на такolt|y гpyнтi мo)к}|а бyлyвати лoбpoзин.rивi
Bзa €м}lнl ,|  мi;к УкpаТною i  Poсiсю. He пiддaвaтисЬ пpoвo.
кацiйним зак"пикаtt,|  бабypiних: <Либo Укpаинa BнoBЬ Boс.
сoeдинl|тся с Poссией, ".lибo _ вoйна> ,. Hа x(алЬ, iм.
пepськi  i  пpoiмпеpськi  зaсoби мaсoвoi iнфopмашi i '  прo.
с" lавЛяючt, l  мoскoвсЬкий неoмесiанiзм, в iм'я <единства и
мoгy щестBа po.сси йс кoгo гoсyдa pства ) па пл Ioж aть. Укp a i н.-
сЬкy деp)кaBy' l l  симBo". l l{ .  мoвy'  кyлЬтypy'  тpадицl l '  зBичаl.
[l{oб лемopалiзyвати .t1'х наЦioнаJЬнoгo вiлpo.п,lt<ення, нo-
вiтнi  бyлгакoви i  шу" ' tьг iни. ан,r.p iяшеви i  гoгouькi .  пpи.
кpиBаючисЬ пpl|нципа}rи свoбoди с.1oBа, плюpалiзмy лy.
мoк'  настiйливo t|ав.язyютЬ , ly}tк}:,  rцo yкpаiнський наpoл
poзчаpyваBся B нe3аJежнoстi ,  бo, мoвляв, саj\, tе тoмy, щo
poзпаBся сPсP'  п<. lг ipшилoсЬ )кl lття, 3апанyвaJа мафiя,
poзBиHy".lась кopyпшiя, д<l безмеiкжя Doзпеp €3ilЛиCЬ ЗЛo-
чинцi,  oсь.oсЬ ста}tетЬся стpашний сoцiа"rьний вибyх. €ли.
ний пopятyl{oк - пoBеpt l\ 'т l{ся в <Coюз неpyшимый pес.
пr.б"rик свoбoдных>.

Така oснoвна i . tея нацioна"r.шoвiнiстичних мiтингiв.
якi  opганiзoвyваB i  пpoвo;rив y Cеваст<rпoлi так званий
Фpoнт нацioнaльнoГo пopятункy. У звеpненнi,  яке oпyблi.
кyвa"lа 4 лютoго I993 p. <Лiтеpатr,pна УкpаТна>, вiдзнача.
"1()сЬ:

<Плoщadь Haхuлoва стала anсe nocтoя||ныu4 1|естo,||
npoяsлeHuя cаlabIх t.u3'|еHt|ь|х, цpodлuвьtх, неdocтoti,нь1х
цuвuлuloва|tl1oеo чeлoaе'са чaвств u noсTgn'сoв co сTopol|b|
велutсoвoэpаcтнoЙ u в To эtсе spеJuя lсoнсepваTuв'|o.pеаK.
цttoннoЙ чaсTu нaсeленuя еopodа. 3а cвoю doлеgю u тpgd-
нцю эtсuтt|b этu люdu npuвыклlt K jrpакa u нeвeшсесTвg,
oбманg l1 l|а,сuлuю. Hoвoввеdенaя вbtтbtваюT у нuх l1е-
npuятt7b, а dе.uoкp.атuя naеаеT. Toталuтаpная cucтема сde-
лалa свoе чеpt|oе deлo. Онa gнuчToэtсuла в эTuх люdях ве-
pa в Topltсеcтвсl doбpa, cnpавedлuвocTu, сTpelцленuе K лaч.
ulеrta.
| БcюеэiнcькuЙ 36ieнсв. Укpаiна
' Cyнaснiсть.* l992.* N, 9.- с
' Изseстпя.- l992.- 27 тpaв,

oi;;...u'" eвpoпейськoю лep>кaвoю/ /
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Фpoнт Hацuotlo'лbHoеo сnа,cе|7uя.oесnoкouт сцdьба pцс -
скoЙ нацuu. Этo noхваJlbto. Ho вoT oT чееo ее нarcнo сnа-
сaTь - HеnoHяTHo. B ulкoлах, TехнuKajraх, ПTУ' ЦнсTu-
lутах СеваLTonoля npеnodаванце веdeтся Hа paссKo.'t я3b.-
ке.99 /6 бuблuoтечt|oеo фoнda - эTo KHuеu, uтdаннotе на
pgссtioм 

'tтb|Kе. 
Kuнoтеатpьt dемoнстpupцют фuльмot

тoльKo нa pцсс|сo,|| Севастсlnoлbсlсoе rелевudенuе Та,кэrсе
npеdtюнuтсtет pgcскuЙ. "]авсееdaтau Kot|цеpTнbIх 3a.7oв _
хцdoжeствен hьIе кoллеKTllвbl PoссuЙсKoЙ Феdеpацuu,

Б мсlеазuнах, трансnОpт.е' нa gлu||ах твучuT pgccкdя
pе,'ь. 3аеовopltTh n0.aKpauнскu _ с,||oTpяT, KaK нсl utьО-
сTpанца. Tа,к ' lтo pцсскoli tt(lцuLt, эruвgщеЙ в сToлb блaеo.
llpuя'т|.t,uL цcлoвuях' 1СaЛО6aTbCя npОсTo ?pешнo.

Ук,pаuнцьl, а Tаtс?tе npеdставuте,lu dpцеuх t|сlцuot|аrlt'.
нL|cте|i, npoэtсuваю|цuе в CевасTonoле, кpаЙнe oбеcnoкoеньt
тtlti' oбстанoвKoЙ, КoTОpaя cклаdывалаcb в эTo1| еopodе на
npoTяJ|сеt|tlu, 'lпнoeuх dесятuлетuЙ u сцщесrвgет do нсIcТoя.
щееo spejценu. Ilа,tuцо яв||o вblpаэlсенrrая'|сlцuo||алbъaя
ducкpuлuнацuя. Она oбъясняется oТсaTсTвue:|| элеl||еhTаp-
l7blх ?нaнuЙ в oблаcтu ц'сpuutlскozО ятbIKa, ucтopuu Ук-
pаut7b|, hацuОналb|tьtх oбotчaев u тpаduцuЙ gкpаuнcкoеo
наpodа, есО кaлbTapы, uскцсства, ИJIеt|н() в эToI| npuчul|а
t|(, в е )rcе с т в е ttнoе o u rt pе не б p е Iсuт е л b tto е o oT нo utе н uя кo в с е -
,uц цкpauчс|i().||ц.

Пpe0cеdaтe,tь Cевacтono.+ьскo|i op2a'duэац|lu
11apoОнoeo pgха Укpauны 

А И. IIoДoЛЬItЬI|t;

Пpеdсе0атeль Сeваcтonoльс|сoЙ opzaнц3ацuu
У кp аu нс кo Й p e c n g б л u, кaн с *o ou|"Ё., 

T, o n T LI I I C K It Й ;

ПpeОсedатель Ceвсtcтonoльскoi opеaнulaцuu
Сoюзa oфttцеpoв Укpаuны 

A. А.. II,ПflIIIЕЧI1LIKОB;

Пpеdсеdaтель СeвасtonoльcкoЙ opеанu3aцuu
BЬеукpаuнскoй opеaнuзацuu < П pocвiта>

Е. B. УCЕHKO;

Атамoн Севаcтonolшсrcoеo
кa3а,чества

Kgpeня gкpauнскoeo
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B исr.Yt tа ючи t lа yста нoвн и х збopа х а Hти кoI\| } н iстн ч tt<lгt l ,
антиiмпеpськoгo фpoнтy, f l 'митpo Пав.пltчко пi , lкpt,с. . tк l .
BаB' щo Blднoвити (еди}|vЮ и Hеде..IимуЮ p()ди}lу>, B ivtе2(ах
сPсР. пoвеpнvтися дсl  сoшiа"r iстичнoi екoнoмiки - такlt i i
i lапpям дiя.rьнrrст i  t l r trв iн iстичн<l.бi .rьшoвицЬких L}lл, як|
бy,ro poзгv.1яЛися в Мoсквi ,  trдеP;каB[Ult  неспoдiванo пiд-
тpиMк}, I{е тe ulo вi .r  "r i rеpiв ГкЧП' а Blд саМoгo Koнсти.
т1'tr iйногo сyлy Poсiйськoi Фелерашi i .  3агpoз. lиве ПoiкваB-
, i rення Тиx самиx с l lJ  спOстеpiгаемl l  i  в нас. "г lyнають зак
.:Iики дo пoва". lення B. ' tади Пpези.rента. I .1еолoгiю наtшoi
деpжаBHoстl  пpи}I lrзЛI, lвo назиBаюТЬ нацlo}lаj l lсТичним ча.
дOM. зaЛякуютЬ нaси"lЬl l1|цЬкolо vкpаiнiзaui €Ю. а ти14 чaсo}l
самi pу.сифiкyють Пiвдень i  Схiд Укpаiни Kличvть дo
стpайкiв, Щoб пoBа". lити \ pяJ.. Hапoвни"rи Укpаiнy вiлвеpтo
антttyкpаiнсЬк<rlo, анти.].е}loкpатl , tЧttoЮ пpесoЮ. Poзки-

" lаютЬ J.IеTюЧки, s яких зHеBажa €тЬся наt l l  наpoд. I чим
бi,rьше зoB}l i tUt lя i  внyтp.шня lIo, .r iтика наtt loТ ].еpжаBи зt|а.
хoдитЬ l lаpoдн}. пiдтpимкv. гим бi ' lьшe ка3ятЬся t lpoiм-
пеpсЬк| l  пpoкoMytI lст l lЧ}| l  

-  
силl , l '  в} iкop]rстoвyюЧl '  J ,е:\4O-

кpат|Ю д"1я oсягl{еHHя сBo € l  мети.. l  
яжка екoнoMiЧна ситуаЦiя в УкpаТнi пiд.жив. lюс ] lp()псJ

вiдникiв tцас"rивoi майбyтнoстi ,  злoбутoi ненависТЮ j lo
3аMoжl{их i  маючих. t lи всi  вихсlванi нa цiй ненавистi .  i .
хoч як пpикpo SlзHаватися'  так саlvto BlpиJTи' шlo гoЛoB.
ниM . iЧиl lot l l  спраBе,1"1l lst . lст i ,  як спiвав Kapме,rюк, е зaби-
paTИ B багатиx i  в iддавати бiдним. Bласне' на таких, якi
tце не пoзбу.. lися тoi  наiвноi i  pевo; lюшiйнoТ вipи. xoЧyть
oпеpти свoю дiя; lьнiсть вiднoв,. lювачi KПPC-кt lУ, ба.rа.
}tvтяч|l .та BTягyючи HaPoд r '  бopoтьбy не,за пpаBдv' а t lpo.
тl , l  свo € I  держaBи l  пpoТl l  сBoГo наPoд}'

Пpoана"r iзvва8l l lи стаH кt l t lгoви.ц.авничor сt lpави в Ук-
pаiнi,  Дмитpо Пи"rиnнvк r lпvб.r iкував у газетi <Лiтеpатypнa
Укpаir.а> такi данi: iз 2277 дpyкoва}lr lх oдиH}lцЬ кних<ковoТ
пpo.r1'кшi i  видaних l992 p. в УкpaТнr й зaфiксoвaних Y
бiбurioгpафiЧ}lolvty списк!. u,Ц.pyга читаЧа>' l409 (або
6|'g %) вийш,rи poсiйськoю мoвoю. гoдi '  як yкpаТнськoю
тiЛЬКИ 868 (38'| %l.Зага.rьний тиpаiк видаl{Ь станoвитЬ
75,9 мr.rьйона пpимipникiв, з них poсiйсЬкoto MoBoю -_
54'4 иi ,rьйoна пpимipникiв (7l '7 %l. yкpаiнськolo _
2l ,5 иi ,rьйoна (28.3 Yol .  нa кo;кeн пpимipник пеPек' .Iаде-
нoi худt lжньoi книжки деpжавнoю iv lоB() lо vкpаТнськoго
t lаp()ду пpt lпада €  . lваJ. l l ,ятЬ два ( l)  пpимipнltки пoдiбних

Пaвлuuкo r? Фpoнт
25 люl.
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BидaнЬ Moвoю пoкiйHoi кotvtyнiстичнoТ iмпеpi i  ( i  uе без
y^pахyBання тoГo, Щo зaвoзитЬся з кoЛишl{Ьoi метpoпoлi i) .
Сьo.гoДнi в УкpаТнi Bжe тpи нвертi  тиpажy Д.итячoi хyдt l}к-
HЬoI "1 Iтеpатypи пpoдyкy €тЬся не деpжавl{oю мoвoю. 3.пo-
мiж 380 видaBництв та iнших стpyкTyp. якi  випyскали

ПpoтяГoM oстаннiх десятилiть y к i . rька pазiв пеpевI{шlyва.qа
l  ПеpеBищ\'с забезпеченiсть yкpаiншiв та iнtших неpoсiй.
ських нацitrнальнoстеЙ Укpаiни KHи; ' l{ка}tи Рiднoю МoвoЮ;
бiб.r ioтечний фон,r на\/кOвих, }4асOBих тa спецiа", l iзoва-
них бiблioтек ск, lада €тЬся ГoJoBни},t чиt|oм з pосiйськoмoв-
них BидаHЬ; в Укpаiну з Poсi i  HaдxoдятЬ сoтнi пеpедп"raт-
них пеpio.a.иЧних Bи.].аHь poсiйськt)Ю MoBoЮ

Poсiйськi  засoбtr масoвoi iнфopмашi i ,  пеpебt 'ваюЧи, l lа
вiдмiнv вi ,r  yкpаiнсЬких, в ulт\-чt lo стBopеHих Ьк<lнoмiчнo
Pигlдних yMoвах, монt lпoлiзyва"rи yкpаiнський внvтpiшнiй
iнфopvаuiйний pинoк. <<Biдп<rчиваючи в Kpимt.,  i  всьoгo
" 'Iиl l |е за 96 кyпонiв кyпив стiлькl l  poсiйських Ьидань, Щo
дJя нl i ,х пoтpiбна булa б oкpе}tа ва.з iза,- зазHаЧиB Гo.гIr lва
Cпi.rк l t  жypналiст iв Укpаiни €вген Bеpби"ro.- l  Щo ж я в
тих дешеBl lх ГазеTax вичитав? [{<r неза. ' lежна УкpaIна не
мае майбyт}lЬoгo, щO l lе дестабi.т iзатop, вopoг. Я пiдгoтoв.
. .IеHа .1Ю.1иHа i  знаю, щo тут дo чoгo. A якшlo чl- iтач _ Jю-
дина непi. lгoтoв., lена?! A непiдгoтoв"rена, як Пpави.To,
Mа.. lo|}4ylца .1Юди}Iа (хoнa я те;к звичайнo не мi"тьйoнеp),
кoтpа Moже ]oзBoJити ссlб i  . rише дешеBУ газетv?! Якi  в l lс-
нoBки вoна зpoбить i  .1<-l  яких дiй в,rасiься?! Ми пoвиннi
зpoбити все'  аби видання iнtших кpаiн не бv". l l t  дешевtшими
за наut i '  I  мехaнiзмl l  д. . lя l lЬoгo с. Aджe oскi .rькlt  Газета
(кpiм vсьoгo) тoй же Toваp, BBезенl{я ТТ теiк мас oбклaда-
1l{ся } lитoм' як i iншti  тoваpl|.  Tе ж стoсусться iпеpедаl l
pа,r io i  те.rебачення. Хoчеtu дrtвитися аlITиypядoву пpo.
Гpа! l\ .-  п.-Iати. Так,.1<r pснi ,  l lpактl|к\ ' €ТЬся в yсi .х нopмаль.
них кpаiнах. Pt lс iя ж нс'  пr lспi lUа €  сТBopЮватн на св<-l i i i

П-uлunagк.4. Hе пoдзвiн i не тpенoс / / Лiтepaтуpна Укpaiна.-
25 беpезня, 8 квiтня.

Теpитopi i  p iвнi  мoж"rиBoсТl д", lя наtшoi l lpеси! Мlt ;к . t .rr l
неj- -  <pе),к l , lM найбi.rьшoго спpиянняu'

3авдякtt <pежиMtrвi  найбi. , lьt l toгO спpиянt lя>, Bir lс!Т-
нt- lст i  tеpжавHoТ Прoгpами функцioнyBaння зaсoбiB Mас()-
вoi  iнформацij  в Укpаiнi  кoмеpшiйнi стpyктypи Tе.Цеба.
чення i  pааrомoвJеHня Bi .] .Bеpтo зt lеBа)каЮTЬ iHTеpесl l
J .ержави та кy.:|ЬтvpHoгo в|дpoд)кенHя наpoду' сBlи кy.]Ь-
тypний Tа Мopа"1Ьний рiвень пoставиЛи за власний заKoH.
Bнас.r iдoк цЬoГo. а так();tк ПрoПаГa}|ди Hа екpаt lах ни3Ькo.
пpoбнoi комеpuiйнt l i  амеpиканськoТ кiнoха.1Тyp1, l  з KуЛЬ-
ToN{ t lас l , t , : lЬсТBа, сеKс\ l ,  вбивства, кoмеpuiйнi канаЛи i\4асo-
вt l  pyсифiкvють Укpаiн\ ' .  I lаса.1;.к\.ЮTЬ аMopа.rьнiсть тa 3Hе.
BаГy дo наt l ioна- lьнrrх тpа,tиuiй, мt)pа"r i ,  к},ЛЬтypи. <<У Ми-
кoласвi ,  пpимipом, дiють тpl l  п<rтv;кнi pvсифiкатоpськi
каt lа. lи, Г()сП()даpяMtl  якиx € :  кoMпаtI iя .<Тoнiс> (poзпpo-

сТ()pеHa з Poсi i  в Укpаiну, l  .  кoМПаtl iя <<Те;tекoм. l>> та мiс.
ttеве кабе".tьне ге.rебачеHня. IM Hа,:I.аHi леpжавнi технiчнi
Mtl; ,|{. lиBOстi  завД.яки <<стаpаHHяN,t> МiнiстеpсTBa зB'язкy.
Тим часt lм, Miсt lевOМ}. деpжавHoMy ТеЛебaЧеннЮ B Oкpе-
MrlMy каHа.r i  це мiнiстеpсl  Br. l  в iдмoв"rяс. Схo;ке, lцo po-

. .сjйськi  комеprt iйнi  Те..|е(:тpyктypи Мlцt lo зpoс. lися 3 деpжаB-
lHl lMИ - нaсJ i . l ()к }ra €M().  Пpи шьoму кoMпанiя <Toнiс>> вlке
3ах0t l1 l- . lа пiв-Укpаiни - в iд Xаpк<-lва дO }1икo, 'Iа €ва й oде-
си, iбy.rе <<poстl{>.1а.r i ,  як, lеpжаBа в lеp;кавi .  якЩo vкpаiн.
ський наp(). l  Hе Матиi\4е 3ахистy в осoбi вJасt|oi  деp)каBи.
(t lмеpцiйне poсiйське те.]ебачеHня сТаt loвl{тЬ сMеpTе"г lЬну
HебезПекv д.1я Nto. loд(rТ :еp;кaви, пpOBoдячи aктиBнy рyси-
фiкатоpськy по.r iтикv. Якtцr l  p iст цьoгo спPyТa не 3упи-
i t1 lти, Bl l l  зaдvшитЬ всю УкpaТну> ..

Bе, lикою тpl{вOгoЮ, навiть s i . lчa €M пpottиза}|а сТатTя
Biта" l iя Koва"rя <<Пiд чlt iм же. кOнlO. ми вiкном?' .>, в якiй '
зoкpеlt{а, пiд 'кpес..IеH(r: <Xoч .1vсHи, кpичи пpo l{ацioна.. lЬHе
Biаpo;rження.6t l i i  себе в грyди' кJянись, a сJoBo вкpаТн.
сЬKе BйШpae... Пeрестa.по Bltxoдl{т!{ бaгатrr t 'краiнських
Газет i  iкvpнa.т iв- Письмен}t!{цЬка <Лiтеpaтypна Укpа.
iна>> - BtrHа св(lК} спpаBy зpoбила по вiДpo.a.;кL't|Hю, тепеp
i i  тиpaж спусти. 'I ls  Hl lжче, нiж за J.piN4}'ч0гrr застoю, a oб.
сяГ -- дoсl , tтЬ I пoЛoвиt lки. а це B) l{е BПеplUе за BсЮ lсToplЮ
[lеpеr}}rBa €Ться Тi B}rпусK. ,1,.rя наймасoвiшlоi <.Vl<rлoдi Ук-
pаiнtr>> тепеp стaJ}о д,()сIттЬ Bltxf}Jlt. l} i тpttнi на т1lждень.

' Bepбuлo 6. Яка пpеса пoгDiбt'а Укpаiнi / i  Moлolь Укpаiни - 1993.-
l9 жoвгня.

" БoЙцeнкo B., lвaнюцe*кo A., C.пinець B., Ki-nтaнi B., IIInoк P.' Bакgла €.,
ocadugtс ,4. Чи виp,вемoся 3 IIyт pусифiкauii? f 'l 

Мoj|oДь Укpaiни.-
i.993.-29 лIlп:ня.
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Кtlлись ьi . . lькамiльйoннi шl l rценнl <(] i" ' lьськi  в iст i> _ ЧoТиpи
paзи. Укpаiнiзyйтесь тpиui на гиждень! A жvpна". lи <Ук.
pаiна>' <Kиiв>, <lI.нiпp<l>, <<Biтчизна> - коlvt\.  тепеp пo.
тpiбнi oЦt CИМBoЛ}l? Bt lни на гpанi вvlиpаt lня i  спoдiвають-
ся т lЛЬки на ЧитачIB'  |цo с l lp0l\ , l ()жyтЬся lцoсЬ кинyти на
i|} l , t)к l lваtIня. Hема Папеpу, }|еI\{а Гpoшlей, поurта } lа l l lа ста.
Ла такa дopoга, HаЧе Bol la . lOсТавля €  yкpаiнськi  газети й
жypt|аЛи кoсмi. lними pак(таV}l '  r l3Ч €  8o[|?, як y вr i iн1.,  не
Миttа €  )Кo.1.H(r l  кBаpтиpl l .

3ате все с д" ' lя poсi j iсЬк().v lOBHl lx BltдаHЬ. oтут yже noв.
ний pозквiт.  I  ввозttть. ' lя в iн не 3 яhoгoсь эapу6iжжя' a BИ-
гoтoB"пя €тЬся Bдtr l\ ,а iне д.rя Ч()гOсЬ, як д.4я.. .  <зpoсiЙ.
щенl{я кpаЮ> пiд . lиvовr-rю завiс<lю .(Blдpoдження>. Tyт
тoбt на буl 'ь.якиh смaк: <Д.еловая Укpаиt{а>,, <Киевские
t|oвoсТи>, <Киевские BедU\,roстtr>. <Укpaинскttй обoзpева.
те.I lЬ>, <Б.,|ин>, <Угo.,toвн<tе ]е.тo>, <Hoвая гa3ета>, <Kаз.
начей>, <Cтадион>, <Hаtша pеспvбликa>' <Ktrнтpакт> i
несть iм Чl , tC; 'Iа. Cамt пo сrr6i  цiкавi  пpиваб"пивi Bи.Д.аH}lя
Читайте, .qЮбiтЬ, yкpаiнiзуйтесь'  бy.Ць ласка!

Щoб tце тoнlrtе вi .auyти наt l ioнальнe Biдрoдjкення, за
яке Bсi  гак pеB}io pат}' € tv lо,  ЗаГ.пяньMtr в к iно. Укpаiнськогo
нацlo1{алЬHoгo'  Bl l3Чанoгo кoЛисЬ Bсltt{а екpаl{аlv lи свlTv'
y}кс неl\4а € .  lмпopт! oсь к iно[rепеpтуаp }lа o,цин тижденЬ;
<Моя мама - пepРBерlеньl '  <Таiо _ мiй кoханецЬ>, <Aкт
пoмсти), <| ' .aгa пOivtсти) '  <Бабнl lк>, <Постpi ' ' l  у тpyнi>'
<oпiвнiчний жаx>, <Pаптoве кOха1l}Iя),  <Гoла гvt lшенЬ).
<Чopна кi lшка), <Д,нкa opхiлея> <Cекс.вiзит>...  Ще oдин
т|{жде}IЬ: <Эм ма нyэ"r ь>, < KалигyJ.ta >' (Терpи гrrpия любви >,
<Искyсство,1Юбви> <(-ексyaльнoе ЧyBствo>, <Pабьlня
сексa>, <Пtlr- 'вяutеi lие в мyi|(чинЬI) '  (дЬявол и блу.a.ниl lы>...

Поpяа дpамагичний театp пpl.tвабливo 3акЛика € :  (/vlа.
l t 'а.  пo.1Юби ]емOкpата>, <Убьем паПv>...

Пеpеп.raкав|ul . i  paзol| з 6aгaтипlи, вся сyBеpенна Ук-
pаiна шсrвеtt()pа i r tайже на чoтиpи гoд1+}|и oпиня €тЬся B п().
лoнi <()анти-Баpбapи> ни..  <Пpoстo,Llаpi i>'  пpoхoдить
лlкнеп 3 <<}|епеpспекТив}|ol> }lацloнa.Tь}lo| кyлЬтyp}r нa
п Pести ж нv свi-r)B,r,. H а йнату pа.,l ьн i шtе тtlбi < вi.rpод)кенtlя >.
У колi с iм i .  з дiткамlr <Тет-а.тет>. B yсiх i\ , to '(JиBl lх i  } lе.
мo}I(лиBих пoзах.. .

Шляхrrм зaкPиття газети o' .Цpyг Чl lтачa), tцt- l  даBa.ra
майхtе г l()вн-\I бiблioгpафiю всiх книжкoвих Bидаl{Ь } lеза.
.пеlкнoТ Украiнlt ,  yже стали засекpечеl{ими данi.  як IIpo-
хo;tитЬ B }|еза.le)к}'iй УкpaТнi пPoцес <oбpvсенltя>. Пеpед
rамиl\,t  i i  закpиттям бyлo зафiксoванo в с iчнi  264 назви кни.
жок.3 них у.кpаТнсЬкr lЮ voBoЮ бу.rrr лиu- lе l04. Як l tе мo;t{-

на зpoзyмiт l l  i  чим пoяснити? Яка, ска;кiмo'  була пoтpеба
BидаBaти MoBoЮ нyжoi деpжаBи oсЬ хoЧа б такi  K}lижки:
<Экoнoмическoе pазBиTие oбшtества>>. <Сnециa.пистьl  с
BЬlс| l]иN,r с lбpазoваниеМ B нoBЬlх Yс.пoBиях хoзяйствовaНИЯ>'
<Тpoпою Генeтики >, .. ГиДpoбиo"' loги чески й pе,ки M .[I.не.
сTpa и еГtr Boдoеlvroв>, (Цитoгенетика сахаpной свекЛЬl>),
<Искусс.гвt) уt lравляTь>, <Умственнooltаpенньlй pебенoк>,
<<Aксессyаpы ;*<енскoй oде;.кдЬI>, <<Bесельlе сПицы>,,.<Фvт.
бол Укpаины>, <Пoэ3ия XХ века: сЛoвo, ТексT, l/rиp>>, <<Эхo
l{еpнoбьl. , lя> в 3апopо)кЬе)>.. .  Чис це <эxo>?..

Мабуть, я нiЧ()гo не poзyмiю в ,r .еpжавнiй мoвнiй пoлi-
тишi. Пpo щtl  )t(  Mи тoдi кpичимo? B якiй леp;кавi живемo?
Пiд чиiм яpмoм? ,Ц.е наtше нацioнальне Biдpoдження?

<oй, не халi ,  Гpiшка, да i  на пiкнiк. . .> o.ц.еський гyбеp.
натop ще й Hе такoТ б зaсПiваB' аби пoбачив, як дeсЬ Hа
пpивoзi ,  на вoк3аЛi,  в бyД.ь-якoмy бiльш-меншl .rюДнoмy мiс.
цi  з небаченoю наIIoлегливiсTЮ пpolштoвхyЮтЬся дoMаш.
нЬoГo пpиi l , t iтивнoго пpигoTyBання <Aнжелики>, <<Эмма.
нyэ"rи>, <<Cкapлеты>, <Маpианньl>, <Cмеpте.пЬная I lы.IIЬ>>,
<Poк на ; lвoих>' <,Vlepтвый гoстЬ), <Маrшина . lЮбBи>), <Pа-
; l()сTЬ сeкса>...

Багатo lцo 3 цЬoГо pyсoфoбсЬKoгo iд,rа видастЬся :]
BсеBl lпpавдoвyЮчиIи деBiзotvl:  <Часть сpедств, пoЛyчен}lых
()т пpoдаiкll кt|иги, пеpечисляется llа счет oбЩества <Ми.'lo-
сеpдие>. oсь таке мl- lлoсеpдя лля yкpаiнсЬкoгo нapoД!' ,
i  вонo не експoрTy €тЬся з Чyжих дepx(aв y виг.тялi гyманi.
таpноi ,цoпott, toг l{,  а вигoToвля €тЬся вдoма, в piдt lиx yкpаiн.
сЬкl lх BидаB}lицтвах. Чи не .п.ля poзбyлoви нашoi Укpaiни?
I чим вiдpiзнясться Bo}ro вiд Oксaмитовoi бpeжневськс. l i
теopi i  <3лиття нацiй>?l l

f lо pсlзвинyтoгo, багатoгo сyспiльства tltoжyть пpийти
JиlUе poзвинyтi ,  мopальнi,  oсвiченi,  нацiol{а"пьl{o свiдомi
.1юди. Hадaнням 28 жoвтня l989 poкy yкpаiнськiй мoвi
стaтyс}i  .Цеpжавнoi (з [ .reтoю спpиян}|я всебiнному poзBит.
кoвi лyхoв}|их твopчих сил yкpаiнськoгo наpoдy, гаpан.
тyвання йoгo сyвepеннoТ нацioналЬнo.деplкавнoi майбyт.
нoстi> Bеpховна Pала Укpаiни зpoбила кpoк iстopиннoi
ваги. Бyлo ствopeнo пpaвoвy oснoвy для всебiчнoгo вiд.
poд;ке}|Hя укpаiнськoi мoви. Пpoтe, на пpевеликий жаль.
д( 'p)*(аBна пpoгpаN4a poзBиткy укpаiнськoi мoви }lе в l lкo.
нy €тЬся. 3акoн Укpаiни пpo мoBl{ пopyшy €ться, пpактика
iгнopyвання yкpаiнськoi мoви деp;|(авHиlvtи та гpoмaдсЬки.

I Koвaль B. <Пiд uиiм же, кoню' мl l  в iкнсlм?..> // I4oлolь Уipаiни.-
l993.-.  7 веpесня.
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Ntи стpyктypаNtи 1pива €  *,  в i .Цбyвасться <poзyкраiнeння
Укpаiни> (.ц'  Пилипнyк), ui" ,IеспpяM()Bанo пpol loвжy-
сться pyсифiкaцiя укpаiншiв <<пiд димtlвt. lю завiсoю вiлpoл-
жеH}|я> (B'  Koваль). [{ентpальне пpавлiння Bсеyкpаiн.
сЬкoгo тoBаpистBa <Пpосвiта> iменi Таpаса Шевчeнка
v своiй заявi <<Biл.poджеH}lЮ vкpаiнськt- l j  мoвtr --  деp; ' t{3в-
Hy уBаГy> кo}lстаTyBаЛO:

<l. Д,oci t7е Заnpoвadэюенo цкpаiнськц ,||oвц в poбoтц
та diлoвodсTвo op?аll iв dеpэtса-внoёo anpaвлit7t1Я' t7е oa-
Tpul|Iцс'тbся встаtloвленuЙ nopяdoк a нanuсаx на nечaТкox,
tuTа,||nах' tuТе,||nеляx, oфiцiйнuх бланках i вuвitках'

2. Kвалiфiкацiйнuх в|l,||oё do noсаd g dеpэtсавнuх i
еpo.vаdськuх opёаt1ах, усТанoвaх та opеанiзоцiях не do-
noaнeнo noлoэlсенt7яrц npo oбoв'язoк cлцэtбoвttх oсiб вo
лodiтu dеpэюавнoю 1|oвОю' dля атестцвсlнttЯ npацiвнuкiв
tLе вu7нaченo cTpoкlв onaнуваH|Iя нeю.

3. Poзpoбкa цкpаiнcoKoю ,||oвoю НОpмаТuвt|uх doкц

'ltе нтi в. с т анd а pтi в, т е х нi ч нuх a.;||oв, l7o p'||, n paв ц л, i нс т p ц к -
t1iti, ,uетoduчнuх вкаЗiвoк Toщo, нeoбхidнuх r)ля вuеoтoв-
лeнfuя те.vнiчнoi Й npoектнoi doкц:tlентaцii ' зdiЙснЮ(Tbся
вкpаЙ неd6алo Та noвiJ|bнo fIе opеанiзoванo вLlвIIеt|l7я
сnецiальнoi теp,ltiнoлoеii тсl нop,vtатuвiв npацiвнuкамu, якi
беpуть у|IасTb ц вuzoToвленнi теxнiчнoi Й npoектнoi doкц-
.uеl|Tаl| l l  .

4. Hс тaвеplueнo nеpевеdення на цкpаitt('btсa мoвц вi-
зца,zьнoi iнфop,uацii в нaсеJlеl7uх nцнкТах i на тpoнспopт.
||ux ,uа?iсТpалях (нuзвц .ttiст' сiл. вцлttt|ь, 'roщо).

5. He забезnеченo вir')твopeння цкpаiнcbкoеo Звa|taнн'I
тonoнi.,пiв Укpalнu npu ttеpеdaчi iх iнutuмt| ,|toваl||u

6. Kаpтu, аTлс|сu, ел'lбacu' doвidнuкu та iнuti кapTo-
еpафiuнi вudання' npuзнаuенi dля вuкopuстання в Ук-
pаiнi, еoTуюTься noвilьнrs Й nцблiкуються наdтo oб,veчсе-
,|u,|ttl Hаклаdaмu-

7. Пoвiltьнo вidpodясцстbся a'сpuiнська лoвu ц cфеpi
oбcлуtoвцвання, неpidкo npацiвнuкu tуiсi. t:фeou dемaн-
сТpaтuвtlО нсхтaюTb неlo.

8. Не сTвopеtto ц.aoв dля забезnечення tсОttcTllтуtуiЙнo-
e0 npaва цкpаiнськuх apoмаdян tlавцaTu diтеti pidнсlю ,|4U-
вoю. Me pe эrcц нсIвL|алb|1o.вaхoвнuх зaклаdtв не |Lpilве-

dенo у вidnoвidнiсть з нацioнaльнu'i|t cклаdoм i noтpебамu
нсtселенHя - зеidнo 3 вLlтl7ацetu,uu теpлiнамu, oб'eктuв.
нi лoэtслuвoстi вuкopuсТoвуюTbся dля цьoеo dалекo не noв-
HlсTю.

9. I]е сTвopенО цмtlв d,lя вuвненнЯ цкpаiнськoi лoвu
iнoзе,цнuмu еpo,+tаdяна.uu, якi t7(rвчo,ЮTbс't a вuщuх i cepеd-
нix сneцiалbHuх навчалb||uх заклаdах Укpа[нu. Bidno.
вidнuх noсiбнuкiв, poз,voвнuкiв, слаЙdiв, кoмn'юTеpHuх
npoёpа,|| 17е'1|сlс.

I0. Д,o цbОеo часц s наuliti dеplсaвi нeма наЙнеoб.
хidнiulo[ лiтеpатцpu з iстopii Укpа|нtt dля diтeЙ Tа юнotyTslr.

II ,[I,еpэюавнuti станdаpт Укpаl,нu вЗяв Kapс на dвo-
,voвнiсть, щО сanеpL,auть dt,pэtсaвНo..,IlJ сrатцсoвi укpаIн-
сbKОI ,цoau.

!uвнц noзuLyiю заЙ,wuс i Kабiнeт .it iнiстpiв: nidтpu,ltкtl
dвo.уtoвнoстi еазетoю <УpяdoвuЙ K!!p, €p>) вid I0.05.9,3 p.

I2. !еpэrcавнi теаTpll, театpu-стцdii, фiлаpмoнil- нe
d o т p u,tl у ю т ь с я ц к p аl. нсl.uo в t|o е o с Т uT a с lJ'

l3 Не вэtсuтo каpduнaльнuх захodiв с)ля заnpoваdlсен.
ня укpаiнськoi .utlвu у кiнoвupобнuцTвo Укpаl'нu, dля dцб-
iЮlaННЯ iнoзе,lцнuх фiль,uiв gкpаIнсoксlю 1|oвoю.

I4. Hе npoвеdенo атeстацiю eKскapсoвodiв та iнuluх
тееopiЙ нaуKoвuх npaцiвнuкiв з nozляdц вoлodiннll та
кopuсTaннЯ t|u,||u цкpаlнськoi t|oвu як poбoнo|.

I5. Не вudнo цiлeсnpя,tl,oванoi вidnoвidальнoстi noлi-
тuкu Укpаiнськoi dеpэrcавu ц еалцзi вudавнu.toi diяль.
нrlcтi, dе тu,u цaco'1 t1i.tкrlвuтo nанaс pociЙськo'uoвнa npo-
dцкцiя.

l6. Hаdтo noвiльнo Йdе вnpoваd:юс'ння gкpаiнськtii
,пОвu в apмii, doci не paзpoбленo вiйськс-lвg теp.uiнсlлoеito'
а вuклаdання у вiйсoкoвuх учuлuщах' нaвiтb нa neplцuх
Kуpсах, все ще веdетьcя не dеpэtсавнoЮ ,|toвoto.

17. У вцзах, навiть тuх, вченi pаdu якuх npuЙнялu pi.
ulеH,|я npo nеpехid на вuклаdсння gкpаiнcькoю .NОвoto,
ця вu.цoеа нe вuкot1gсTbся' наnuсанн'l уKpаlt|cb|сО.uoв'tuх
nidpуннuкiв i noсiбнuкiв He сTц,t|цлюсTbся docтатньoю
мlpoю.

oкpe,uo ЗвеpTae,цo увaеa на Tе, щo Kцльтцpа укpаIн-
сbKozo ,uoвлеtlня на телебацerвнi i pаdio dцнсе нttзька' dе-
якi duктopu npoсTo не вoлodiють мелoduкoю gкpаiнськol
лoвu i 

'|е 
ilaюТb doб'poi с}uкцitr. I-|е ствapюс зol?aлbfta-

cцсniлoнц .мaвну ат,мocфеpу, яка oбpаэrcас нацioнвльнg
еidнicть укpаi нcoкoеo наpodу.

Bu,uаеaсlto npoвeстu nid KotrтpОле,|| вidnoвidaльнoi
d е pэr а в нai кo.tli с ii, 3 а у ц a с T ю n. p еdст авн u к i в з'aцi кавле нuх

* .Ilив.' наприклaд:. lвaнченкo P. sКPaщe бути згвалтoванoю, .нirк ук.
раIнiзoванoю> //Гoлoс Укра'Тли..- 1993.- 3 квiтrirя; Сай.Бodнap C.
сГIoтiш мене рoзMo.sоlo, HехутoрянсЬкою мoвoю> l lУкpaiнa мoЛoда.-
tcff}.- 27 cepлня1 Ш'eвценкo E., !,crcgpа Ю. Biлкpитий лист Мiнi-
стpoвi тpанспopтy Укpаiни п. Opесту Kлимпyrшy '//Мoлo'ць Укpaiни-_
1993.- l9 жoвтня.
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,:pО,|iаdсblс'tх opёaнi3ацiЙ, а.ГесTацiю |lpацiвt|uKiв TеIебa
|!еtt|!я Й pаdio Та 'JёoлoсuTu всеaкpdiнськuЙ кoнкцpс duк
тopiв dля ltен.гpальнoеo тeлебачення ti pаdio.

Toваpuствo кПpoсвiта> lлuбolсo cTуpбoванe неза0o-
вiлb|tu,jц cTсl||ov сnpав a сфеpi вidptldэrcення gкpаiнcькoi
мoвu. Bidnoвidа,льнiсть 3а таKе сTaнoуuщe ляеaс nеpеdgсiм
t|а opеаrtu dеpэtсавнoi влаdu. Kабiнcт лiнiстoiв Hе вpахo-
вцс ttаuьuх nponoэuцiЙ tцodo встаl1oвлeння вidnoвidаль-
нoстi за nopцlltеl|ldя 3акoнц Укpаiнu npо пoвu. Чаcтuна
dеnцтатiв, тoKpе,fуtа Bеpхoвнoi Pаdu, не KОpucTaс,Tbся a|i-
pаiнськoю мoвolo g свoiх ngdлiuнttх вuc'Гцnoх. Poзцiнюслtl
це яK тHевсIёa do нaшoеo наpodц.

Bcецкpаiнcьке тoвсtpuсTвo <Пpoсвiтa> iценi Tаpаcа
Ш евченка наnoляёа € Hа вltкoна'7нi,luннoёo закoнodавства,
Укpаiнu npo .||ОвI| i заклuкaс еpo.uа,dськiсТb, насам|nepеd
членiв i npuхuльнuкiв ToваpuсTвa, doк.о,аdатu бiльtuе зg.
cuль, щoб укpaiнcька ']}|Ова Оnанaвала всi cфepu JtсItття> ,.

[I{oб poзв'язати пpo6"rемv збеpежeння i  poзвиткy yl i -
pаiнськoi мoви, неtrбxiднo yсiм гj lибl l rе зpoзvмiти хаpактеp
спoтвopе}lЬ'  Щo lх зaзна"па } lа|J. lа MoBа' кy..IЬтypа Bпpo
довж стoлiть p<rсiйЩення, чiтксl  бачити, Щo пpoцес дефop
мaцi i  yкpаiнськоi Мoви ТpиBае й цосi ,  пonpи пpoгoЛoшен.
}|я деpjкаB}loi  незaле:кнoстi .  <Пoзаяк нинi yкpаiнськa м<r-
ва пеpебyвaе в небезпечнiй б.rизькостi  дo гpани. lнoi  мeжi
pyйнаui i ,  Hе Moжна вiддавати ПеpеBагv екoнoмiчнiй та пrr
"т iтичнiй poзбyловi л.еpжавнсlст i .  }|ехтyюЧи кv" lЬтyр}|иi\4и
та MoвниMи пpoб,темами> , _- сtt1 lавед.I lиBo 3а3наt|t , tЛа
М. Жyйкoва.

Учасники плен}'мy pалlt  Cпiлкl l  писЬi\ lенникiв Укpаiни
який вiлбyвся l9-20 , l (oвгня l993 p.,  v зBеpнеl|} l i  лo пpе.
зиде}lта УкpаТни Л. м. Kpавнyкa, пi , lкpесли,rн: <Як зна €те,
пllсЬI\,tе}tHики заBжди вбo.пiвали 3а дo"пю Рiднoгo l|аpo,rу
6агатo зpоби.пи д"rя здoбуття } lеза' lе iкнoстi  Укpаiни, 3 тpl| .
вoгoю Bис.I loвлЮBаЛl, lся пpo сoЦiа"rьнy неза.киtценiсть най
бiднiulих Bеpств населенHя. Hе мo;кеyo зMoвчатlr  й сьсr.
гoД.нi ,  кoли oсoб,rиBo загoстpl{Лася ситvацiя i  p iзксl  знl l
зився )I(иттсвий piвень нapoдy.

Як вислttв.пЮва"rlися учасt{ики п.leнyN,Iy, га.1ЬMoM пРt,l.
гpeсивних pефopьl в Укpаiнi  с стаpi гoсnoдаpсЬко.по.r i .
тичнl стpyктypи' якl  B нoв}lх } 'МoBах не voжyтЬ Чи }|е \o-
чyтЬ шукатl,| вtlхoд}- iз кризи. Багатo чoгo пpoясtiиJoся

tt iс" ' Iя недавнiх тpагiнних пoдiй y Мoсквi .  Зoкpема, Bираз.
нlшoЮ ста. 'Iа небезf lека. якoi мo;кна спoдlватися Bl .] .  l l |в-

нiчно.схiднoгo сусi , tа.  Письменники BислoBЛюють сумнiв
tЦo,r.<l пеpебyвaння Укpaiни r '  складi сHД.

B таких yv|oвах tIеpеl .  Ще бi . ' lьuroю загpoзoЮ oпиHи"1а.
ся наша к}ЛЬT}pa i  л iтератуpа. HеpoзyмHа, l{епpoдуMaна
п().1lтика ypяJy ПpH3B € ; . l3 J.o катасТpoфiннoгo станy ук-
pаiнського к| lиГoвидaння, занепа:.у нашioнальнoi пpеси.
нaцioна.rьнoг<.l  к iно i  театpv. в i .1сyтнoстi  п iл.p1.нникiв :" ' lя
цlк i . . r .  У тoй же нас пpoшвiтаЮтЬ ви; lаBHицтBа, щo ПpoJ.y-
к} 'ЮтЬ .r iтеpату,p1, шoвiн iсти ч ногt- l  зм iсту, пopнoгpафiкr
ТOЩt)'  l lе BвoJ.итЬся ! lиТo на BBезrння книг 3 lнш1{.х деp;кав.

Гipкt l  гoвopиги i  l lpо дoлЮ баГаTЬo.\ письl , tенникiв '  якi
()t lиt lи. .Iи(.я 3а lvtея{eЮ бi lностi  й пpотягoм рoкiв не ivtаютЬ
з}Ioгl{ в l tйти дo Чt, lтаЧiB iз свoiми тBppамl. l .  3вiдкrr ж Тм взя.
ти rt i . rьйoнИ n,;|я ви. lаHHя свoТ.х pоманiв. пoвiстей. збiрок
l loезiй? Сьогl l iн i  BoHи не MoжvтЬ Bистyпt{ти й пеpeл свoiми
читaча}t l|  _- навiть велlrк i  зaвoди i  фабpики }|е oп.:rа.
чvЮтЬ Bистyt lи майстpiв с. . loва. ,[I .o чогсl  це ПpизBеl lе,  t fе.
важhO зloгаJ.аTися.- Ще бiльшoгo вигiснення укpаiн.
ськоi l toвl l ,  тpагiнноt.o пopyшеHня багатoвiкoвиx кyЛЬтyр.

'{их 
тpаJиlt iй нашoгo наpoдy, якi  живyть зa кopДoHoI\,t .

Cьoгоднi кt l l lче rIотpiбнi пpoгpаMи iз фiнансoвим зaбезпе-
ченt lяМ на Bидання кoнкpетl lих талаHoBитих твop|в сyЧас.
t|их писЬменникiв, а такOiк yкpаiнськoi к"rасики; вид,ан.
ня вкрай необ.хi .rнoi  .r iтеpатvpи .rля дiтей, }roвих l l iдpyч11ц-
кlB дЛя l l tк|Л.

I{е тим бi.rьш Baj'К;.IrtBo, щo дpукoвaH€ ClToBo вiлiгpас
надзвичaйнo ва; ' t(": lивy рoЛЬ }. в iлpoл.женнi й yтвepл:кеннi
в нaшoМY сyспt.rьствi  .r lеpя<авнoi yкpаiнськoi мoви, яка,
бy. lьмo вiДвеpтиvl l ,  i  нинi в багатьox, } lасаMпеpед гoспo.
дapсЬкo.Пo.r iтичних стpvKтyрах, 3aзна €  непpиxoванoi
,r .искpимiнацi i .  Haвiть i 'aЛекo Frе. loскotIалий i '  скажiмo так'
l{адTO ,<м' 'яK}1i|> 3акoн <<Пpо мoви в Укpаiнськiй PCP>. який
б1,в пpийнятi lй за часiв тoта.r iтаpнсlгo pежиl\,ty,  частo не
викo}ly €тЬся, oснoвнi йoгсl  стaттi  iгнopyються, як це l{е
, lиBнo' осoбами. кoтpi oбiйuають нepiдкo висoкi л.еp;кавнi
пoсадlr чи вiдповiдаЮтЬ зa MoB}lу ситyашiю y сфеpi oс-
вiти. 3 Tак()ю кpичyшtoЮ HеспpaвеД.Ливiстю нe мoж}tа далi
Mиpитl{ся. 3акон пpo Мoви в УкpаТнi теpмiновo t|але,китЬ
пеpег".Iянyтt| l lеpедoBсl;!t у п.1aн| П()си". lеHt|я B|д]loвlдаJlЬ.
нoстi посадoвl lx oсiб за йoгo t|еухи"1Ь}l( '  l|пpOBад,кення B
життя.

},. lасttики пЛенyмy вipять. lцO уpяд Укpаiни наpеluтi
38аiкt|тЬ t lа чt{сJеl|Hi звеpнення письMенHикiв. . l . iянiв кyль.

2
Kpимська свiтлиця'_. t993.- 28 сepпня.
ЖgЙкoва M. fк rooopuтимy.l'Ь нашi ,lащадки
(маЛopоссиt.lским Ilаpеч ием9 ?.// Cyнаснrсть. -
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Tl..IЬки за тaких уlt,toв ]\,toi '|(лиBе спpав)кн €  дyхoвt{е вiдpoд.
;кеltttя наpoдy, ..

3poзyмiло, щo стpи;кне[,t виpoблення нацioна"'tьнoгo
iuyнiтетy, yтвеpд)кен|{я л.yхoвнсl i  сднoстi нацiТ с i l i  мoва.
Oднак пеpeхiл Ha BИKJlat,aння v навча"lЬtlих закладах yк.
pаТнськoю rroвoю вiДбyвaсться над3виЧайнo пoвiльнo. Hа
oкpемi пpичини, якi  гальмyють якiснi  змiни y шкiльнoмy
наBчаJЬt|oмy пpoшесi.  зBеp}|yЛи yвагy гoлoвa Kиiвськoгo
кpайoвoгo oб. €днання <Пpoсвiта> iм. Т. Шeвчeнка B'я.
чес. laB [Шта.птoвний та гoлoва oсepeдку <Пpoсвiтa> Iнсти.
тyтy шtатеN|aтИкI1 HAH Укpаiни Poман Чеpнiгa y стaттi  <3а
титyлol l|  -  yкpаiнсьKa' a 3a змiстoм?} Boни пiдкpесли"Itи:

<...Miнicтеpcтвo ocвiтu Укpаtнu, а са,пe Йoeo вidoмчuй
Iнcтuтцт сuсTе,||'luх docлidэrcень oсвiтu, зaмiсть тoеo, щoб
забeзneчuтu вuхid ц свiт nеpla 3a вcе найнeoбхidнiшuх nid-
pguнuкiв, блаеocлoвляe вudання фaктuннo нenoTpiбt|uх.
Скаэrciмo, npеdмeта <Pgccкaя лuтеpатцpa> в укpaiнcьKuх
utкoлах altсe немас, а llllсoлll Kuсва odеpэrалu мaЙэrcе 30 тu-
сяц хpеcТoматiЙ <Pцcская лuTеpатapа> dля 5_6 клаciв
цкpaiнcькuх t,tlкiл, вudpцкoванuх g l993 poцi. А в I992 poцi
бцлo вudанo iнuluЙ npoбнuЙ nidpgннuк 3 цboёo эr npеdме.
та dля 6-еo клaсц наклаdoл 760 тucяч npuмipнuкiв! Це сa-
.aе сToca €Tbcя i <Pgсcкoй лuтеpатцpы>> dля 7.еo клаcg, nе-
pевudoнoеo чolпaсb ц l993 poцi. Чu noтpiбнo вKoTpе nеpе.
KoнaвaTu' щo lсou[тu, вuTpаченI нa npеo,jцeT, якoёo t7е lсtlцс'
малu б niтu нq вudання .rpестoлатit та nidpцaнuка <<Заpц.
бiэrcна лiтеpатgpа>>. Аdэrce са,14е чеpеЗ Тe, щo Iх немас,

Лiтepaтypна Укpаiна.-- l99з _- 28 , iкoвтня.
Гo"1oс Укpaiни._ l994.-_ 25 бepез

внopашнi вчuтелi pociйcькoi лiтеpaтgpu npodoвэtсgють
npoваduтu вci gpoKu cвiтoвoi лiтеpатgpu odнieю з iнoзe.u-
нuх .aoв - poсitЙcькoю, хoч влtlc||е pociilcькa лiтеpaтgpа в
rcцpct свiтoвoi .uаe заЙматu чвepTь npoepа.jцu.

Iншull яcrcpaвuЙ npuклad. Пidpgaнuкiв 3 poсiitcb'сoi .tlo-
вu в gtсpаiнcькaх ultсoлaх cьoеodнi наdлuшoк. Aле iх
npodoвclсують nepeвudaватu. Cкaшiлo, 

'|а 
24,5 тucянi уuнiв

iJ_4 клаciв Kueва odepжaнo noнad 42 тuсячi nidpguнuкiв
кPgccкuЙ я3ыкl, вudpgкoванuх g l99l i 1993 p-oках..A на
tсo*нoеo ceпu'слаc'|u'са-Kuянuнa npunаdae no dвa niapgu-
нuкu <PgccкuЙ язьtк>, вudанuх тopiк. Ilapла, щo pociЙcьKа
iloвa в gкpаiнcькuх шtсoлах e лulltе вudipкoвo oбoв'яlкoвuJu
npedлeтoл, a в deякuх вlaeалi нe вuвцaeTbcя (do peнi, caлe
цi шкoлu чo*|gcb noтpanuлu в нeлuлicть начaльcTва). 3нo-
вg ilс TaKu, хi6a не doцiльнo 6gл9 б зaмicть эuЙвuх кt1u7!сo'с
вudaтu gкpаiнoлoвнuЙ nidpцuнuк з iнфopЛtlTuкu та oбчuc.
лювальнoi технiкu, яlсoеo loвсi.t нeхае в lt|'сoлах. А6o <Бio-
лoеiю> dля 7_8 клaciв (нею зa6езnечeна лuute noлoвuнц
gaнiв). Aбo gкpаtнoмoвнuti nidpgaнuк з noчaткoboi. вiЙ-
cькoвoi nideoтoвкu, .чKoеo взаеалi нe.пa6. Heвэсe вчuтелi 3
цboеo npedлeтo - вчopaшнi oфiцepu iлnеpськoi ap.мit _
без nociбнuкiв зdaтнi nideoтgaaтu юнакiв do cлgcrcбu в
grcpаiнc ькoлg вiйc ькg? !

Отэrе, depжавнi кolaтu вuKopuсToвg'oTьcя, л,яKo Kа-
жaчu, не 3a npuтнaчен'tян. Якщo TaKа npaкTuKсI Tpuва-
тu'.e, To хoц бu якi .мiльйoнu-.uiльяpdu gpяО вuiliляв, iх
завgcdu нe вucTсIчtlTuлe'

Caidoлo ц'|u'саючu якicнoеo анaлiэg 6аеатьoх шкiльнuх
nidpgннuкiв (це яають зpoбuтu фахtвцi 3 Kol|KpеTl|uх
ducцunлiн), нeЛox|cлuвo oбiiiтu lсpuцaщe нeвieлаcтвo (нu
вuтoнченuii caбoтаcr) автopiв <Бgrcваpя> H' Скpunнeнкo
i M. Bаulgленка. ,[1,ля nеpевailс'1ot 6iльшocтi diтеЙ oБgк-
ваp>,_ це nеpша lсt|uolска в crcuттi, я'сц вoнu npoчuTалu
cалoстitiнo' Toэr 3'7ацeння Йoеo dля фopлцвaння cвiтo-
eляdу duтuнu oцeвudне. А ocь aвTopu <Бgквapя>, cTвope-
нoeo ще нa noчаTKц еopбauoвcькoi еnoхu (в 1993 poцi бgлo
йoеo 8-ме вudання) t|е с.npo'Noелucя нaвiть внecTu do gкpа-
tнcькoi a6еткu лiтеpg <f>. Haduбgс.uo t|tl неi лutце на сdu.
нiй cтopiнцi g тpьoх (!1 слoвaх Отэюе, diтeЙ npodo6'J!сaюTb
t7авчаTu фаrcтuннo 3а npавОnucolп чaсiв сPCP, а нe npuЙ.
HяTull в I990 PoЦi. Д,o peнi. g l993 poцi вutitцoв iнututi <Бук.
ваp> (автopu IvI. Чopна. !. Гpабap), в яrco'нg лiтеpg <<t'>
с|7oвнa peaбiлi'roванo. Kнuеa npeKpuc||o iлюcтpoванo, u
cлoв'tuKoвuЙ зanuc незpiвняннo tлupuluti. Hавчaючuсь зa
цuм nidpgutluKorс, duтuнu вidнуе нацioнl7льнuЙ Оgх, якoeo
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I'аtс бpaKцс |сoieoсnнo-npoлеTаpсbкoЛa < Бglсsаpю) сKpun-
чeнкo i Bашцлeнка. IIa шcaлb, nepuloKлаcнuKu-lсuя'.|u
<Бцкваpя> Чopнoi i Гpабаpa нe odepнсалu. Пpuнuна?
Biн наditituoв do шкiл лuшe в лuстonadi, кoлu вuвчeн.
ня 'кБgкваpя> вже зarciннgrтьcя.

Очевudнo заniзнuвcя вiн i do peшTu tлкiл Укpaiнu'
Taкoi icтopii, nев'|е, слid чекатu i наcтуnнoеo poкg. Бo
хTo эrс вuтt|ачaTu,/|4e якiсть npo,бнoi кнuеu NI. Чopнoi i
fl. Гpабаpа, я'сщo йoеo з oб'rtсTuвttuх au cцб,ercTuвнuх npu-
цu|| |{е ввелu do' нuнitдньoeo навцальtloеo npoцеcg?! Зeа-
dаЙ.uo, щo в .|ьu||gлo,ua нaвчаль'ьo't|g poцi аналaеiчна doля
сniткала i бgкваp <Ivlaтepuнrca> Tа ще тpu nidpgннuкu,
вudання якuх npoфiнaнсgвала diаcnopа> |.

B. Шталтoвний та P. Чеpнiга такoж 3азнaЧиЛи, ЩO
(частo.гyстo диpeктopи шкiл не хoчyтЬ абo не мoжyть (за-
кoHo.ц.аBствo не пepeлбачa €  саt|кцiй) пpимyсити свoТx колег
вести ypoки деp)I(aв}loю мoвoю. Фактичнo' y кoх<нiй шкoлi
€ вЧит€"r.li, якi свiдoмo спiлкyються з д.iтьми пiд час ypoкiв
пo.poсiйськи, алe дOкyмeнталЬtIo цЬoгo нe фiксyють> z

oб'ективна pеaльнiсть тaка, щo сили стаpoго кoмyнiс.
Tич}toгo pе)киму, iмпеpськi r lрoпaгандивнi пoтyги збеpегли
y свoТх pyкaх i  навiть пpиtl|нo)кили в Укpаiнi гyстy меpе.
жy засoбiв масoвoi iнфopмаui i  i  дoсить.тaки yспiшнo
пpoвадяTЬ психoлoгiчнy вiйнy пpoти yкpaТнства,_ t lpoти
нашoi незалех<нoстi, пpoти деpх(aB}r тa тт oбopoнuiв'
пpOти стабiлiзацi i  eкoнoмiки, пpoтl. l  нaшoi мoви i  кyлЬтy.
Pи _ дyхoвних пеpвнiв iснyвання yкpаiнськoТ наui i .  Пpo-
дoв)кytoтЬ BтoBкмaчyBати людяМ пеpеBаги .ц'вoмoвнoстi' Тi
пpиpoлнiсть. PoзлyмyloЧи над цiсю нав'я3 €Hoю a+Iтиyк.
pаiнськими силаl,t} l  пpoблемoю, письtt{еttник Bасиль 3ахap-
Че}lкo iз Чepкас напl lсав статтю "Двi деpжавнi мoви -
цe нeбезIIечнo!> У шiй aктyальнiй' oб'сктивнiй пyблiкаui i
B. 3ахаpuеl{кo зaзнаЧив, щo y пеpеавибopнi днi настo бy.
Лo чyти 3 вyст кандидатiв y нapoлнi депyтати Bеpхoвнoi
Pали Укpаiни вiд кoмyнiстиннoТ, сoцiалiстичнoТ паpтiй та
iншиx пpopoсiйськи, пpoiмпеpськи настpo € t lих пpетен-
дентiв на 3вaння слyги yкpaiнськoгo l{аpoду oбiцянки
Д.oбитися тoгo, щoб oкpiм леpжавнoi yкpaiнськoi lvtoви B
Укpаiнi нaД,aтI4 стaтyс oфiшiйнoi Ще й poсiйськiй. B. 3а.
хаpчeнкo пpoанa"r iзyвав Чиttt|ики, нa якi вoни пoсиЛа-
лl{ся:

<(I. B Укpаiнi начебтo 70 /g насeлен|lя - poсii iсt,ко-
iloвнe. Aлe cr лaкaвляTb нedpуeu. Tiлькu в селах np()xlсll-
вaс бiльtде TpеTutlu люdeЙ, а це вэre noнаd 30 %.Як вi<]о-
l|o, в сeлах I|еtuKаюTь мaЙэrе стoвidcoткoвo цкpаiнtцi, за
вuttяT'сo!|| Kpuлg та dеякuх niвОеннuх oблаcтeй, de с етнiчнi
вKpаnленt|я еpeкiв, бoлеap, еаеаgзiв. Д,алi, g 916 селu-
щах мicькoеo Tuna, Tа,K|tх як наш Чopнoбай, ц мiстах тunц
Шnoла, Tальнe нacелeння хoч i лticьке вваxrсaсTbся, а.nе
Iс Jau тнaeмo, щo вoнo t|а doбpuх 95 % gкpаiнoмoвне. I в
oблaснuх ценTpaх Tung Чepкаc, Пoлтавu Toщo 3начl7а
часTuHа люdеЙ еoвopяТb gкpаiнськoto l|oвoю. A в мicтах
?aхiОнoi Укpаiнu To t|аceлeння лtайэюе вcgцiль gкpаtнo-
,t|oвне. I навiть a Talсuх зpуcuфiкoвaнuх ,ц,icтах niвdня, як
Xapкiв, loнецьк, Лцеанськ, !,нinponeтpoвсbK баеатo мeш-
канцiв сniлкцються укpаiнcьrcoю ,]||Овoю. Отocrc, poсiЙ.
сbKО,|4oвl|oёo нaселеt7t7я вid сuлu набepеться, J||oJtсе на
I4-I5 мiлoЙoнiв. А це нe cTaнoвtlTb навiть 30 %!

2. Kаэrgть, щo gкpаiнсbtuх poсiян, яKuх в Укpаiнi
блuзькo 12 ltiльtioнiв, наче6тo oбpaэюас Tе, щo iх вidнo-
сять do наt1ioнальнIlх Jilеtttultt|. Tака lпаctr - 12 мiльtio-
нiв - i panтoм Hац'|еншruна! У цьoлц нeла нiчoеo oбpаэ-
лuвОеo' Сnpавa Tgт cgTo ц тepмiнoлoeii, щo вidбuвaс
pеальнuЙ cтaн peнeй. Haцменulu'7аrшu назuвають npеd-
ставнuкiв iнtlluх нapoОiв вidнocнo кopiннo| нацii, iн'ям
якoi Й, натaaнo depэrcавg. У dанoлу pазi вidнocнo укpаiнt1iв.
A в.жe вbbмe,l|o Pociю. Tа,u npеОcтавt|uкu .I'oеo'..|lс 

укpаiн-
сbKoеo нapodg (якuх налiнgетьcя за odнuмu nidpахункa-
мu 5 млн., зa iнutuлu - 9 млн.) tцodo poсiян - кopiн-
нoi нацii в Pocii _ бцdgть нацioнальнoю n|еHtlluнoю. Xoц
Iх i 9 'aлн. - Ttllсoэ|с велuKа цuфpa, щo dopiвнюс 0вoм се.
pedнiм eвponейськuл dеpэlсавaм' Отoэtс, нiцoеo в цbo.цa сTа-
тусi <нацмeн,It|шl|а)) нема oбpазлuвoеО.

3. Buхodячu 3 nonеpеdнiх dвoх чuttнuKiв' кajсllTb, щo
poсiянu, нацeбтo, в Уrcpаiнi noчgваюTbся dpуеocopTltuJIttl
люdьмu, а ToJ|4!,l тpебa ввесTu dpgец depэraвну juОвa - po-
citiськg. Алe ж це фaнтазii npoiмnеpcb|(u |шс.ГpОrHuх лю-
deЙ. Як л|Фrce noчgватu себe poсiяншн dpцеoсopтнtl!}| еpo.
маdянuнoм в Укpаiнi, кoлu dля ньoеo Укpаiнська dеpэюава
aTpuJ||gс poсiticькoлoвнi utкoлu, в яKuх doci навчасться dвi
TpеTuttu всiх gннiв кpаiнu (це знаuuть, щО 'ti.u Й нu тцlетьсl,ut1
poцi незалеэtснoстi pцсuфiкцслo мiль(toнu цкpaiнськu,'t
utкoляpiв). Як мoctсна noчaваTu ceбе dpуеoсopr.ltОю лlо--
duнoю poсiянuнoвi, кoлu в Укpaiнi npацююTb dеcяткu pсl-
сiйськuх теaтpiв, вuхoduть pociЙcькoю 1|oвoю nPpева|llсl lа
бiльuliсть еaтеT, npodaсться ltlа,йэrcе 8ЦKtЮЧ||o p<lt:iЙt'ькtl i

Ш-тanтoвнuii B., Чepнiеa Р. 3а титyлoм - yкpаiнська,
l / Гoлoc Ущаiни.- 1994.-- 25 бефня.
Там я<е.
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poсiЙcbкoЛoвнa KHuесx, dемoнстpgtoTьcя тiлькu pociйcькo-
ltloвнi фiльмu, npацюtoTb dвi poсiticькi тeлеnpoepаJI|u'

Tе, щo в Укpaiнi odна 1еpэrcавнсt J||oвсt - gкpаiнськa,
а'rcяiяlс не с gкpаiнiзацiсю poсiян. Idетьcя npo depgcuфiка-
цiю grcpaiнcbKoеo еTнoca i npo наdaння gкpаiнcькit7 мoвi
налecrснuх g.tloв dля polвuTкg в свotЙ Оеpctсавi. Hiхтo эю не
тавaъlcaс pociяна.tt сniлкgватuся cвorю pidнoю мoвoю i мictc
coбoю, i з gкpаiнця.|ilu Ta iнu,tullu нацioнaльнoсTяJ|ru. Hiхтo
нe забopoняe tм навчaтu diтеti свoсto piOнoto лoвoto. Ста-
auTьcя odнa лuшe уiloва do слgэtсбoouх ociб _ тнаTu
dеpcrcавнg l|oвg в t|е'lcaх, noтpiбнuх dля cлgэtс6u' Оце Й
gcе.

I noтiлt. Як мoэюна noчaваTu cебе pociянuнoвi в Укpaiнi
.t|opсIлbt{o dpgеocopтнoю люduнoю, |сoлu nopaч pol|сuttg-
лаcя |Iа utocтiЙ чаcтuнi зе.tlнoi cgшi вeлurcа Оepэrcава -
PociЙcькa ФеОepацiя (в якiЙ, do pеai, eduна dеpcrcaвна ltto-
ва pociЙcьксtr, хoч TаIn npoctс'uваe сTo нацioнальнocтей), gэtсе
вi0 caлoеo вidнgття, щo nopgч, ц Pocii, xtсuве, poтвuвo.-
rTbcя Tвoя piОна lloва, |сaльTapа, хiба эtс це нe noвuннo niО-
нocuTu dgх gtкpаiнcblсoеo pociянuна, l7аnoвнювaтu Йoеo on-
тttluiт.l|oя, щo tioеo лtoвi, кgльтgpi нiщo нe lаepo'tсgс, тodi
як gкpаiнeць dцtлею .tlлiс щopaзg, tсoлu aеpеoвuЙ pа3 |1а
Йoeo зеltlлi poбuтьcя сilеpTелbt|uЙ зaмах на Йozo pidнg
мoвg. I cкаэrciть, хiба не 

''o'$e 
сnoвнuTucя блaeopodcтвoм

сеpце pociянuна, rcoлu вiн 3 noцgTTя вdяцнocтi, щo Jtсuве
нa укpаiнcькiЙ зe,цлi, вiОdae, nopяd з любoв,ю do cвoei pid-
нot pociЙcькoi мoвu, i ulaнц укpaiнсьrciЙ лoвi. Hе любoв,
a вcboеo-нaвcboeo noваzg, aбo хoча б теpnuмicть. 3а це
вiн, pociянuн, crсuTun'се в noзuтuвнitТ аgpi вОячнoeo gкpаtнця.

Tenеp noелянbrпo, щo 3tс ltozлo б cтатucя, кoлu б зa-
npoваiluлu в Укpаiнi dpgеa depэrавнц лloвg? А вcе nosеp-

'|gлocя 
б do не TaKuх цcrce Й cTаpuх чаciв, якi бgлu в Pаdян-

сb|юtltg Coюзi. Pociticька I|oвсI x|сuTTсвo б не тe щo вid.
тicнuлa gкpаiнcькц l|oвg на nеpuфеpiю (dе вoнa iI нa тpе.
Tbo'|g poцi lleзалeжнocтi ще nеpебцваe), а зoвciлl бu
эiенала ii зi cёiтg, як цe сTалocь g'tсе в KpuJiia.fiuвiтьcя,
TаI| aжe бiльtле poKg, як увеdeнo тpu dеpэrавнi ltloвu -
цrcpaiнськg, poсiЙcoкц i кpuмcькo-TаTаpсb'сg. Aле эrc i Оoci
на nioocтpoвi нeла эroО*сli gкpаtнськoi tllкoлu, лedве ctсuвo-
тir еduнa gкpaiнcьrcа еа3ета, эtсуpналiстiв якot, яrc i gкpаiн-
cbкoeo TелебаченHя, Tepopuтaють. I]a вaлuцях Ceвoстonoля
i Ciпфeponoля gкpаiнцевi небезneчнo таeoвopuTu no-
укpatнcькu. oце вам dвi dеpэrcaвнi l'loвu! oцe некaлo б i на
вcю УrcpaIнg, весb gкpaiнcькuЙ нapod, кoлu б зanpoваОuлu
Овi dеpэrcaвнi.лoвu в Укpаiнi.

Баеатo 3 ваc cKаэ|се: Ta яtсе це ilaс 3наче||ня, якa буdе
мсlва Оеpэtcaвнoю? Бцла б ercoнoлtiка 

'{а 
нoeах, булo б tt1o

icтu. Hi, ||е Tаtс вoнa вcе npoсTo, яK |tсI.t4 зdаeться. |1 g, скtt-
crciть, хi6a 6 npoмoвuав фpанцgзькuЙ наpod, кoлu б cьoeor|-
нi заrpoctсgвалu tioеo pidнi,Й фpанцgзькiti ,tloвi? Чu тoЙ uсе
нiмeцькuti нapod, rcaлu 6 таеpoтtl нaвucла наd Йoeo нiмець-
|сoю 

'|oвoю? 
Tа цi нapodu сьoeodнi э|с Kuнaлu б cвoТ веpcТa-

тu й cталu б opgcrcнo npoTu тarpoтu.
У нac в Укpаiнi, наЙтoлеpaнтнiulшй Закoн npo ..}тoвu.

Tocrc тpеба Ko?|сlьol|сg цiнцвaтu це, dяrcgвaтu doлi, щo 3a-
нecла cаI|е нa цю блaeodаTнa, мupoл'o6нg зeялю cеpеd та-
rcoeo Лupoлю1нoеo, щеdpoеo' Tepnляцoeo наpodц.

Tpe6a цiнgватu це, а нe cTаpаTuся nepeTвopuTu Укpаiну
tIа ще odнg Pociticьrcg dеpctcавa (ще й феdepатuвнg!) нa
cхodi €вponu. 3 цuл эtсе нiкoлu не зеodяться етнiннi цк-
pаtнцi.

3наЙтe, хTo еoвopuTb npo dвi dеpжaвнi мoвu в Укpaiнi'
тoЙ не хoaе do6pа наutiti УкpаiнcькiЙ dеpжaвi. ToЙ зdатен
нaKлutсаTu на наtlli 3 вамru еoлoвu тiлькu сduнe -- велuкe
нещаcTя>

Hayковui дBoх iнстнтyтiв Hadioнальнoi AкадемiТ
Hayк _ Iнститyтy наpoдoзнаBствa та Iнститyтy укpaiнo.
з}laBстBа' кеpyloЧись паTpIoтt{чниIt!и спoнукaнняI\, lи Грo-
rvtадяt l  Укpаiнськoi деpжави, a такo}к спиpaЮЧисЬ на свoТ
фаховi 3нaння i  poзyмiння внyтpirшнiх меxанiзIv l iв сyспi ,rь.
}Iих пpoцесiв (зoкpема, пpoшесiв етt loкyЛЬтypних та лiнг.
вoсoцiальних), нaдiслaлн28 чеpвня l994 p. Bеpхoвнiй Ралi
УкpаТни, Пpези.п.eнтовi Укpаiни Леoнiдoвi Kpaвнyку i
lV l iн iстpoвi кyлЬтypи Укpаiни Iванoвi . l l .зюбi 3аяBy-прoтест
пiД назвolQ <Koжна нацiя мас сBoto мoBу>:

<3аcuлля pociЙськoеo .нaoлеtlt|я ц nаpламeнтi Ук.
paiнu (на piвнi oфiцitiнuх вucтgnio) ё зaмЪхoм _ cвiОo-
мunr чI! нeусвidoмлeнu'| - нa ocoблшвuЙ фgнкцioналь-
нuti статцс gкpaiнськoi пoвu яK Лoau 'dеpltсавнoi, lсoTpа
noвut|ttа g noвнiй мipi oбслцеoвaваTu gсi coцiальнo та dеp-
ilсaвНo знанцщi diiянrcu нautoеo cцcni..lьнo-нацioнальнoеo
бgття'

Itiлкoм oчeвudне твaxffеtьt|я (навiть g nopiвняннi iз nе.
piodoм do nеpевuбopiв) сфеpu фgнкцioнцвання цкpаi'н-
cькoi tt'toвu як oфiцiЙнo depcrcавнoi мoвu oб,скTuвt|o с npo-
doвэlсенням npoцеcg pgcuфiкaцii Укpаtнu, pО3еop|1еноeo
ще duнaстiсю Poланoвuх, a вi0так !'toсKoвсbKu.ьt бoльшtе-

' ]o;;;;^*o 8. .JIв i  дepх<авtt i  мoвlr - .  Itе небt lзrtс, lнo| l l  j l iLсpагr 'р lrа
Укpаiна.. ._ l994. --  l7 беpсз.
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вu3мon| Tl.1, itoеo J||алop0сitiсьlduJl4I| lсoлабopoiTа.Шu. Bеp.
хОвt|а Pаdtl ,.ьoеodнi oб'сктuвtьo сTа €  ПЛaтЦ/lbHЦltу Kатаtto,|4
pgсuфiкацii. Аdэrcе poсiЙськi вuсTanu dеnутатiв (ц тoмц
цuслi i тuх, якi неnoеанo Зl7аюTb цкpaiнськц мoвц), poЗ-
тupаэlсoвaНi padio тa телебаченtIяIr, фактuuнo лuopалb'7o
i nсuхoлoеiцнo ,lеeiтuмiзgюTb неnoваZу do цкpаtнcькoi
.|tolu яtс мoвtt oфiцiЙнoеo вxtсuTKa. ЦеЙ заdавненuй хpoнiн-
нuй уэtсе npoцес pцcttфiкaцit не dаr: 'j||oxслuвoсTi gкpоiн-
ськiti мoвi та цкpаiнсьlсo]|4g .fu|oвленню вpеLuTi-pеulт aTвеp-
duтш свiti влacнuЙ iнфopмацiti l lo.KaлbTцpнuЙ noтенt1iал'
П oт е нцiал, кoт p uЙ цiлe c np я.lloвaнo нuщuвc я, poтJ't uвсIвc я,
npuTлaллювtlвcя npoтяеol| Tpboх вiкiв антugкpаtнськuлu
gKа3аr4u, цupKцляpal|u' кoлoнiальнull,t poзбoел. Пoтeн.
цiал, якuЙ l|а 9tсаль, не энахoduть cьoеodнi сoбi nidтpuмкu
навiть g сaлoi Оepэюaвu, бo эrc dеpэrcавнi мцэtci npodoвэtсц.
юTb tlеxTцватu цеii aтpuбgт deplсавнocтi i цеЙ cуттrвuй (вid.
tlo c tьo с а.ttocт itiнuti ) фaктo p d е pэraвoт вop e ння.

Bcе нoвi i нoвi сnpoбu i dалi твailсgваTu сnекTp сgcniль.
нo.нaцioналbttuх фgнкцitЙ цкpаiнcькoеo lloвлеtrня чеpeт
npuнuxtcення з||ацgщocтi i npeстuэrснoeo сTаTуcg укpаiн-
сьKoеo cлoва a nаpJlаJueнтi Укpаiнu не лutllе наdас цiлкoлt
o ч e в шd нo e o ант uу кp аi нc ь Ko e o з аб op в ле н н я с а J.' uJa з а c id a н-
ням Bеpхoвнoi PaОu (бo зневаеа do цкpaiнсьlсoеo cлoва с
,ГiЛbKtl iнduкатopo.м lнeвaеu do нouloi lсaлbTapu i do нa-
podg заеалoм), oлe Й cтаr diйoвu,u чut|ttuKo'| nodaльшot
pgсuфiкацii cалoI люОнocтi Укpаiнu. АОэrcе укpаtнcькi
ltас-l+lеdiа (насамnepеd pаdio та телебачeння) нepез вi-
doмi нoll coцiальнo.nсuхoлoeiчнi мeханiз'tlu !||аcoвoёo'|а.
вiюванt|я та наслidцвaння <lакаpбoвцють> g лаcoвц бg-
0eнну cвiОollicть несnpuяTлuвi dля цкpaiнськoi лoвu (а
oTlrсe, i Оля цrcpoiнcькoi культуpu 3аeалО'||) стеpеoтunu Лoв-
лeннсвot noвеdiнкu. Taкi стеpеoTunu _ g сsoю чepeg _
npodoвэrcgють nidтpuiтlgвaTu хuбне (i безцмoвнo ducкpu-
лtiнgtoне) aявлеtl'tя кoлoнiальнuх цaciв щoda <npednoчTu-
TельHocT'I)) (бiльtuoi фgнкцioнальнo.cтuльoвoi poтвul7е-
нocтi i бiльшoi adекватнocтi) cале <велu,сoeo pуссKoеО
ятыKa>. )I{odeн napлaJaенT, якuй noвaэrcас ceбe (нaвiть
найdpiбнiшoi с'вponeЙcькo| кpаIнu) такoeo <poldooeння>)
сoбi не doзвoлaв бu,

Цe ocтaннe 1gэrcе iстoтнo есlлbl}|ae duна.мiкц npoцeciв
нaцioтвopення в Укpaiнi, npoцеciв gтвepdэtсення цкpаiн-
cькoi нaцii ц влacнiti cвoiti cgб,ercTuвнocTi як oкpeпoеo цi-
лicнoеo цuннuKа lаeaлbнoлюdськoi iстopii. Свoepidна лoв-
на iнтеpфеpенцiя a nаpлaментi (тa в iнtlluх эtсuTTeвo вailс-
лuвuх Оля нaцii cфеpах) cnoвiльнюс _ cnoвiльнюс в тtl-

388
389

еaльнoнaцiol7алbrloJу|g масш.rабi - po3вuтoк укpаiнсt'кtlt
нацioнaльнoi самoсвidoмoстi. А бtlз tt,iсi ocтанньoi (pi -
вень якoi ще dуже нuзькuti) абсoлютнo нelloэrcлuвe do.
cяе'7еHня нaцiсю, яtс сucTеJaoю, щo самtlвidтвopюсться i
са,aoopеaнbgсTься, неoбхidнoеo nopoец eтнonoлiтuчнrii
iнтееpoванocтi. foIаeлo не npoсTО сuтуацiю бi,ti,невiзмц.
Mаелto polKoлuнa a cаn|oJag яdpi цкpаiнcькoi Kalxt,Tgpu.
Poзкoлuнg, noeлuблення кoтpoi npodoвжgeтьcя.

У цьoмg вunadкg iз мoвнoю (eтнoлiневicтuннoю) cuTaа-
цieю йdеться Hе npoстo npО злiнювання зoвнituнiх еTuКe.
тoк (<какая pсIтttuца,_ iloвля,в,- |Iа KoKo.tl язьtке?!>, аd.

'rсе 
oc,|oвt|e _ це з,tlicт...), а власне npo cgтнicнuЙ змiст

нацioна,tьнo.dеуэrcавнuх npoцeciв, g cuстемi яlсuх !||oвлеtt-
нсвi npoцеcu не npoсTo oфopл.tяють, а фopмgють (фop-
мaюTь cucTеn4g смucлiв; фopмgtoть nевнa сuсTемa opiснта-
цii; фopлgють сnецuфiннg меpеэrg nеoнuх канaлiв кoilg.
нiкaцii, щo cклadаюTbcя tIа ?tсuтTсвo ваэtслuвa, crcазaтu б,
lсpoвoнocнa сuсTeмa етнocoцiальнoеo opеанiзllg). Аdясe
нaцioнальна KaлbTapa (g тoмg чucлi i noлiтuчнa 

'сaльTgpанацit) peалiзцстьcя tlаco'junepеd a мepеэrci'Ioвлеftt1свuх
кoмцнiкацiti'

Бiлiнeвiз.tt gкpаiнcькoеo napлаJ||ентg diticнo вidnoвidас
cuтgацii g cgcniльcтвi. Пpoте nаpлаJxеt|T noвut|е|| 'ttodелю-
вaтu ,ttайбцтне нацii, бgтu взipцем лаЙбgтньoеo' a не в'яЗ-
t7gTu, t|е epglнaTu ц laвaлах, g pgiнах кoлoнiальнoеo l|u.
нaлoeo У кpаiнu. Cа,ме мoвлеttнсвo-tсoJaцнiкатuвнi npoцесu,
tфoцеcu iнфopмацiЙнi (o, eтнoc с влаcнe cвoсpidнut'l 3еgсT.
кoм внgтpitllнiх кoлgнiкаTuв|tuх зв,язкiв),- цe тoЙ цеЛeнT,
щo noвu||еtd cкpinuтu нaul наpod, doбgdgватu Йoеo do piв-
ня noвнolсpoвнoi i noвнdцiннoi (a не нanoлoвuнa злаpеiна-
лiзoвaнoi, наnoлoвuнa зacuмiльoвaнoi) нацii, cnpuятu tio-
еo щoнаЙtлвudшoмц cамoцсвidoJ||ленt|ю як сgб,eктa влаc-
нoi cвoсi icтopuннoi doлi. Toмg ,tцoва i tloвлeння с a цbo'ua
кoнтекстi не npocTo звuчаtiнoю <технiкoю cniлкgвання>, a
noTgxtснuЛ, аKa.цaляTopo.м ncuхoJ||еt|Tалb,|oеo i кgльтgp-
Hoеo docвidg, iнтееpaтopo.ll нацii, цuннulсo.Il| нацioтвo-
pе'7l|я. Уся puтopuKa npo poзбцdoвg depэrcавнocтi звo.
duтьcя нанiвeць, якщo салi <бgdiвнuui> l|е t|авчuлuся (au
нe баэrcають нaвчuTucя!) opцdgватu odнuлt iз знаpяdь бц-
diвнuцтва'

Оcь чo,t|a cвoсpidне <poзpidlсувaння> gкpаIнськozo
мoвлеttня в oфiцitiнo-depэraвнiti cфеpi лoвленl|яI|| pociЙ-
сbKu'4 i нadaлi npodoвэrcgс pol.t|uваTu 

'|аutg 
cамoToTo'!с.

нiсть (як i 50, як i l00 poкiв тoмц); npodoвэtсgс 3аеpo3-
лuвo no?лuблюватu Kpuтa наuloi нацioнальнoi iОентtlч.



|rОсTi. Bсе l+е ауэ|се uсl<лаdfltoс нuHi 3оiЙснеt1l7я oаttoеa iЗ
||ОliвсIxttlluвiulц'r dля мaЙ6утньоеo нацii (dля нopмальнoеo i

кiв нaцioнальнo.культgpнoi pцЙнацit, l|ОpалbНo.nсuхО-
лoeiцt|Оеo Tа ,|||oв'7oе0 сnусToluaвaння i тirt эrcaхлuвoi ман-
куpтuзацii , lюdнoстi, щo nоpoduла {oсoблuвo в мicькoмц
сЪ.pеОoвuщi} мiльЙoнu маpеiналiв - nеprвеpTнiв. ЛюdеЙ,
noзбавленuх не тiлькu iстopuкa-rcцлbTapъoеo свo?a Kopil7-
!7я, але Й naзбавлеt7цх noчaTТя нaцioнальнoi i люdськo'i
еidностi,

с.Гsу, всцnеprч lxаluutуt н.aцioнальнuм iнтepеcаI|t, всgnеpеч
нa.шuja мopалb|7uJуt i нацioно,льrtull| ваpTocтям. Це безцмaв-
|7o тctсе нtlнi cтar нoвuJш еpoзiЙнuлe фarcтopoм щodo цкpаiн.
ськоi depэrcавнocТi 3аеалoJ|1'

Цiлкoм oчевudнo TсIKojlс, Ц,l,o SaCЦЛЛя pocitiськoi J||Овu в
nаpлaментi nepeбцвoс a npялuоЛa KopеляTtlвt|oмц зв'язкg iз
кoнсepвацirю чеpвoнot Укpаiнш, iз заеальнuм нacTцnoлt-
opzанiaнo naв'я3анuх ltiltc coбoю - кoмцнiстuatruх, ttеОKОмa-

",iстuчnuх 
та цнiтapucтcькo-iлnеpсьtсuх сuл, щo i сьoеodнi

Klачаpoванi на Схid>; щo i сьoеodнi лadнi nidтpuматu |dpеIу|-
лiвcькuх pевaнIuuсТiв g iх flамaeаннях <<веp'7цTb южftopgс-
сKОе nлеI|я> ц склаd <е1uнaeo u нedeлuмoеo еoсцdapcтва>.

HuцttKuх сTpуKTap; noсuленЦя ptlсitiськoi iнфop.l,tсtцit\ноi
iнтеpвertцii.

О6,сктuвнo тi nаpлалентаpii, кoтpi iеrlopaЮTb a nupлa.
мeнтi цкpаiнcькц мoвg (як-oт npoфеcop Xаpкiвськoеo унi-
веpсuTеT!! Kаpnoв, кoтpuй nidкpесленo - dемaнcтpaTuв-
Нo вэtсuва€ pосitiськg 

'|oву, 
хoч i do6pе вoлodiс gкpаiн'

cькaю) сTаюTb лoбiстcькuм чltltнuKoil, 0ля npoiмnеpcbl{uх
сuл - oб'eктuвнo сTa'aTь cniльнuка'tq.u gcix oTuх |сО3u-
pевuх, pgцblсuх' эtсltpuнoвсьKuх Tа iнuluх а|сTuв|tuх pечttu-
кiв npucкopенОao <сKo/|ачцва,нuя> нoвot TюpJt|u наpodiв
цu тo nid вuвiсKoю сCСP' цa тo nid dещo мodеpнiзoванoю
6uвiсlсo'{f eвpазitiськoi сniльlloтu наpodiв.

Пpocu'tlo Bас звepнцTш nuлbнц gваёa нсI це таraлbHе
сусniльно-noлiтuцне Tа сgсniльно-кgлbTapнe Tлo, KoTpе
наdас ttoвo.*lg ouевudнoмg lасuJlлlо poсiйськoeo слoвG в
цкpaiнськoмg nаpламeнтi oсoблuвo лuхoвicнoеo cеt|cg.

Buмaеасмo вid Bас нееаtiнo:
Пеpulе. KoduфiкgцaTu в таIсОrlodавнoмg nopяdкg aбo-

в'язкoвiсть въlсulаr7+я gкpаiнcькoi мoвu gciма без вaняT-
кg укpаiнсblсuttu nаpлаI''енTapiямu' Оскiлькu nаpлаIпeнT с
сTpaкTapoю npoфесittнoю, а doбpt 3Нfr't|ня gкpаiнcьrcoi
J|IОвLi r i npoфесiЙнuм знаpяddям (iнстpу'ttенToJi| naвсяrcdeн.
нoi npaцi)' i odнuм iз кpuтеpitв фахoвacтi, ocтiлькu i не-
Зrlанtlя укpаtнськai лoвu тpеба poзцiнюватu, як бpак не-
oбхiОнoео npoфесioна,лiзму a Toеo, хтo баэюаr бgтu npu-
чеT|tu.t' do закoнoтвopettня у наuliЙ dеpэюавi.

Дpaее. Абu не noвToploваTu сTаpuх rfioclсoвсbк,o-iмnеp-
сbKuх ltетodiв <в!сoлачuвaнuя dу6aнoЙ> TtI aсopсTKОeo
а\мiнiстpувсl!|ня g такiй наdзвuчаtiнo тoнкiti diлянцi як
мoвнo.нацiot|'алb|tе буdiвнuцтвo (а це .|.Loвtrе бgdiвнuцтвa
nОluНнa nОчu|IаTuся насaлtnеpeO вid кпнцеляpit П pезudен-
та, вid мiнiстеpськaх cTpgKTуp та вid nаpла]||енTa) заnpo-
ваduтн на dеpэrcавнuЙ кoulт тpьoхмiсяннi кцpсu iнтенсuв-
нoeo вuвчeння укpаiнськat лoвu dля всiх npацiвнuкiв мi.
нicтеpcтв, npезudентcьKuх cTpуlстgp i nаpлаlt|енTa. Пicля
вidnoвidнoi атестацii (no завеputенню кцpciв) незdатнicть
чu нe6аэtcанHя вlrcuaа,Tu в oфiцiйнiti cфеpi (кgлgаpна i no-
бутoва diлянкu 14oвленl1я за,кoнodавсTвo't pеz.аа,]ltеtffaва-
Tuся t|е noвuннi) J||аюТb poзцiнtoватuся яlс вuяв npoфеciЙ-
нoi невidnoвidнocтi, а dеnцтат noзбавлятucя (niсля dpц-
ёo?o nonepedження) npава 17а вuсTуn.

"Гpeтe. Buмаеасl,to нeеаЙнot poзpoбкu кoмnлекснot (з
aчасTю сoцioлaеiв' сoцio:tiневiстiв, етнoлoriв, ncuхoлiне-
вiстiв' сlсвiтян тoщo) npОrpаilu t|ауKaвo oбеpgнтoванoеo
зdi[tснення лtoвнсli noлiтurcu Tа t|loвtюeo бgdiвнuцтва в
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Укputнi, nidвiвtдu nid це вidnoвidнg .ьlатеpiaльнg базg (фi.

'lансaваHt|я 
з dеpcrcавнoеo бюdжетg: ulupoкa jrеpeэЕа J||oв-

нttх кцpсiв; txеptuОцеpеoва 1еpцcuфiкацiя вuщoi ulKoлu'
сфеpu цnpавлiння та вitiська).

Tам, dе не буdе noлiтuкu мoвнoеО бgdiвнuцтва,_ Tаt|
TpuваTuI|4е daлi pуt1нgвання наuloi ,/||osu, Kgльтуpu i на-
rl i i> ' .

oсoбливoi гoстpoти набy"пo MoB}tе питaння пiсля iнayгу.
pашiйнoi t lpoмoBи Пpезидеt lТа Укpаiни Леoнiда Kyнми
l9 липня l994 p.' якиЙ зaявив: <Блнхrчим чaсoil я мaю нa.
мip зaпpoпoнyвaти змiни дo Чll l lнoгo зaкoнoдaBстBa 3 lrtе.
Toю нaд.aння poсiйськiй мoвi oфiцifiнoгo стaтyсy пpи збе'-
pелсеннi зa yкpaТнськoю мoвoю iТ деpжaвнoгo стaтyсy>,.
I-[е твеpлiкення Леoнiла Kyнми викл|, lкалo сepйoзнy тpи.
Boгy сеpед нацiot lаЛЬнo свiдoмoi yкpaТнськoi гpoма.п.ськo-
стi .  Coтнi,  тисячi зaяB, теЛегpам, листiв надiйtшлo на iм'я
Пpези,Цента, дo Bеpхoвнoi Pади Укpаiни, pелакшiй Гaзeт,
те.пебачення i  pалioмoвЛеHня, y яких BисЛoв"1енo занeпo.
к()сння' Hе3адoвoЛе}l l{я '  застеpeженtlя '  пpoтест Щoдo на-
мipy нaдати pосiйськiй мoвi на yкpаiнськiй землi oфiuiй-
HOГo сTатvсv.

Свoс iтавлеHHя дo пoзицi i  Пpезил.ента y MoвHoМy Пи-
тaннi Спiлка письменникiв Укpaiни вислoвила в oбгpyнтo-
ваttoму <<Пpoтестi>> 

'  якиi l  oпублiкoванo y <Лiтеpaтypнiй
Укpаiнi> 2| лнпt lя l994 p. '  та y <3веpненнi> дo гoлoви Bеp-
хoвнoi Pади o. o. &lopoза i наpoД.них .п.eпyтатiв Уц.pаiни.
У письменницЬкoмy звеpненнi,  3oкpеMa, написанo:

<<УкpаiнcькuЙ наpod уnpodoвэtс вiкiв бopoвся 3a noвеp-
tlеtttя свoeo lаKottнОeo npaвa бцтu eoсnodаpел нa pidнiti
землi, зa сaмoстitiну deplсавg, dе вcе бgлo 6 свoс - влadа,
сuмвoлiка, dеpэtсовнa мoвa, oсвiта, еoсnodаpювання. У вecь
свiт знас, якi зaeаpбнuкu вidбupaлu g нас цe npaвo, яK эtcop-
cToкo вoltu ulh|аTgвалu нaшa ?еilлю' 

'|uщuлu 
кaльTapнI

цiннoстi, лiтеpатgpg, як nеpелuцboвgвалu наulg iстopiю,
npuнцжaвалu всe наЙdopoжaе Koэtс||o.шa цкpаiнцевi. I в тiй
невnuннiЙ баeатoвiкoвiй бopoтьбi фopмцoалася i нaша
piОнa цкpаiнcька /'|oвa, вol7сI сTс]opена нapodнuм еенiелt i
в усi .tасu, Koлu tlаI|| забopoнялoся 'l||с|Tu свoю depзrcaвнicть'
бgла свoсpidнuм cвidчення,u нaшoi салoстiЙнocтi, cgвеpен-
нoстi, cвoсpidнoстi.

Topхсeствсlм сnpавеdлuвoстi, cвятolll aсьoеo наutoеo ttа-
podц булo нadання цкpаiнcькiй мoвi cтатцcц dеpэrcавнoi ц
'  Koх<на нaцiя мас свoю мoву// 3а
, Kga.'tа Л. IнаyгуpаuiЁtна пpoмoва

Pади Укpаiни l9 липrtя t994 p //

вi. l tьt ly УкpаТнy.- l994.- 29 липня.
iIа yрoЧистolr'y засiданнi BеpхoвнoT
Гoлoс Укpаiни.- l994.- 2| лилня

<3акoнi npo Juoвu>, npuЙня"roмц чoтupu po|ш тo'мa Bеpхсlв'
нoю Pаdoю Укpаiнu. Мoэtcе, t|е TаK, як хoтiлocя б, але цnpo-
doвэtс цьoеo насу gкpаi||cьKа мoва cnpавdi вiльнo poтвu-
вaлaся, щo noлiтнo iз збiльulеннялt кiлькoстi цкpаiнськuх
шкiл' duтсadкiв, баеатьoх ttавчaлbнuх npoеpа]|4 цкpаiн-
сb|сoю laoвoю, ocoблuвo g cnецiалiзoва'|uх cеpеdнiх i вuщuх,
а Tа|сoxlс вiйcькoвuх нaвчаль|luх заклаdах, у вuхodi нo-
вuх nidpцннuкiв, cлoв|IuKiв'.. !,еpэrcавнoю l|oвoю oвoлodi-
лu тucячi фахiвцiв piзнuх еалцзeй, dunлoматu, iнoземнi
стцdентu i вid тoeo тiлькu dgхoвнo збаеаugвалucя. Bidбg-
вавcя нopлальнuti npoцеc вidpodэrення i poзвuткg цкpаiн-
cькoi мoвu. Мoэrcна зdoеadgватuся, Kolwa тава'rcaс такuti
npoцеc, хтo nidл,t,oвля€ nepшuх кеpiвнuкiв dеpэrcавu do злliн
g <3акoнi npo l||oвu> щodo наdання pociticькiЙ лoвi в Ук.
patнi cтатgcц oфiцitiнol. Цe антugкpaiнcькi cuлu, якi хo-
нцть i daлi pцcuфiкgватu наut наpod, ocoблuвo nidpocтаюне
noкoлiння, це тi кopngcu злеdaчiлuх аnаpаTнuкiв, якi npoсTo
не хoчgTb oвoлodiватu l|oвoю наpodц, сеpеd якoеo эtсuвgTь
i нiбuтo dбають npo йoеo doбpoбgт, npацююцu в gpяdoвuх
та iнtцuх вItlсoшавчltх стpgKТgpoх. Taкuл еpoлаdянал Ук-
pаiнu тpеба наeаdаTu, щo gкpаiнсblса l}|oва, dавнo зdoбцла
npaвo бцтu dеpэrавнoю, oтlс'е й oфiцitiнoю.

Hас тpuвoэtсaTь все частiuti вucлoвьювання цpяdoвцiв
та кеpiвнuкiв dеpэtсавu npo вt|есеtlня змiн do o3акoнg npo

'|oвu>.Сnodiвасмocя, щo нuнiulнi кеpiвнuкu Укpaiнu не do-
nцсTяTь do noявu ducкpuлiнацiЙнuх gказiв, nocтaloв Tа
неnpaвoмipнuх nОnpaвoк do <Закoну npo ,Iу|oвu>.

Koмg кpaще' анiэtс Bал, вельмutltанoвнi наpodнi oб-
pанцi' poзцмiтu, щo dеpэrавнoю '/'|oвoю, oT?tсе Й oфiцiЙнoю
в Укpаiнi lttoясе бутu тiлькu odнa - цкpаiнcька.

Пaм'ятoЙмo cлoвa Гeнpiха Лoубе: <<Hаnа,daтu ttа Juo-
вц наpodg - це oтtlачас на,nаdатu на Йoeo сеpце>. Bid gciх
nucbм|еtttulсiв Укpаiнu Зal<лutсасl|o вас сTвopuтu вci ailoвu
dля сnpaвdi вiльнoеo polвuTlсц цкpaiнськoi lпoвu ц наtлiЙ
незалеэюнiЙ depэrcавi. Пpo це мpiялu i за цe бopoлuся
Bелuкuй Koбэаp i BелuкuЙ Kаменяp - сu./|,'вoлu сdнoстi
Укpаiнськoi dеpэrcавu, нaшoi KaлbTapu i мoвtr>> |.

Piшyний f lpoтест Лeoнiдoвi Kyнмi BислoBиЛl,| Пpед.
стaвники нацioнальнo.демoкpаTичHих сил {нiпpoпетpoB-
Щини' як| Blдвеpтo 3?ЯBИ;.IИi

<Нас настopoxlсuлo i oбgpuлo Bаше бажaння наdатu
poсiticькiЙ мoвi cтатцс oфiцiЙнoi в Укpаiнi, тoбтo, no сутi,

. Лiтеpaтyрна УкpаТна - i9э1'-- l8 сеpп.
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depэraвнoi, i цe npu gлoвi, щo цкpаiнcbKа I|oва diламu po-
сit7cькuх цаpiв i 

'сol|gнo-uloвiнiстiв 
gnocлiОжена i звеdена

мaЙлсе нанiвець на свott7 зeллi. Ilевэte Bа,ll невidaм'l, щО
Укpаiна нe 6аeатoна,цioнальна dеpэrcaва, яrc ска,залa Bш'. в
c-вotЙ npoлoвi, а depэrcaва grcpаtнcькoeo нapodg, якuti cкла-
dаe 75 npoц' всьoеo населeння Укpаiнu i nopgн 3 якu.u npo-
ъlсuваюTb poсiянu, евpеi, epе'сu, noлякu, бiлopgсu, нехu,

IIlo, pociticbKg мaвg хToсb npu?t|iн1tс в Уrcpаiнi? Hi! Boна
фа'ктuuнo naнaс на всiti тepuтopii Укpatнu- fIевэrcе Bu' не
noмiтuл,u, щo npucяеаtouu doтptl,ttuва?'uся закaнiв У кpаi нu,
Bш' aepeэ dваОцять хвuлuн зазiхаeте в?tсе 17а nеpееляО 3а.
KОнg npo .t'oвu в Укpаiнi?

B Poсit npoxtсu.вaс' I5 мiльtioнi.в gкpotнцiв (бiльulе, нiэtс
рoi,i:tн в Укoo.i,нi), i нiхтo TаI| 11е збupаетьcя не тiлькu на-
dсtвuтu oфiцiйнoeo cTаTaгg укpаiнськiti .lцoвi, а,ле бodаtt
вidкpuтu odнg gкpаtt|cьKa ulKОJIa. Bu, як вudнo, нe збu-
pаrTecя эpoбuтu щo-не6gОь dля noкpащеt{ttя dgхoвнoеa
cTaнg gкpаiнцiв у Pocii, а в Укpatнi cвoi.м.u lttяваItu,
nidpuвасте docяенення Tа 

'|аcTanнi 
кpoкu no вidpodlюеннto

,J ц хoвнocii 1jкpаi нс ькoеo наpodц'
Mu заяoляello piulgauЙ npoтecт npoTu намipц наdатu

pociticькiЙ лoвi oфiцiЙнoеo cтaтgcц', I

Aвтори pядy стaтей, звеpнень, заяв, в iл.критих листiв
poз'яснЮBаЛи пoняTтя <<деpх(аBHa I\4oBa)> i  <офiuiйна MoBа}).
Пoлемiзyloни 

.з 
в iдoмим пoлiто.тoгом Boлoлимиpoм }1а.

ЛинкoBичем, якt,ti l.<сде,,lаЛ пoпЬlткy oбoснoватЬ неoбхoД.и-
МoсТЬ ПpидаHия pyсскoMy языкy статyса oфициальнoгo,
котоpьIй Hи.кaк неЛЬ3я oTo}l{дестBЛяТЬ с я3ьl l(oМ гoсyДap-
стBеHHЬlM>>,, канlIидаT фiлoлогiнниx наук, спiвpoбiтник
Iнстнтyтy укpаТнськоi мови HAH Укpаiни Лаpиса . fu lасеlt .
Ko у гpунтoвнiй статтi  <oфi iйнa : дер)Kaв!rа> дoка3oBo

\ Tpiннgк Я., PoзцмнuЙ П., Puбaлкa I.,3аpемба B

' poвuiвl l  Лiтt.pатуpна Укpаiнa ._ l994.- 4 сepп.
2 Kиeвские веl loмoсти. - 1993. _ 27 н<oвт.

стBеpджy € ,  щo пoHятTя <<деpжавHа МoBа> i  <oфiцiйна I\,toBа>)

факти. lно r тс lТoжtlиMи ..  .<ПoМиЛкoBиM €  т ./IyМaЧенHя де.
якиNtи сyчасHиMи укpаiнськими пoлiтиками мiжнаpoд}lих
актiв '  B якиx B)t(иBa €TЬся l loHятТя <офiuiйна МoBа>). У ttих
актах Boнo с синoнIМoМ пoняттЮ <деp; ' l{аBнa МoBа>'-_
пiдкpеслив ПpезидеHт тoвapистBа вЧеHl, lх <<flеpх<авнiсть>>
Iгоp Юхнoвський.- Bведення y нarr i iй леpжавi дBoх пo.
нятЬ - <<.II.еp)t(аBrrа iv loBа> i  <oфiuiйна мoBа> - B. i{oсt lTи-
ме неяснiсть, нечiткiсть y змiст мовнoi пoлiтики. Це свiд.
чи"ro б Пpo HеBoЛoдiння vста.;IегIих полiтичних пiдхoДiв
дo мoвнoi peaльнoстi ,  неврt iння фоpмyвати мoвнy полi.
тикy ,t lеp)каBи> -.

oфiuiйнo пoясl{иB ПotIяTтя <деp)каBHа Мoва> i  <офiцiйна
МOBa> диpекTop Iнститyтy yкpаiнськоi мoви Hацioнальнoi
Aкадемi i  Hаук Укpаiни oлександp Тapаненко:

<Пpu noлiетнiчнoстi населеH|dя кpаiнu i, вidnoвidнo,
нtlявнoстi в нiЙ dвo- абo баеатo.цoвнoстi завэюdц вutluKаr
npoблема сniвiснуванt|я J|Ioт piзнuх еT||ociв не тiлькu i,
в.|Il]сtlе, t7е T{It{ наnoбутoвОJiLa' як насамnеped на oфiцiйнo-
dеpэtсавнoму piвнi' У мoвнoмц закoнodавствi depэюав свiту
вidaмi Tpu ОсHoвl7i nidхodu do poзв,язання цiеi npoблeмu,

У nepuloмg вunаdкц як depжавнuЙ заciб сniлкування
вuсTljnас' мoва odнiсi, звuцаЙнo - наiiчuсленнiulot нaцio-
нальнocтi, щo вidiepалa npoвidну DОль в iстopuннoмa фop-
мgваннi dеpэrcавu. Tакц фцнкцiю вuкoнgвaла icnанcька
,I|,'oвсI в lсnанii, анелiЙська - в США Toщo. I-|я poль мo-
вu l||oпсe бутu закpinлена ftoнстuтццi € 'ю, яK, нanpuклad,
в lсnaнii, абo не закpinлeнa, як. наnpuклаd, у сlIIА. У
эoкoнodавствi piзнuх кpаiн нa3ва цiсi мoвu мocюе бgтu
piзнoю - oфiцitiна, dеpэrtlвнa абo нацioнальна' з цoеo
'j||oэtсl7а зpoбuтu вuснoвoK, щo noняTTя <dеpэюавна '||oвсl> i
< o ф i ц i й н а j+to в а >'j|lo ?tс у T b б ц т u т oт o эtс l7u J|| ll'

IIpaеuЙ ulлях вttбopa Заrалbнodеpctcавнoeo заcoбц cniл-
Kувaння - вI1Значен|1я я|с oфiцiйнoi, абo dеpuсавнoi вciх
oсt|oвнuх лoв кpаiнu. Цe мас мicцe nеpеваxtсl|o в тuх кpai-
Hах, dе абo ваxtсKo вuтнaчuTu яKaсb odнg кopiннg нацio-
нальнiсть (наnpuклаd, у ,Пюкcембцpзi, Ое dвi oфiцiЙнi
]|toвu - фpaнццзька i нiлеt7ька) ' aбo на TеpuTapii кoм-
nаKTtloеo npoJtсu€,ан|Iя dooх i бiльulе piзнoмoвнuх етнociв.
Hаnpuклad' g ШвеЙцаpii с тpu oфiцiЙнi J||oвu - нiмeцька,
фpанцgзька та iталiЙcька, odнак ця Tpu,||oвнicть зdiЙcню.

'  !|4t lсенкo Л. Сlфiцiйнa.деpx{aвнa // Лiтеpaтуpна Укpaiна - l994'-
28 лlап.

2 ЮхнoвськuЙ 1, 3веpнення до Пpезидентa Укpaiни j lеонiда Kуями l  /
Гтrлoс Укpаjни _ - l994 - 16 сеpп.
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eTbcя TiлbKu в цeнTpaлbнuх opeанах влadu (у po6oтi Феdе-
paльI|uх збopiв тoщo). Фаrcтuчнo эrc ц кpаiнi ttlас мicце no-
стitiна odнo.tсoвнicTь: вor.а poзdiлeнa чiткuм кopdoнoл'' на
Tpц чaстutu, g кoэюнiЙ 3 яlсuх вuKopucToвцсTbся як oфiцiй-
на тiлькu odнa з Tpьoх мoв. Пodiбtrа Jaoвнa сuтцацiя iснge
i в Бельeii. Tцт такoэtс на piвнi цеt|Tpaльнuх gcTа||oв вuЗttа.
чеt|o Tpu 14oвu: фppнццзькg, нidepланdcькg та нiмецькц.
Kpaiна poзdiленa чiткultl лiнeвiстuчнuл кopdoнor1 на тpu
часTutlu: фламaнdсьKg (3 нidеpланdськoю t|oвoю), вал-
лoнcьlсg (з фpанцgзькoю) та, dвoлoвнuti oкpцz стoлuцi
Бpюсceля. Д'вi oфiцitiнi мoвu iснgють ц Фiнлянdii (фiнська
i швedська), в Kанаdi (анелitiська i фpанцgзька). Tакa
cuтцацiя clслалaся в цuх кpаiнах внаcлidoк lсo;r|nаKTнoеo
теpuтopiальнoеo nodiлу piзнoманiтнuх етнiннuх еpуn.

Пpaктuкцстьcя TаKoэrс тpeтiЙ' вapiaнт - iз cniвiсt|уваt7.
ням g закoнodа'7|твi кpаiнu noняTb <нацioнальна> (абo
<dеpэrcaвна> )Т <oфiцiti||а> .h'oва. Taка npaктu|ссI влaсTuвa в
oсI|oвнo.му nocткoлoнiaлbнul4 кpаtнaм, a яKuх napяd з ltliс.
цевuмu (<нaцioнальнuмu>) }|oваj|u фgнкцioнgють як oфi.
цiйнi лoвu кoлuulнiх метponoлiЙ _ анелitiська, фpанццзь.
ка, icnaнсьKа, nopTaёальсbкa. Ho,npuклаd, в Iнdii.

Cnpoбa poзdiлuтu noняття <oфiцitiна> Й <depжавна>
бgла зpoблеt|а в CPсP nepеd tioеo poзnаdo,tl, кoлu nicля
Toёo яlс мoвu кopiннuх наpodiв кoэrcнot з peсnцблiк бцлu

..npoеoлoulенi dеpэrавнuJ'|u, oфiцiЙнoю Inoвoю в 
'|е1сaх 

gсьo-
еo Pаdянcькoeo Сoюэg бцлo заnponoнoванo вважcaTu po.
сiticькg. Cniвicнцвання noняTb <<dеpэrcавнa> й <oфiцiitна>
лtoвu закpinлeне в закoнodавcтвi Pесngблiкu Kpuм: dеp-
эrсaвнurпu npoеoлottlеt|i pociticьrca, gкpаIнcька i кpuмськo-
TаTаpсbKа Jу'oвu' а oфiцitiнoю - тiлькu nеpшtl з нuх. За
вulсopuсTarlня в тaKoнodавcтвi oбoх цuх noняTb вupат|Io
npocTеэюaсTься тeнdeнцiя do тoeo, щo TаK твсIt|сl dеpэrcавна
iloвa noчuнас' вuсTanатu яK Tаtса тiлькu фopмaльнo, вuto-
нaючu фiктuвнb-npedставнuцькi фgнrcцii, а TаIс звана oфi-
цitiна мoва стас фактuннo depэrавнolo. Чiткoeo Й лoеiчнo
в'|oTuвoваt|oёo poт'|,|е?lсgванrtя цuх dвoх noняTb ц тaKo'to-

.dавствi Hе'tас. |Ioеo, власне, ti не лtoлсe бцтu, бo в pсtJ|ьKах
odнiсi depэrавu ii dеpэюaвна J||oва с odнoчаcнo ti oфiцitiнoю.
Iнtuа piн - нe нaddеp'rcавнoм|a aбo мiясdepнсавнoлц piв-
нях (наnpuклаd, нoявнicть кiлькoх oфiцiЙнuх J|oв ooH)'

Buхodячu з icтopuннuх i лoвнo.кaлbTapнuх oсoблuвo-
cтеti фopмgвaння eтнiчнoеo cклаdц населен||я Укpаiнu,
dе кiлькiснg nеpевaеa на вciЙ теpuтopii, кpiм Kpuму, ста-
t|oвляTb gкpаtнцi, poль depэrавнol i тuл салtuм oфiцitiнoi
,||oвu в Укpаiнi Iшаe вuKoнaвaтu odнa Лoвd - gкpаiнська.

Це зафiксoванtl i в нuнi цuннiЙ Koнстuтцt7ii Укpаiнu. Kpitв
Toеo, щo це e iстopuчHo вunpавdанuм, сTа.Iцc depэrcавнсli
:lабе:lneнцс цкpa'i нс ьrciй мoвi ttцoэrcлuвiсть nocтцnoвoеo poт.
r.uupеt|ttя сфepu фцнкцioнgвоння. ОфiцiЙне ж закpinлен-
,7я в закoнodавствi pociЙськo-цкpаiнcькot dвoмoвнoстi
noзбавuть gкpаiнcoкц мoвц depэrcавнoёo Зaхuстц i в цлloвах
теnеpiulньoёo явt|o,o nеpева?taння pociйcькol,woвu oзна-
чaTuJ||е 0ля цкpаiнськoi лoвu фактuaнuЙ занеnаd.

У ?акoнi |lpo .|roвu в Укpаiнi сKaтанo, щo в poбoтi
dеpнсавнuх тa еpoмаdcblсuх opеаt|iв, gстанoв i opеанiза-
цiях, poзтаuьoвaнuх g ltlict1ях npo:,tсuвu|tttя бiльшocтi еpoма-
dян iнuluх нацioнaльнocтeЙ, мo'rcaTb вuKoptlсTОвувaTu no-
pяd з цкpаiнськoю i iхнi наt1iсlнальнi мoвu. Цuм noлo.
э|сеl7HяI,| еapанT!юTbся, TaKuJ|4 чuнoл|, мoвнi npавa всiх iн.
uluх нацioнальнocтeЙ Укpаiнu. У такoму poзуluiннi Зa Лo.
всII||u цuх ноцioнальнoстеti мoэrcна закpinuтu cтатцс oфi-
цiЙнuх - на вidлiну вid заеальнodеpэrавнoi укpаi.нськoi.

Kpuм, внаслiОoк сneцuфiннoi етнiчнoi сuтцaцii, щo ТцT
сKлалася, noтpебцс oftpеI'|oёo nidхodц' У цьoлg peеioнi на
piвнuй cТаТцс .'no)rcaTb npетенdцваTu Tpu ,|Ioвu - poсiйcька,

укpaiнська Tа Kpuj||сbкoтатаpська> , .
.oдна к pеЧ t l  ики а кТl , t  Bl lo -  a гpеси внoi ЧасTи н l{ Tа к зва t|oгo

<pvсскoязыЧнoгo t lасеЛеl{!tя> IГHopyЮTЬ lсТopиЧнoЮ ПpaB.
дoю, дyже вмiлo викopисToBуЮТЬ y свoix гpупoвих iнте.
ресaх злефop]vtoванiсть мoвнoi ситyаui i  в Укpаiнi ,  яка
Пo'1яГа €  B тoMy' шlo MoBa KoplH}lol  етHlЧHol o lЛЬl l joсТl

кpаiни, яка Ма €  невiд 'смне t lpаBo бyти oснoвним кoмyнi.
каT}tвHиМ, iнфopмативHиМ i  кyлЬтурoтBopчишt засoбoм на
всiх теpенах деp)f iaви, фактиинo на,бiльшiй настинi теpи.
тoрi i  зведена дo тoгo сTану, B якoM!'в iншиx кpаiнаx tIе.
pебyвають мoви нацioналЬниx меl l ruин. Мiсцt.  lк укpаiн.
ськoi мoви пoсi", tа poсiйська, яч<a зa HopIиаЛЬних yМoв }lа-
t l iональногo poзBиткy ПoBинHа бу.па б нa теpитоpi i  Ук-
pаiни заД.oвo,1ЬняТися стаTyсoM мoви нацioнальнoi мен
ши}|и. BикopистoвyЮчи Ty oбставинy' u l .o в .цеМoкpaтинtI iй
системi Пpава нацiона". lьних MеFtшиtl  гtIаЮтЬ бyти захншенi,
бoptt i  за пpивiлейoване сTаHoBише poсiйськoi в Укpаiнi
пpи кolкнiй пpактиннiй спpобi poзlшиplrти сфеpy BПЛиBy
мoви нацioнaльнoi б iльшoстi  пoЧи}lаЮтЬ BoЛаTtl  пpo Пepе-
слiлyвання poсiйськoТ мови i  Пopyшенt|я прaB лЮд}lни. Hа.
спpавлi iк Hе ПриПиня €тЬся рoсiйська .пiнгвiст l tчна агресlя.

I Tapаненкo o. Пpo пo}tяття oфiui i iйoi  мoви B закoнoдaвстBi l  l  J l iтapa-
тypна Укpаiнa - l994.- 4 сеpп.,  Tаpаненкo o. Мoва ,цеpжавна й oфi.
f iЙнa l/  I .oлос Укpaiни.- 1994.- l8 сеpп.
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Cкopбoтний ypoжай злoчиннoi с iвби MoскoвсЬкo.кo.
мyнiстинних вo>кдiв i  вoх<дикiв ПoжиHаrl\ ,ro сьoгoлнi.  Пpo
це. свiдчить сyха, аЛе пеpеKoнлиBа i  вoднoчас дy)I(e }Iе.
Bтiшна статистикa щoдo стаl{y yкpaiнськoi мoви в Ук.

нaBчалЬнoгo poку в 3агaлЬнooсвiтнiх шiкoлаx I-III стy-
пенiв навчалoся 6 млн' 920 тис. 700 yннiв, з них yкpaiн.
сЬкoЮ lvtoвoЮ 3 млн. 476 тнc' 6Сo yннiв, тoбто 50'2 %' a
poсiйськoю - 2 млн. 443 тис. 800 yuнiв, aбo 35,3 /o 

|.

Bapтo нагадати, щo 3а дaними Bсесoюзнoгo пеpеt lисy
нaселеHI{я l989 poку в Укpаiнi  пpoх{иBaлo 72'7 /o укpa.
iнцiв i  22, l  /g pociян. oтх<е, нiякоi в iдпoвiднoстi  фyнк..
цioнyвaння шкiл щoдо кiлькoстi  укpаiнськoГo нaселен}Iя
нешtае! .I i .o pенi,  в l939- l940 навчаЛЬнoi l , ly poшi в пoчат.
кoвиx, нeпtэвних сеpелнiх тa сеpе.Цнiх шкoлаx Укpаiни
нaвчалoся 6 млн. 543 тис. yннiв, з них 5 млн. 500 тис. yЧ.
нiв yкpаТнсЬкoЮ lvtoBoЮ, тoбтo 84 % вiд iх загaльнoi
к iлькoстi .  Як бачимo, к iлькiсть yкpaiнських дiтей'  якi  ни.
нi  HавЧaЮтЬся y poсiйських Щкoлаx, BихoByЮтЬся y чy.
жoмy, пo сyтi  антиyкpaiнсЬкol l i ly сеpе,ЦoвиЩi, збiльши.
ЛacЯ, Ha 34 %.

Hацioналiсти, тoбтo нацioнальнo свiдомi yкpаiншi,
щl 'p i .  yбoЛiваЛЬники за дoлЮ УкpaiнськoТ леpл<ави i  в
pддцi не I\,tаютЬ l(oгoсЬ чy)t(oГo пoHеBOЛювати _ нi фiзиннo,
нi  Дyхoвнo. Bони пpагt|yтЬ на oсHoвi пpиpoлнix, хpисти.
янсЬкиx. засaд y своТй Укpаiнськiй деpх<авi стBoриTи
неoбхiднi yrvtoви для HаBЧaння yсiх yкpаiнськиx дiтей piд.
нoю yкpаТнсЬкoю lvtoBoю. Boднoчас в УкpаТнi ствopено i
ствopюЮTЬся всi  yMoBи' щoб ПpедсTавt{ики нацiонaЛЬ.
ниx tv lеншин, якi  х(иByтЬ на гoсTиt l t l i i l  yкpaТнськiй землi,
MaЛи мoх(ливiс.lь навчатllся сBo €ю il,toBoЮ' pозвивати pi.Ц-
l{y кyЛЬтypу, лiтеpатуpy, rt,t1,tстецтво. Bсi .п.iти poсiян нав-

'  Kaзьвu O. <Д,lи й бсз Союзy та ЦК ,п.oкol lас l ! , r  BаUlу Мoвy, куJIЬтyp\.
а pазoм :] нl lм}l  -  i r  дср;+iавy> // IAtэлoltь Укpaiнн -.  1994 - 17 листоlt

чаютЬся y рoсiйських шкoЛaх. Biдкpитo i  в iД.кривзються
lUкoли та г iмназi i  з евpейськoю, pyмyнсЬкoЮ, yгopсЬкoю'
пoлЬсЬкoЮ, бoлгаpськoЮ, Kpиlv lсЬкoтaтаpсЬt(oю та iнruими
MoBаМи l lаBЧаHHя.

3а кoмyнiстин}loгo pе)киDty навiть мpiяти бyлo t lе-
безпечнo пpo свpейсЬкy шкoЛy Чи сиt lагoгy. Hинi х{, на-
пpиклад, у Львoвi, де жиBе 7 тvlcяч свpeiв'  е l3 piзних св.
peйських opганiзаuiй, пpацЮ€ l -[eнтp B}rвчеttня свpeйськoi
iстopi i ,  евpeйський театp, евpейський ансамбль...  €вpей.
ськi тoваpиства дiють y 89 мiстах УкpаТни, Bида €тЬся
l l  свpейських газет, вi .п.кpитo свpейськi гpyпи B педагo.
г iннoмy та театpаЛЬнorvty iнститyтaх. Hа Укpаiнськoмy
теЛебачeнHi с двi свpейськi Пpoгpами. Тим часoм сеpед
свpеТв, як i  сеpел poсiян тa iнших нацioHаЛь}lиx мeншин'
пpo якиx Укpаiнa дбaе мoв piднa rvrати, 3l{аxoдятЬся тaкi
<мy,п.pагелi.патpioти>, якi пoлиBають бpyлом }|ашy тpа.
г iннo-герoiннy iстopiю, 3невa)I(лt lвo стаBлятЬся дo нaцio.
нальнoi симвoлiки, yкpаТнськoi мoви, iгнopyють HеЮ B
oфiuiйних yста}toвax.

Biдoмo, що навiть y Фpaнuii вид.аI{o закotl ttа заxt,lст
фpанuyзькoТ мови. B УкpаТнi х(, яl{ пiдкреслив гoЛoBa
Спiлки писЬIvtенHикiв Юpiй Мyшкетик, <деякi нашi пo-
лiтичнi маi lroнти пpиймають piшення пpo oфiшiйнy .цвo.
мoвнiсть y сBo €мy мiстi .  [yма €те, тaк вoни люблятЬ po.
сiйськy i бopються зa п'oBу .Ц.oстoевськoгo? Boни lvtoжyтЬ
бopoтися за бy,п,ь-якy мoBy, aЛе пеBtto пpoт}r oднiеi _ yK-
paiнськoi. Бo poзумiють: без мo*ви нe фopмyетЬся llа-
цioнальне tt{ислеtll{я, не poзвива€ться пoчyття нацioналь.
нoi сднoстi' яе твopиться нaцiotlалЬHа дyxoв}|а aypa, }Iе
poзBива€ться наyка й культypа _ тoбтo нeма пoвнo.
кpoBнoгo нapoдy, a €  пpoстo лЮдt{ - poбoна сиЛa>I.

B Укpаiнi пiсля стoлiть poсiйщeння паl{y € i вiльнo pgз-
BиBа€тЬся poсiйськa мoва i iй нiщo й нixтo Irе зaгpox(y €.
oтх<е, 3ахищат}l тpеба yкpаiнськy мoBy, ствopЮючи yмo.
Bt,l дЛя Тi poзвиткy i повнoкpoвнoгo, )китт €дайнoгo фyнкuio.
нyваtlня в кoл<нiй клiтинi сyспiльнoгo i  деpх<авнoгo op.
ганiзмy. He тpeба пpl.l цЬo[rty 3абyваTи, щo poсiяни мaютЬ
свoю дepжаBy' B якiй yкpаТнцi, як багaтoмiльйoнна на.
цiot lалЬна Mеншиl. lа пoзбавлeнi eЛементapних yЬ{oв дЛя
сBoгo кyЛЬтypl{oгo po3BитKy.

3лoчиннo зДефopмoванa мoB}ra ситyаuiя в Укpаiнi,
так звaна <<об' €ктивна peaльнiсть>, яка нiбитo (пp}rpoДl{o
iстopиннo скЛалася>' мoхtе бyти випpавленa цiлеспpя-

iл i ' .У*puт' ,a.-_ l994 ._ 24 .tистolt
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y:P1-"olo yHiфiкoваt loЮ гуМaнIтаpнoЮ.пoлiтикoю деpжавиl  т lсHиM екoнoМiЧнl lM пo €днан}lям pегioнiв, Щo спpиятиlt , tеякнайшви.цшoмv наЦioнальнo.мy Ъамooтoтoж}tеt|t lЮ yк.pаiншiв. Регioнальна екoнoмiчна, Ivroв}rа i  oсвiтянська

l?#l.T'i''li,;;,";;Jff :;"",::"ъH##";"l',l,жl,l.;;:;
станy' пoглиблення етнiчних вiдмiннoстеи i 

.вiлu}йен1"
мiж pегioнаlvtи, Щo, бе-зпеpеннo, 

" iun" 
pеаЛьнoю заГpo.

:'::,]:.Try,"ню сoбopнoТ УкpаiнськoТ деpi<ави. с;';;;щ,
l IацlонаЛЬt|o.пaтpioтиннi. .сили Укpаiнr l  BистyпаЮтЬ'Ьчlткo poзpoб,rенy 

^.y:]fjf":чy 
iуманiт aplу noii '"^y.пpoти надaння poсiйськiй мoвi oфiuiйнoгo статyсy ( напpактишi лpугoТ л.еpжавнoi '  бо, Ъ* y,*(е зазнaча' , loся,

пoHяття <oфiцiйна.. . l \4oBа>) i  uдеpжавна МoBа>) тoтoжнi) 'Hадання poсiйськiй мoвi oфГu-iЬ;;; статyсy в нинiш-
:T'. 'yj::i-.lp_l:"чno би дo нoвoгo звyження фyнкuiи ук.J)а I HсЬкol i\4oBи (кoмy.нiкативнoi, експpесивнЫ, iдеrr iи-
фiкашiйнoi, гнoсеoлoi iчнoi,  мислеiв. lpнoт, . . i"*unoi,куЛЬ-тypoнoснoi, нoмiнативнoi, демoHсTpаTивнoi тoшo; i .
_-це бУ{9 би пoвеpнеtt l .|я в пo3oЛoЧених tuатaх дo ТoTа, lЬнo-гo poсiйщенi|я, дo 3нищеtl} lя yкpаiнськoi мoй, 

- ' ;;;y;;,а oтже i  нацi i .
Hеoбxiднo пiдкpеслити, l

дy _ не пoBиtt}|o вt.lникати П
цioнальнoТ мoви B нацioна.
х(аBнoю MoBoю, пpиpoдHo,
фpанцyзька, y Hiмeнчинi -
ська, y ЧеxiТ - чесЬка...  oднак y нас, в УкpаТнi, пиTаHня
фyнкшioнyваl{Hя yкpаiнськoi 

". i"n 

_ЬЬ"uuае 
бyти Чи небyти сoбo.p-нiй, дёмoкpатичнiй, нацioнальнiй Укpаiнськiйл.еpжавi. Hа rкаль, дoсi с cилtl '  якi пpoдoвх(yЮтЬ.ЛитиBoДУ на бpуд.нt,tЙ, злoчинниri м"rин poсiйщ.nn". 

,B 
й;;';-TиB|{o.метoдичнotиv листi NЬ |/|2-s2g вiд 30. l l .  rggi,  pМiнiстеpствa oсвiтЪ Укpаiни 

'Ь." 
*дuЪpo те, щo iз шестигyм a н iтаpни х пpеД.мет iв' . Bи Пyс кн и ки 9..r *,,с-i" ;;;;;;вtlбpaтп такoх( iстopiю Укpаfни (п. 2 листа1. Тooтo' liейiспит стас не обoв'.язкo"" ' .  v й'uБp'oмy пyнктi цЬoгoлиста за3наЧенo' щo BипyскHики 9-х i  l  l . i  клЪсiв '  й-";атестoванi з yкpаiнськo1. мoBи та , i '"pu'yp,, 

-;;;;.;;
lсПитy 3. цих пPедметiв складаютЬ iспит iз йoви та .r iте.pатypи iнших нацioнальнoстей Укpаiни 2 t i"o'",  

-p;;;;
ськoi -  B Л.).  oтх<е, Bиника €  запйтання: чи €  ще y свiт i,х91 jдIа кpаiна, у якiй би oфiuiйно бyлo дoзвoЛенo ви-I Iванutuuн B., Pаdевuч-Buннut1ькuй Я. Ivroвa i нацiя.-,Цpoгoбиv.-

.  l994.- с. .82-94.,  oсвiта.._ 1994._- 14 гpyл. 
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сЬl io-ста.1IttсЬк() l .с,  покpol() ста €  зас()б()М l loзбаI i .пеHttя

'*(иТтя 
Так()т ж r lрекpасt lOj j\I()Bи [ lIеBч(. l lка, ФpаHка' "IIесi

},  кpаiнкl l .  Kоцюбн нс ькo гo, B [tн l{и чеl{ к i t . .
Чt-рBoнo.ксrpl lнневi .циходi i .  пpttкрl ,|ваЮt|rrсЬ l l l l l l l l io-

Мot]t|| l '1{ l l  |Ip()t lага}t.цl|С.ГClr} i t|Nl l ,|  l r i (bо. lОгеnt i l tи l , l  прo (.()цi .
а. . lьt lн l i : tахl{сТ гp\. lяIцr lх '  i r tтr.pttаtt iонi l . lь l l \ . t . . t l i iсТЬ. Bi-
I{rJBiчt lv . lpу;t iбY та iстоpl .rнну сrI i j rь l{ iс l .Ь i . r i .цнос.roв.ян.

pатн l l iдt l t lси: де Hl|r i lкOiи, 3 ; le H?Хaбн. l  f i  Ъсзкаpt|() :] i l
в i .1ttr iв.;tс.нrrя i r-r l lеpi i .  II i 'цписIr '  як l(е } lс г iркo t lаrЧ.3а tI[)аlrr . l
в iддагtr Укpа iну зн()By на пrrpyйнуBаl{ l|я, l{а Г. i lу} '  v ь io-
.: lOl]| i i . lЬ l lе ярl\ lO, \ '  t tа i i iч l t  pосi i - iськоiuy шoвiнiз l totr i .  l  як
, lo.pе( l l lo r l r l I{| зB\.ЧатЬ l lеpсстеpiгакl . t i  l l . Iевченкoвi с. . lс lBа:
<<Схаltсt l iтt ,ся! Бr. . tьгt l  .1t i)д1I '  бo.: lихсl  ваrut бl .дt '>. Hс з l lакl:
( l l l  B() l l l l  l l l IT i lЮTlr l I]евчеttка, Чи l]r . l t l [ l  сх iuеt l\ 'тt ,с ' l .  а.1с
.\ к l} i i l l | l  троба бутlr  t iа сто; lr i ;к i , ._ пi; lк
j l t 'р;кавн<l i  r tpсlr iТ } 'краi l t r .r  i r tеt l i  1.араса l

Тoтальний генottид, етнoцид i  л iнгвoци,t '  якl  I lсpсжиt}
yкрaiнсЬк]]й наpor. не з}lиtциЛи.ц.o к iHця геHетиЧнi ГЛl l .

6ини лoбpoдiйнoстi ,  вoлеЛЮбнoсТi,  в l tсoтltoсTi нацit lна.1ь-
Hoгo дvхy. <&1и не .xoЧеМo дoBше зI{oсиTи l lаHyBаHl lя t|v.

жиHцiB, [Iе хoЧеMo бiльLше зHеBаги на своiй зеМЛi '-  oд\ 'хo.
ТBopеHo звуЧатЬ t|t{t l i  сЛoBа Микoли, lVl iхнoвськoгo.-
Hас гоpстка, aЛе МИ Cl,Ia lЬHi Haujoю ЛЮбoB'Ю л,o Укpаiни!
Сини Украiни!. .  Hас Ма,1o'  аЛе Г0.IIoс Hашl "1vt lаTl{ме скpiзь
на'УKpаiнi  iкoжний. v кoгo lце l lе сПi.uене серцe, 03BетЬся

J 'o t|ас. а B к()Гo сПlд, ' Iенс, дo т()Г() Mи самi oзBемoсЬl. .  [  Па.
r, t .ятaй:v|o, rцo слaBа i  пеpемoга - це дoля бopuiв 3а на.
poдну спpа8у. Bпере.r. ,  i  нехай коiкниl i  iз  нас пам'ята € .  tцo
к0". lи Bit{ бopеться 3а }lарoд, To м},с}lтЬ дбатн 3a Bесь нaPoД.'

щоб цiлий нapoд не згинyв Через йoГo t lеoбачHiсть> |.

Biдстoюючи гуМаtl iст}lЧt lе пpав<-l  t{аpoдj*(yватися yкpа.
iнцями у нt 'за.t lе}Kt| iй ,rеpжавi,  бути гoспoдаpеNt на свoiй
зем.r i ,  poзв1|ватl , t  yкpаТнську MtrBy. кyЛЬтуpy, дyхoBнiсTЬ,
t lасoлoд]кyBаTися piднимн пiснями, l/ tи пpoстяга €Мo pуку

. lpyжби всiм наpо.Цам. якi  п iдтрим1.ютЬ наше пpl lpoдне,
бj-Iагopoд.не деp)кавoтBopЧе пpагнення' Мoлимo Бoга, Щoб
пеpеМoгЛа BеЛ}lка iстopиuна сПpаведливiсть, urоб стoг()Лoс()
за3Bvча.: lo в iльне r ' 'кpаiнське слoBo. Цtoб Укpаiнa зайня, ' tа
г iдне д,rя неi  мiсце сеpед нарoдiв свiтoвоТ цивiлiзацi i ,  щoб
oжl l .1а i i  добpа с".IаBа, i  свiт ясний, невенipнiй тихo засiяв.. '

'  Мiхнlх lсt ,кut i  М (]ам<lстi i i r rа Ук1lа i t lа, ,//
к i t  с l .аtt .й) - .  l955 (, .  {2 4:J '

i

I
l1

}'к n; l  j .  _ Пl j lKрсс. l t , lв : lа\ 'Реi| l

ipаса lШевt lе l tка. t] i lсЬ-
!uе}tt|ttк P. i l .  Фсдr lp iв '  B}l( .гyI l i lК)(| l l  нa },p()t l l l (т l l \  зб(J[) i t) i
. t  l laг(Jj: l I- l  l t i  l  - i  р i . lн lrшi в i .r  ] l lЯ t laрo- l .ксttня 

,Г. 
I-  l [- lсr l -

l lе l l t i i r .  - .-  Ha ст<rрt lжl нашlt lI  .1t.р,каBFt()гr. i .  наtшoТ всl ,r i .  н:t-
lЦ{,[. .[t l rBl l  l l ()ста8l l] t l ()  l f l t ' l lЧеl lкoBе с. lot lо!,>

Тptlвt lжl l r l  сt , t l l  t l , lн i ,

.J iбt.авrr iн ссбt '  в кt.
Бс.r t t tа1l l lа ' l t l t l l t '  бс: l

Тpсба вtt:i l lt 'стtl rt.бс.

RtlбраTI' lс l '  тpеба t lа:tt '

|аl i  B()с.1| l}to

кРoвi' бt':r .'tраrt
Укpaiнo! .J

i lпв..  нап! l ' :  Бсlpuсt lва o. Orакi  <х\. .1(} iкt.стRа>' або Як кoltvнiстt l
т( 'р.)р|t3vкj. !  | ,  . l -vгансьlt i lй- I lс-t i t tст l tтv. i  iмснi Тараt.а t i lев.rснiа 

- , i  
/

J: l  вt . l l ' l l \  .\ 'кpаТнr. |995. _ l l  бс1lt 'з .
. i{ttв. . .  t tа l t1 l-:  [ 'opdiснкt l  B. l - lpoти УкpаТни в iм.яl  Рr lс iТ готvс КI lУ свсl iх
' l . lс l l lв.1(): l t lтr l ' lеpj*(аRt|| lх дi i i  //  I]а вi .льttr '  Укп; lТl lv .- .  lqg.1 | l  6 l 'nr 'э..,.'ч].:..}Y:i'1l'l'lТ]j*(аRIr|tх ,tiit /l :3a вiльttr' УкDаТrr.v..-. l995. I I бсpеэ.( l \ t l lо.{(, .rr l r}t ' lс|J^dбпItх 

д|И / !  Jа Bl .лЬl l\ '  JкD:t l l l .v. .- .  lv9b. II бсpез
i |щ)uн () ' tссь. Пir 'ня вiдрод:ксrIь .  мi i i  хpам 7- l  "t1. iщpд1.уpgий .I lьвi i ._.
l{ l1 i2. I  pr.rе i tь.  t| .  .J

1()2
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IIPO ЗAхoди Пo oPг,A'I]iЗALlrI TA iE.иКoHAнHя :ПoсTA}1oBI{
Цк кПPс BIд 3l сЕP[lЕgfl 1978 P. <IIllRo дAЛЬtIflЕ BдосKotflA.
.iIЕHHя виBчЕнFIя .I BиKЛAДAIil*шП Poсlисtк(oil -NfiоE[4

B Сo'ЮЗlt{ИХ PЕсПУ'БЛiIкAx)

(тт Щефlaшькийt, Мaлaннyк, Федoщук, Baтченкo' .Боpисен.кo"
Поl-,po6кяк tП., [.еpаснмoв, 

.Pyлин)

У пoстанoвi ц+( KПРс вiдзначаеться, iщo в pезyльтrгi пoслiдoв-
нoгt-l здiйснення дrнiнськoi нацioнальнoi подilшли йде пдодотвopни'й
пpoцес poзвиткy кyJ[ьтyp.Д, .rrа'yки, наpoднoi осrliти в yсix €оloзHflх i
автottoпt}|иx pеспублiiках, який e Bиявoм мiцнiloчoi бpатepсьxоi дpyл<-
би всi-х нацiй i яаpoднoстefi нarшoТ кpаТни.

Bpахoвyюнн' utо ,oвoлодiншя тpудящ}rми floPяд з piднoю тaкoхr
poсlйськoю мoвoю ll;l €  ва}l(лиae загаЛЬtloдер)t(аBgе значе}lHя, слy)кить
Да".lьIiloNly змiцltенню сotдiальtlo.пoлiтичнoi сднoстi pадянсЬкoго сyсвiль.
стBа' B респyблiui пoстiйнo пpовoдиться poбота пo вдoскoflаЛенtIю
IJt,iвченl{я i викладаяl,lя PoсiйсЬкoт мoви в luкoла.к" пpoфтехyнплаш.laх,
гехнiкумах i Byзах. Гlлапомipнo здiйснюсться пiдloтoвка i перепiд.
готoaка BикЛадацЬкllх i наfкоаиx iкадpiв 3 poсiйсь,ltoi мoви, пoда€тЬся
дolloмoга в цЬомy братнiн сoю3ниIt,t pеспyблiкаlш. Пoчинаro.Iи 3
l976 pокy видасться tlаyково.м€тoдияний жypнал <Pусский я3нк I{
Лl|теpатуpа в шкo.'lах УCСРr. .пpoвoдятЬся pеспyб.пixанськi науково-
ttрактиvнi конфеpенцiТ.

Мере>ка 5rибoвtlх закладiв. lJlо {кJIалася, пoвнfuгю забезпенyс
вi.tllовiднo дo Koнститyшii сPсP i Кoнститyuii УРСР мoжливiсть
всiм гpoмадянам pеспyблiкш i ir дiгяп l'авчaтися piдпoо мoвою. При
цьoшty уuнiвсЬка Mo.ЦoдЬ, loбровi.ЦЬl io,  3 великим баlканням вивчас
росiйську l\loву, яка стa"la aа)кЛIltsptм засобом мi)<нацio!rальнoго спiл-
к! t}а t l  } lя

I-|eнтpа",Iьпиl i  Kr lмir .ет Компаpтi i  УкpаТнn пoстанoвля € :
i  Захo: lи по opганiзацiТ виконання пrrстанoви ЦK КПPC <Пpo

-it l" l lЬLI]( ' t}. loскolIа 'пeнн' l  в} lвqення iвgкладаншя poсiйськoi {oви в сo.
к lзних рс'спуб" ' t iках> затвеpдити (дсцаloться).

2 oбк<lvrам' Киiвськсlмv мiськкому KoмпаpтiТ Укpаiнк, облвикoн-
кoмlаlt '  K i tТвськомy i  Сeвaст()пo". lЬсЬко]l , lу мiськвиt loнкoмам, Укpпpoфpалi,
I iк .: lKсI1у'  Мiнiстерству oсвiти УPСР, Мiнiстеpству виrцоi i  сеpед-
Itьt l j  с l t t ' II . iа; lьнr l i  l lсв iтt l  УPСP' f lеpх<кoмiтетy УРСP пo пpoфтехoсвiт i ,
t l i ,1 l l t l l l i ;1 l lим viнiстсpстваlrt  iв iдoмствам респyблiки 3абе3пеЧитl l  без9lмoв-
t l ( ' t t l t i i () l l i l I l I{я 3it-\OдiB, с l lpямOваt{их I{а далЬшe sдoскoнaлеHня вив.
l lс l tI i ' l  i  t . l l tк.r i t ;1t l t l t t ; t  р l lс iйськоi Мoвlt  -  мови друr<би i  бpатеpства
lt l iрr lд iз (]Р(]Р'  яr iа ; .1:tс Bzl i*(.! !{Be сoцiальяо.пo.r iтичне й iнтеpнаЦiона., lь-
{ lс з l l : l r lс l tня. сrtglиrtс vсtI iшl l lOi\tу poзB'я3а|tнIo 3aвдаl lь кoмyнiстиннor.o
<jv, ' l iв t  l l  t  t tт в i t .

3 ГIpо r i/ l  вttкot lзttt t i t  ц i € i  постаHoBи дoпoвiсти ЦK Koмпартi i
},кpаTнrt в;t iовгнi l98() poкv

Iloдатoк
/lo пyнктy 3, пpoт. 2. N9 85

Цiлком таеl{но
3Aхoдl,l

пo оpгaнiзaцi i вrtкoнання пoстaшoB|| цк кпPс вiд 3t сеpпtlя 1978 p.
<Пpo дaльше вдoскollалеt|ня вивчеllня i виклаДaння poсiйськoi нoви
B сoюз}tих pеспyблiкaх>

l. Спpямувати дiяльнiсть yvбoвих заклаДiв рeспyблiки ga Д,aЛь-
l l |с ts j loскol lа" ' tеttHя t]ивчеltttя i  вик"цадання poсi f lськoI мoви' oволoдiння
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якoю lиа €  Bажливе сot lIaJ lЬ]to.пoJltт l|ч l lс } l  l l II( 'pI l i l l t l () l lа.Цl ' l I t . tI|; l t|( ' I l l l ' l
спpияе yспiшlIoг l 'у,  po3в'я3aннI(),  3авдаl lь кoмylt iсr . t t . t t tr l l . l l  бу;t i Irt t l t r t  t  t t . l

oбгoвopити завдaнl lя пo пoлiпшеннк)..  I l ( ,с|.t l I l ( ,} l}к lI  i  vJаI. i l . t t ' I l t . l l
ню кpaщoгo дoсIr i .цy викЛaдан}lя poсiЙськol '  Мol!t l  в UIкo. ' l i lх .  l |р{)( l) l t ' \
yчилиЩах, тtхнiкyмах, l lедагoгi . l ,них iнсти,гvтах i  r  н iвt,pси гс г i r  х l l : l

с iчневих ( l979 p;) yчителt iських кoнфеpeнl iях, }|арадах вl , tк. l l i t ] l i t . t iш.

пapтiйниx збopaь i  засiданнях pад yнбbвих зaк' .IадiB.
it{iнoсвiти. УPCP, Мiнвуз УPСP' .Д.еp;кпpoфoсвiта },I)(,[),
oбкоми; мiськltоми. i; pайkoми КbмпаpтiТ Укpir iIt lt, oСl" 't
викol l l (ofии'  КиiЬський. i  Cевастoпoльський мiськвикol lк()Nt lI

2. Aктнвiзувати пpoпагандy. poсiйськоi мoви i  л iтeратvpи ссpt ' . r
насeЛeн}lя peспyблii*и, зoкpема в хoдi пiдготoвки i пptlведе|{tlя свяTк\
вання 325.piнчя вoзз'с,п.нання УкpаТни з, Pосiс lo '  Шйpurе пpaктикуBагrt
читaння лекцiй i  пpoведeння бесiд пo pадio i  телебаЧенHlo прo poсi i iськl
мoву яK засiб мirкнацioнальногo спiлкуванtrя '  мoвy лpу;кби i  бра.
тrpстBa наpoлiв CPCP. Poзrшиpити M€ре)ку куpсiв i гypткiв пo I.}l.tв.
uенню poсiйськoТ мoви, opганiзoвувати зyстpi . l i  мoлo.а' i  p iзних ttаtt iс l
нальнoстtй, Читацькi кoнфеpeнцi i .

oбкoми, мiськкоми, райкoми KbмпаpтiТ Укpаiни'  Мi l r-
oсвi lги УPCP, Мiнвуз УPCР, Мiнкультуpи УРCP, r l lерж.
прoфoсвiта УPсP' .Ц,еprr<кrrпrвидав УPCP, .Цep>ктс"re.
pалio УPCP, Aн УPсP' '  Укрпрофpаla '  L lк .I l I(смУ'
тoBаpиствo <3нaння> УPCP, pелакцi i  газет i  журна.пiв

3. Пoвнiстю зaбезпечити загaльнooсвiтнi  шrколи, oсoбливо с iльськi ,
а такo,( технiкyми, пpoфтеxунилища i  вyзи внсoкoквaлiфiкoваt lиIvt lI
викJtадачaetи poсiйськoi мoви i  л iтератypи.

Пiдгoтyвати i  в беpeзнi 1979 p. пoдaти Pалi Мiнiстpiв УPСP pоз-
paxyl{ки пo забeзпече}lню дo,Д'аткoвoi пoтpeб} унбoвих зaк.,lадiв рес.
пyблiки B кадpax викладачiв pooiйськoi мoви i  л iтeратуpи. I lpи poзpoб-
ui пpoектiв дep)кавl . lих планiв екoнoмiчнoго i  сoцiа,rьнoго ро3виткy
Укpaiнськoi PCP на l980 i  нaстyпнi poки пepeлбаuити рoзlшиpення
пiдгoтoвки цих спeцiалiст iв в yнiвepситетах i  пeдiнститyтах республiки
вiдпoвi.цнo дo пoтpeби'

,ll.еpжnлан УPCP, Мiнoсвiти }tРGP' Мiнвуз УPCP, /{ерж-
пpoфoсвiта УPCЦ мiнiстepства i  в iдoмства УPСP, у в iланнi
якиx е унбoвi заliJrади, oблвикoнкoми.

4. Pозглянyти дo l  беpезня l979 p. питання пpo утoчt lеttня с iтки гoднн
в t|авчаЛЬних пЛaнах загальнooсвiтнix urкiл i  пpoфтехyuиЛищ pес.
пyблiки з Мrтoю пoлiпшення вивчеt|ня poсiйськоi мoви. Пеpедбаuити
BведеHня в yнбoвих закЛадаx пoглибленoгo виBЧення poсiйськoi мoви

У l979- l983 pp. пpoвести poбoту пo даЛьu.tott4у Bдoскol lаЛенню дitoчих
пpoгpaм i  п iдpyuникiв з poсiйсвкоi 'мoви i  л iтеpатури / lЛя уuбових зак.
Ладlв 3 нaцloнаЛьl loю мoBoю нaвчaння.

Д1iнoсвiти УPCP' Мiнвyз УPCP' ,Ц.еpн<пpoфосвiта УPСP,
AH УPсP' .[l.еp>кксtмвидав УPCP.

5. Bpахoвуюни численнi пoбажання гpoмaдян pеспyблiки I lpo
вивЧення poсiйськoT мoви дiтьми .цoruкiльнoгo вiкy, poзpoбити до I980 p.
пpимipний змiст, мeтol: .иннi pекoмендаui i ,  yнбoво-наoчнi пoсiбники для
занятЬ 3 poсiйськoi мoви в дoruкiльниx зaклaД,aх i  п iдготoвчих к.rа-
саx lшкlл з t|ацloнaльHoю мoBoю наBчaння.

B загальнooсвiтнix шкoлах з укpаiнськoю },roBoю }lавча}'ня рoз-
пoчaти в l980- l98l  навчалЬнoмy poЦi вивнення poсiйськoi lv lOвl l  з
пеpluих кЛaс|B.

Мiнoсвiти УРCP,
видав УPCP.

.Ц.еpжплaн УРсP' AH УPСP' f l t '1 lя. iк<iм
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6' Дo I неpвня l979 p. poзpoбити i внести нa poзгляд
Pади Мiнiстpiв УPCP пpoпoзишii пpo пoстyпoBe пoцlиpення на l-3 кла.
си Bсiх ruкiл i 4-l0 класи мiськиx цlкiл, якi ведyтЬ l|авчaння нацio.
lJаJlьHиMи Moвами, .1iю пyнктy 5 пoстанoви цK KПPс i Pали Мiнiстpiв
УPСP вiд l0 листoпада 1966 p. Nb 874 пpo пoдiл клaсiв з uислoм yннiв
пo1|ад 25 чoлoвiк l|а двi пiлгpyпи дJlя вивчеllня poсiйськoi
мoви.

Мiнoсвiти УPCP' .II.еplкплан УPсP, Мiнфiн УPCP.
7. З метoю даЛЬllIoгo пoлiпruення пiдгoтoвки вчПтeлiB poсiйськoi

мoви i лiтеpaтypи poзpoбити i дo l980 p. ввeсти в педагoгiuних iнститy.
тах i унилишаx pеспyблiки нoвi навчалЬнi плaни. .Ц.ля пoltiпшrення
виклада}lHя poсiйсЬкoi мoви здiйснити в yстанoвлеrioмy пopядкy в
педагoгiчниx iнститyтaх i педyuилнщах пoдiл навчaльних гPyп t|а пiд^
гpyпи.

.[l'o l5 тpавня l979 p. poзpoбити пеpспективний план видаI|}lя пiд.pyч.
никiв, навuальних i дoвiдкoвих пoсiбникiв дЛя стyдентiв i yuнiв пeдагo-
гiнних yuбoвих закладiв i }нiвеpситетiв peспyблiки'

Бiльше пoшиpювати дoсвiд спiвpoбiтництвa вищих yнбoвИх эakлa.
дiв Укpaiни з вiдпoвiднвми вyзаrrrи PPФсP та iнrшиx бpатнix pеспyблiк
пo кoмyнiстиинoмy вихoванню стy,центсЬкoi мoлoдi, oplaнiзaцii .BИКлa-
Дaння спецiальних дисциплiн poсiйськoю мoвoю, ствopення неoбxiдних
yмoB дЛя пoглибленoгo вивчеtlня PoсiйськoТ }roви.

Мiнoсвiти УPCP, Мiнвyз УPCP' Atl УPсP [epх<кoмвидав
УPCP, мiнiстеpства i вiдoмства, y вiданнi якиx с вищi yнбoвi
зaклaД|1.

8. 3дiйснити кoнкpетнi 3aхdди пo змiцненню кафeлp poсiйськoТ мoви
вищиx yчбoвиx закладiв pеспyблiки квaлiфiкoваними }lаyкoвo.викла-
дaцькими кaдрами. Cтвopити пpи !'oнeцькoмy, KиiвсЬкoмy, Львiвськoмy,
oдеськoмy ytliвеpситетaх i BoporшилoвгpадсЬкoмy' 3aпopiзькoму,
Kиiвськoмy пeдiнститyтах pеспyблiки oпopнi кафeлpи poсiйськoi мoви.
Poзрoбити дo l сiчня 1979 p. пpoпoзицii пo poзllJнpеt|ню пiдгoтoвки аспi.
paнтiв з poсiйськoi мoви i лiтеpатypи, метoдик виKлaдання цих пpедIr'е-
тlв.

Мiнвyз УPCP, Мiнoсвiти УPCP, Atl УPсP'
.Ц'еpх<план УPСP.

9. 3мiцнити iнститyти вдoскoналеHня вчителiв i метoдичнi ка6iнети
pайoнних i мiськиx вiддiлiв наpoднoi oсвiти квaлiфiкoваними i'eтoд.ис-
тами з poсiйськoi мoви. Poзtшиpити, пoчинаючи з 1980 p.'.пpи. педiнсти.
тyтаx i yнiвеpситетaх pеспyблiки меPе)I(y фaкyльтетiв i кypсiв пiдBищення
квалiфiкauii виl{.ItадаЧiв poсiйськoт мoви сеpеднix спецiaльних i вищиx
yuбoвих зaкладiв y вiдпoвiднoстi з пoтpебoю. Пеpеглянyти yнбoвi
плани l пpoгpaми.

Мiнoсвiти УPсP' Мiнвyз УРсP. .{,еpл<пpoф-
oсвiта УPCP, .[еpжплан УPCP.

l0. 3aбезпечити якiсне навчання мoлoдi i  ста)I(yвання стyдeнтiв
стаplxиx кypсiв за нaпpaвлен}lяItlи сoюз}Iиx peспyблiк в yнiвepситетаx i
пеДагoгiчних iнститyтaх Укpaiнськoi PCP за спецiаЛЬItiстю <Poсiйська
гrloва l Лlтеpатypа).

У зв'язкy з poзцlиpеIrliям пiдгoтoвки вчителiв poсiйськoi мoви i лiтe.
pатypи' пpoBедeння ста)кyвaння стаpuloкypсtlикIB' а тaкoж opгаIrlзaцl €ю
нoвих факyльтетiв пiдвищення квалiфiкацii вчителiв пpи tlедiltститyтах
i унiверситeтax. .Ц.еpх<планy УPCP пepел-бaчити в_пp_oектi планy екoнo-
мiчнoгo i сoцiальнoгo poзвитку УкpаiнськoТ PCP на l980 piк i
в пpoeктi п'ятиpiuнoгo пла-нy на l98l-1985 poки заxoди пo булiвниuтвy
гуpтo>t<иткiв, iдалень та iйrпих oб'сктiв.

.(еpх<плaн УPCP, Мiнoсвiти УPCР, Мiнвyз УPCP.

l  l .  3дiйснити захoди, спpямoваtt i  l i i t  . I lаJtьtt lс p()з l||}|Рс| l l l ' t  l l i l \ , l i () .
вих дoслiд>r<ень, якi  б узагaльнювали l lpактl lку, l tагpr lм:t]tхtt . l l t t i , i
дoсвiд PoзP<rбити дo l  неpвня l979 p'  l tерспt.ктt l l t t tшi i  I l ;|а l l  l t i tукt l t t l l r
дoсЛiд)ке}tь iпpoведення наyкoвo-пpакTшuних кlrнфсpсltt t i i i  в 1rсt. l t1 '6.
лiцi '  opганiзyвати випyск pеспyблiкaнськ<rгo мiхtвiдolt . l r lгt l  з i l iрttt tк: l
сPvсскoе я3ыкoзнаtt}tе>..Cтвopити 

в Hаyкoвo-дoслiднoмy iнститутi педагoгiки УPCР ссктrlp
метoдики poсiйськoi мoви i сектop Lrетoдики poсiйськol лiтеpатypи.

У встанoвленoмy пopядкy виpiшити питa}rня пpo збiльtr lсння'
пoчинаloчи з l98I p. '  пepioдичнoстi  Bидаt|ttя наyкoвo-метoдичt loгo )кyP-
налy <Pyсский язнк и Литеpатуpа B lllкoлаx УссP> з 6 дo 12 н<rмеpiв
на piк.

Aн У'РсP' Мiнвуз УРсP, ,]Vliнoсвiти УPсP, ,цep,'к.
плаtl УPсP' flеpхtкомвидав УPCР, flеpжпpофoсвiта
УPсP.

l2. Bжити зaхoДiв дo пoлiпшення змiсту, пiдвищeння iдеittlo-теорс-
тичнoгo i наyкoвoгo piвня yuбo.в-oi' хy,пoя<ньoТ, мeтoдичнoi i довiдкr;вoT
лiтеpатypи дJlя BикJrадачiв poсiйськoi мoви i yвнiв. 3бiльtuити тиpахti
вiдпoвiдннх виданЬ. Poзшltpити випyск лiтеpатypи poсiйськo|о n.toBt)к}
для дiтей .Цotшкiльнoгo вiкy.

Cтвopити в l979 poui pедакцiю poсiйськoi мoви i лiтepатyрll y в1lдаlJ-
ництвi (PадянсЬка Дrl(oЛа}.

Пiдгoтyвати iвидати в l980- l985 pp. пеpеДплатнy бiблioтeку
вчителя pосiйськoi мoви i лiтеpатypн rшкiл i пpoфтеxyнилиш УPCР' сеpii
книг з досвiдy poбoти вsителiв, слoвники i кннги дJlя читанt|я pосiйськoю
мoвoю дJtя yuнiв tпкiл з yкpаiнськoю, мoлдaвсЬкoю, yгopськoю i
пoльсЬкoю i.loBамll }Iaвчaння. Bлtити захoдiв до значнoгo пoпoвнeriня
шкiльних та iнrших бiбл ioтек хyдoж нЬoto' сyсп iльнo. пoл iтиннoю, наyковO-
пoпyляPнoю i мeтoДичнoкr лiтеpaтypoю poсiйськoro мoвою l.

.Ц.oДаmx
oo n,ЁT,o'n'; "Т; 

"x fl, 
,n

пoсТAHoBA цЕHтPAЛЬHoгo KoмIТЕтy KolvlпAPTII УKPAIIIи
l PA.IIи мIIiIстPIB УкPAIHсЬKoI PсP

вiд l0 чеpвня 1983 poкy

Пpo opганiзацiю вrrкoнаншя в pеспyблiцi пoстaнoвrr ЦК KПPC i Paдн
Мiнiстpiв CPCP вiд 26 тpaвня 1983 p. Js 473 <Пpo доДaткoвi зaхoди пo
пoлiпrшенню вllвчеl|ltя poсifiськoi lloвll в 3агаЛЬнoосвiтнiх lшltoЛaх та iншrrх
нaвчаЛьlll|x зaкдataх сoюсlllПx pеспyблiкr.

I{ентpальний кoмiтет кпPс i Paла Мiнiстpiв CРCP пoстaпoвoю вiд
26 тpaвня 1983 p. }lb 473 вiдзнaчаЮтЬ, щo в pезyлЬтатi неvхильпoгrl
здiйснення ленiнськoi нацioнaльнoI пoлiтикll дoсягнyтo веЛ}lкOгo
екoнoмiчнoгo i сoцiaльшoгo прoгPесy всiх сoю3ннх i aвтoнolrtних ресttv(r-
,1iк, автoнoмниx oбластей i oкpугiв нашoi кpаiнн- Biдбyвaкrться i}ll't'p.
нацioналiзaцiя Bсiх стopiн сyспiльногo життя' вза€мoзбагаuеttня i poз.
квiт нацioналЬних кyлЬтyp. Haбyли.urиpoкoгo пpoстopy,Д'ля всебi.tltогrr
i piвнoпpaвнoгo poзвиткy piднa мoва i лiтеpaтypа всiх нацiй i наpoдllосr.t.ir
СPCР' y тoмy uислi i  тих, якi не малl{ paнiше писемнoс,ri . Bсiм гptl-
Мадянaм pеалЬtto забeзпеченo пPавo Itавчатися рiд}loЮ та iншlttпttt  i r l r l .
вами наpoдiв CPCP.

У сyнасних ylr loваx, кoли екoнoмiка кpаiнн nеpетвopнJlася в сJ\t l l l tt i i
наpoднoгoспoДаpський кoмплекс, виниKпа нoва iсториvна сl l  l ' , tt,tt it . t t,

, ц.цAгoУ - Ф. Nb l.- oп. N.ь l0.- Cпp. 3146.- Apк 7 . l l
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pа.l lяl lсЬкиЁl r lаpoд' 3poста €  знaЧеHtIя poсiйсЬкoт м()ви, ДoбpoвiлЬl.Io
ltpийHяToi pадяl lсЬкl.tми JlюдЬMtl як 3асiб мi}(ttацioнaЛЬHoгo спiлкуваIl-
I lя. Biльше " вtl"пoдiння poсiйськoю мoвoю Пoряд з piднtlю ста €
i rб.t:ктивнoкl необхiднiстю i пoтpебoкr кoжltoгo грoмaдянина' слyжить
/tалЬluoмy збl lиrкенню всiх нацiй i наpоднoстeй, змiцненню дpy)кби на-
poдiB сPсP' iх пpилyненню дo духoв}|иx цiннoстей вiтчизнянoi i  свiтoвoi
кулЬтypи' дoсягнеt{ь наукoвo.технit lнoгo пPoгресy. зl l l iцненню oбopoнo-
з,Дaтнoстl кpа lни.

Разoм з тим, як вiДзначенo в постaнoвi цК кпPс iPали Мiнiстpiв
СPCP, ще багато випyскнl lкiв сеpeднiх наBчалЬних 3акЛадiв, oсoбливo
B сiльськiй мiсцевoстi, с.пабo вo.lloдiють poсiйськoю мoвoю, в 3в'язкy з
l lt4M 3азнaЮть утpудненЬ y мiжнаuioнаЛЬнoмy oсoбистoмy сiI iлкyвaннi,
Bиpoбничiй i гpoмадськo.пoлiгичHiй дiяльнoстi, а такoх( у пpoхoдrrкеннi
вiliськoвoT сЛy)+(би.

oднiею 3 пpиЧин тaкoгo станoвиrца 3aЛиЦrа€ться Hеза.щoвiлЬна
забезnеченiсть BикладаЧами poсiйськoi мoви загальl|ooсвiтнiх ЦIкiл та
iнших навчальниx закладiв, дe ведеться нaвчання не poсiйськoю мoвoю.
,[l.еяка частина внителiв, oсoбливo пoчaткoвиx класiв, не мае дoстатньoi
пiдгoтoвки з poсiйськоi мoви i мeтoдики ii викладання. Hаявнi фopми
пiдвиulення квалiфiкацii педагoгiчниx кадpiв нe poзв'язyютЬ нале)|(нoю
мipoю uьoго завда}lня. B навчальних закЛад.ах не Bl|стача €  якiсних пiд-
pyчн}rкiв 3 цьoгo пpедметa' Iuетoдичt|I.x пoсiбникiв, слoвникiв, xy.
дoжньoi лiтеpатуpи poсiйськoю мoвoю. Чaс, що вiдвoдиться в yнбoвих
планax, е не.цoстатнiм для глибoкoгo вивчення pqсiйськoi мoви. Cлабо
виl(opистoвуються з цiсю мeтoю засoби масoвoi iнфopмаuii. Hе всi
opгани наpoлнoi oсвiти пpидiляють нaЛежнy yвагy пoлiпшeнню
якoстi викладання рoсiйськoi мoвli.

oкpемi неДoлiки y вивненнi poсiйськoi мoви, зазначенi в пoстанo-
вi ЦK KПPC i Pади Мiнiстpiв CPCP' мають мiсце i в нашifi peспyблiui.

Hа викoнання пoстанoвtl цK кпPс i Paди Мiнiстpiв CPCP вiд
26 тpавня l983 p. Ns 473 цeнтPаЛьний Koмiтет Koмпapтii Укpаiни i Pада
Мiнiстpiв Укpаiнськoi PCP пoстанoв.ltяloть:

l. oбкoмам, I(иiвськoмy мiськкoмy Koмпаpтii УкpаТни, oблвикoн-
кoмам, Kиiвськoмy, CeвастoпoлЬсЬкoмy мiськвикoнкoмам, Мiнiстepствy
oсвiти УPCP, Мiнiстеpствy вищoi i сеpедtlЬoт спецiальнoТ oсвiти УPCP,
,[l.eprкавнoмy кoмiтетy УPCP пo пpoфесiйнo-тeхнiчнiй oсвiтi здiйснити
дoдаткoвi 3ахoди дo пiдвищення eфективнoстi вивчення poсiйськoi мoви
в навчaлЬниx закJtадах з нepoсiйсЬкoro мoвoю llавчання, маючи на
yвазi, щo зl|аHня рoсiйськoi мoви пopяд з piднoю € ва)tшивoю yмoвoю
пiдвищення тpyлoвoI i гpoмадськo.пoлiтичнoi активнoстi pадя}|сЬкиx
людeй, yспiшнoгo Bикoнання пoчеснoгo кoнститyuiйнoгo oбoв'язкy -
слyжби в лаBax 3брoйних Cил CPCP. .Цoбиватися, щoб вiЛЬне вoлoдiн-
ня poсiйськoю мoвою ста.lio нopмoю для мoлoдi, яка закiнuyс сepеднi
навчальнi зaкJIaДL1' гpoмaдя}|ським oбoв'язкoм кoх<нoi мoлoдoi лю.
динt l .

теPaтypи з вpaхyванt|яt{ пoвнoгo задoвoлeння пoтpеби B них HавчaлЬ.
них зaкладiв pеспублiкн всiх типiв.

Bстанoвити на 1984-1990 poки завданltя пo пiдгoтoвцi вчителiв
poсiйськoi мoви i лiтеpатypи 3 ЧИCl'l2l oсiб кopiннoi нацioнальнoстi
сoюзниx pеспyблiк y педагoгiнних iнститyтах Укpаiнськoi PCР.. .

Пoчикaючи з l984 pсlкy нa факyльтсr.ах рoсiйськoi мoви i лir.сра'гуpи
педагoгiнних iнститyтiв УкpaiнськoТ PCP, щo здiйснюють пiдгoтовкy
вчителiв ДЛя сoюзниx pеспyблiк вiдпoвiднo дo цi €i псJста}|oвl,|, пpи
визначеннi чисeльнoстi пpoфесopськo-викЛaдацЬкoгo скJIадy внxo.
дити з poзpaxyнкy oдин викЛад'ач нa вlсlм стyдентlB l стажистlB.

Мiнiстepству oсвiти УPCP, Мiнiстеpствy бyдiвHицтBа пiдпри€мств
ваrккoi iнлyстpii УPCP, Мiнiстеpствy пpoМисJloвoгo бyлiвниuтва УPCP
i oблвикoнкoмaм здiйспити в 1984-1986 рoкilх за pаxyrroк деp)каBних
кaлiтальних вкЛадeнЬ бy.пiвниЦтвo yнбoвo-лабopатoprrих кopпyсiв i гyp.
тoх<иткiв для poзмiщeння стyДентiв i' стаrкистiв факyльтетiв poсiй-
ськoi мoви i лiтepатypи педагoгiчних iнститyтiв...

3. Мiнiстеpствy вищoT i сеpедньoi спецiaльнoт oсвiти УPCP i Мiнi-
стеpствy oсвiти УPCP з мeтoю пiдвищення якoстi пiдтoтoвки yчитеЛЬ-
ських кадpiв yсiх спeцiальнoстей з poсiйськoi мoви B пeдагoгiчних вищих
i сеpеднiх спецiальних lJавЧалЬних закЛа"цах з yкpaiнськoю мoвoю.
tlавча}tня в устaнoвЛенoмy пoрядкy:

внести змiни дo yuбoвих планiв вiдпoвiдниx навчалЬниx закJrадiв,
маloчи Ilа yвaзi збiльшитlt час tlа виBчеltllя poсiйськoi мoвн' дoзвoлиЪruи
викopистoByвати э цl €ю IиетoIo час' щo вlдвoДrtться нa вивчeння уч.
бoвих дисциплiн (зa вибopoм) i нa медиvнy пiдгoтoвку, а в неoбxiдних
випа.ц,ках - частинy чaсy' щo вlдвoдtlться нa BиBчеt'ня ltloземнol
мoвll;

opганiзyвати в педагoгtчl lих iнститyтаx пiдгoтoвкy для tшкiл 3 неpo.
с iйськoю Мoвoю навчaння вчитeлlв пoЧаткoвих кЛасiв, yнителiв iнoземнoi
Moвtl з дoдаткoвolo спецiальнiстю <Poсiйська мoва i лiтеpатypа в на-
цioнальнiй шкoлi);

ввести в 1985- l987 poках виt lyскнi iспити з poсiйськoi мoви B
педагoгiчних учиЛищах та iнститyтах, а такoж на педагoгiчних спе.
цlаЛЬнoстях в y}llвеpсriтетах.

,[I.ля oсiб, якi бажають yдoскollаЛювати свoi зHання з poсiйськoi
мoвll, opгaнiзyвaти на базi yнiвеpситeтiв i педaгoгiнних iнстптyтiв piннi
веЧlpнl кypси'

4. Мiнiстеpствy oсвiти УPCP' Мiнiстеpствy вищoТ i сеpедньoi сrю-
цiальнoi oсвiти УPCP, llepжавнoмy кoмiтетy УPCP пo пpoфесiйнo-
технiчнiй oсвiт i :

opганiзyвати пiдвищення *валiфiкаuii вчителiв пoчaткoвих клaсiв
i вчителiв poсiйськoi гvloви tIавчалЬних зaкладiв з yкpаiнськoю, yгop-
ськoю' мoлдавськoю' пoлЬсЬкoю ltlовамя l{авчаl{ня нa двoмlсячнllх
кypсаx в iнститyтах yдoскoнаЛення вчителiв, на факультетaх педагo.
гiчних iнститyтiв i yнiвеpситетiвi yста}roBити пepioдичHiстЬ кypсoвoi
пеpепiдгoтoвки згаданих спецiалiстiв oдин pа3 на тpи poки. Мiнiстеpствy
фiнaнсiв УPCP пepелбачати видiлення неoбxiдних асrrгнyваrrь rrа цi
цlЛIi

забезпечити пiдвищення квалiфiкаuii вчителiв за заяBками сoюзних
pеспyблiк в iнститyтаx yдoскoналення вчителiв i вищих нaвчалЬних
3акЛaДах Укpаiнськoi PCP.

.Ц'oзвoлити iЦiнiстеpствy oсвiти УPCP вiдкpити з l сiчня 1984 р. в.
(ентpальнoмy iнститyтi yдoскoHалеIlня вчителiв хафедрy poсiйськoi
мoви та лiтеpатypи. Ha пpацiвникiв згаданoi кафелpи пoшиpюютЬся
у}roви oпЛати пpацi, пеpедбaченi пoстанoвoю Pади lVl iнiстpiв CPCP вiд
5 неpвня 1957 p. Nb 660 (пoстанoва Paди Мiнiстpiв УPCP вiд 7 сеpпня
1957 p. Nэ 872).

oблвикoнкoмам, Киiвськoмy мiськвикoнкoмy, Мiнiстеpствy бyлiв-
ltицтва пiдпpи€trlств важкoi iнлyстpii УPCР' Мiнiстеpствy житлoвoгo
бyДiвниttтва УPCP, Гoлoвкиiвмiськбyлy забeзпечити в l985-l988 po-
ках будiвltиt1твtl i  ввeдеIrня в дiю за pахy}loк дер,(авних капiтaльних
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вкJraдeнь yчбoBих кopпyсiв i гypтожиткiв д.ля слyxаviв iнститyтiв yДoскo.
нaлен}lя BчитeЛlB...

5. Мiнiстеpствy oсвiти УPCP, Мiнiстеpствy вищoi i сеpедньoi спе-
цiaльнoi oсвiти УPCP, ,[l.еpя<aвнoмy кoмiтетy УPCP пo пpoфeсiйнo-
технiчнiй oсвiтi, AкаДемii наyк УPCP:

здiйснити захoди пo BпPoBaдженню ефективниx мeтoдiв викла.
дання poсiйськoi мoви в нaвчaльIlltx закJrадах всix типiв, звеpнyвlIll'
пpи цьor'y oсoбливy yвагy нa пoсилeння poбoти rro пpищeпленню
yнням навикiв вiльнoгo вoлoдiння poзr'oBrroю poсiйськolo мoвoю;

збiльrшити час нa виBчеt|ня poсiйськoi }toBи в загальнooсвiтнix
lt!кoJlах та в iнtпиx сeреднix нaвчаЛьнfiх закJIадax з неpoсiйськoю мoBolo
наBчан}lя; пеpедавати на цi цiлi y мipy нeoбхiднoстi часткoвo aбo пoв.
нiстю гoдини, щo пpизначеtti для вивчeння iнqземнoi r.toBи; пpи виBчен.
нi poсiйськoi мoви i лiтеpатypи .цoзBoпити пoдiл усix lоlасiв i гpyп з
кiлькiстю yннiв бiльпl як 25 чoлoвiк на двi пiдгpyпи;

tllиplше викoPистoByBaтrt Дoсвiд псl ствopенню загальнooсвiтнix
rпкiл з пoглибленим вllвчеIlltяIll poсiйськoi мови, сеpеднiх навчалЬt|иx
закладiв з нaвчaн}rям в нвх piднolo i pосiйськoю мoBами; ввестll B тех-
нivних yuилищaх Bивче}lня poсiйськoi tt{овll B гPyпах з yкpаTнськoю
мoBoю навчaння:

в,II'oскoналIoвати меpежy загальнoосвiтнiх tlкiл з poсiйськoю мoвoIo
навчанtlя з trtетoю пoвнoгo задoвoЛенl|я пoтpеби всiх oсiб, якi балtаlоть
нaBчатися в ниx, i навЧаlttlя дiтей poсiйськoi мoви y стapших гpyпах
Дитячих дoшкiльних закладiв i в пiдгoтoвчиx кЛасах загaльнooсвiт-
tllx шкlл;

po3пjиprrти наyкoвo-.цoслi.цнy poбoтy по вПвченllю рoсiйськоi мoви,
як зaсoбy мiхrнацioнальнoгo спiлкyвання, ii зв'я3кy з piдними мoваll!и
наpoдiB СPCP, вдoскoналювати систеtlty пiдгoтoвки нayкoво.пеДагoгiч.
llих ка,цpiB з poсiйськoi мoви.

6. Мiнiстеpствy вищoi i сеpедньoi спeцiальнoi oсвiтIr yPсP, /vliнi-
стepствy oсвiти УPCP, ,Il.еprrrавнoмy кoмiтery УPCP пo прoфесiйнo.теx-
нiннiй oсвiтi, ,Ц.еplкавнoмy кoмiтетy УPCP y спpаваx видавництв, пoлi.
гpафii i кних<кoвoi тopгiвлi зaтBepДиTи на 1984-1990 poки план пiдгo.
тoвки i B}tдаlll|я .Ц.llя yннiв, стyДентiв i вихлаДачiв навчальн}|x закладiв
з неpoсiйською мoвoю нaвчаIlt|я типoвllх кoмплектiв пiдpyнникiв, iлюст.
poвaниx yuбoвих пoсiбникiв, метoдичнoi лiтepатypи з poсiйсЬкoi мoви,
слoвникiв, a такoж хy,Цoжньoi лiтеpаrypи poсiйсЬкoto мoвoю з yрахyва}t-
lIям пoв}Ioгo забезпечення ними пoтpеб згa.цаtlиx навчаЛЬ}it'х зак.lIадiв
peспyблiки.

.Ц.еpха.внoмy комiтетy УPCP y сIIPаBаx_BидаBIII{цтв' пoлiгpафii i
кни)ккoBoi тopгiв,пi ствopити y BидавнПцтвi <PаДянська lшкoЛа) на бaзi
Pедакцii poсifiськoi мoви i лiтеpатypи pелакuiю poсifiськoi мoви i pедак-
цiю poсiйськoi лiтеpаrypи y межах загальнoi чисельнoстi пpацiвникiв
BЦдавництв i фoнлу зaPoбiтttoi плати Ita ix yтpимaння.

У встанoвленoмy пopядкy внести пPolroзицii пpo пеPетворе}rня жУp-
налy <Рyсский язык и лliтеpатypа B lltкoлах УссP} в )кypнaл <Pусский
язык и литеpaтypа в сpе.цIlих yчeбных зaведеtlияx УссP) i збiльtпення
пеpioдиuнoстi йогo виxoдy з 6 дo 12 нoмеpiв на piк.

. ,[|'еpжaвнoмy кoмiтетy УPCP пo те.лебaченнro i pадioмoвленню opга.
Illзyватlt дJlя yчIIlB I стyдеtlтlв цикли I|аBчальllих l сyспlлЬIto-пoлlтиЧних
пеpе,цaч з poсiйськoi мoBи пo pеспyблiканськoмy, мiсЦевoмy pалio i
телебаuенню, а такo)l{ вдoскo}tалIoвати спецiальнi пеpеданi дJlя тllx' хтo
виBча€ poсiйську мовy.

.[l.epхrавнoмy кoмiтeтy УPCP пo кiнeматoгpафii paзом з }liнiстеpствoм
oсвiти УPCP збiльtшити випyск yuбoвих кiнoфiльмiв з poсiйськoi мoви
l ЛlтеpатyPи.

7. Мiнiстepствy oсвiти УPCP' Мiнiстеpствy вишloi i сеpcднь<li спt..
цiальнoi oсвiти УРCP, .[еpх<aвнoмy кoмiтетy УPCP пo пpoфссi l lнt l .r.сx.
нiчнiй oсвiтi завеpшити в l983- l985 poках в yсix нaвчалЬнl|x заItЛадах,
дe BItкЛадан}lя ведeтЬся не poсiйськolo мoвoю, opганiзацiю кабiнетiв prr-
сiйськoi мoви i лiтepатypи, oснащеHItя iх лiнгафoннoю апаpатypoк)
та iнrпими теxнiчними засoбами, a тaкoж yнбoвo-наouними пoсiбника-
ми; з.цiйснити 3аxoди пo eфективнoмy викopистaнню цих засoбiв в
tlавчалЬtIo-вихoвнoмy прoцесl.

,[еpх<планy УPсP i Мiнiстеpству фiнансiв УPCP пеpелбачятtl в
пpoектах деp)кавних бю.ц;<етiв УPCP видiлення нa цi цiлi нeoбхiдних
асIrгнyванЬ.

flеpхtбyлу УPCP пеpeдбачити за пoгoджeнням з МiнiстepстBohi
oсвiтп УPCP i .[I.еpжaвням комiтетoм УPCP пo пpофeсiйнo-теxнiчнiй
oсвiтi в тliпoвиx пpoeктах пoчатl{oвrtх' вoсьмиpiнних, сеpеднiх зaгальнo-
oсвiтнiх шкiл i пpoфeсiйнo-теxнiчних навчальних зaкладiв кaбiнети poсiй-
ськoi мoви i лiтepатypи з ypаxyванням пoдiлу клaсiв на пiдгpyли.

8. ТвсмнЬ.
9. .Ц'oвeсти ,цo вiдoма .Ц.epх<планy УРCP' Мiнiстеpствa виu1oi i се.

pедньoi спецiальнoТ oсвiти УPCP, Мiнiстеpства oсвiти УPCP, ,Ц.epжав-
нoгo кoмiтетy yPсP пo пpoфесiйнo-технiчнiй oсвiтi, /Vtiнiстеpства
фiнансiв УPCP, oбкoмiв, Киiвськoгo мiськкoмy Koмпаpтii Укpаiни, oбл.
викoнкoмiв, Kиiвськoгo i CевaстoпoлЬсЬKoго мiськвикoнgрмiв, щo
цK KПPс i Paдa Мiнiстpiв сPсP пoстаtloвoю Еiд 26 тpав.
ня Nb 473 <Пpo дoдаткoвi захoди пo noлinшенню вивчеItня poсiйсЬкol
Ivloви в загальнooсвiтнix шкoлаx тa iнших навчальttих закладах соlo3.
них pеспyблiк>:

l ) 3апpoпoнyвали Мiнiстеpствy Bищoi i сеpeдньoi сnецiальнoi освiти
CPCP, Мiнiстepству oсвiти CPСP:

tlадати nраBo випyскникам сiЛЬських загаЛЬl{oосвiтнix rшкiл, якi
B|1ЯB||лИ баx<ання oдеpжaти спецiальнiсть BчитеЛя poсiйськоi мoвиt пo.
стУпaти нa пiдгoтoвчi вiддiленtlя пеДагoгiчниx iнститyтiв i унiвеpситетiв
без наявнoстi y них виpoбничoгo стах(y;

встанoвити пopядoк напpaвЛен}lя i пiльгoвoгo пpийoмy випyскникiв
вoсьмиpiнниx i серeлнix rшкiл дo педагoгiчних }lавчальних закладiв за
peкoмендaцiями пеДагoгiчних paл i opгaнiв нapoднoi oсвiти.

2) Пoшиpили на стyДентiв' якi навчаються в пе.цaгoгiвних iнститу.
тах i yнiвеpситетах зa спецiальнiстю <Poсiйська мoва i лiтepатypа в
нацioнaльнiй rшкoлi>, стипeндiальне забeзпевeння, Bстаlloвле}Iе тIo.
станoвolo цк KПPс i Pали Мiнiстpiв CPCP вiд l8 лroвтня l97l p. Js 755
(постанoва ЦK KoмпартiТ Укpaiни i Pади Мiнiстpiв УРCP.вiл l4 гpул.
ня l97l p. J'{Ь 552) для стyдeнтiв юpидич}tих iнститyтiв.

3) Bвели для oсiб' якi пoстyпaють дo аспipaнтyри' Bстyпний eкза-
мен з poсiйськoТ мoви i лiтеpaтypи, а такoж скЛaдaння наДалi екзaмену
з .ц.aнoгo пpедметa в мея(ах каttдидaтсЬкогo мiнiмyмy.

4) Пoстанoвили збiльrпити з 1984 poкy rrа 15 пpoцентiв ставки
заpoбiтнoi плати вчителiв пi.цгoтoвчих i I-III класiв, якi вед)гтЬ заt{яття
з poсiйськoi мови, вчителiв poсiйськoi мoви i лiтеpатypи IV-Х (ХI)
класiв 3агальнooсвiтнix lлкiл та tпкiл-iнтepнатiв, вчителiв poсiйсЬкoi
мoви i лiтеpaтуpи всix типiв i найменyвань пpoфесiйних i сepdлнiх
спецiальних tlавЧальIlих заклaдiв з неpoсiйськoю мовolo навчaння, poз-
ташoваtlих в сiльськiй мiсцeвoстi i в селищах мiськoгo тнпy.

l0. tO'бкoмам, Kиiвськoму мiськкoмy Koмпаpтi i Укpaiни, oблвикoн-
кoма м,. Kиiв_ськoмy i CевастoпoЛ ьсЬl{oмy мiськвйкoнкoмaм, Мiнiстеpствy
oсвiти УPCP, Мiнiстepствy вищoТ i сеpедньoi спецiальнoi oсвiти УPCP,
flеpжавнoмy кoмiтетy УPCP пo пpoфесiйнo.теxнiчнiй oсвiтi пpo xiд
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Bи|(oнанця цi €i пoстанoви дoпoвiсти: ЦJ( Кoмпaдтii Укpaiни i' Рaдi
iYliнiстpiв Укpaiнськoi PCP y сiullil lI9E4!._ l9ffi, рoxiв.

***

I{ентpальний Koмiтет Koмпapтi i Укpaiни i.Pq}а. Мiнiстрiв.УРCP
в{lслoвлюютЬ твеpдy впeвненiсть y т'oмy' щo пdpпiйнi, pадянськi, кoм-
сoмoльськi opгани i opгaни нарoднoi oсвiти, педaтoгiчнi кoлективи нав.
чалЬних закладiв Bеспyблiки пoстiйнo пpDяg,tятиIltyть 6eзyстaннy
тyрбoтy i увaгy дo] задoвoлення потpеб мoлoдi, Я|<a навча€тЬся'
в oвoлoдiннi poсiйсЬ,(oю мoBoю _- мoвoю мiх<нацioнaльнoгo спiлкyвання,
дPyжби i бpaтеpства наpoлiв, мoгy,тпriм засoбollt дaльrxoгo poзвиткy i
змlцнeнrrя матеPlаЛьнoгo | дyxoв}|oгo пoтенlu:шy радянськoгo нapoдy.

сЕKPЕтAP ЦЕнтPAЛЬнoгo
KoIvlIтЕтУ Kor\tпAPтII
УкPAIни

E. IЦЕPБиЦЬKии'
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II iслях,oвa

IIIанoвнuti нuтаug! Bu щoЙllo tlеpееaPнg.nЦ ocTа|lн'o стopiнкg

цiеtr кнuztt Bagcкo nеpedбaaaтu Baш dgarcвнani стан niсля oзна-
l7oмлення 3 gсir'o cукуnнiстю ryuфp, фaктiв, Оoкgлентiв' poэdg-

niв piзнuх люdей npo zлoцlltll'K' цilесnpямoванg, кiлькавiкoвg no-
iтulч poсiЙщення gкpaiнcь'сo* наpфg цаpсьKц.м!! i юoэlgniс-
ruчflIt.tl| ot7puцнЦк,o.tu. Baл cцduтu, наскiлькu вdалoся poalсpuTu

цto ве.aьxa cклаdнg TeЛg: noксI*{l"u pglitliвнi наcлidкu iмnеpськo-

еo zенoцudу, eтнючtdg i лiневoцtldg' oс'|цслuTu, звidкu беpgtьcя
вipgсu nлeбеrtсьr"oФ dg'g UnoкDpе'|'|я, oк,pесJ|uTu npuauнu па'd-

звuчan1нai скядdнoсli нuнiulньoeo a кpaiнсbЕoеo Oеpхaвoтвopeння.
Сnodiвaюся, щo 

'снrrwюa 
donoмaжe чuTачaЛ zлuбruе niзнатu cвoс

нлцioнлльнe вяl, зсеpduнu вiOчgTu, щo лto6oв do Укpаiнu - aкт
нaflвuttlpеo dg хoв нo - нaфo налb l1oеo с a.Noв u3 I|ачення, з poзg лiт u'

щo зdенацioналiзoванa мoduнa вTpaцас docтgn do наrteлudшoeo
нацioнальнoеo кoaadятя dgzg i cвященнuх вoенiв NITTя, вoна npu-
peчена 

'ЦI 
щeтаflnя. Певен, щo 

'снura 
npuслg'lсuтьcя ,|opалbtlo.

n с u хo лo еi цll,o м ц вuзdo p o в лe н ню oб d g p е нu х, с кллi чe нu х кo лу нi с т u u.

ню. i м nе p c ь кo ю id e o',юеieю, ф o p u у в aнн ю d g хo в нo e o на цio нoлiз я g -
якнaЙвuщoеo вuявg вiddанocтi Бaтькiaщuнi, 6gdе dжepeлoм
вaжлuвoi, oб'сктuвнoi iнфpлафi npo укpсliнcькo.poсiйcькi взaс-
мul|u, сnpuяTullе кoнсoлidaцii dgхoвнuх, iнтeлeктgальнuх, т6op.

чuх сuл эаpadu наЙвuщoi egмaнiстuuнoi нацioнaльнoi idei i лeтu _

пoбgdoвu Укpаiнcькai ,Ilepхавu, якa npсEнe ilсuTu g nopoзулiннi,

*upi i dpgclсбi зi вciлa 
'.paiнa'|u 

свiTg.
3 poз g пi'lo : в uхiО iз пuнiutньol с g сni.оь нo. tюлiт uч нoi' сoцiaль -

нo-еtсюнoлiчнoi i лopoльнa.dgхювнoi кpuan, nсlpodэlсeнoi лocкoв.
cbкo'o''сoлgtliстuчнaю тoталiтаpнoю cucTе,||oю' la.Dе?tcuTb лuulе
вid кoэtснoеo з наc, вi,d нautoеo в3аeliopo3g'|iння, теpnелuвoстi,
чeснoсTi' зegpтoванocтi, edнocтi, хpucTl|я'|cbкoi 0o6poэuuлu-
вoстi. To* npацloйлo щodeннa' cgллiннo i эrеpтoвнo' щoб нa-
завlсdu poзвiялаcя вopoжa тьлa невoлi, нaвiчнo ocюaлa cnлюнdpo-
ванa Укpаiнa i poтнеслася no cвiтg ii )oбpa Cлава. Hехаli нал
donoлolr'е Бtlе!

' цдAгoУ.- Ф. }гP l.-oп. J'lЬ



Aвтop Щиpo вдячпий гoлoвнoму мeцeнaтy Bидання - спiльнoму yк.
pаiнськo-амеpикаrrськoмy пiдпpиемствy <Гpанд.гoтельr (генepальний
дl{ректop C. l. Лeпський), кoлективам oдeськoгo opе}|дHoгo пiдпpиемства
<Фаpнацiя> (генеpальннй д,иpектop €. O. Жалкo), ХмeльниЦькогtr
центpy нaцio}rалЬнo-кyльrypниx iнiцiатив (лиректop М. М. Шев.rук).
пiдприемства <Евpiкаr на Koсiвщинi (лиpектop t l  / l . .  Павлюк), виPoб.
ничoгo oб'сднання <ЛьвiвпpиJlaд> (генеральний Директop М. l1.  [ lшrе.
бильський) за фiнaнсoвy niлтpr lмку у вилаttнi  кнltги, а такoх< npаt1iв-
никам центpальнoi наyкoвoi бiблioтски iм. B. Bеpнaдськoгo [{Atl
Укpaiни'  .ПьвiвськоI наукoвоi б iблioтеки iм. B. Cтефаникa HAH Ук-
pаiни, бiблioтеки yкpaiнськоТ дiасttоpи прlr рсдакцi i  ) l{ypналу <Пам'яtткtt
Укрaiни> (м. Киiв),  ЦЕHтpnлЬHOгo дrPжitBI|OГo архiву грolrалських t lб 'сд-
нaнь Укpаiни (м. Kиiв) '  цснтpалЬl|()Го ДержавHoгo iстt lpиuнoгrr архiвr
(м. Львiв).  наyковo-дослiднoгo l lеt lтpу пt 'p ioлики ./ lьвiвськoi науксlв lrТ
бiблiотеки iм. B. Cтефаника HAH УкpаТни за спpиян|lя y роб<rтi  на. l
книгoЮ.

Bисловлюю щирy пoдяку за д<rбpoзltиливi пopади, 3aуважеtlня'
кoнкpетt lv дoпoмoгу п|д час oпpаl lK)ваtI l]я l  tIагрoмаджеHHя J loкvlttе l i .
тaлЬнl{х матерia;r iв i  видання книгн [I [ ' .  Баб'яку, С. П. Ба.пiнськoмт,
i !1. М. Biвuаpикy. П. П. r l l .ем.янюкv, Г. П. i  l ' ] . .  B. f lимшiнам' B. Г.  i  К. B. €в .
тYшенкам, К. K. Жo,rкевськoм.v'  B. A Каvканy, f l .  с.  Kаpпlrн,
Сf B. Кo6. ' rику. Ю. A. l (oвztлto'  O. }1. К<lлoсt lвськiй '  l .  B. Kр1'пськoму,
l .  М. Лyбкoвиu1' '  Я. Еl .  Ма.rикi ' .  B. i l .  Мoкpiю, м. Ф. Hечиталюкr.,
М. Г. Oсадчr lму'  Ю. М. []акoшlv. P. Я. Ппpoг1' .  t] .  Г.  ПoжoДх(yку'
lЦ. П. Пpшсяiкнoму,,Д..  М. Poмаrroвi i i '  

^.1. 
lц. Pсlманкlк1,,  М. B. Cавuyкv,

Т. Ю. Cализi '  o.  A- Ceрбснськiй, Я. [ .  Ссркi:зу '  З.  M. Тсрлаку. Р. B. Чап-
.rикv, l .  B. Чсpвак1.

<3aстyпила чopнa xr.rаpа та бiлyю xirарy)
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H;\}' l(otio- ПУБ.. l l t lисTИЧHЕ Bи.цAнH'I

Л и за ш.ryк Bасиль Baсильович
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rJ|\h.\ i]  l  I-aрrt i l r ;r; l  l i r tр;:rr1r lr ' l  ( l t i .ссrtt l I t l - t l ) tь }\I. .в tP\t i  n| l l . ] l .Б l  l \ l ( ' l l  l l t . t|)6 l t i l i ,
, . l l  A i  {) ' . i  t  l . II  t  ; l ]rN :}.1l;  l - tI l ) i l^ i) l |{ ' t} l lP t: l i l i | i l  lс!| l t i l  f{|].J l

l l Iстttгtт l t ' t1к '  l (|  |tt: i t !стпi l  l l \|I  I . iрrr i Ir l r
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