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Ужгород – 2019 

АНОТАЦІЯ 

  Русинко-Бомбик Л. М. Українська мова та українське мовознавство в 

Чехословаччині міжвоєнної доби. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.01 «Українська мова». – ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», Міністерство освіти і науки України. – Ужгород, 

2019; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дослідження присвячене встановленню основних тенденцій розвитку 

української мови та українського мовознавства у Чехословаччині міжвоєнної 

доби (1918–1939 рр.).  

Обґрунтування періоду. Дослідження охоплює 1918–1939 рр., що в 

дисертації означено як період міжвоєння в Чехословаччині.  

Початок цього періоду – 1918 р. – пов ՚ язаний з утворенням 

Чехословаччини, яка постала після поразки Австро-Угорщини у Першій 

світовій війні. Проект держави розробили чеські та словацькі емігранти в 

Америці та закріпили так званими Піттсбурзькими угодами 30 травня 1918 р. 

До складу держави увійшли Богемія, Моравія, Чеська Сілезія, Словаччина і 

Закарпаття (яке називали тоді Підкарпатською Руссю).  

Кінцева дата цього періоду – 1939 р., коли Чехословацька Республіка 

припинила своє існування. Німеччина спочатку анексувала Судети у 1938 році 

та остаточно окупувала Чехію в березні 1939 року і допомогла утворити 

Словацьку Республіку (існувала з 1939 по 1945). Угорщина окупувала 

Закарпаття (частину після Віденського арбітражу у 1938 році та Карпатську 

Україну в березні 1939 р.). 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше: узагальнено 

здобутки українського мовознавства 20–30-х рр. ХХ ст. як цілісного процесу; 
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враховано стан українського мовознавства в цей період та широкий 

геополітичний контекст (політика СРСР, Польщі, Румунії та Чехословаччини); 

розкрито лінгвоукраїністичний доробок міжвоєнної Чехословаччини як 

комплексне явище, з урахуванням інтралінгвальних та екстралінгвальних 

чинників; запроновано визначення основних лінгвістичних шкіл за науковими 

ідеями; встановлено перспективу наукових ідей лінгвоукраїністики              

20–30-х рр. ХХ ст. у сучасному науковому дискурсі; досліджено маловідомі 

праці, зокрема шкільні граматики української мови Ф. Агія, А. Штефана та 

І. Васка, Я. Неврлого, чесько-український словник Н. Королеви, підручник 

української мови для іноземців М. Башмака тощо. 

Теоретичне значення роботи полягає у внеску до історії українського 

мовознавства (систематизація принципів періодизації українського 

мовознавства, переосмислення періодизації українського мовознавства в 

сучасному контексті; дослідження українського мовознавства 1918–1939 рр. 

як міжвоєнного періоду Чехословаччини, розкриття актуальних ідей 

мовознавців цього часу), історії української літературної мови (поглиблення 

вивчення мовної ситуації в Чехословаччині міжвоєння, характеристика 

мовних норм у дескриптивному та прескриптивному вимірах). 

Практичне значення. Результати дослідження можуть бути 

використані для подальших досліджень із навчальних курсів «Історія 

української мови», «Діалектологія», «Історія української літературної мови», 

«Історія українського мовознавства», «Нормування української літературної 

мови», «Соціолінгвістика». Результати роботи мають значення для 

україністики та богемістики, сприятимуть вивченню маловідомих праць з 

українського мовознавства міжвоєнної Чехословаччини. Матеріали 

дослідження можна використовувати під час викладання спецкурсів з історії 

української мови та мовознавства, соціолінгвістики. Результати другого і 

третього розділів дисертації можуть стати основою для підготування 

енциклопедичного видання «Українські лінгвісти у міжвоєнній 



 

 

4 
 

Чехословаччині».  

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення історії українського 

мовознавства» схарактеризовано різни підходи до періодизації історії 

українського мовознавства за критеріями: хронологічним, а також за 

лінгвістичними парадигмами, лінгвістичними науковими школами, 

персональним внеском лінгвіста. Умотивовано вибір періоду та 

аргументовано його часові межі, зв ՚ язок із попередніми періодами; 

проаналізовано стан українського мовознавства на початок 1920-х рр., 

особливості соціально-політичного контексту в усіх державах, у складі яких 

перебували українські землі після завершення Першої світової війни та 

окупації УНР (СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина), описано причини 

політичної міграції україністів, формування чеської україністики, контекст 

Празької лінгвістичної школи. Визначено ступінь дослідження аналізованого 

питання в лінгвістичній літературі. 

  У цьому розділі також схарактеризовано наукові інтереси основних 

українських філологів у міжвоєнній Чехословаччині – емігрантів: С. Смаль-

Стоцького, О. Колесси, В. Сімовича, І. Панькевича, Н. Ковалевської-

Королеви; закарпатських українців А. Штефана, Ф. Агія; чеських україністів 

Ф. Тіхого та Я. Неврлого.  

  У другому розділі «Функційний аспект української мови в 

Чехословаччині міжвоєння та особливості творення літературних норм» 

окреслюється соціокультурний контекст функціювання української мови в 

Чехословаччині міжвоєнного часу, описано засади мовної політики 

Чехословаччини, ставлення до нацменшин, стратегія інтеграції Закарпаття.    

  Мовні норми української мови розглянуто, зокрема, на основі першого 

підручника української мови для чехів авторства М. Башмака та Ф. Тіхого 

«Praktická učebnice ukrajinského jazyka». Описано особливості розкриття 

української фонетики, орфоепії, граматики, основного лексичного фонду 

української мови. 
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  Схарактеризовано процес унормування української літературної мови 

на Закарпатті, що в міжвоєнний період входило до складу Чехословаччини. 

Розглянуто еволюцію мовного планування на Закарпатті – від інерційної 

практики використання русифікованого язичія, яка залишилася з угорських 

часів (граматика А. Волошина), до загальноукраїнської норми. 

  Детально проаналізовано граматику І. Панькевича, створену для 

мовного компромісу, що мав об’єднати різні протиборчі мовні табори 

Закарпаття: українофільський та москвофільський. Описано стратегію 

І. Панькевича – застосування таких прийомів, які позірно відрізняли його 

мовний стандарт від сучасного фонетичного правопису і дозволяли на рівні 

правил наблизити закарпатську мовну норму до загальноукраїнської. Також 

з՚ ясовано стратегію І. Панькевича щодо селекції діалектних норм, які автор 

включав у свою граматику, і тих, які він ґрунтовно описував, але радив не 

вживати як літературний стандарт.   

  Наступний етап у мовному плануванні на Закарпатті у межах 

міжвоєнної Чехословаччини – це поступовий перехід на фонетичний правопис 

та наближення до загальнолітературної норми.  

  Проаналізовано першу закарпатську шкільну граматику української 

мови, написану за фонетичним принципом, авторства А. Штефана та 

І. Васка (1931), а також праці їх послідовників – Ф. Агія та Я. Неврлого.  

  Граматика А. Штефана та І. Васка зафіксувала найголовніші здобутки 

мовного планування української мови, які вдалося втілити в УСРР під час 

українізації. З неї починається остаточний етап інтеграції української мови 

Закарпаття в загальноукраїнський контекст. Оцінено ступінь наближення 

місцевих говірок до загальнолітературної норми, рівень уживання місцевих 

діалектизмів та лінгводидактичні особливості граматик. Розглянуто 

інтеграційний потенціал цих праць.  

  Третій розділ «Розвиток українського мовознавства в Чехословаччині 

міжвоєнної доби» присвячений детальному аналізу найважливіших 
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напрацювань з історії української мови, історії української літературної мови, 

діалектології, української літературної мови, лексикографії (енциклопедичні 

та перекладні словники).    

  У галузі вивчення історії української мови розглянуто дослідження 

О. Колесси з історії української мови та чесько-українських мовних контактів 

у діахронічній перспективі, спроби обґрунтування тези про походження 

української мови з праслов’янської єдності, підваження концепції  

східнослов’янської мовної єдності та спростування теорії Погодіна-

Соболевського.   

  Проаналізовано також діахронічну спадщину видатного українського 

філолога С. Смаль-Стоцького, який активно досліджував глотогенез 

української мови та супутній дискурс – екстралінгвальні параметри (політичні 

аргументи різних сторін). 

  Розглянуто праці В. Сімовича, зокрема перший українськомовний 

посібник старослов’янської мови, у якому автор детально розмежовує 

українську та російську редакції старослов’янської мови, а також витоки та 

концептуальні засади «Граматики» Михайла Лучкая, концепції Й. Їречека, 

який пропонував латинізувати українську графіку.    

  У підрозділі, присвяченому діахронічній україністиці міжвоєнної 

Чехословаччини, обґрунтовано інтердисциплінарність дослідження «Руської 

Правди» С. Шелухина, у якому пам’ятку проаналізовано з історичної, 

юридичної та мовної перспективи, а також працю з історії літературної мови 

на Закарпатті Ф. Тіхого.  

  У наступному підрозділі досліджено новаторські діалектологічні 

напрацювання І. Панькевича в його праці «Українські говори Підкарпатської 

Руси і сумежних областей з приложенням 5 діялектологічних мап. 

Частина І. Звучня і морфологія». Розглянуто методологію, концептуальні 

засади та вплив Празької лінгвістичної школи на діалектологічні дослідження 

І. Панькевича.  
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  У підрозділі «Дослідження української літературної мови» описано 

прескриптивні та дескриптивні напрацювання В. Сімовича, пропозиції з 

унормування літературного мововжитку і дослідження з фонетики, морфології 

та словотвору.  

   У підрозділі, присвяченому українській лексикографії у міжвоєнній 

Чехословаччині, проаналізовано енциклопедичні напрацювання, перекладні та 

спеціалізовані словники, україністичні та мовознавчі статті «Української 

загальної енциклопедії», над якою працювали Д. Антонович, Л. Білецький, 

В. Біднов, І. Борщак, Д. Дорошенко, О. Доценко, О. Лотоцький, І. Мазепа, 

В. Січинський, В. Щербаківський, І. Панькевич, С. Смаль-Стоцький, 

С. Наріжний, О. Шульгин та ін. Схарактеризовано «Кешеньковий чесько-

український словник» Н. Ковалевської-Королеви, «Провідник для українців в 

Чехословаччині» зі словником В. Короліва-Старого та «Медичний латинсько-

український словник» М. Галина, автори якого намагалися об’єднати 

термінологічні напрацювання Наддніпрянщини та Галичини.    

 

  Ключові слова: українське мовознавство міжвоєнного періоду, 

українська мова, Чехословаччина, українська діалектологія, глотогенез, 

історія української літературної мови, українська граматика, правопис, 

лексикографія.  
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SUMMARY 

 

Rusynko-Bombyk L. The Ukrainian Language and Ukrainian Linguistics 

in Czechoslovakia of the Interwar Period. – Qualification thesis. Manuscript. 

Candidate of Philology thesis (specialty 10.02.01 – the Ukrainian 

language). – DVNZ «Uzhgorod National University», Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Uzhgorod, 2019; Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Кyiv, 2019.  

The research is dedicated to establishment of the major trends of development 

of the Ukrainian language and Ukrainian linguistics in Czechoslovakia of the 

Interwar period (1918–1939). 

Justification of the period. The research covers the years 1918–1939, also 

known as the Interwar period of in Czechoslovakia. 

The beginning of this period – 1918 – is linked to formation of 

Czechoslovakia as a state, which appeared on the European map on October 28, 

1918. State appeared on the ruins of the Austro-Hungarian Empire after defeat in 

the First World War. The project of the state was developed by Czech and Slovak 

immigrants in America and established by so-called Pittsburgh Agreement on May 

30, 1918. The State included Bohemia, Moravia, Czech Silesia, Slovakia and 

Transcarpathia (which was called then Pidkarpatska Rus). 

This period ended in 1939, when the Czechoslovak Republic ceased to exist. 

Germany first annexed the Sudetenland in 1938 and finally occupied the Czech 

Republic in March 1939 and helped to form the Slovak Republic (existed from 1939 

to 1945). Hungary occupied Transcarpathia (part of it after Vienna Arbitration in 

1938 and Carpathian Ukraine in March 1939). 

The scientific novelty of the thesis lies in the fact that for the first time: the 

achievements of the Ukrainian linguistics of the 20s-30s of the XX
th

 century have 

been summarized and generalized as a holistic process; the status of the Ukrainian 

https://mon.gov.ua/eng/news/ministry-education-and-science-looks-experts-reform-support-team-under-ministry
https://mon.gov.ua/eng/news/ministry-education-and-science-looks-experts-reform-support-team-under-ministry
https://mon.gov.ua/eng/news/ministry-education-and-science-looks-experts-reform-support-team-under-ministry
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linguistics of this period and the broad geopolitical context (the politics of the 

USSR, Poland, Romania and Czechoslovakia) have been taken into account; the 

Ukrainian Studies and linguistic contribution of the interwar Czechoslovakia has 

been presented as a comrehensive phenomenon, taking into account intra- and extra-

linguistic factors; it has been proposed to identify the main linguistic schools in 

accordance with scientific ideas; the perspective of linguistic Ukrainian studies 

ideas of the 20s-30s of the XX
th
 century in the modern scientific discourse has been 

established; scarcely known works have been studied, in particular, the school 

grammar of the Ukrainian language by F. Ahiy, A. Stefan and I. Vaskо, J. Nevrly, 

the Czech-Ukrainian dictionary by N. Kovalevska-Koroleva, the textbook of the 

Ukrainian language for foreigners by M. Bashmak, etc. 

The theoretical value of the work lies in the contribution to development of 

the history of the Ukrainian linguistics (in systematization of  periodization 

principles of Ukrainian linguistics, rethinking of Ukrainian linguistics periodization 

in this context; the study of the Ukrainian linguistics in the years of 1918–1939 as 

the interwar period of Czechoslovakia, disclosure of the actual ideas of linguists in 

this period), the history of the Ukrainian literary language (deepening the study of 

the language situation in Czechoslovakia in the interwar period, characteristic of 

language nors in descriptive and preskriptive aspects). 

Practical value. The results of the research can be used for further study on 

training courses, such as «History of the Ukrainian language», «Dialectology», 

«History of the Ukrainian literary language», «History of Ukrainian linguistics», 

«Norm forming of the Ukrainian literary language», «Sociolinguistics». The results 

of the work are very important for Ukrainian and Bohemian studies, it will 

contribute to study of scarcely known works on the Ukrainian linguistics of interwar 

Czechoslovakia. The research materials can be used in teaching special courses on 

the history of the Ukrainian language and linguistics, as well as sociolinguistics. 

The results of the second and third chapters of the thesis can serve as the basis for 

preparation of the encyclopedic publication «Ukrainian linguists in interwar 
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Czechoslovakia». 

In the first chapter «Theoretical grounds of studying the history of Ukrainian 

linguistics» various approaches to the periodization of the history of Ukrainian 

linguistics are characterized based on the following criteria: chronological, as well 

as linguistic paradigms, linguistic schools, personal contribution of a linguist. 

The choice of the period has been motivated, its time frames and relationship 

with the previous periods have been justified; the status of the Ukrainian linguistics 

at the beginning of the 1920s have been analyzed, its socio-political context in the 

countries, which possessed the Ukrainian territories after the end of the World War I 

and the occupation of the Ukrainian People’s Republic (the USSR, Poland, 

Romania, Czechoslovakia). The reasons of political migration of Ukrainian linguists 

have been described as well as the formation of the Czech Ukrainian Studies, and 

the context of the Prague linguistic school. The degree of the study of the analyzed 

matter in the linguistic literature has been determined. 

In this chapter the chief Ukrainian linguists of interwar Czechoslovakia and 

their main scientific interests have been analyzed. Such Ukrainian immigrants as 

S. Smal-Stotskyi, O. Kolessa, V. Simovych, I. Pankevych, N. Kovalevska-

Koroleva; Transcaprathian Ukrainians A. Shtefan, F. Ahiy; Ukrainian linguists of 

Czech origin: F. Tichy and J. Nevrly are presented.   

The second chapter «Functional aspect of the Ukrainian language in interwar 

Czechoslovakia and peculiarities of creation of the literary norms» describes the 

sociocultural context of the Ukrainian language functioning in Czechoslovakia in 

the interwar period. It describes Czechoslovakian principles of language policy, in 

particular, their treatment of ethnic minorities and Transcarpathian integration 

strategy. 

The Ukrainian language norms have been viewed on the basis of the first 

Ukrainian language textbook for the Czechs by M. Bashmak and F. Tichiy 

«Praktická učebnice ukrajinského jazyka». The chapter describes the peculiarities of 

disclosure of the Ukrainian phonetics, orthoepy, grammar and basic vocabulary 
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stock. 

The process of the Ukrainian literary language norm forming in 

Transcarpathia that belonged to Czechoslovakia in the interwar period, is 

characterized, considering the evolution of language planning in Transcarpathia – 

from the rudimentary post-Hungarian practice of usage of a russified iazychie 

(grammar by A.Voloshyn) to the common Ukrainian literary norm. 

I. Pankevych’s grammar has been analyzed in detail. It was created as a 

compromise between the supporters of pro-Ukrainian and pro-Russian antagonist 

language groups. I. Pankevych’s strategy is characterized as usage of techniques 

which visually differ his language standard from the contemporary phonetic spelling 

and allowed, on the level of rules to make the Transcarpathian language norm close 

to the common Ukrainian norm. The thesis also analyzes I. Pankevych’s strategy of 

selecting dialect norms which the author included into his grammar and those he 

thoroughly described but did not advise to use as the literary standard.  

The next stage in language planning in the interwar Transcarpathia is gradual 

transition towards phonetic spelling and unification with the common Ukrainian 

norm. 

The thesis presents the analysis of the first school grammar of the Ukrainian 

language written according to the phonetic spelling by A.Shtefan and 

I. Vasko (1931) and the grammars by their followers F. Ahiy and J. Nevrly.  

A. Shtefan and I. Vasko’s Grammar recorded the most important 

achievements of the Ukrainian language planning, which could be implemented in 

the Soviet Ukraine during the Ukrainization. Since then the final stage of the 

Transcarpathian Ukrainian language integration into the common Ukrainian context 

started. 

The degree of unification of the local dialects with the common literary 

language has been assessed, the scale of usage of dialect norms and pedagogical 

techniques in both grammars has been analyzed. The integrational potential of the 

works has been described.  
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The third chapter «The development of Ukrainian linguistics in 

Czechoslovakia of interwar period» is devoted to the detailed analysis of the main 

achievements in the Ukrainian language history, history of the Ukrainian literary 

language, dialectology, lexicography (encyclopaedias and translation dictionaries).  

Among the studies of the Ukrainian language history, special attention is paid 

to O. Kolessa’s research, especially his diachronic studies of the Ukrainian language 

and Ukrainian-Czech linguistic contacts, his attempts to justify the statement on the 

origin of the Ukrainian language being the Proto-Slavonic unity, denial of the 

concept of the East-Slavonic linguistic unity and of the Pogodin-Sobolevsky theory.  

The diachronic heritage of outstanding Ukrainian linguist S. Smal-Stotskyi, 

has been analyzed. He actively explored the origin of the Ukrainian language and 

the accompanying discourse i.e. the extralinguistic parameters (political points of 

various parties). 

The works by V. Simovych have been analyzed, especially the first Ukrainian 

handbook of Old Slavic language, in which the author puts forward the detailed 

differences between the Ukrainian and the Russian versions of the Old Slavic 

language, as well as the origin and conceptual grounds of M. Luchkay’s grammar 

and J. Jireček`s projects of shifting the Ukrainian writing to the Latin alphabet.  

In the sub-chapter devoted to diachronicof Ukrainian studies in interwar 

Czechoslovakia, the interdisciplinary nature of «Rus’ Justice» by S.Shelukhyn (the 

mentioned literary monument was analyzed from the historical, legal, and language 

perspective) as well as the work on the history of literary language in 

Transcarpathia by F. Tichy have been justified.   

The next sub-chapter is dedicated to the innovational dialectological findings 

by I. Pankevych in his work «Ukrainian dialects in Pidkarpatska (Subcarpathian) 

Rus and the adjacent territories with appendix (five dialectological maps). Part 1. 

Phonetics and morphology». His methodology, concept and the influence of the 

Prague linguistic school have been analyzed.   

In the sub-chapter «Research on the Ukrainian literary language» prescriptive 
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and descriptive findings by V. Simovych are analyzed, as well as his proposals on 

unification of the literary language usage and research in phonetics, morphology 

and word-formation.  

In the sub-chapter dedicated to the Ukrainian lexicography in the interwar 

Czechoslovakia, encyclopedic work, translation and specialized dictionaries, 

Ukrainian studies and linguistic articles of the «Ukrainian general encyclopaedia» 

by D. Antonovych, L. Biletskyi, V. Bidnov, I. Borshchak, D. Doroshenko, 

O. Dotsenko, O. Lototskyi, I. Mazepa, V. Sichynskyi, V. Shcherbakivskyi, 

I. Pankevych, S. Smal-Stotskyi, S. Narizhnyi, O. Shulhyn etc. are analyzed. Also, 

this section contains the analysis of the «Pocket Czech-Ukrainian Dictionary» by 

N. Kovalevska-Koroleva and «Guide for Ukrainians in Czechoslovakia» with the 

dictionary by V. Koroliv-Stary and «Medical Latin-Ukrainian dictionary» by 

M. Halyn, authors of which intended to unite the Ukrainian medical terminological 

work from Galicia and the Central Ukraine.  

 

Key words: Ukrainian linguistics of the Interwar period, the Ukrainian 

language, Czechoslovakia, Ukrainian dialectology, glottogenesis, History of the 

Ukrainian literary language, Ukrainian grammar, Orthography, Lexicography. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В історії українського мовознавства 

хронологічний зріз 1918–1934/1939 рр. досі не набув комлексного вивчення як 

період інтенсивного розвитку української науки, як цілісний процес. У 

міжвоєнний період україністика потужно розвивалася не тільки в УСРР
1
 (до 

1933–1934 рр., коли почалося згортання українізації
2
), але і в еміграційних 

осередках. Одним із наукових центрів стало мігрантське середовище 

                     
1
УСРР – Українська Соціялістична Радянська Республіка – існувала з 10 березня 

1919 р. до 30 січня 1937 року; УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка – з 

30 січня 1937 року. 

2
Як зазначає Ю. Шевельов, востаннє про «українізацію партійних, радянських і 

особливо профспілкових і комсомольських організацій» згадував ХІІІ з’їзд КП(б)У у травні 

1937 р. [Шевельов 2008, т. І, с. 181]. 

3
У

 
дисертації передаємо послідовно (за винятком цитат) написання назви держави 

Чехословаччина. На Закарпатті усталилася традиція написання назви Першої 

Чехословацької Республіки разом, а другої – з дефісом. У першій республіці словаки й 

закарпатські українці так і не отримали реальної автономії, тому їхнє значення, на жаль, 

об ՚ єктивно було применшене, цим мотивуємо написання разом: Чехословаччина. У другій 

– словаки (й українці) отримали автономію, тому пишемо назву з дефісом. Однак тут ми 

керуємося також історико-правовими критеріями: 1) назва, що пишеться разом, була 

затверджена в конституційному законі 1920 року [Sbírka]; тут також засвідчене прагнення 

творити чехословацький народ і чехословацьку мову; 2) назва з дефісом затверджена в 

конституційному законі 1938 року, за яким словаки отримали автономію [Ústavní]. 

Більшість праць, які ми аналізуємо, були написані в перший період.
 
 

4
Коментар до написання Чехо-Cловаччина міститься у монографії С. Лучканина: 

«Дотримуємося саме такого написання назви країни, що існувала в 1918–1939 та в 1945–

1992 рр. Написання через дефіс – Чехо-Словаччина – рекомендував і «Правописний 

словник» Г. Голоскевича (1930) <…>. В українських орфографічних словниках 

радянського часу, та й багатьох нинішніх нормативним було написання разом: 

Чехословаччина. Це, на наш погляд, применшувало значення другої складової країни – 

 



 

 

18 
 

Чехословаччини
3
 (Чехо-Словаччина

4
, Чехословацька Республіка). У роботі 

простежується розвиток лінгвоукраїністики в державному утворенні 

Чехословаччина, а саме: на чеських землях, а також на Закарпатті у 

міжвоєнний період.  

Крах визвольних змагань українців 1917–1921 рр. на теренах 

Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та Закарпаття спричинився до того, що 

значна частина української інтелектуальної еліти змушена була емігрувати. 

Еміграція, на думку частини українських інтелектуалів, цілком справедливо 

вважалася єдиною можливістю не лише уникнути жорстоких переслідувань із 

боку тогочасної влади СРСР чи Польщі, Румунії, а й продовжити власні 

україністичні дослідження. Одним із головних центрів української еміграції 

міжвоєнної доби стає Чехословаччина, зокрема її столиця – Прага, завдяки 

ліберальному законодавству та сприятливим економічним умовам. Т. Масарик 

(президент Чехословаччини з 1918 по 1935 р.) знав український контекст і 

надавав суттєву допомогу українській еміграції.  

У міжвоєнний період Чехословаччина стала сприятливим ґрунтом для 

розвитку українського мовознавства. По-перше, у межах цієї держави 

опинилася значна частина етнічно українського населення, зокрема із 

Закарпаття та Східної Словаччини. По-друге, Чехословаччина стала 

прихистком для численної освіченої української еміграції, що здобула вагому 

підтримку. Прага приваблювала провідних україністів сприятливими 

політично-економічними умовами, свободою від політичного переслідування, 
                     
 

Словаччини. «Український правопис» (1993) рекомендує лише написання через дефіс, 

«Інтегрована лексикографічна система «Словники України» подає написання назви 

Чехословаччина лише разом, а відповідний відіменниковий прикметник може писатися 

разом і через дефіс: чехословацький і чехо-словацький. Переконані, що в даному випадку 

доречним і єдино правильним є написання лише через дефіс (курсив автора – 

С. Л.)» [Лучканин 2012, с. 262]. У новому правописі це слово не зафіксовано, але зазначені 

написання: «А́встро-Угóрщина – áвстро-угóрський» [Український 2019, с. 159]. 
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можливістю продовжувати наукову діяльність, відкриттям нових 

українськомовних інституцій (зокрема, почали працювати три українські 

університети). По-третє, це сприяло продовженню досліджень української 

мови, поєднаних із місцевою українознавчою традицією, відображало 

тісніший зв ՚ язок цих праць із загальноєвропейським контекстом розвитку 

мовознавчої науки. По-четверте, міжвоєнна Прага – це центр новаторських 

мовознавчих досліджень. У 1929 році у Празі відбувся І-ий з ՚ їзд славістів. 

Празька лінгвістична школа була одним з основних осередків довоєнного 

структуралізму. Саме в цій країні 1926 року В. Матезіус заснував Празьку 

лінгвістичну школу, що проіснувала до 1953 року (формально відновлена у 

1990 році О. Лешкою). До цієї наукової школи долучилися чеські мовознавці 

Б. Трнка, Б. Гавранек, Я. Мукаржовський, українські – В. Сімович [Шевельов 

1976, т. 8, с. 2840], а також російські емігранти Р. Якобсон, М. Трубецький та 

ін. [Пражский 1967]. Усі ці умови спричинилися до того, що українське 

мовознавство активно розвивається, розбудовуючи нову тематику та наукові 

ідеї.  

Діяльність українських мовознавців у Чехословаччині міжвоєнної доби 

регламентувалася зумовленостями теоретичного і прикладного характеру. 

Передусім українські вчені мали забезпечити розв’язання низки прикладних 

проблем – підготування підручників з української мови для школярів, 

студентів, а також усіх, хто прагнув вивчити чи вдосконалити знання з 

української мови, – українців, чехів, словаків. З іншого боку, щоб забезпечити 

належний рівень української лінгвістики та утверджувати незалежний статус 

української мови в колі слов’янських, мовознавці активно працювали над 

розв’язанням актуальних питань українського мовознавства: походження 

української мови, нормування української літературної мови в теоретичних і 

прикладних аспектах, вивчення специфіки граматичної структури української 

мови, лінгвостилістичних особливостей українського літературного тексту 

тощо. Окрім того, населення Закарпаття потребувало комплексу мовознавчих 
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напрацювань: статусного та корпусного планування. 

На відміну від своїх колег у підрадянській Україні, українські 

мовознавці в Чехословаччині працювали без будь-яких ідеологічних 

обмежень, що вплинуло на розширення тематики їх досліджень, на тісніший 

зв՚ язок цих досліджень із загальноєвропейським контекстом розвитку 

мовознавчої науки. 

У цей період у Чехословаччині працювали: Ф. Агій, Д. Антонович, 

А. Артимович, М. Башмак, Л. Білецький, В. Біднов, І. Борщак, Д. Дорошенко, 

О. Доценко, О. Думіна, О. Колесса, М. Кордуба, Н. Королева, З. Кузеля, 

О. Лотоцький, І. Мазепа, С. Наріжний, Я. Неврлий, І. Панькевич, 

Я. Пастернак, Я. Рудницький, С. Смаль-Стоцький, В. Сімович, В. Січинський, 

П. Феденко, К. Чехович, С. Шелухин, А. Штефан, О. Шульгин, 

В. Щербаківський та ін. 

Загальні характеристики розвитку українського мовознавства, зокрема 

періоду 20-30-их рр. ХХ ст., розкриті у працях С. Бевзенка [Бевзенко 1990], 

М. Жовтобрюха [Жовтобрюх 1991], В. Зубченко [Зубченко 2012], В. Німчука 

[Німчук 1980; Німчук 1985], С. Лучканина [Лучканин 2012], Т. Лукінової 

[Лукінова 2018; Лукінова, Півторак 2005], Г. Півторака [Лукінова, Півторак 

2005] та ін. Особливості функціонування української мови на Закарпатті у 

чехословацький період, а також розвиток українського мовознавства в 

міжвоєнній Чехословаччині ґрунтовно досліджували М. Штець [Штець 1996; 

Штець, Даниленко 2004, с. 714–715], М. Мушинка [Мушинка 1967,  c. 123–

145; Мушинка 1993, с. 23–43; Мушинка 2008], Л. Белей [Белей 2012;  Белей 

2014;  Белей 2015;  Белей, Сюсько 1996, с. 156–162], Ю. Шевельов [Шевельов 

1998], М. Мозер [Мозер 2009; Мозер 2010; Мозер 2018], 

Л. Даниленко [Даниленко 2005; Штець, Даниленко 2004, с. 714–715], 

Н. Венжинович, М. Кондор [Венжинович, Кондор 1993, с. 74–76], 

В. Статєєва [Статєєва 2004, с. 62–68], П. Чучка [Чучка 1992, с. 247–254] та ін.  
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Вивченню українського мовознавства у західних і південних слов ՚ ян 

присвячена колективна праця українських мовознавців (Л. Даниленко, 

В.  Русанівський, В.  Федонюк, В.  Чумак) [Українське 2005].  

Дослідження українського мовознавства міжвоєнної Чехословаччини 

здебільшого концентрувалося на вивченні окремих авторів та їхніх праць. 

Наукова спадщина окремих україністів у Чехословаччині вивчена досить 

ґрунтовно, зокрема С. Смаль-Стоцького (Л. Луців [Луців 195, с. 3–8], 

Г. Півторак [Півторак 2009, с. 7–12], В. Сімович [Сімович 1938] та ін.), 

В. Сімовича (Ю. Шевельов [Шевельов 1991, с. 6–7; Шевельов 2005, с. 426–

430; Шевельов 1976. Т. 8, с. 2840–2841], О. Горбач [Горбач 2005, c. 440–450], 

П. Ковалів [Ковалів 1953], В. Даниленко, О. Добржанський 

[Даниленко, Добржанський 1996], Н. Гуйванюк [Гуйванюк 2008, с. 216–223], 

Л. Ткач (Л. Тарновецька) [Ткач 2005; Ткач 2008; Тарновецька 1991]), 

І. Панькевича (Й. Дзендзелівський [Дзендзелівський 1969, с. 167–208], 

К. Галас [Галас 1969, с. 215–225], П. Гриценко [Гриценко 2000, с. 421], 

К. Кисілевський [Кисілевський 1958], М. Мозер [Мозер 2009; Мозер 2010], 

В. Статєєва [Статєєва 2008, с. 185–189], В. Чикут [Чикут 2005: Чикут 2006a, с. 

287–291; Чикут 2006b, с. 189–198; Чикут 2008], П. Чучка [Чучка 1992, с. 247–

254; Чучка 1993, с. 328–335] та ін.). 

Праці С. Смаль-Стоцького та В. Сімовича також проаналізовано в 

контексті культурно-наукової спадщини українських мовознавців Буковини 

кінця XIX – початку XX ст., поруч із дослідженнями О. Поповича, З. Кузелі, 

Ю. Кобилянського, О. Маковея, В. Кміцикевича [Кацімон 2010].   

Натомість наукова спадщина М. Башмака, Я. Неврлого, А. Штефана, 

І. Васка, Ф. Агія, а також лексикографічний доробок М. Галина, 

Н. Ковалевської-Королеви, В. Короліва-Старого належать до маловивчених. 

Україністикою в міжвоєнний період займалися також етнічні чехи Ф. Тіхий та 

Я. Неврлий, наукові ідеї яких досі не набули повного висвітлення.   

На сьогодні набуває актуальності комплексне дослідження здобутків 
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лінгвоукраїністики в Чехословаччині, вивчення україністичної мовознавчої 

спадщини міжвоєнної Чехословаччини як окремого явища і цілісного процесу; 

осмислення основних прескриптивних та дескриптивних напрацювань 

української мови. Це дасть можливість визначити тенденції розвитку та 

узагальнити наукові досягнення українського мовознавства 1918–1939 рр., 

звернути увагу на здобутки чехословацької міжвоєнної україністики, оцінити 

чинники впливу, тематичні домінанти та прикладне значення напрацювань, 

визначити основні лінгвістичні школи, актуальність ідей мовознавців цього 

періоду в сучасній лінгвістиці. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження пов’язана з науковою проблематикою кафедри української мови 

Ужгородського національного універиситету і плановою науковою темою 

«Українські карпатські говори у взаємозв’язках  із літературною мовою та 

іншими мовами й діалектами» (номер державної реєстрації 0115U004632). 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Ужгородського 

національного університету (протокол № 11 від 19.11.2018 року). 

Мета дослідження полягає у встановленні основних тенденцій 

розвитку української мови та українського мовознавства в Чехословаччині 

міжвоєнної доби (1918–1939 рр.). 

Мета дослідження передбачає реалізацію таких завдань: 

– проаналізувати та систематизувати основні підходи до періодизації 

історії українського мовознавства, принципи визначення основних періодів в 

українському мовознавстві: хронологічний, галузевий, за лінгвістичними 

парадигмами, за лінгвістичними школами, за персональним внеском 

лінгвістів. 

– з՚ ясувати основні тенденції розвитку українського мовознавства як 

історичного процесу: від часу його становлення у староукраїнській науковій 

традиції, осмислення в ХІХ ст. та першій половині ХХ ст., зокрема у                     

20–30-х рр.; як цілісного процесу, що інтегрує наукові ідеї лінгвоукраїністики, 
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виконані в Україні, на українських землях, що входили до складу інших 

держав, а також за межами України.  

– охарактеризувати інтралінгвальні та екстралінгвальні чинники, що 

вплинули на формування наукового осередку українських мовознавців у 

міжвоєнній Чехословаччині;  

– розкрити функційний аспект української мови в Чехословаччині часу 

міжвоєння: тематичний репертуар української преси, діяльність наукових та 

освітніх інституцій, громадських організацій, зорієнтованих на розвиток 

лінгвоукраїністики; проаналізувати особливості мовних норм у посібниках З 

української мови як іноземної; 

–  запропонувати періодизацію розвитку української літературної мови 

на Закарпатті у міжвоєнний час; з ՚ ясувати основні тенденції творення 

літературної норми у шкільних граматиках Закарпаття часів Чехословаччини; 

– визначити основні наукові школи та персональний доробок 

українських лінгвістів, які працювали в міжвоєнній Чехословаччині, 

проаналізувати перспективи актуалізації їх наукових ідей у сучасній науці;  

– дослідити основні здобутки українського мовознавства в 

Чехословаччині в галузях української літературної мови, історії української 

мови, історії української літературної мови, діалектології, лексикографії.  

Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні лінгвоукраїністичні 

напрацювання міжвоєнної Чехословаччини, праці, написані емігрантами та 

мешканцями Закарпаття, що належало до держави Чехословаччина у 

міжвоєнний період. 

Предмет дослідження – функціональне розширення української мови 

та особливості її нормування, діяльність та україністичні здобутки наукових 

лінгвістичних шкіл у Чехословаччині 1918–1939 рр., актуалізація 

перспективних ідей у сучасній лінгвоукраїністиці. 

Обґрунтування періоду. Дослідження охоплює 1918–1939 рр., що 

схарактеризовано як період міжвоєння в Чехословаччині.  
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Початок цього періоду – 1918 р. – пов ՚ язаний з утворенням 

Чехословаччини після поразки Австро-Угорщини в Першій світовій війні. До 

складу держави увійшли Богемія, Моравія, Чеська Сілезія, Словаччина і 

Закарпаття (яке називали тоді Підкарпатською Руссю).  

Кінцева дата цього періоду – 1939 р., коли Чехословацька Республіка 

припинила своє існування. Німеччина спочатку анексувала Судети у 1938 та 

остаточно окупувала Чехію в березні 1939 року, допомогла утворити 

Словацьку Республіку (існувала з 1939 по 1945). Угорщина окупувала 

Закарпаття (частину після Віденського арбітражу в 1938 році та Карпатську 

Україну в березні 1939 р.). 

Джерельною базою дослідження стали опубліковані в 1918–1939 рр. 

праці, що репрезентують лінгвоукраїністику в Чехословаччині: 1) мовознавчі 

дослідження; 2) лексикографічні праці (енциклопедичні, перекладні, 

термінологічні); 3) підручники і посібники (шкільні граматики української 

мови, видані для Закарпаття, та підручник української мови для іноземців – 

передусім чехів і словаків). Корпус фактичного матеріалу, проаналізованого в 

дисертації, налічує понад 50 окремих видань. 

Для врахування особливостей мовної політики, утворення та 

функціонування освітніх і наукових інституцій, періодичних видань також 

було залучено історичні, літературознавчі, мистецтвознавчі та інші праці, що 

характеризують контекст розвитку гуманітаристики в 1918–1939 рр.  

Теоретичним підґрунтям для дисертаційної праці стали фундаментальні 

праці з історії українського мовознавства (С. Бевзенко, К. Галас, 

М. Жовтобрюх, В. Русанівський, Т. Лукінова, В. Німчук, М. Павлюк, 

Г. Півторак, Ю. Шевельов, П. Селігей), історії української літературної мови 

(С. Єрмоленко, М. Мозер, В. Німчук, В. Мойсієнко, І. Огієнко, 

В. Русанівський, Ю. Шевельов), вивчення українсько-чеських мовних 

зв՚ язків (М. Мушинка, М. Штець, Л. Белей, Й. Андерш, В. Русанівський, 

Л. Даниленко, О. Паламарчук, Г. Миронова та ін.). 
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Методи дослідження включають загальнонаукові (індукції, дедукції, 

класифікації та систематизації) та спеціальні лінгвістичні – описовий (опис 

найважливіших лінгвоукраїністичних досліджень), порівняльно-історичний, 

зіставно-типологічний (для аналізу прескриптивних і декриптивних 

досліджень, а саме: вибору українських варіантів порівняно з іншомовними у 

процесі нормування літературної мови; у порівняльно-історичних і зіставно-

типологічних дослідженнях), соціолінгвістичний (розвиток українського 

мовознавства та мови розглядається за векторами мовної політики в УСРР – 

УРСР та мовної політики Чехословаччини). Міждисциплінарність 

дослідження уможливлена застосуванням комплексного аналізу до вивчення 

української мови та мовознавства в сукупності свідчень про історію, культуру, 

соціум. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше: узагальнено 

здобутки українського мовознавства 20–30-х рр. ХХ ст. як цілісного процесу; 

враховано стан українського мовознавства, української мови в цей період та 

широкий геополітичний контекст (політика СРСР, Польщі, Румунії та 

Чехословаччини); розкрито лінгвоукраїністичний доробок міжвоєнної 

Чехословаччини як комплексне явище, з урахуванням інтралінгвальних та 

екстралінгвальних чинників; запроновано визначення основних лінгвістичних 

шкіл за науковими ідеями; встановлено перспективу наукових ідей 

лінгвоукраїністики 20–30-х рр. ХХ ст. у сучасному науковому дискурсі; 

розкрито процеси творення літературних норм української мови цього часу в 

теоретичних і прикладних аспектах; досліджено маловідомі праці, зокрема 

шкільні граматики української мови Ф. Агія, А. Штефана та І. Васка, 

Я. Неврлого, чесько-український словник Н. Королеви, підручник української 

мови для іноземців М. Башмака.  

Теоретичне значення роботи полягає у внеску до історії українського 

мовознавства (систематизація принципів періодизації українського 

мовознавства, переосмислення періодизації українського мовознавства в 
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сучасному контексті; дослідження українського мовознавства 1918–1939 рр. 

як міжвоєнного періоду Чехословаччини, розкриття актуальних ідей 

мовознавців цього часу), історії української літературної мови (поглиблення 

вивчення мовної ситуації в Чехословаччині доби міжвоєння, характеристика 

літературних норм у дескриптивному та прескриптивному вимірах). 

Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані 

результати можуть бути використані для подальших досліджень і викладання 

навчальних дисциплін «Старослов ՚ янська мова», «Історія української мови», 

«Діалектологія», «Історія української літературної мови», «Історія 

українського мовознавства», «Українська лексикографія», «Нормування 

української літературної мови», «Соціолінгвістика». Результати роботи мають 

значення для україністики та богемістики, сприятимуть вивченню 

маловідомих праць з українського мовознавства міжвоєнної Чехословаччини. 

Результати другого і третього розділів дисертації можуть стати основою для 

підготування енциклопедичного видання «Українські лінгвісти у міжвоєнній 

Чехословаччині».  

Особистий внесок здобувача. Усі етапи дослідження – збір, 

систематизація, аналіз матеріалу й висновки – автор виконав самостійно. 

Публікації з теми дослідження не мають співавторів. Усі використані в роботі 

міркування та концепції, які належать іншим ученим, супроводжуються 

покликаннями.  

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи 

оприлюднено на семи міжнародних та всеукраїнських конференціях: 

II Міжнародна наукова конференція «Українські медіа в 

європейському інформаційно-комунікаційному просторі: історія, стан, 

перспективи» (21–24 вересня 2016 р., Ужгород–Берегово, Закарпатський 

угорський інститут імені Ференца Ракоці II. (кафедра журналістики). Доповідь 

«Розвиток українського мовознавства в Чехословаччині міжвоєнної доби». 

Міжнародна наукова конференція «Сучасний мас-медійний простір : 
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реалії та перспективи розвитку» (Вінницький державний педагогічний 

університет імені М. Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016 р.). Доповідь 

«Культурно-історичні умови розвитку літературної мови в Чехословаччині 

міжвоєнної доби». 

71-а професорсько-викладацька конференція УжНУ (27–28 лютого 

2017 р.). Доповідь «Розвиток української мови та українського мовознавства в 

Чехії міжвоєнної доби».  

72-а професорсько-викладацька конференція УжНУ (26–28 лютого 

2018 р.). Доповідь «Роль українських лінгвістів-емігрантів Чехословаччини у 

виданні «Української загальної енциклопедії». 

 73-тя професорсько-викладацька конференція УжНУ (25–28 лютого 

2019 р.). Доповідь «Проблематика мовознавчих публікацій у періодиці 

Чехословаччини міжвоєнного періоду». 

IV Міжнародні наукові читання «Олена Рудловчак – науковець, 

педагог, журналіст», присвячені 110-річчю від дня народження професора 

Олени Рудловчак (4 лютого 2019 р., Ужгород). Доповідь «Культурно-

історичні умови становлення О. Рудловчак – мовознавця». 

Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених 

«Філологія ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (3–4 квітня 2019 р., Київ). 

Доповідь «Прескриптивні та дескриптивні дослідження української мови 

Василя Сімовича (чехословацький період)». 

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження 

представлено в 5 одноосібних статтях (із них 2 статті в науковометричній базі 

Index Copernicus), що опубліковані в наукових фахових виданнях України та 

Угорщини. 

1. Русинко-Бомбик Л. М. Культурно-історичні умови розвитку 

української літературної мови в Чехословаччині міжвоєнної доби. 

Лінгвостилістичні студії. Луцьк, 2016. Вип. 4. С.181–189. 

2. Русинко-Бомбик Л. М. Празький період мовознавчої творчості 
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Василя Сімовича. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. 

Збірник наукових праць. Ужгород, 2017. Вип. 22. С. 47–52. 

3. Русинко-Бомбик Л. М. Роль українських лінгвістів – емігрантів 

Чехословаччини у виданні «Української загальної енциклопедії». Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Серія : Філологія. 

Ужгород, 2017. Вип. 2. С. 24–27. 

4. Русинко-Бомбик Л. М. Прескриптивні та дескриптивні дослідження 

української мови Василя Сімовича (чехословацький період). Молодий вчений. 

Херсон, 2019. № 3 (67). С. 122–127. 

5. Русинко-Бомбик Л. М. Українське мовознавство у міжвоєнній 

Чехословаччині: інтралінгвістичні та екстралінгвістичні чинники. Science and 

Education a New Dimension. Philology. VII (58), 2019. Issue 194, С. 64–67. 

Обсяг та структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

трьох розділів основної частини, висновків до кожного розділу, загальних 

висновків та списку використаної літератури. Повний обсяг дисертації – 

246 с., із них 213 сторінок основного тексту, список використаних джерел – 

336 позицій. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ  

ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА 

 

1.1. Періодизація історії українського мовознавства: принципи 

періодизації, підходи 

 

Питання періодизації історії українського мовознавства загалом чи 

окремих його періодів осмислені у працях С. Бевзенка [Бевзенко 1990], 

М. Жовтобрюха [Жовтобрюх 1991], В. Німчука [Німчук 1980; Німчук 1985], 

М. Павлюка [Павлюк 1978], С. Лучканина [Лучканин 2012] та ін. 

Поширеним є підхід до вивчення історії українського мовознавства за 

хронологічним принципом, із визначенням часових зрізів за сукупністю 

інтралінгвальних та екстралінгвальних чинників. Інші підходи, які 

розглядаються як окремі або взаємодоповнюють один одного, – за 

лінгвістичними парадигмами, за науковими школами, за персоналізованим 

внеском лінгвіста та актуальністю його ідей в сучасному контексті.  

Однією з найбільш ґрунтовних праць з історії українського 

мовознавства досі залишається підручник С. Бевзенка «Історія українського 

мовознавства. Історія вивчення української мови», який опублікований 

видавництвом «Вища школа» 1991 року (підписаний до друку 12 листопада 

1990 року, допущений Міністерством народної освіти УРСР, – тобто тут, 

очевидно, автора могла обмежувати (само)цензура).  

С. Бевзенко слушно зауважив, що «періодизація історії українського 

мовознавства зумовлюється внутрішньою логікою розвитку науки про 

українську мову, проте вона не може не враховувати періодизації як історії 

української мови, так і історії українського народу» [Бевзенко 1990, с. 13]. 

Цілком погоджуємося з думкою авторитетного лінгвіста про актуальність 

урахування сукупності чинників – інтралінгвальних та екстралінгвальних – 
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для визначення та характеристики періодів українського мовознавства. 

Відповідно до тогочасних (кінець) 80-х і початок 90-х рр. ХХ ст.) 

наукових уявлень, коли тривала робота над написанням підручника, 

С. Бевзенко запропонував таку періодизацію українського мовознавства: 

1) зародження мовознавства у східних слов’ян (XI–XIII ст.);  

2) староукраїнське мовознавство (XIV–XVIII ст.);  

3) українське мовознавство XIX – початку XX ст.;  

4) українське мовознавство радянського часу [6: 13]. 

Найдавніший час у цій схемі періодизації охоплює XI–XIII ст. і 

набуває лінгвістичної оцінки як «зародження мовознавства у східних 

слов’ян». Початки мовознавчих досліджень в Україні автор підручника датує 

кінцем XVI– початком XVII ст., проте відзначає, що повноцінною наукою 

україністичне мовознавство стало тільки у ХХ ст. [Бевзенко 1990, с. 5]. 

В українській історичній лінгвістиці В. Німчук найбільше уваги 

приділив дослідженню староукраїнського мовознавства, що ґрунтовно 

розкрито у монографіях [Німчук 1980; Німчук 1985], а також у його 

передмовах до публікацій граматик і словників ХVІ–ХVІІ ст. 

В. Німчук у монографії «Мовознавство на Україні в XIV–

XVII ст.» [Німчук 1985] визначає послідовність розвитку мовознавчої науки в 

Україні за трьома періодами: 

1) джерела східнослов’янських граматичних традицій ХІ–ХІІІ ст.; 

2) граматичні трактати на українських землях у ХІV–XVI ст.; 

3) граматична теорія і практика на Україні в XVI–XVII ст. [Німчук 

1985]. 

Як зазначає мовознавець, «на першій стадії розвитку мовознавства у 

східних слов’ян не було настійної потреби в нормативних граматиках, тому в 

Київській Русі задовольнялися загальними граматичними трактатами, 

перекладеними з грецької мови» [Німчук 1985, с. 4].  

 Староукраїнське мовознавство, на думку В.В. Німчука, проходить дві 
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стадії: «стадію граматичних трактатів (XIV– друга половина XVI ст.) і стадію 

вивчення граматичних систем конкретних мов (кінець XVI–XVII ст.)» [Німчук 

1985, с. 5]. Відповідно, кінець XVI–XVII ст. окреслені як: «1) етап 

становлення оригінальної граматичної творчості (кінець XVI ст.); 2) етап 

найвищого розвитку (XVII ст.)» [Німчук 1985, с. 5]. До сказаного додамо, що 

визначені етапи характерні як для розвитку граматичної думки в Україні, так і 

словникарства. Безперечним залишається той факт, що найбільшого розвитку 

староукраїнське мовознавство досягло саме у ХVІІ ст., свідченням чому 

слугують «Граматика» М. Смотрицького, «Лексикон» Памви Беринди та ін. 

Розгляд староукраїнського мовознавства ХVІ–ХVІІ ст. дослідник 

продовжує міркуваннями про наступне століття – ХVІІІ ст. У цих заувагах 

визначено як зв'язок із попереднім періодом, так і розширення граматичної 

продукції, що є новим: «Із староукраїнською щільно змикається граматична 

думка XVIII ст. як за об’єктами вивчення, так і за системою поглядів. І в 

XVIII ст. найбільше уваги приділяється церковнослов’янській мові – 

рукописні граматики Я. Блоницького 1754–1763 рр., А. Коцака 1768 р., 

граматика А. Любовича, надрукована в Почаєві 1773 р. Проте лінгвістичний 

діапазон граматик розширюється» [Німчук 1985, с. 6]. 

Докладний аналіз динаміки мовознавчої думки ХVІІІ ст. в Україні 

присвячена кандидатська дисертація М. Дем ՚ янюк [Дем ՚ янюк 2006], 

аспірантки В. Німчука.  

Отже, цілісна картина розвитку староукраїнського мовознавства, що вже 

схарактеризована в історичній лінгвістиці, дає повне уявлення про його 

основні періоди та особливості творення граматичних і лексикографічних 

праць, зокрема про розвиток лінгвістичної термінології, граматичної теорії, 

становлення лексикографічного методу. 

Українське мовознавство XIX ст. частіше розглядалося як один період 

із початком XX ст. (так у періодизації С. Бевзенка), причому раніше могло 

означатися як дожовтневий час. Окремо цьому часу, як і ширше – 



 

 

32 
 

встановленню етапів «дожовтневого» періоду – присвячено працю 

М. Павлюка [Павлюк 1978]. Варто зазначити, що попри тогочасні уявлення 

про «дожовтневий час», ці праці не втратили своєї лінгвістичної цінності, 

проте потребують сучасного переосмислення щодо екстралінгвальних 

чинників, які бралися за основу хронологічного зрізу.    

Міжвоєнний проміжок часу в Україні М. Жовтобрюх схарактеризував 

за трьома етапами мовознавства: «а) 1918–1920 рр. – період його стихійного 

розвитку в умовах громадянської війни; б) 1921–1933 рр. – період боротьби за 

втілення в ньому сучасних методів дослідження й спрямування його на 

якнайповніше задоволення всіх потреб, що висувалися в процесі будівництва 

в країні нового суспільства; в) 1934–1941 рр. – період певного зниження 

активності в дослідженні української мови внаслідок несприятливих 

політичних ситуацій, що впливали на її розвиток та на тогочасну мовознавчу 

науку на Україні, а також негативного тиску на неї маррівського "нового 

вчення" про мову» [Жовтобрюх 1991, с. 25]. Наявність означень «радянського 

українського мовознавства» не завадила авторові залучити до аналізу праці 

мовознавців 20-х рр. ХХ ст., увести їх в науковий контекст українського 

мовознавства. 

Певною мірою хронологічний критерій (але досить умовно) ставав 

основним у підготовці довідкових бібліографічних видань, у яких міг бути 

представлений один рік [Червінська, Дикий 1929–1930] чи десятки 

років [Дослідження 1957; Мовознавство 1967; Розвиток 1980]. 

Періодизація українського мовознавства була переомислена в 

публікаціях пострадянського часу.  

У кандидатській дисертації В. Зубченко «Українське мовознавство 

1918–1934 рр.» обґрунтовано визначення окремого періоду, що окреслений у 

назві цієї праці [Зубченко 2012]. У третьому розділі дисертації «Мовознавчий 

процес в УСРР періоду 1918–1934 рр.» прийнято таке умовне визначення 

мовознавчого процесу в названий проміжок часу: «перший   1918–1920 рр. – 
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підготовчий; другий – 1921–1929 рр. – активний розвиток; третій – 1930–

1934 рр. – реорганізація українського мовознавства в радянське 

мовознавство» [Зубченко 2012, с. 7]. 

П. Селігей у розділі «Мовознавство» праці «Українська культура ХХ– 

початку ХХІ століть» (книга 3 «Культура та розвиток науки та технологій в 

Україні») детально розглянув українське мовознавство від початку ХХ ст., 

окремо виділивши такі етапи: «Українське мовознавство на початку століття», 

«Успіхи мовознавства доби українізації», «Сталінські репресії і занепад 

мовознавчої науки», «Українська наука про мову часів «відлиги» й «застою»», 

«Лінгвістика на сучасному етапі» [Селігей 2012, с. 188–230].  

Л. Довбня у статті «Історія української мовознавчої думки в 

педагогічній системі підготовки вчителя-філолога» [Довбня 2013, с. 89–94.] 

запропонувала розглядати в історії українського мовознавства періодизацію, 

зумовлену «внутрішньою логікою еволюції вітчизняних лінгвістичних учень, 

яка, однак, не може ігнорувати періодизацію історії української 

мови» [Довбня 2013, с. 92]. 

У зв’язку з цим Л. Довбня виділила п’ять періодів історії науки про 

українську мову: ХІ–ХІІІ ст. – започаткування східнослов’янського 

мовознавства; ХІV–ХVІІІ ст. – староукраїнське мовознавство; ХІХ – початок 

ХХ ст. – посилення інтересу до української народної мови; 20–30-і – 90-і рр. 

ХХ ст. – створення Інституту мовознавства імені О. Потебні АН УРСР – це, за 

спостереженням Л. Довбні, «доволі продуктивний період у розвитку всіх 

напрямів українського мовознавства, котрий, однак, позначився не лише 

значною русифікацією української мови, а іноді й спотвореними 

концептуальними підходами до дослідження й висвітлення лінгвістичного 

матеріалу» [Довбня 2013, с. 92]; 90-і рр. ХХ ст. – початок 20-х рр. 

ХХІ ст. [Довбня 2013, с. 92]. 

Прикладом поєднання різних принципів – інституційного, 

хронологічного, галузевого – є ювілейне видання Інституту мовознавства 
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імені О. О. Потебні НАН України [Інститут 2005]. У статтях, підготовлених 

про мовознавців, враховано україністичні діаспорні студії. 

На сьогодні в науковій літературі набуває поширення визначення 

«наукова парадигма», що теж може слугувати основою для встановлення 

періодів українського мовознавства. У сенсі «наукова парадигма» це 

визначення запропонував Т. Кун у праці «Структура наукових революцій», 

розуміючи, що «парадигма – це наукові досягнення, які визнані всіма членами 

наукового співтовариства і є моделлю постановки проблем та їх 

вирішення» [Кун 1977, с. 11]. 

Відповідно, зміна наукових парадигм характеризує еволюцію 

мовознавства. Дослідники по-різному визначають кількість лінгвістичних 

пададигм та їх назви. Наприклад, Ю. Караулов еволюцію мовознавства 

співвідносить із чотирма парадигмами: історичною, психологічною, системно-

структурною та соціальною [Караулов 1987]. Розвиток уявлень про мову 

корелює з поступовою зміною «парадигми знання» [Кубрякова 1995, с. 144–

238]: від системно-структурної й структурно-семантичної до комунікативно-

функціональної. Хоча цей перелік не є остаточним, і в різних своїх працях 

О. Кубрякова називає традиційну (компаративізм), генеративну 

(структуралізм і постструктуралізм або постгенеративізм), когнітивну 

(когнітивно-дискурсивну) й комунікативну парадигми. Докладне визначення 

типів парадигм в історії мовознавства запропоноване в дослідженні 

С. Лучканина [Лучканин 2012]. Учений схарактеризував українське 

мовознавство (у порівнянні з румунським) за чотирма основними 

парадигмами – описовою (дескриптивною), порівняльно-історичною 

(компаративною), структуралістичною та антропоцентричною [Лучканин 

2012, с. 13–17].  

Варто зазначити, що історія українського мовознавства за названими 

парадигмами може бути репрезентована в послідовній їх зміні: наприклад, із 

домінуванням порівняльно-історичного мовознавства у ХІХ ст., 
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структуралізму початку ХХ ст.– 80-х рр. ХХ ст., антропоцентричних вимірів 

сучасного мовознавства кінця ХХ – початку ХХІ ст. Утім, описова парадигма 

характерна – у різних виявах – як для староукраїнського мовознавства, так і 

для ХХ ст. Загалом сьогодні варто зазначити, що всі з названих парадигм 

оприявлені на сучасному етапі, тому не можуть перебувати – із сучасного 

погляду – у відношеннях взаємодоповнення. 

Ще один критерій, за яким означається вивчення мовознавчих ідей, – за 

лінгвістичними школами. Сьогодні стало прийнятим характеризувати 

здобутки Київської історико-філологічної школи, Харківської лінгвістичної 

школи, Одеської лінгвістичної школи та інших. Цей критерій є перспективним 

і потребує докладнішого вивчення та омислення у плані систематизації за 

напрямом дослідження, постаттю дослідника (дослідників), часовою та 

просторовою локалізацією. Персоналізація лінгвістичного доробку 

характеризує діяльність лінгвістичної школи, розбудову напряму, науковий 

доробок лінгвіста. 

Періодизація кожного явища, зокрема й історії мовознавства, залежить 

від критеріїв, що взяті за основу. Як слушно твердить 

Л. Зашкільняк, «<…> періодизація, що здійснюється за певними понятійно-

категоріальними критеріями, неминуче спрощує і спотворює істор. реальність. 

Вона служить пізнавальним цілям, але не абсолютизує об’єктивності здобутих 

з її допомогою знань, оскільки базується на врахуванні окремих чинників, а не 

всього їх комплексу (скорочення слова автора – Л. З.)» [Зашкільняк 2011, 

с. 152]. Хоча наведена цитата стосується передусім періодизації історії 

загалом, однак вона є цілком доречною й щодо історії українського 

мовознавства: виділення тих чи інших періодів залежить від здобутків історії 

мовознавства, від деталізації вивчення досягнень науки про мову в різні 

періоди. Як видно з радянських і пострадянських спроб періодизації історії 

українського мовознавства, одну з основних ролей у визначенні періодів 

відіграють екстралінгвальні чинники, оскільки мова і наука про мову 
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належать до ідеологічно важливих елементів духовної культури. 

Українське мовознавство у ХХ ст. розвивалося також поза межами 

СРСР, причому без ідеологічних обмежень. Із цих причин доречно звернути 

більшу увагу на розвиток українського мовознавства за межами України. 

Окрім цього, з часу написання деяких із наведених вище досліджень минуло 

кількадесят років. Сьогодні можна говорити про пострадянське українське 

мовознавство (сучасний період кінця ХХ – початку ХХІ ст.), що намагається 

об’єднати і переосмислити дві традиції, які розвивалися по-різному під час 

існування СРСР.  

Звичайно, у радянський період учені, які проживали в СРСР, не мали 

змоги об’єктивно розглядати праці, що були видані в діаспорі, та й 

ознайомлення з такими працями могло стати причиною звинувачень в 

українському буржуазному націоналізмі. Тому й у періодизаціях учених 

радянського часу цей емпіричний матеріал не міг бути врахований. В. Німчук 

не випадково у праці «Мовознавство на Україні в XIV–XVII ст.» цитує 

В. Вернадського: «Історія науки й її минулого повинна критично складатися 

кожним науковим поколінням і не тільки через те, що змінюються запаси 

наших знань про минуле, відкриваються нові документи або знаходяться нові 

прийоми відновлення минувшини. Ні! Необхідно знову науково переробляти 

історію науки, знов історично відходити в минуле, бо, завдяки розвитку 

сучасного знання, в минулому набуває значення одне і втрачає інше. Кожне 

покоління наукових дослідників шукає й знаходить в історії науки відбиття 

наукових течій свого часу. Рухаючись уперед, наука не лише творить нове, але 

неминуче переоцінює старе, пережите» (Верхратский В. И. Очерки, речи. Пг: 

НХ-ТИ., 1922. Вып. 2, с. 112. Цит за: [Німчук 1985, с. 7–8]). 

У нашому дослідженні основну увагу приділено міжвоєнному періоду 

українського мовознавства 1918–1939 рр. порівняно з попередніми періодами 

(про це докладніше в підрозділі 1.2.). Досягнення україністики в 

Чехословаччині аналізуються за вивченням історії української мови, 
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діалектології, нормування української літературної мови. У дисертаційній 

праці закцентовано увагу на персональному внеску лінгвіста в опрацюванні 

наукових проблем, актуальність його ідей у сучасному мовознавстві. За 

названими лінгвістичними парадигмами цей період репрезентують 

порівняльно-історичні, описові та структуралістські дослідження.  

 

 

1.2. Основні ідеї українського мовознавства у старий і новий час 

 

   Українське мовознавство вписується в загальноєвропейську історію 

лінгвістики. В античній Греції «мовознавчі теми активно обговорювалися у 

філософському дискурсі, зокрема у кількох діалогах 

Платона <…>. Стародавні греки цікавилися етимологією, фонетикою та 

граматикою» [Nelson 1994, p. 464]. Знайомство з грецькою традицією сприяло 

«становленню і розвитку філології в Римі» [История 1980, с. 234], а в 

Середньовіччі «мовознавство активно розвивалося у схоластичному дискурсі, 

згодом розширилося за рахунок відкриття колоній і, відповідно, нових 

мов <…>. У 1786 році В. Джонс показав спорідненість санскриту з латиною, 

грекою та германськими мовами, що дало поштовх для розвитку порівняльно-

історичного мовознавства» [Nelson 1994, p. 464].  

Академія делла Круска (заснована у Флоренції 1583 року) та 

Французька академія (заснована у Парижі 1635 року) одним зі своїх статутних 

завдань визначили унормування та популяризацію, відповідно, італійської та 

французької мови, чим заклали модель прескриптивного мовознавства та 

пуризму, яку згодом почали наслідувати в інших країнах.    

С. Бевзенко у праці «Історія українського мовознавства. Історія 

вивчення української мови» [Бевзенко 1990] звернув увагу на те, що в деяких 

працях з історії мовознавства «усе давнє мовознавство до початку ХІХ ст. 

розглядається як донаукове, а зародження наукового мовознавства 
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пов’язується з зародженням порівняльно-історичного вивчення споріднених 

мов, що датується початком ХІХ ст.» [Бевзенко 1990, с. 13–14]. Дослідник 

слушно твердить, що «такий погляд на старе мовознавство не може бути 

виправданим, адже воно було такою ж мірою науковим, як і мовознавство 

ХІХ чи ХХ ст. В усякому разі, ми з з однаковим правом можемо говорити, 

наприклад, як про граматичну концепцію М. Смотрицького, вченого початку 

XVII ст., так і про граматичну концепцію О. О. Потебні чи О. О. Шахматова, 

В. В. Виноградова, Л. А. Булаховського та інших визначних учених нового 

часу» [Бевзенко 1990, с. 14]. 

Із часів Київської Русі основною книжною мовою України була 

церковнослов’янська, тому саме вона була основним об’єктом мовознавчих 

досліджень аж до кінця XVIII ст. Як зазначав В. Німчук, у XVIII ст. 

«лінгвістичний діапазон граматик розширюється» [Німчук 1985, с. 5]. 

Розрізнення двох мов – церковнослов'янської та староукраїнської 

(«руської», «простої») – засвідчено у назві лексикографічної праці Лаврентія 

Зизанія 1596 р.: «Лексисъ, сирҍчь Реченія въкратъцҍ собраны и изъ 

словенскаго языка на просты рускій діялектъ истолкованы». На той час 

українська мова (староукраїнська, «руська», «проста») трактувалася і як 

«просты діялектъ», інструмент для розуміння справжньої мови «славенської». 

У такий самий спосіб проводилося розрізнення обох мов у перекладному 

«Лексиконі» (1627) Памви Беринди. Підсумовуючи досягнення 

староукраїнського мовознавства в галузі словникарства, варто відзначити 

становлення лексикографічного методу. Ці словники «засвідчили загальну 

диференціацію й певне нормування лексичного складу, проілюстрували 

синонімію, розрізнення значеннєвих і стилістичних особливостей лексем, як і 

систематизацію, опрацювання слова у функціональному, зіставному, 

етимологічному аспектах, лінгвістичну інформацію про слово» [Ніка 2009, 

с. 155]. 

Граматики Л. Зизанія та М. Смотрицького присвячені вивченню 
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церковнослов ՚ янської мови, проте, наприклад, М. Смотрицький «час від 

часу <…> пояснює матеріал українською літературною мовою своєї 

доби» [Німчук 1985, с.  9]. Крім того, що в цих граматиках закріплено норми 

церковнослов ՚ янської мови (фактично унормовано редакцію 

церковнослов ՚ янської мови), вони ще свідчать про вдосконалення 

лінгвістичної термінології, адаптацію теорії до практики аналізу 

слов’янського мовного матеріалу, а також репрезентують зіставний аспект 

дослідження.  

Процеси тогочасного мовного життя спонукали і до укладання праць 

активного типу – словників зі староукраїнською реєстровою частиною, а 

також граматики староукраїнської мови. Як відзначає С. Бевзенко, «десь у 

середині XVII ст. з’являються вже й спеціальні граматичні та лексикографічні 

праці, об ՚ єктом вивчення яких стає тодішня українська літературна мова. Це 

насамперед такі лексикографічні праці, як «Синоніма славеноросская» 

невідомого автора і «Лексикон словено-латинскій» Е. Славинецького й 

А. Корецького-Сатановського, що дійшли до нас лише в рукописах, і особливо 

«Граматика словенська» Івана Ужевича» [Бевзенко 1990, с. 16]. 

Отже, підсумовуючи основні ідеї мовознавства староукраїнського часу, 

відзначимо становлення лексикографічного методу і вдосконалення опису 

граматичної теорії, що здійснені на матеріалі як церковнослов ՚ янської, так і 

староукраїнської мов. Відповідно до наведеної в попередньому параграфі 

визначеності наукових парадигм трактуємо цей синронічний зріз як описову 

парадигму. 

Протягом ХІХ ст. мовознавство розвивається значно активніше 

порівняно з попередніми періодами. Окрім нових відкриттів і розвитку 

компаративістики, це пов’язано також із поширенням романтизму, що 

привернув увагу до народів і мов, що перебували в тіні класицистичних 

імперій. Під час так званої Весни народів і зародження модерного 

націоналізму мова відіграє дуже важливу роль. Нації прагнуть кодифікувати і 
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популяризувати власні мови, дослідити їхнє походження.  

Українська мова стала об’єктом ґрунтовних досліджень після того, як 

нею почали активно послуговуватися в різних мовних жанрах. Вихід «Енеїди» 

Котляревського в 1798 році, який вважається за початок нового періоду в 

історії української мови, можна вважати і початком нового українського 

мовознавства, оскільки перше видання також містило лексикографічну працю 

на бл. 1000 слів: «Собраніе малороссійскихъ словъ, содержащихся в Энеидҍ». 

На межі ХVIII–ХІХ ст. О. Павловський пише свою «Грамматику 

малороссийского нарѣчія, или Грамматическое показаніе существеннѣйшихъ 

отличій, отдалившихъ Малороссійское нарѣчіе отъ чистаго Россійскаго языка, 

сопровождаемое разными по сему предмѣту замѣчанями и 

сочинѣніями» (видану аж 1818 р.). 

Протягом першої половини XIX ст. українське мовознавство почало 

активно розвиватися у підросійській Україні, трохи менш активно в 

підавстрійській. На Галичині починають з’являтися граматики живорозмовної 

мови, орієнтовані на південно-західне наріччя української мови: «Grammatic 

der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien» (Перемишль, 1834), 

«Граматика языка руского въ Галиціи, розложенна на пытаня и отповҍди» 

О. Левицького (Перемишль, 1849); «Grammatyka języka małoruskiego w 

Galicii» І. Вагилевича (Львів, 1845); «Grammatyka języka ruskiego 

(małoruskiego)» І. Лозинського (Перемишль, 1846); «Граматика руского 

языка» Я. Головацького (Львів, 1849) та ін. [Бевзенко 1990, с. 18]. Кодифікація 

української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. була 

детально розглянута у працях Г. Мацюк [Мацюк 2001]. Також у цій роботі 

доведено вплив попередньої української традиції на граматичну 

регламентацію української мови нового часу. 

На Закарпатті (що підпадало під угорську юрисдикцію в Австро-

Угорщині) у першій половині ХІХ ст. усе ще домінували пріоритети 

попереднього періоду українського мовознавства, тобто концентрація на 
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церковнослов’янській мові («Grammatica Slavo-Ruthena» Михайла 

Лучкая (1830), «Русско-угорска ілі мадярска грамматіка 

І. Фоґорашія» (Відень, 1833) та ін.). 

  Протягом XIX ст. – початку ХХ ст. було досягнуто значних успіхів у 

таких важливих ділянках українського мовознавства, як історія мови, 

діалектологія та лексикографія. У цей час починають активно працювати 

М. Максимович, К. Михальчук, О. Потебня, Б. Грінченко та ін. За оцінкою 

Ю. Шевельова, саме О. Потебня, П. Житецький і К. Михальчук «становлять 

вершину українського мовознавства передреволюційних часів <...> Кожний у 

своїй ділянці, вони були піонерами не тільки в українському мовознавстві, а і 

в загальнослов’янському» [Шевельов 2002, с. 9].  

  Істотно, що в цьому разі акцентується увага на внеску цих дослідників 

у загальнослов’янське мовознавство, а не лише в українське, оскільки, 

працюючи з українським мовним матеріалом, вони вплинули на розвиток 

загальної теорії мови.  

 Безперечно, основу концепції О. Потебні становить його праця «Мова і 

думка» (1862), в якій розкрито відношення мови до думки. Дослідник також 

розбудовує порівняльно-історичне вивчення граматичного ладу 

східнословʼянських мов у їх звʼязках з історією народу та еволюцією людської 

думки (Потебня О. О. Із записок із руської граматики (т. 1–2 (1874), 

т. З (1899), т. 4 (1941), П. Житецький започатковує вивчення історії 

літературної мови у працях [Житецький 1987a, c. 20–138; Житецький 1987b, 

с. 139–254; Житецкий 1900]. У свою чергу, перспективність наукових поглядів 

К. Михальчука у праці «Нарѣчія, поднарѣчія и говоры Южной Россіи въ связи 

съ нарѣчіями Галичины» полягала в доведенні достовірності тричленної 

класифікації українських наріч, що ґрунтувалася на висновках про їх 

історичну еволюцію і сучасний стан. 

Перед мовознавцями стояло завдання статусного планування, тобто 

утвердження офіційного статусу української мови в усіх державах, де була 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1874
http://uk.wikipedia.org/wiki/1899
http://uk.wikipedia.org/wiki/1941
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велика кількість її носіїв. Це передбачало наукове доведення окремішності 

української мови, спростування заполітизованих мовознавчих концепцій 

«трьох братніх народів» – росіян, українців і білорусів, що мали спільну 

етномовну колиску, на відміну від західних та південних слов’ян. Детальніше 

див. [Белей 2015].   

Також мовознавці мали остаточно спростувати гіпотезу Погодіна-

Соболевського, яка все ще мала своїх прихильників. За цією гіпотезою, 

літописні поляни, які населяли Київщину, етнічно не були українцями і після 

монгольської навали мігрували на північний схід; заселення Наддніпрянщини 

є наслідком «колонізаційної міграції українського етнічного елементу з ареалу 

Карпат у 13–14 ст.» [Задорожний 2004, с. 497]. О. Соболевський намагався 

обґрунтувати цю теорію на основі пам’яток давньої писемності (праці «Как 

говорили в Киеве в XIV и XV вв.» (1883, опубл. 1888), «Очерки по истории 

русского языка» (1884), «Источники для знакомства с древнекиевским 

говором» (1885), «Лекции по истории русского языка» (ч. 1, 1888), 

«Древнекиевский говор» 1905). За явищем нового ѣ він протиставляв 

галицько-волинські пам’ятки старокиївським, стверджував, що «Київ і 

Київщина тепер уже аж до 15 століття були російськими в етнокультурному 

розумінні, а українці з’явилися тут як зайшле населення лише з 15 ст. із 

Заходу – з Поділля, Галичини та Волині, асимілюючи рештки старого 

(російського) населення» [Задорожний 2004, с. 497]. Докладніше 

див.: [Півторак 2001; Півторак 2018]. 

І концепція «трьох братніх» народів, і гіпотеза Погодіна-

Соболевського стояли на заваді статусного планування української мови, вони 

підважували право цієї мови на старокиївську спадщину, трактували її як 

близькоспоріднений і не зовсім давній різновид російської мови.   

Питання походження української мови, що їх активно обстоював 

М. Максимович та його наступники у ХІХ ст., знайшли активне продовження і 

розбудову в дослідженнях україністів, які працювали в Чехословаччині у 
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міжвоєнний період, зокрема в наукових студіях С. Смаль-Стоцького (про це 

докладніше в розділі 3). Те саме стосується вивчення явищ української мови в 

їх історичному та територіальному виявах, літературної історії української 

мови в жанрово-стильовому та текстоцентричному вимірах. 

У теорії мовознавства ХХ ст. стає популярним структуралізм, що 

з’явився на основі теорій Ф. де Соссюра та Я. Бодуена де Куртене, і 

постструктуралізм, що став реакцією на структуралізм. Тривають активні 

процеси кодифікації мов. 

У цьому плані доцільно простежити спадкоємність і наступність 

мовознавчих ідей у часовому вимірі, а також встановити перспективи їх 

осмислення у просторовому вимірі.  

 

 

 

1.3. Мотивація визначення міжвоєнного періоду в Україні та 

Чехословаччині та його хронологічні межі 

 

Ми погоджуємося з ученими, які в межах періодизації історії 

українського мовознавства ХХ ст. виділяють міжвоєнний період, однак 

уважаємо, що розвиток лінгвістики в СРСР і за його межами варто розглядати 

окремо, оскільки кардинально різними були екстралінгвальні умови розвитку 

мовознавства, що мало значний вплив на методологію й зміст наукових праць. 

Разом із тим, варто враховувати розвиток україністичних досліджень в Україні 

та Чехословаччині, тим більше, якщо в Україні цей період розвитку означати 

до 1933–1934 рр. 

Хронологічно ці періоди умовно можна окреслити закінченням Першої 

світової війни і початком Другої світової війни – період функціонування 

першої і другої Чехословацької Республіки. 

В. Зубченко, аналізуючи українське мовознавство 1918–1934 рр., 

орієнтується на мовознавчий процес в УСРР, проте враховує також 
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лінгвістичні студії «в Галичині, Польщі, Закарпатті та Чехо-

Словаччині» [Зубченко 2012, с. 9]. Останній розділ, у якому висвітлено це 

питання, має назву «Становлення української лінгвістичної науки та її 

інституційних складників за межами Наддніпрянської України у 1918–

1934 рр.». На нашу думку, доречно розглядати взаємозв ՚ язок і відмінність 

мовознавчих ідей в Україні та Чехословаччині, а названий період 1918–

1934 рр. може бути «продовженим» для вивчення активного розвитку 

україністики в Чехословаччині, тобто і після 1934 року. 

Мовна політика СРСР, Польщі, Чехословаччини та Румунії у 

міжвоєнний період суттєво відрізнялася.  

Під час створення УСРР та жорстокої роботи ВНК багато творців 

української незалежності, зокрема і мовознавці, подалися в еміграцію, щоб 

уникнути розправи, наприклад, міністр народної освіти і видатний 

мовознавець Іван Огієнко. 

Після остаточного встановлення кордонів і утвердження державного 

апарату СРСР розгорнув доволі сприятливу відкриту, нерестриктивну і 

промотивну мовну політику в рамках так званої коренізації, що мала 

утвердити радянську владу завдяки прихильному ставленню до місцевих мов 

республік. В УСРР, відповідно, ця політика знайшла вияв у так званій 

українізації, яку проводили з 1923-го до 1930–1933-х рр.  

Українізація мала позитивні наслідки щодо розширення шкіл з 

українською мовою навчання, збільшення видань української художньої, 

публіцистичної та наукової літератури, підручників, періодики, впровадження 

української мови до офіційного вжитку, створення державних курсів 

української мови (у Харкові – Центральні державні курси українознавства). 

Як зазначають дослідники, «на кінець 20-х рр. в Україні було понад 

80 % загальноосв. шкіл з укр. мовою навчання та багато середніх спец. навч. 

закладів; в усіх вузах запроваджено вивчення студентами укр. мови і 

викладання укр. мовою навч. дисциплін, зокрема з тех. спеціальностей; на укр. 
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мову перейшов ряд газет і журналів, що виходили російською; укр. мовою 

стали видавати нові журнали (не тільки художні, а й наукові – з математики, 

фізики, хімії, біології, сільс. г-ва, медицини, різних технічних галузей знань і 

т. д.); у держ. установах, організаціях, на пром. підприємствах офіц. 

діловодство було переведено на укр. мову. Укр. школи та органи преси 

відкривалися і поза межами республіки, де переважало укр. населення, – на 

Кубані, в Курській, Воронезькій і Саратовській областях, на Далекому Сході 

тощо (скорочення слів автора (М. Ж.)» [Жовтобрюх 2004, с. 699–700]. 

У межах українізації вдалося провести роботу над правописом, що мав 

велике інтеграційне значення і став вагомим чинником корпусного 

планування української мови. Його ухвалили у 1927 році на Всеукраїнській 

правописній конференції в Харкові, у 1928 році його затвердив народний 

комісар освіти М. Скрипник.  

Окрім визначних мовознавців та письменників з УСРР, у роботі над 

правописом взяли участь також представники Західної України: Василь 

Сімович, Кирило Студинський, Іларіон Свєнціцький та ін. Концептуально 

правопис враховував як норми наддніпрянської, так і галицької традиції.  

Однак уже наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. українізаційні 

процеси різко згорнули, СРСР перейшов до політики репресій та зросійщення. 

На зміну правопису 1928 року прийняли правопис 1933 р., що прагнув 

наблизити українську мову до російської.   

В умовах тоталітарного терору окремих науковців почали фізично 

знищувати. Серед репресованих україністів-мовознавців у СРСР можна 

назвати В. Ганцова, М. Гладкого, О. Курило, С. Смеречинського, М. Сулиму, 

К. Німчинова, О. Синявського, О. Ізюмова, М. Йогансена, Н. Солодкого, 

Б. Ткаченка, Г. Сабалдиря, А. Кримського та ін. 

Репресії та цензура спричинили два основні екстралінгвальні наслідки 

для розвитку українського мовознавства: частина мовознавців емгірувала, 

відчуваючи загрозу фізичної розправи. Ті, що залишилися, підлаштували свою 
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діяльність під державну політику. Ці чинники змінили якість мовознавчих 

досліджень в УСРР, бо, по-перше, науковці почали жертвувати науковою 

об’єктивністю на догоду політичній кон’юнктурі, по-друге, нові покоління 

науковців отримали «відкориговану», «правильну» освіту, через яку 

сформувалася відповідна мовознавча традиція.  

Отже, попри те, що в 1920-х рр. в УСРР були сприятливі умови для 

розвитку українського мовознавства, і багато чого вдалося досягти, 

подальший терор нівелював усі здобутки і створив дуже складні умови для 

розвитку україністики. 

На початку 1920-х рр. перед українським мовознавством стояло чимало 

завдань. Більшість українського мовного простору була поділена між СРСР, 

Польщею, Чехословаччиною та Румунією. Ці чотири країни вели цілком різну 

мовну політику і відзначалися різним ставленням до українського питання 

(про екстралінгвальні фактори див. розділ 1.2.).   

У сфері корпусного планування потрібно було виробити спільну 

правописну та граматичну норму для всіх українців, на той час поділених між 

чотирма державами, що послуговувалися своїми регіональними мовними 

стандартами. 

Українська лексикографія мала станом на початок 1920-х багато лакун: 

бракувало тлумачного словника, термінології, енциклопедій, перекладних 

словників тощо.  Лінгводидактика української як рідної і української як чужої 

потребувала комплексних напрацювань. Окрім того, бракувало ґрунтовних 

дескриптивних досліджень із української діалектології, стилістики і т.д. 

Реалізація цих мовознавчих завдань ускладнювалася важкими 

політичними умовами.  

У міжвоєнній Польщі для українського мовознавства також були не 

найкращі умови. За переписом населення 1921 року, у Польщі проживало 

3,9 млн. українців (14,3% населення), найбільше у львівському, 

тернопільському, станіславівському та волинському воєводствах [Rudnicka 
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2015, s.135].  

Після поразки УНР Польща стала місцем еміграції військової, 

політичної та наукової еліти УНР, оскільки Пілсудський був союзником 

Петлюри під час польсько-більшовицької війни 1919–1921 рр. «У 

листопаді  1920  р.  основні  частини армії УНР під натиском радянських 

військ вимушені були перейти р. Збруч, тобто опинились на 

території  Польщі.  Українські  військові були розміщені по таборах 

інтернованих:  Вадовіце, Пйотркув, Олександрув Куявський, Щепйорно, 

Ланьцут,  Стшелкув,  Каліш.  У  цих  таборах  переважали  українці з 

Наддніпрянщини.  На  території  Польщі,  у  Тарнові  й  Ченстохові, 

зосередились  і  урядові  установи  УНР  (на чолі з С. Петлюрою)» [Баран 

1995, т. 2, с. 572]. 

У Варшаві сформувався україністичний еміграційний осередок, 

зокрема Український науковий інститут (діяв із 1928 по 1939 рр.) під 

керівництвом О. Лотоцького. У польському еміграційному україністичному 

середовищі активно працювали також А. Яковлів, Р. Смаль-Стоцький, 

Д. Дорошенко, К. Мацієвич, В. Садовський, Б. Лепкий та ін. 

Тим не менш, польська держава, що утворилася після довгого періоду 

колоніалізму, прагнула самоутвердження, тому почала запроваджувати тверду 

полонізаційну політику.  

   У 1924 році за прем’єрства Владислава Ґрабського уряд розгорнув 

полонізацію українського населення: заборонялося використовувати 

українську мову в усіх державних установах, ліквідовувалася українськомовна 

освіта, замість якої запроваджувалася двомовна польсько-українська з 

переважанням першої [Torzecki 1993].  

  Українсько-польські відносини ставали дедалі напруженішими, що 

вилилося у численні бунти і їх придушення – так звану пацифікацію [Torzecki 

1993].  

  Екстралінгвальні фактори у міжвоєнній Польщі були значно 
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сприятливіші, ніж в УСРР, бо тут не переслідували і не репресували 

науковців, однак загальна атмосфера була доволі напруженою.  

У складі Румунії опинилося бл. 800 тис. українців, однак ця країна вела 

жорстоку колоніальну політику, яка супроводжувалася визиском, 

економічною стагнацією, жорстким владним контролем (з 1918 по 1928 на 

Буковині та Бессарабії діяв воєнний стан), румунізацією державного апарату, 

засобів масової інформації, освіти і навіть релігії, топоніміки та антропоніміки 

див. [Рендюк 2001, с. 246–254]), тому Буковина не приваблювала 

українських політичних мігрантів.  

Екстралінгвальні умови міжвоєнної Чехословаччини були значно 

кращими (детальніше див. у підрозділі 2.1), тому Прага стала провідним 

центром емігрантської україністики в міжвоєнний період. 

Початок цього періоду – 1918 р. – пов ՚ язаний з утворенням 

Чехословаччини, яка з’явилася 28 жовтня 1918 року. Держава постала на 

руїнах Австро-Угорської імперії після її поразки в Першій світовій війні. 

Проект держави розробили чеські та словацькі емігранти в Америці і 

закріпили так званими Піттсбурзькими угодами 30 травня 1918 р. До складу 

держави увійшли Богемія, Моравія, Чеська Сілезія, Словаччина і Закарпаття 

(яке називали тоді Підкарпатською Руссю).  

Кінцева дата цього періоду – 1939 р., коли Чехословацька Республіка 

припинила своє існування. Німеччина спочатку анексувала Судети в 1938 році  

та остаточно окупувала Чехію в березні 1939 року і допомогла утворити 

Словацьку Республіку (існувала з 1939 по 1945). Угорщина окупувала 

Закарпаття (частину після Віденського арбітражу в 1938 році та Карпатську 

Україну в березні 1939 р.). 

Якщо поглянути на ширший контекст, не обмежуючися винятково 

україністикою, то міжвоєнна Чехословаччина була важливим центром 

філологічних досліджень. Саме в цій країні 1926 року В. Матезіус заснував 

Празьку лінгвістичну школу, що проіснувала до 1953 року (формально 
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відновлена у 1990 році О. Лешкою). До цього наукового осередку долучилися 

чеські мовознавці Б. Трнка, Б. Гавранек, Я. Мукаржовський, а також російські 

емігранти Р. Якобсон, М. Трубецький [Пражский 1967]. Празька лінгвістична 

школа була одним з основних центрів довоєнного структуралізму.   

Представники Празької лінгвістичної школи розробили засади 

фонології, розглядали мову як функціональну систему, розвинули 

Соссюріське протиставлення мови і мовлення.  

Ідеї Празької лінгвістичної школи щодо фонології ґрунтовно викладено 

у дослідженні М. Трубецького «Основи фонології» [Trubetzkoy 1939]. У ній 

він, зокрема, відзначив, що «мовленнєва діяльність (як мова, так і мовлення) 

має, відповідно до Соссюра, дві сторони: означувальне (le signifiant) та 

означуване (le signifie). Таким чином, мовленнєва діяльність становить 

поєднання і взаємозв ՚ язок означувального та означуваного» [Трубецкой 

2000, с. 10].  

На цій основі М. Трубецький розмежовує фонетику і фонологію: «Ми 

будемо називати вчення про звуки мовлення ф о н е т и к о ю, а вчення про 

звуки мови – ф о н о л о г і є ю (розрідження автора – Н. Т.» [Трубецкой 2000, 

с. 11]. 

Празькі лінгвісти застосували системно-функціональний підхід, 

довівши, що «матеріальний зміст <…> фонологічних елементів менш 

суттєвий, ніж їх взаємозв’язок усередині системи». Трубецький увів поняття 

опозиції (що є суттєвим внеском у мовознавство) і на його основі довів, що 

два різні звуки можуть в одній мові виступати як різні фонеми, а в іншій – як 

одна. Усе залежить від системи протиставлень (опозицій), яка має місце в 

кожній мові» [Кочерган 2010, с. 94]. 

Висновки про те, як утворюються мовні одиниці (морфема, слово, 

речення), започаткували нові розділи мовознавства, наприклад, морфонологію 

та ін.  

Як відомо, теоретичний апарат, розпрацьований на фонологічному 
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матеріалі, став основою для різнорівневих мовних студій: «Так, наприклад, 

Якобсон застосував методику опозиційного аналізу в дослідженні 

граматичних категорій і обґрунтував положення про бінарність граматичних 

опозицій. Функціональний підхід застосовувався пражцями до мови в цілому. 

Так виникла проблема функцій мови і функціональних стилів» [Кочерган 

2010, с. 95]. 

У праці «Про так зване актуальне членування речення» 

В. Матезіус [Матезіус 1967, с. 239–245] визначив, що «актуальне членування 

речення варто протиставити його формальному членуванню» [Матезіус 1967, 

с. 239], тим самим запропонував альтернативне функціональне членування 

речення на тему і рему на противагу формальному (підмет – присудок). Серед 

актуальних ідей празьких лінгвістів – теорія мовних контактів і мовного союзу 

М. Трубецького й типологічні ідеї В. Скалічки, вчення про асиметричний 

дуалізм лінгвістичного знака С.  Карцевського, теорія літературної мови,   

інтерпретація мови як функціональної системи та ін.  

Широке коло дослідження, продукування нових ідей дало підстави 

дослідникам визначити, що «для вчених Празької лінгвістичної школи 

характерне максимально широке розуміння об’єкта лінгвістики (цим празький 

структуралізм вигідно відрізняється від інших шкіл структуралізму). Вони не 

відмовилися від вивчення семантики, історії мови, зовнішньолінгвістичної 

проблематики» [Кочерган 2010, с. 96].  

Отже, у міжвоєнний період Чехословаччина стала сприятливим 

ґрунтом для розвитку українського мовознавства. По-перше, в межах цієї 

держави опинилася значна частина етнічно українського населення. По-друге, 

Чехословаччина стала прихистком для численної освіченої української 

еміграції, що отримала вагому підтримку. По-третє, міжвоєнна Прага  – це 

центр новаторських мовознавчих досліджень, зі своєю місцевою 

українознавчою традицією. Усі ці фактори спричинилися до того, що 

українське мовознавство збагатилося якісним доробком, про що докладніше в 
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Розділі 3. 

 

 

1.4. Дослідження про українське мовознавство міжвоєнного періоду 

в Україні та Чехословаччині 

 

Загальні характеристики 1918–1934/1939 рр. (міжвоєнного періоду) в 

розвитку українського мовознавства розкриті у працях С. Бевзенка [Бевзенко 

1990], М. Жовтобрюха [Жовтобрюх 1991], В. Зубченко [Зубченко 2012], 

С. Лучканина [Лучканин 2012], Ю. Шевельова [Шевельов 1998] та ін. 

Особливості функціонування української мови на Закарпатті у 

чехословацький період, а також розвиток українського мовознавства в 

міжвоєнній Чехословаччині ґрунтовно досліджували М. Штець [Штець 1996; 

Штець, Даниленко 2004, с. 714–715], М. Мушинка [Мушинка 1967,  c. 123–

145; Мушинка 1993, с. 23–43; Мушинка 2008], Л. Белей [Белей 2012;  Белей 

2014;  Белей 2015;  Белей, Сюсько 1996, с. 156–162], Ю. Шевельов [Шевельов 

1998], М. Мозер [Мозер 2009; Мозер 2010; Мозер 2018], 

Л. Даниленко [Даниленко 2005; Штець, Даниленко 2004, с. 714–715] та ін.  

Історія дослідження українського мовознавства цілком прийнятно 

зумовлена суспільними чинниками. Погоджуємося із В. Зубченко про 

доцільність погрупувати наукову літературу з досліджуваного питання за 

часом її створення і, відповідно, об ՚ єктивністю: «1) 20-ті – початок 30-х рр. 

ХХ ст.»; 2) «30-ті – 80-ті рр. ХХ ст.»; 3) «90-ті рр. ХХ ст. та перше десятиріччя 

ХХІ ст.» [Зубченко 2012, с. 7]. Фактично, про досліджуване питання більше 

можна дізнатися з публікацій української діаспори (2-й етап) та сучасних 

студій з історії мовознавства.  

Як вже зазначалося, В. Зубченко схарактеризувала українське 

мовознавство 1918–1934 рр. у Наддніпрянській Україні, а також у Галичині, 

Польщі, Закарпатті та Чехословаччині. У цьому дослідженні опис мовної 
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ситуації на Закарпатті та у Чехословаччині, як і аналіз мовознавчих праць 

С. Смаль-Стоцького, В. Сімовича та ін. заслуговує на увагу дослідників, але 

потребує окремого й повного висвітлення, «відкриття» «нових» постатей 

лінгвістичного процесу, урахування мовних норм української мови на цих 

територіях, праць з україністики як українців, так і етнічних чехів та ін. 

Дослідження спадщини українського мовознавства міжвоєнної 

Чехословаччиин здебільшого концентрувалися на вивченні окремих авторів та 

їхніх праць. Спадщина окремих україністів у Чехословаччині вивчена  

ґрунтовно, зокрема І. Панькевича як відомого діалектолога та історика мови (у 

працях Й. Дзендзелівського, К. Кисілевського, П. Гриценка, М. Мушинки, 

П. Чучки, К. Галаса, У. Єдлінської, В. Чикут та ін.), В. Сімовича (дослідження 

Ю. Шевельова, О. Горбача, Л. Ткач (Л. Тарновецька), Н. Гуйванюк), С. Смаль-

Стоцького (досліджували І. Підгоренко, В. Сімович, К. Кисілевський, Лука 

Луців, Ст. Сірополко, Г. Півторак та ін.). 

В історії української мовознавчої науки Василь Сімович посідає чільне 

місце, однак вивчення його спадщини мало свою специфіку. У радянський 

період ім’я вченого замовчувалося. Жодна з його праць не описана у відомому 

бібліографічному покажчику «Українська мова» [Українська мова 1963], у той 

час як за кордоном вченого пам’ятали і досліджували. Його доробок 

привернув увагу таких учених, як Ю. Шевельов [Шевельов 1991, с. 6–7; 

Шевельов 2005, с. 426–430; Шевельов, 1976. Т. 8, с. 2840–2841], О. Горбач 

[Горбач 2005, с. 440–450], П. Ковалів [Ковалів 1953] та ін.  

Тільки зі здобуттям незалежності в Україні почали належним чином 

досліджувати доробок В. Сімовича. Стаття про нього з’явилася в енциклопедії 

«Українська мова» [Дзендзелівський 2004, с. 598–599]. Видано зібрання його 

творів [Сімович 2005], написано цілу низку досліджень [Білоус, Терлак 1995; 

Гуйванюк 2008, с. 216–223; Тарновецька 1991, с. 52–58; Ткач 2005, с. 13–28; 

Ткач 2008, с. 29–35]. 

Усі ці дослідження, однак, не вичерпують усього багатства доробку 
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вченого, який, без сумніву, справив дуже помітний вплив на розвиток 

української лінгвістики першої половини XX ст. До малодосліджених 

належить, зокрема, празький період у науковій біографії В. Сімовича. 

Перебуваючи у Чехословаччині, В. Сімович працював у напрямках 

прескриптивного і дескриптивного мовознавства.  

Утім, науковий доробок М. Башмака, Я. Неврлого, А. Штефана та 

І. Васка, Ф. Агія, а також лексикографічна праця Н. Королеви належать до 

маловивчених, відсутні лінгвстичні праці про С. Шелухина.  

Праця Ф. Тіхого «Розвиток сучасної літературної мови на 

Підкарпатській Русі» [Tichý 1938] вперше була перекладена з чеської мови 

українською і надрукована в Ужгороді 1996 року (перекл. з чеської та 

післямова Л. Белея та М. Сюська) [Тіхий 1996]. Етнічні чехи Ф. Тіхий та 

Я. Неврлий – представники україністики  міжвоєнного часу, але досі їх 

наукові ідеї не стали предметом окремого дослідження.  

Тема граматик у чехословацькій Підкарпатській Русі розкрита у збірці 

наукових статей «Українська мова: унормування, розунормування, 

перевнормування (1920–2015)», яку зредаґував С. Вакуленко за участі 

К. Каруник [Українська 2018]. Зокрема, це питання висвітлив М. Мозер у 

статті «Граматики «руського языка» й української мови в чехословацькій 

Підкарпатській Русі й угорському Підкарпатті (1919–1945 рр.)» [Мозер 2018, 

c. 397–428]. 

Також для вивчення соціокультурного контексту та діалогу лінгвістів 

варто було б звернутися до епістолярію І. Зілинського та 

І. Панькевича [Мушинка 2008]. 

Отже, значний за обсягом матеріал про мовознавців, які займалися 

україністикою в Чехословаччині міжвоєння, та студіювання їхніх 

лінгвістичних праць є основою для систематизації знань та узагальнення 

основних тенденцій розвитку українського мовознавства в Чехословаччині, як 

і ширшого охоплення цього процесу. 
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1.5. Україністи в Чехословаччині міжвоєнної доби та їхній 

науковий доробок 

 

Серед українських емігрантів Чехословаччини міжвоєнної доби 

опинились фахові лінгвісти – С. Смаль-Стоцький, В. Сімович, І. Панькевич, 

О. Колесса, Я. Рудницький та ін.  

Діяльність українських мовознавців у Чехословаччині міжвоєнної доби 

регламентувалася щонайменше двома чинниками: з одного боку, українські 

учені мали забезпечити розв’язання цілої низки прикладних проблем із 

підготовки підручників української мови для школярів, студентів, для 

українців а також чехів та словаків, які хотіли вивчити українську мову. З 

іншого боку, щоб забезпечити належний рівень української лінгвістики та 

утверджувати незалежний статус української мови в колі слов’янських, 

мовознавці активно працювали над розв’язанням актуальних питань 

українського мовознавства, як-от: походження української мови, граматична 

структура української мови та її самобутність, особливості лінгвостилістики 

українського літературного тексту тощо. На відміну від своїх колег у 

підрадянській Україні, українські мовознавці в Чехословаччині працювали без 

будь-яких ідеологічних обмежень, що розширювало не лише тематику їх 

наукових пошуків, а й тісніше вплітало їх дослідження у 

загальноєвропейський контекст розвитку мовознавчої науки. 

Окрім того, населення Закарпаття потребувало цілого комплексу 

мовознавчих напрацювань: статусного та корпусного планування. 

Незважаючи на свій еміграційний статус та фактичну відсутність 

попередньої бази, українське мовознавство міжвоєнної Чехословаччини у 

стислі терміни сформувалося як повноцінна галузь гуманітарних знань, що 

здатна успішно розв’язувати актуальні прикладні та фундаментальні 

проблеми науки про мову, а лінгвісти-україністи чітко бачили перспективу 

основних напрямків досліджень.  
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Яскравим свідченням цього є виступи проф. С. Смаль-Стоцького 

«Найблизші завдання славістики» та «Найблизші завдання україністики». Так,  

серед найактуальніших завдань у царині славістики вчений бачить створення 

словника староцерковнослов’янської мови. Це завдання було реалізовано 

лише в 1999 році із завершенням публікації «Slоvnіkа stаrоslоvеnskеhо jаzука», 

підготованого Чеською академією наук. Варто також наголосити на 

українській вимові церковнослов ՚ янських текстів, про що С. Смаль-Стоцький 

відзначає у праці «Розвиток поглядів на семю словянських мов і їх взаїмне 

споріднення»: «на Україні в 16-му і 17-му століттю – розуміється: перед тим і 

потім – зовсім напевне читали і церковнословянські тексти не з росийскою, а 

українською вимовою. Так їх читали і тепер читають галицькі, буковинські і 

прикарпатські Українці, так їх читав і Смотрицький, так треба читати і 

Зборники Святослава і Архангельське Євангеліє і т. зв. Несторову і Київську і 

Волинську Літопись і т. д. <…>» [Смаль-Стоцький 1927, с. 79].  

Так само домінантним  для розвитку славістики повоєнного періоду 

стало завдання, визначене С. Смаль-Стоцьким: «Обовязком слявістики 

уважаєм, всі говори словянської мови цеї доби скільки мога докладно 

зясувати, їх відповідно до найліпшого пізнання в словянській прабатьківщині 

розмістити і таким чином цей  п е р в і с н и й  о б р а з  с п о р і д н е н н я  

всіми і найтоньшими рисами домалювати (розрідження автора – С. С.-

С.)» [Смаль-Стоцький 1927, с. 85]. Фундаментальні дослідження провідних 

славістів повоєнної доби – Г. Бірнбаума, Б. Унбегауна, Ю. Шевельова, 

З. Штібера та багатьох інших – реалізовані саме в цьому аспекті. 

Наукові дослідження С. Смаль-Стоцького спрямовані на спростування 

теорії «праруської мови»: «А з тими фактами ніяк не можна погодити теорій 

про спільну усім східнословянським племенам праруську мову, про її 

ізольований спільний розвиток» [Смаль-Стоцький 1927, с. 90]. 

С. Смаль-Стоцький також демонструє широту та масштабність бачення 

завдань українського мовознавства, до яких він цілком справедливо зараховує 
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потребу укладання повного словника української писемної мови, що має 

репрезентувати пам՚ ятки різних жанрів та авторів.  

Актуальним для українського мовознавства вчений цілком 

справедливо вважає укладання історичного словника української мови ХVІ–

ХVІІІ ст., проведення системного вивчення українських діалектів. Визначене 

С. Смаль-Стоцьким завдання заснувати друкований орган «для розбудження, 

розширювання, поглиблювання та загострення живого чуття мови, 

пильнування її чистоти і правильного розвитку», як відомо, з успіхом 

реалізував проф. І. Огієнко як видавець часопису «Рідна Мова» (1933–1939). 

Досі не втратила своєї актуальності вимога С. Смаль-Стоцького до 

українських лінгвістів «удержувати найтісніший контакт із загальною 

славістикою». 

Фундатором системних мовознавчих україністичних студій у 

Чехословаччині міжвоєнної доби став Олександр Колесса. Вихованець  

С. Смаль-Стоцького, під керівництвом якого захистив докторську дисертацію, 

О. Колесса розпочав свою наукову кар’єру у Львівському університеті. Так 

само, як і його вчитель, значну увагу вчений приділяє громадській діяльності: 

як член Української національно-демократичної партії в 1907–1918 рр. 

обирався до австро-угорського парламенту. О. Колесса був співзасновником і 

заступником голови Загальної Української Ради у Відні та фактичним 

керівником Української культурної ради. Після розпаду Австро-Угорської 

імперії керівництво ЗУНР доручило О. Колессі очолити дипломатичну місію в 

Італії  [Бондарчук 2007, с. 451]. Після краху визвольних змагань 1917–1919 рр. 

О. Колесса перебирається спершу до Відня, а потім, у 1921 році, – до Праги, 

де він прожив аж до смерті у 1945 році. 

У Празі О. Колесса як перший ректор Українського вільного 

університету зосереджується на організації вищої освіти для українців у 

діаспорі, а також продовжує свої філологічні студії, зокрема в царині історії 

української мови, публікації пам’яток («Південно-волинське Городище і 
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городиські рукописні пам’ятники ХІІ–ХVІ в.» (Прага, 1923) [Колесса 1923]; 

«Погляд на історію української мови» (Прага, 1924) [Колесса 1924a]; 

«Розсліди й видання слов’янських пам’яток, апокрифічної літератури» (Прага, 

1924) [Колесса 1924c]; «Городиське Євангеліє ХІІ–ХІІІ в.» (Прага, 

1925) [Колесса 1925a]; «Ужгородський «Полуставъ» у перґаміновій рукописі 

XIV в.» (Львів, 1925) [Колесса 1925b], «Bibliography of the Ukrainian 

Language» (London, 1926) [Колесса 1926, p. 35–78], «Рукописні й палєотипні 

книги південного Підкарпаття» (Прага, 1927) [Колесса 1927] та ін. 

Найавторитетнішим українським мовознавцем у Чехословаччині 

міжвоєнної доби був, безперечно, Степан Смаль-Стоцький. Він, як відомо, 

1882 року закінчив Чернівецький університет, докторську дисертацію 

захистив у Віденському університеті під керівництвом прославленого 

проф. Ф. Міклошича, а з 1885 року працював у Чернівецькому університеті. 

Визнання С. Смаль-Стоцькому принесли новаторські підручники руської 

(української) мови, його наполегливість у запровадженні фонетичного 

правопису, а також контроверсійна праця «Grammatik der ruthinischen 

(ukraїnischen) Sprache» (Відень, 1913) [Smal-Stockyj, Gärtner 1913], що 

декларувала спростування теорії праруської мови та виводила історію 

української мови безпосередньо з праслов’янської, за що стала об’єктом 

жорсткої і часто несправедливої критики з боку О. Шахматова. Натомість 

В. Сімович на підставі аналізу цієї праці вважав С. Смаль-Стоцького «за 

предтечу української фонольоґічної методи, яка розсліджує закони мови з 

погляду будови й функцій поодиноких мовних явищ. Бо ж хоч у поясненнях 

поодиноких явищ у ділянці звукової виміни він іде шляхом історизму, то 

підносить вагу анальоґії, і все ж видко, що він силкується трактувати 

українську мову як систему, а деякі пояснення, напр., українського наказового 

способу – яскраво фонольоґічні, справа дуже цікава, бо, дійсно, ці форми 

іншим способом пояснити не можна, тільки – структуральними законами 

української мови» [Сімович 1938]. 
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Проф. С. Смаль-Стоцький, окрім наукової та викладацької діяльності, 

займав активну громадську позицію – працював в українських культурно-

освітніх організаціях Буковини, а також не раз обирався депутатом 

австрійського парламенту. Під час Першої світової війни як член Союзу 

визволення України вів значну культурно-освітню працю в таборі українських 

полонених у Раштадті, очолював бюро Українських січових стрільців. У 

1919 році був номінований на посаду посла ЗУНР у Чехословаччині. Після 

Першої світової війни С.Смаль-Стоцький не повернувся на українські землі, а 

залишився в Празі, де продовжив свою активну наукову та викладацьку 

діяльність у Високому українському педагогічному інституті 

імені М. Драгоманова та Українському вільному університеті. Помер 

С. Смаль-Стоцький у Празі 1938 року. 

Важливе місце в когорті українських мовознавців Чехословаччини 

міжвоєнної доби посідає також учень професора С. Смаль-Стоцького – Василь 

Сімович, який у 1904 році закінчив Чернівецький університет за 

спеціальністю «українська, слов’янська та класична філологія», а в 1913 р. 

здобув докторат філології за дисертацію «Дієслово у творах Йоаникія 

Галятовського». Під час Першої світової війни В. Сімович на запрошення 

Союзу визволення України викладав українську мову для полонених вояків-

наддніпрянців, а також активно займався редакторською роботою [Ковалів 

1953, c. 7]. Саме на цей час припадає поява його перших книжкових 

публікацій, зокрема «Практичної граматики української мови» (Раштат, 

1918) [Сімович 1918], «Як стати по-українськи грамотним» (Зальцведель, 

1919) [Сімович 1919] та ін. 

Празький період мовознавчої творчості В. Сімовича розпочинається в 

червні 1923 року, коли його запросили в Прагу на посаду професора кафедри 

української мови Високого українського педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова. Спершу на посаді завідувача кафедри, а згодом 

проректора та ректора Інституту В. Сімович розгорнув активну наукову 
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роботу, зосереджуючись головним чином на актуальних проблемах сучасного 

стану української літературної мови, зокрема, формуванню її норм, а також її 

історії. Саме у Празі відбувається остаточне становлення В. Сімовича як 

лінгвіста, позитивну роль у цьому процесі відіграв Празький лінгвістичний 

гурток, активним членом якого був і В. Сімович. Під впливом ідей Празького 

лінгвістичного гуртка дослідник зацікавився проблемами фонології. 

Мовознавча творчість В. Сімовича празького періоду здобула визнання як в 

УСРР, так і на українських землях, що входили до складу Польщі: В.Сімовича 

обрали дійсним членом Наукового товариства імені Т. ІІІевченка та членом 

Комісії історії української мови і діалектології при ВАУН [Сімович 2005a, 

c. 8]. У 1933 році після закриття Високого українського педагогічного 

інституту імені М. Драгоманова В. Сімович повертається на українські землі – 

до Львова. 

Мовознавчий доробок І. Панькевича, загалом добре вивчений, 

розглядають як визначне місцеве, закарпатське явище, поза контекстом 

лінгвістичних досліджень, які проводили українські вчені-емігранти в Празі 

міжвоєнної доби (див.: [Галас 1969, с. 215–225; Дзендзелівський 1969, с. 167–

208; Чикут 2006a, с. 287–291; Чикут 2008; Чикут 2006b, с. 189–198; Чикут 

2005, с. 170–176; Чучка 1993, с. 328–335]). На нашу думку, наукові пошуки 

І. Панькевича були тісно пов’язані з науковими інтересами провідних 

україністів, які працювали в Празі, – В. Сімовича, С. Смаль-Стоцького, 

О. Колесси, Ф. Тіхого та ін. – і мали, без сумніву, загальноукраїнське 

значення. 

І. Панькевич в автобіографічному нарисі «Мій життєпис» засвідчує: 

«Доля знову кинула мене між чеський народ. Я вирішив покращити свої 

славістичні знання в Празі, вивчаючи чеську мову, бо повертати на поле бою в 

Галичину було важко і неможливо. До Праги я приїхав в листопаді 

1919 р.» [Панькевич 1969, с. 32]. Однак незабаром, одержавши запрошення на 

роботу в Ужгород, що, як відомо, в міжвоєнний період належав до 
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Чехословаччини, покинув Прагу. У Прагу І. Панькевич повернувся лише у 

1938 році, де прожив до кінця своїх днів (1958 р.).  

Упродовж «ужгородського періоду» І. Панькевич не тільки 

підтримував контакти з празькими україністами-емігрантами, а й реалізовував 

із ними спільні проекти, наприклад, під час підготовки Української загальної 

енциклопедії, дослідження говорів та пам’яток історичного Закарпаття тощо. 

Варто відзначити співпрацю І. Панькевича з визначними чеськими 

лінгвістами: «щоб простежити за новими науковими методами лінгвістичної 

географії і експериментальної фонетики мовні явища українського Закарпаття 

у 1923 році я їздив до Праги, щоб працювати у фонетичній лабораторії проф. 

Хлумського, де асистентом працював теперішній проф. Гала. Це навчання я 

повторив у 1927 р. Тоді я пізнав особисто і проф. Гавранка, який заінтересував 

своєю статею про методи дослідження діалектів. Крім того, я пізнав краще 

проф. Вайнгарта, який з Братіслави приїхав до Ужгорода пізнати мову 

українського населення <...>» [Панькевич 1969, с. 35]. Показово також, що 

основні праці І. Панькевича побачили світ у празьких часописах та 

видавництвах: «В 1938 році вийшла моя праця про українські говори 

Підкарпатської Русі і сумежних областей у видавництві Слов’янського 

інституту в Празі. За порадою проф. Хлумського я вирішив цю роботу 

захищати на здобуття звання приват-доцента української мови і літератури в 

Празькому Карловому університеті» [Панькевич 1969, с. 37]. Ці та інші факти, 

на наше переконання, дають всі підстави проаналізувати мовознавчий доробок 

І. Панькевича 1919–1939 рр. у контексті розвитку українського мовознавства в 

Чехословаччині міжвоєнної доби. 

У процесі аналізу української мовознавчої науки в Чехословаччині 

міжвоєнної доби не можна оминути спадщину Сергія Шелухина. В історії 

української культури він відомий передусім як видатний юрист, історик, 

дипломат, громадський і політичний діяч, письменник, педагог [Осташко 

2013, с. 626]. Разом з тим, С. Шелухин завжди жваво цікавився проблемами 



 

 

61 
 

української мови. В Одесі він стає активним членом історико-філологічного 

товариства при місцевому університеті, а також активістом «Просвіти». Про 

зацікавленість С. Шелухина проблемами української мови та фаховим рівнем 

їх дослідження промовисто свідчить його праця «Значіння Рідної Мови для 

народности й творчости» [Шелухин 1929], а також той факт, що як 

Генеральний суддя за часів Гетьманату він добився офіційного визнання 

державного статусу української мови. Ще зі студентських часів обравши 

об’єктом наукових студій правову систему Русі князівської доби, С. Шелухин 

завжди приділяв особливу увагу висвітленню мовної проблематики, зокрема, 

розкриттю значення правничих термінів «Руської Правди», з’ясуванню генези 

як правових норм, так і їх назв. Такий інтердисциплінарний підхід до 

вивчення визначних пам’яток української мови та історії правової 

термінології був досить успішним. Значну наукову вартість для сучасної 

ономастики зберігають також монографічні дослідження про походження 

власних назв Русь та Україна, які досі залишаються в Україні маловідомими. 

Із 1921 р. Сергій Шелухин живе за кордоном, спочатку у Відні, а потім 

у Празі. Там стає професором УВУ й Високого українського педагогічного 

інституту імені М. Драгоманова у Празі, де викладав теорію та кримінальне 

право, політичну історію, був членом Українського історично-філологічного 

товариства. У Празі С. Шелухин прожив аж до смерті (1938 р.). 

В Україні Наталену Королеву знають як письменницю, авторку низки 

прозових творів на євангельські та історичні теми («Во дні они» (1935); 

«1313» (1935); «Предок» (1937); «Сон тіні» (1938); «Легенди старокиївські» 

(1942) та ін.) [Бондарчук 2008, с. 169]. Дочка польського графа А. Дуніна-

Борковського та іспанської аристократки Марії-Клари де Кастро Лачерда, 

Н. Королева спершу в батьківському маєтку на Волині, а згодом у Києві не 

лише опановує українську мову, а й занурюється у вир визвольних змагань 

українського народу та 1919 року виїжджає у Прагу для роботи у складі 

дипломатичної місії УНР. Вона оселилася з чоловіком, В. Королівом-Старим, 
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у містечку Мельнік, в якому жила аж до смерті, до 1966 року [Мишанич 1991, 

с. 633]. Щоб допомогти українцям-емігрантам адаптуватися в Чехословацькій 

Республіці, видає «Кешенковий чесько-український словник» [Ковалевська-

Королева 1920], який став етапним, проте досі маловідомим явищем в історії 

української лексикографії. 

У когорті українських мовознавців Чехословаччини міжвоєнної доби 

особливе місце посідає Франтішек Тіхий, адже він разом із норвежцем 

О. Броком, голландцем Н. ван Вейком чи поляком З. ІІтібером стали одними з 

перших іноземних лінгвістів, які зацікавилися вивченням української мови. 

Ф. Тіхий – професійний філолог, він навчався на філософських 

факультетах Празького та Лейпцизького університетів, а в 1913 році здобув 

науковий ступінь доктора філології [Белей, Сюсько 1996, с. 157]. Спершу 

наукові зацікавлення Ф. Тіхого стосувалися проблем болгаристики, однак 

через болгарську агресію щодо Сербії під час Другої Балканської війни 1913 

року, молодий вчений, як він сам признається в мемуарах «Ужгород 

1923» [Тіхий 1996], розчарувався в болгаристиці та під впливом 

О.Бочковського зацікавився україністикою. Додатковим аргументом на 

користь україністичних зацікавлень Ф. Тіхого стало приєднання території 

сучасного Закарпаття до Чехословаччини, адже вивчення мови місцевого 

слов’янського населення мало не лише суто теоретичне, а й важливе 

прикладне значення: уряд Чехословаччини намагався вибудувати ефективну 

мовну політику на теренах тогочасної Підкарпатської Русі, місцеве населення 

якої зазнало сильної денаціоналізації протягом майже тисячолітнього 

угорського поневолення. Очевидно, саме з таких міркувань Ф. Тіхий основну 

увагу присвячує вивченню історії літературної мови на теренах історичного 

Закарпаття. Протягом міжвоєнного періоду вчений веде численні наукові 

студії, присвячені вивченню мови окремих закарпатських культурних діячів. 

Своєрідним підсумком майже двадцятирічного вивчення Ф. Тіхим 

закарпатських пам’яток української мови стала публікація його капітальної 
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монографії «Vývоj sоučаsnеhо spisovného jаzуkа nа Роdkаrраtskеj Rusi» (Прага, 

1938) [Tichý 1938]. 

Ім’я Михайла Башмака, автора першого підручника української мови 

для чехів «Рrаktická učеbnісе ukrajіnského jаzykа» (1939) [Bašmak 1939], в 

Україні зовсім не відоме. Ні «Українська загальна енциклопедія», ні 

«Енциклопедія українознавства», ні енциклопедія «Українська мова» не 

містять статті про цього дослідника. Чи не вперше ім’я Михайла Башмака 

згадали в 1996 р. Л. Белей та М. Сюсько у післямові до українського  

перекладу  праці Ф. Тіхого «Розвиток сучасної літературної мови на 

Підкарпатській Русі», в якій вони дали позитивну оцінку підручнику 

М. Башмака та справедливо наголосили, що «ця книжка і зараз могла б бути 

корисною для підготовки іноземців-україністів, які вже володіють чеською 

мовою» [Белей, Сюсько 1996, с. 158]. І. Філак, яка згодом досліджувала 

підручник М. Башмака, також зазначила, що «потребує уваги постать самого 

Михайла Башмака: можливо, українська історія відкриє ще одну білу 

пляму» [Філак 2016, с.152].  

Нам удалося з’ясувати, що М. Башмак навчався в Українському 

високому педагогічному інституті імені М. Драгоманова у Празі, про це 

свідчить світлина, вміщена у відомій праці С. Наріжного «Українська 

еміграція» (1942), на якій М. Башмак сфотографований у складі Управи 

студентської громади Українського високого педагогічного 

інституту [Наріжний 1942, с. 446]. Окрім того, ми розшукали ще одну 

публікацію М. Башмака – чеськомовний літературний портрет Т. Шевченка – 

«Taras Ševčenko», опублікований у Брно 1947 року [Bašmak 1947]. Усе це дає 

підстави припустити, що М. Башмак був фаховим філологом, очевидно, 

випускником Українського високого педагогічного інституту, а в повоєнний 

час жив на Мораві або в Брно. 

Із Чехословаччиною міжвоєнного періоду пов’язана діяльність  

видатного українського мовознавця й державного діяча Агенора Артимовича, 
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який закінчив із відзнакою гімназію в Чернівцях, вивчав класичну філологію в 

Чернівецькому університеті, згодом учителював у чернівецькій гімназії і став 

директором німецько-української гімназії в Кіцмані, а з 1917 року – 

директором другої української гімназії в Чернівцях [Клебан 2009, с. 15–16]. 

Відомо, що А. Артимович був вагомим громадсько-політичним діячем у 

Чернівцях та Станиславові, у середині травня 1919 р. виїхав до Відня, а після 

утворення Українського вільного університету 1921 р. переїхав до Праги й 

став професором класичної філології [Клебан 2009, с. 20–21]. Він викладав в 

Українському вищому педагогічному інституті імені М. Драгоманова такі 

навчальні курси, як грецька мова, порівняльна граматика індоєвропейських 

мов та вступ до мовознавства; серед його праць такі, як «Мова і говірка, 

фонема і звук», «Модерні погляди на теорію грецької метрики» та ін. Активна 

наукова позиція А. Артимовича виявлялася і в тому, що він брав участь «у 

Другому з՚ їзді класичних слов’янських філологів у Празі» (1930–

1931 pp.) [Зубко 2000, с. 71]. 

Помітне місце в українській міжвоєнній еміграційній лінгвістиці 

займає Костянтин Чехович, випускник Празького та Українського вільного 

університетів. К. Чехович написав такі праці, як «Йосиф Добровський і 

українська мова» (1930), «Філософія мови у Олександра Потебні», 

«Олександер Потебня. Український мислитель-лінгвіст», «Іван 

Могильницький та Йосиф Добровський», «Про ритмічне мистецтво 

Шевченкової поезії» (всі – 1931), «До проблеми східнослов’янської 

прамови» (1936), «До проблеми народних ритмів у Шевченка» (1937) та 

ін. [Дзендзелівський 2007, с. 825]. Доля К. Чеховича склалася драматично: 

1945 року його було заарештовано й заслано до Сибіру, а після звільнення 

1956 року видатний український лінгвіст переїхав до Польщі, де помер 

1987 року [Дзендзелівський 2007, с. 825]. 

Долучився до мовознавчої спадщини і закарпатський політик, педагог 

Августин Штефан (1893–1986). За освітою теолог та філософ, А. Штефан 
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твердо стояв на українофільських позиціях, був співзасновником «Просвіти», 

«Вчительської громади», був засновником і директором Торгівельної академії 

в Мукачеві, очолював міністерство освіти в Карпатській Україні. Разом з 

І. Васком А. Штефан написав першу на Закарпатті українську 

граматику (1931), в якій автори взяли за основу фонетичний принцип 

правопису і використали в назві термін «українська мова».  

Послідовником А. Штефана та І. Васка став Ф. Агій. «Енциклопедія 

українознавства» подає про нього вкрай скупу і неточну довідку: «Агій 

Франц (*1899?), осв. діяч на Закарпатті, автор першої укр. фонетичної 

граматики «Жива мова» і ст. на пед. теми (скорочення слів за цитованим  

джерелом)» [Енциклопедія 1955, Т. 1, с. 22]. Граматика Ф. Агія не була 

першою граматикою української мови за фонетичним принципом на 

Закарпатті. Як з ՚ ясувала М. Белей, Ф. Агій видав свою граматику у 1936 р., 

однак губернатор офіційно дозволив її використовувати тільки у 

1938 р. [Белей 2009, с. 12]. Праця А. Штефана та І. Васка вийшла на 5 років 

раніше, ніж граматика Ф. Агія.  

Ще одним українським граматистом Закарпаття періоду 

Чехословаччини був Ярослав Неврлий. Він походив із мішаного чесько-

українського шлюбу. Освіту здобув у Чернівцях (вчився в О. Маковея) і 

Львові. Одружився з українкою і певний період працював викладачем-

філологом в УСРР (Полтава, Куп’янськ, Харків), поки не загострилися 

репресії. Йому вдалося втекти у Чехословаччину в 1933 р. й оселитися в 

Ужгороді. Тут він видав 1937 р. ще одну граматику української мови, що 

ґрунтувалася на фонетичному принципі правопису.  

Докладне вивчення мовознавчої спадщини україністів, які працювали у 

міжвоєнній Чехословаччині, передбачає систематизацію їхнього наукового 

доробку, встановлення актуальності і перспективності лінгвістичних 

досягнень у сучасній європейській проекції. 
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Висновки до Розділу 1 

 

У сучасному контексті періодизація українського мовознавства 

здійснюється за різними критеріями – хронологічним, за лінгвістичними 

науковими парадигмами, за лінгвістичними школами, за персоналізованим 

внеском лінгвіста. До актуальних питань української лінгвістики належать: 

переосмислення періодизації як у плані залучення нових принципів, так і 

відходу від ідеологічних приписів попереднього часу. У цьому сенсі доцільно 

приділити увагу вивченню розвитку українського мовознавства в діаспорі, 

зокрема в міжвоєнній Чехословаччині, переосмислити його як цілісний 

процес, який об ՚ єднує традиції, що розвивалися по-різному під час існування 

СРСР.  

Розглянувши розвиток українського мовознавства в діахронії, можемо 

твердити, що в різні періоди воно мало неоднакові умови для функціювання, 

що було зумовлене насамперед екстралінгвальними чинниками (державна 

роз’єднаність українських земель, політична зумовленість визначення 

української мови як не окремої, розгляд її в контексті «трьох братніх народів» 

тощо). Інтралінгвальні фактори (розвиток порівняльно-історичного методу в 

мовознавстві) мали менший, хоча теж значний вплив на розвиток українського 

мовознавства. 

На нашу думку, варто погодитися з позицією вчених, які витоки науки 

про українську мову визначають у староукраїнському періоді (тобто до 

зародження порівняльно-історичного мовознавства). Одним із вагомих 

чинників розвитку українського мовознавства стало формування нової 

української літературної мови з виходом «Енеїди» І. Котляревського 

1798 року (початок цього процесу тривав із середини ХVІ ст.): літературна 

мова на народнорозмовній основі стала не тільки ближчою й доступнішою для 

українства, а й була порівняно «новим» предметом дослідження (поява 

словників, граматик). Інтерес до вивчення української мови в ХІХ ст. 
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пожвавився в усіх регіонах України: і в тих, що входили до складу Російської 

імперії, і в тих, що належали до Польщі, і на підавстрійських та підугорських 

землях. Однак українська лінгвістика як багатовекторна наукова галузь набула 

сучасного наповнення вже у ХХ ст. У радянській Україні певний «прорив» 

українського мовознавства стався у період «українізації»: з’явилася значна 

кількість фундаментальних і прикладних праць, був прийнятий 

загальнонаціональний правопис, пожвавилося видання періодичної преси 

українською мовою, провадилося цією мовою навчання в освітніх закладах 

тощо. Однак цей період був нетривалий, і після нього почалися масові 

репресії, які знівелювали значні досягнення в українській гуманітаристиці та 

лінгвістиці того часу. 

За таких умов українське мовознавство отримало більш сприятливі умови 

для розвитку в еміграції. Найбільш сприятливі економічні й політичні умови 

були створені в Чехословацькій Республіці, що значною мірою зумовлене 

позитивним ставленням Т. Масарика до України й українства. З огляду на це 

вважаємо доцільним виокремлювати міжвоєнний період розвитку українського 

мовознавства в Чехословаччині. Серед провідних лінгвістів цього часу 

розглядаємо С. Смаль-Стоцького, І. Панькевича, О. Колессу, В. Сімовича та ін., 

в науковому доробку яких осмислюються  актуальні питання української мови.  

Результати цього розділу дисертації висвітлені в публікації [Русинко-

Бомбик 2019b, с. 64–67]. 
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РОЗДІЛ 2 

ФУНКЦІЙНИЙ АСПЕКТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ МІЖВОЄННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ 

ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ 

 

2.1. Соціокультурний контекст функціювання української мови в 

Чехословаччині міжвоєнного часу 

 

Соціокультурна ситуація в Чехословаччині міжвоєння була предметом 

дослідження фахівців різних галузей знання (істориків, філологів, філософів, 

педагогів, лінгвокультурологів та ін.) [Болдижар 1993; Віднянський 1993; 

Віднянський 1994, с. 40–42; Галас 1995, с. 200–210; Даниленко 2001, с. 37–39; 

Данилюк, 1997; Данилюк 1999; Єдлінська 1958, с. 91–116; Наріжний, 1942; 

Ференц, 2005 та ін.]. На основі цих праць ми з ՚ ясовуємо основні 

екстралінгвальні умови, за яких українська мова продовжувала свій ровиток у 

міжвоєнній Чехословаччині.  

Як відомо, ця держава з’явилася на карті Європи 28 жовтня 1918 року. 

Вона постала на руїнах Австро-Угорської імперії після її поразки у Першій 

світовій війні. Проект держави розробили чеські та словацькі емігранти в 

Америці і закріпили так званими Піттсбурзькими угодами 30 травня 1918 р. 

Державні кордони Чехословаччини встановлено Версальським (1919), Сен-

Жерменським і Тріанонським (1920) міжнародними договорами. До складу 

держави увійшли Богемія, Моравія, Чеська Сілезія, Словаччина і Закарпаття 

(яке називали тоді Підкарпатською Руссю).  

За даними перепису населення 1921 року, у Чехословаччині проживало 

майже 13,5 млн. мешканців, з них 460 тис. українців (переважно в Закарпатті 

та Східній Словаччині) [Slovenský 1932]. 

Провідними творцями держави стали чехи Т. Масарик (перший 

президент країни), Е. Бенеш (другий президент Чехословаччини) і словак 
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М. Р. Штефаник (міністр оборони, трагічно загинув у 1919 р.).  

Чехословаччина успадкувала велику частину австро-угорської 

промисловості (70–80%). Промисловий потенціал країни був десятим у 

світовому рейтингу, у період 1920–1935 рр. країна була дев’ятою 

найбагатшою у світі [Slovenský 1932].   

Державний устрій міжвоєнної Чехословаччини – парламентська 

республіка. Після 1933 року вона стала єдиною демократичною країною у 

Центральній Європі [Jost].  

Чехословацька Республіка припинила своє існування в 1939 році. 

Німеччина спочатку анексувала Судети у 1938 та остаточно окупувала Чехію 

в березні 1939 року і допомогла утворити маріонеткову Словацьку Республіку 

(існувала з 1939 по 1945). Угорщина окупувала Закарпаття (частину після 

Віденського арбітражу в 1938 році та Карпатську Україну в березні 1939 р.). 

Чехословаччина підписала договір з урегулювання прав національних 

меншин 10 вересня 1919 року в місті Сен-Жермен (у чехословацькому 

законодавстві закон № 508, оприлюднений 31 грудня 1921 року). У 10–

13 статтях ІІ розділу цього договору Чехословацька Республіка 

зобов’язувалася територію, що перейшла до її складу під назвою 

Підкарпатська Русь, організувати «як автономну одиницю в рамках Чехо-

Словацької держави, із найвищим ступенем самоуправи, який тільки 

можливий при збереженні єдности Чехо-Словацької держави» [Стерчо 1994, 

с. 21]. Фактично ці вимоги повністю були зреалізовані лише восени 1938 р., 

тобто незадовго до припинення існування цієї держави. Крім цього, у статті 11 

цього договору було зазначено, що «Підкарпатська Русь має мати свій Сойм. 

До компетенцій Сойму належить уся законолавча влада у справах льокальної 

адміністрації, і в інших справах, що їх закони Чехо-Словацької держави йому 

приділять <…>» [Стерчо 1994, с. 21]. 

Сен-Жерменським договором були гарантовані права національних 

меншин. Договір визначав і правове становище закарпатських русинів-
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українців, гарантував їм політичну й культурну автономію у межах 

Чехословаччини, зокрема й право на вільне спілкування рідною мовою, 

утворення освітніх закладів, право на вибір віросповідання. Це була важлива 

гарантія для русинів-укранців, які фактично стали одним із державотворчих 

народів у новоствореній Чехословацькій Республіці (поруч із чехами та 

словаками). 

У 1920 році Чехословаччина прийняла конституцію. Як зазначає 

Ю. Шевельов, параграф 128 «ґарантував громадянам право «вільно вживати 

мову їхнього вибору в приватному і діловому спілкуванні, в усіх справах, що 

стосуються до релігії, в пресі, і взагалі в усіх публікаціях або в громадських 

зборах» [Шевельов 1998, с. 158]. Наступний, 131 параграф визначав мову 

освіти: «У містах і округах, де живе значна частина чехо-словацьких 

громадян, що говорять іншою мовою, ніж чехо-словацька, дітям таких чехо-

словацьких громадян буде ґарантована в публічній освіті в межах відповідних 

загальних правил належна можливість дістати освіту їхньою власною мовою. 

В той же час чехо-словацька мова може вимагатися як обов ՚ язковий предмет 

навчання» [Constitution 1920, ст. 23. Цит. за: [Шевельов 1998, с. 158]. 

Мовна політика Чехословаччини була доволі ліберальною de jure: «У 

виконавчій постанові закону про мови 1926 р. зазначалося, що в регіоні 

[Підкарпатській Русі] у всіх судах, установах можна подавати документи та 

заяви руською або малоросійською (українською) мовою. Крім 

чехословацької державної мови, цією мовою також треба було написати назви 

офіційних будов та офіційні оголошення <...> У тих судових районах, де 

частка представників меншини досягала 20 %, адміністрування в установах 

передбачали і на мові меншини. Ще ширші права користування мовами 

надавав закон про мови на території тих міст та районних судів, де частка 

представників меншини досягала 50–75%. Там, де частка меншини 

перевищувала 75 %, документи районних рад не потрібно було обов'язково 

видавати державною мовою, лише у тому разі, якщо хтось із депутатів вважав 



 

 

71 
 

це необхідним» [Черничко, Фединець 2014, с. 75–76]. 

Крах визвольних змагань українців у 1917–1921 рр. на теренах 

Наддніпрянщини, Галичини, Буковини та Закарпаття також став одним із 

чинників еміграції частини української інтелектуальної еліти. На її 

переконання, ця можливість працювати за межами УСРР (УРСР) була 

продиктована як уникненням переслідувань від влади СРСР чи Польщі та 

Румунії, так і передусім – необхідністю продовжувати і розвивати 

україністичні дослідження. Одним із центрів української еміграції міжвоєння 

стає Чехословаччина завдяки ліберальному законодавству та економічній 

підтримці емігрантів із боку держави.  

Т. Масарик (президент Чехословаччини з 1918 по 1935 р.) знав 

український контекст. Він провів чотири місяці у 1917 році у Києві, де на той 

час працювала Чехословацька національна рада. Контактував із 

М. Грушевським, С. Петлюрою, В. Винниченком, співчував автономістським 

настроям українців. Ставши президентом Чехословаччини, Т. Масарик 

надавав допомогу українській еміграції.  

Однак не всі в керівництві Чехословаччини поділяли ліберальні 

погляди президента Т. Масарика. Прем’єр-міністр Чехословаччини і затятий 

москвофіл К. Крамарж критикував «західну орієнтацію» Т. Масарика та 

закликав боротися з українським сепаратизмом. М. Шаповал твердить, що 

К. Крамарж хотів, аби українській еміграції не надавали тієї допомоги, яку 

уряд ЧСР надавав усім емігрантам. К. Крамарж уважав, що «коли допомогти 

емігрантові-сепаратистові не вмерти з голоду, то цим самим допомагається не 

вмерти й сепаратизмові. Отже, радикальним засобом боротьби з українським 

сепаратизмом є фізичне знищення сепаратистів» [Чучка, 1997, с. 92].  

Чехословацький уряд розробив «Російську програму допомоги» у 

1921 р., за якою матеріальну підтримку отримали російські, українські, 

білоруські та інші емігранти. Українським бенефіціаром програми став 

Український громадський комітет (УГК), що згуртував різні організації та 
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установи, надавав матеріальну, медичну та юридичну підтримку українським 

емігрантам і студентам.  

Як зазначається у праці «Три роки праці Українського Громадського 

Комітету в ЧСР. 7.VІІ.1921 – 7.VІІ.1924», «перша Управа складалася з 

М. Ю. Шаповала, Н. Я. Григориїва та К. М. Мицюка» [Три 1924, c. 9]. 

Загальна кількість його працівників становила 44 особи. Представники УГК 

працювали в різних сферах, зокрема культури, науки, освіти, видавничої 

справи. Зважаючи на гостру потребу стоврення українськомовних підручників 

і наукових праць, УГК заснував Український громадський видавничий фонд, 

який лише за перші місяці свого існування опублікував низку праць: 

«Алгебра» Миколи Чайківського, «Теорія і практика дошкільного виховання» 

Софії Русової, «300 років українського театру» Дмитра Антоновича, «Нариси 

з нової історії Європи» Олександра Шульгина, «Нариси з історії філософії на 

Україні» Дмитра Чижевського, «Архітектура старокнязівської доби» 

Володимира Січинського та ін.  

УГК організовував культурні акції, допомагав із працевлаштуванням, 

займався вивченням складу української еміграції. За підрахунками УГК, 

українська еміграція в Європі після провалу українського державотворення 

налічувала близько 200 000 осіб і була різною за своїм складом [Три 1924, 

с. 3-4; Ґалаґан 1938, с. 13]. М. Шаповал, голова УГК, характеризує еміграцію 

таким чином: 

«1) українці, що залишилися в ряді європейських країн внаслідок 

Першої світової війни. До них належали колишні військовополонені з 

російської армії, а також колишні військовослужбовці, що під час війни 

перебували в деяких країнах Європи (Бельгії, Франції, Англії та Греції) в 

складі так званих російських експедиційних корпусів. Ці дві групи разом 

нараховували до 15 тис. чоловік;  

2) українська політична еміграція (сюди включено колишніх 

військовослужбовців УНР, ЗУНР та Кубанської Народної Республіки) – разом 
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60 тис. чоловік. Сюди ж входили урядовці УНР, ЗУНР та КНР (разом 5 тис.), 

працівники їхніх закордонних представництв – дипломатичних, політичних, 

економічних, санітарних тощо (разом 1 тис.) й інші цивільні особи (разом 

5 тис.);  

3) українці, що воювали у складі білих армій Денікіна і Врангеля 

(здебільшого насильно мобілізовані на Кубані й в південній частині 

Наддніпрянщини) – приблизно 100 тис. чоловік;  

4) заробітчани з західних земель України – до 30 тис.» [Центральний 

Оп. 1.  Спр. 48. Арк. 1; Спр. 78. Арк. 14–15; Даниленко 2001, с. 38]. 

На той час етнічна самосвідомість українців перебувала на низькому 

рівні, часто вони називали себе росіянами, малоросами, «руськими», тому 

встановити точні цифри доволі складно. Крім того, багато емігрантів 

повернулося на батьківщину. 

За даними «Енциклопедії українознавства», загальне число українських 

емігрантів до європейських країн «у перші повоєнні роки доходило до 80–

100 000» [Кубійович, Маркусь 1955–1957, с. 634]. Зважаючи на сприятливі 

умови, із 1920 року Чехословаччина, зокрема Прага, стає одним із центрів 

української еміграції.  

Як зазначає О. Даниленко, «якщо першу хвилю політичних емігрантів 

становили галичани, то в наступних переважали наддніпрянці» [Даниленко 

2001, с. 38]. Серед них були, як зазначає дослідник, «переважно втікачі з 

таборів для інтернованих у Польщі та Румунії, а після ліквідації таборів <...> 

цивільні емігранти» [Даниленко 2001, с. 38].   

У 1921 році до Чехословаччини почали стікатися залишки розбитої 

більшовиками врангелівської армії та цивільні біженці. Поступово 

сформувалась група вихідців з Кубані, переважно колишніх 

військовослужбовців кубанської армії, що підтримувала білі армії Денікіна і 

Врангеля. До Чехословаччини вони переважно потрапили з Туреччини, 

Болгарії та Югославії [Кондратович 1924].    
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У першій половині 20-х рр. щороку в Чехословаччину прибувало 

близько 50 тис. громадян колишньої Російської імперії, в тому числі понад 

20 тис. росіян, 20–25 тис. українців [Віднянський 1994, с. 4]. Українська 

еміграція була доволі різнорідною. Майже всі політичні сили мали свої 

осередки в Чехословаччині. 

За даними УГК, із майже 6 тис. зареєстрованих українських емігрантів 

у Чехословаччині інтелігенція становила «32,4 %» [Три 1924, с. 11]. Такі 

високі показники інтелігенції свідчать про те, що причиною еміграції були не 

так економічні, як політичні мотиви. Окрім цього, як зазначається у праці 

«Три роки праці Українського Громадського Комітету в ЧСР. 7.VІІ.1921 – 

7.VІІ.1924», українська еміграція була доволі молодого і продуктивного віку: 

переважно «15–24 і 25–34 роки» [Три 1924, с. 11]. Cтаном на 1.VII.1924 р. ці 

вікові групи становили, відповідно, «29,5 %  і 53,1 % » [Три 1924, с. 11], що 

загалом охоплювало 82,6 %.   

За даними УГК, найбільше українських емігрантів в Чехословаччину 

походило з Галичини – 40,9 %. Із Правобережної України – 29,9 % і 

Лівобережної України – 19,3 %, а також із Буковини – 2,9 %, Бессарабії – 

0,8 %, Кубані – 0,7 % та з деяких інших земель [Три 1924, с. 12]. Близько 40 % 

українських емігрантів мали закінчену середню і вищу освіту, 21 % не мали 

жодної освіти, з них 9 % навіть не знали грамоти [Три 1924, с. 12]. 

Загалом дослідники еміграції зіставляють соціальну структуру 

українського населення в Україні та за її межами, встановлюючи такі 

співвідношення: «Якщо в Україні робітники співвідносились з селянами як 1 

до 18, то в еміграції – в пропорції 1 до 4,5. Це пояснюється тим, що 

інтелігенція і робітники виявили більшу активність у національно-визвольних 

змаганнях, тому і більшою виявилась їх присутність у еміграції. Окрім того, 

селяни більше прив’язані до землі, місця постійного проживання, і вони менш 

рухливі в соціальному плані» [Даниленко 2001, с. 39]. 

Важливу роль у розвитку української літературної мови, зокрема її 



 

 

75 
 

художнього стилю та утвердження орфоепічних норм, мала діяльність  

українських театральних труп. Так, 1926 року в Празі під керівництвом 

М. Садовського була заснована українська театральна студія, а восени 

1934 року відкрито українську драматичну студію в Празі. 15 березня 

1926 року в Подєбрадах засновано драматичну студію під керівництвом 

О. Агарова, в якій працювали Д. Антонович та Л. Білецький. Тут готувалися 

постановки драматичних творів українських письменників, зокрема «Лісової 

пісні» Лесі Українки, «Зимового вечора» М. Старицького та інші [Наріжний 

1942]. 

Характерним для державної політики Чехословаччини було обмеження 

права оселятися для українських мігрантів у Словаччині та на Закарпатті, де 

проживали місцеві українці [Центральний Оп. 1. Спр. 48. Арк. 8]. У такий 

спосіб чехословацький уряд намагався уникнути можливості створення 

українського соціально-політичного осередку та автономістського руху.   

Як визначають автори енциклопедичної статті, М. Штець і 

Л. Даниленко, «україністика в Чехії зародилася ще в першій половині ХІХ ст. 

як реакція ряду видатних представників чеського народу на рух українців за 

визнання своєї самобутності» [Штець, Даниленко 2004, с. 714]. Самобутність 

українців та їхньої мови визнали Ф. Палацький, П. Шафарик, К. Гавлічек-

Боровський.  

 

 

 

2.2. Українськомовні преса, освітні та наукові інституції в 

міжвоєнній Чехословаччині  

 

Розвиток українськомовної преси, поява нових освітніх і наукових 

інституцій в Чехії стали основними визначниками стану лінгвоукраїнознаства, 

чому присвячена низка грунтовних досліджень [Віднянський 1993; 
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Віднянський 1994, с. 40–42; Даниленко 2001, с. 37–39; Данилюк 1997; 

Данилюк 1999; Наріжний 1942; Три 1924 та ін.]. У цьому параграфі дисертації 

ми відзначаємо основні періодичні видання та навчальну літературу для 

вищих шкіл і гімназій, що ілюструють функційне розширення української 

мови в чеськомовному середовищі. У перспективі доцільно проаналізувати це 

питання комплексно, вивчивши норми української мови в різних стилях цього 

періоду. У дисертації звертаємо більшу увагу на норми української мови в 

лінгводидактиці: у посібниках З української мови як іноземної (підрозділ 2.3. 

дисертації), у шкільних підручниках з української мови (підрозділ 2.5. 

дисертації). 

У середовищі української еміграції Чехословаччини міжвоєнної доби 

активно розвивався публіцистичний стиль, адже українська еміграція 

Чехословаччини мала добре розбудовану пресу, зокрема див.: [Добош 1995]. 

Як справедливо зазначає А. Животко, «своїм завданням ця преса має 

організацію національно-політичної думки, задоволення культурних і 

наукових інтересів та інформування чужини» [Животко 1999, с. 324].  

Упродовж 1922–1939 рр. у Чехословаччині виходили 94 українські 

періодичні видання, із них 14 фахових, 18 студентських, 10 газет, різні 

політичні видання тощо. У редакціях української періодики працювали такі 

неперевершені майстри слова, перекладачі, як І. Пулюй, І. Борковський, 

І. Горбачевський, В. Тимошенко, Д. Дорошенко, В. Січинський, Д. Антонович, 

В. Щербаківський, С. Русова, О. Олесь, Є. Маланюк та ін. [Наріжний 1942, 

с. 7].  

Із найвідоміших українських періодичних видань Чехословаччини 

треба назвати часописи  «Нова Україна», «Український тиждень», «Розбудова 

Нації», «Наша спілка» (орган Української селянської спілки, Прага), 

«Незалежність», «Український революціонер», «Сурма», «Пробоєм», «За 

Конґрес» (Прага), «Студентський вісник», «Життя», «Спудей» (Прага), «Наша 

Громада», «Село» (Подєбради), «Книголюб» (Прага), «Про Кубань», 
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«Кубанські Думки», «Кубанський край», «Наш край», «Хвилі Кубані», 

«Чорноморець» (Прага) [Животко 1999, с. 327].  

Ці та інші періодичні видання з належною повнотою репрезентували не 

лише увесь ідеологічний спектр поглядів представників української еміграції, 

а й усі українські етнічні землі – від Кубані до Галичини та Поділля. Окрім 

того, на Закарпатті виходила регіональна преса.  

Важливим культурним здобутком УГК стало заснування в 

Чехословаччині низки українських вищих та середніх навчальних закладів – 

Української господарської академії в Подєбрадах (1922 р.), Українського 

вищого педагогічного інституту імені М. Драгоманова в Празі (1923 р.), 

середні навчальні заклади – Українські матуральні курси в Йозефові та 

Подєбрадах, де мали можливість здобути середню освіту всі охочі – обмежень 

щодо національної належності не було. Була також українська гімназія, яку 

1925 року перенесли до Праги, перетворивши на реальну гімназію, згодом до 

Модржан. 1923 року відкрили «Українську хату», бібліотеки-читальні та різні 

фахові курси, викладачами яких стали колишні працівники Львівського та 

Кам’янецького університетів. Українські студентські організації та високі 

школи в Чехії детально описує С. Наріжний у монографії [Наріжний 1942, 

с. 73–87; с. 119–192]. Автор цієї монографії аналізує діяльність Українського 

академічного комітету у Празі та Українського історико-філологічного 

товариства у Празі (1925–1938) [Наріжний 1942, с. 193–209].   

Із Чехословаччиною тісно пов’язана діяльність Українського вільного 

університету, відкритого в січні 1921 року у Відні. Із жовтня 1921 року цей 

науковий та навчальний заклад діяв у Празі. Засновники університету 

поставили за мету створити «храм української науки, незалежно від будь-яких 

громадських чинників» [Віднянський 1994, с. 4]. Спершу керівництво УВУ 

планувало відкрити три факультети – філософічний, правничий та 

природничо-математичний, але через брак коштів не вдалося цього зробити. 

Тому в УВУ було відкрито два факультети – філософічний з двома відділами 
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(історично-філологічним і природничо-математичним) та правничий 

(факультет права і суспільних наук) 

Упродовж празького періоду в Українському вільному 

університеті (1921–1945 рр.) працювало понад 100 викладачів, з них 

55 професорів, серед яких відомі українські вчені: Д. Антонович, 

Л. Білецький, Д. Дорошенко, О. Колесса, В. Кубійович, З. Кузеля, 

М. Лозинський, І. Огієнко, С. і Я. Рудницькі, В. Сімович, В. Січинський, 

Д. Чижевський та інші [Віднянський 1994, с. 39].  

Як зазначає С. Баран в «Енциклопедії українознавства», «в 1924 р. на 

2 300 укр. студентів, що вчилися на еміґрації, 1 900 студіювало в Чехо-

Словаччині (з них 1 235 – у Празі, 382 – Подєбрадах)» [Баран 1995, с. 575]. В 

українських закладах вищої освіти Чехії викладало понад 150 кваліфікованих 

українських професорів [Мушинка 1993, с. 43]. 

Розбудована мережа українських середніх та вищих навчальних 

закладів у Чехословаччині міжвоєнної доби вимагала належного науково-

методичного забезпечення, а це, своєю чергою, послужило поштовхом до 

активного розвитку наукового стилю української літературної мови. 

Прикметно, що науковий стиль української мови в Чехословаччині 

міжвоєнної доби розвивався не лише завдяки публікаціям з української 

гуманітаристики, а й з точних та природничих наук. Пор.: С. Риндик 

«Міцність матеріялів (механика тривкости матеріялів)», М. Сочинський, 

І. Драбатий, Л. Гуменюк «Пасічництво», Є. Іваненко «Аналітична Геометрія», 

М. Шаповал «Велика революція і українська визвольна програма», 

С. Шелухин «Україна – назва нашої землі з давніших часів», В. Січинський 

«Чужинці про Україну», С. Єфремов «Історія українського письменства, 

Д. Дорошенко «Огляд української історіографії» та ін. Докладніший перелік 

видань наводиться у праці [Три 1924, с. 85] 

Українські вищі навчальні заклади Чехословаччини мали власні 

періодичні наукові видання, які стали впливовим осередком розвитку 
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наукового стилю української літературної мови.  

Наприклад, у першому випуску третього тому «Записок Української 

господарської академії в Ч.С.Р.» було надруковано такі статті: О. Бочковський 

«Національне пробудження, відродження, самоозначення», М. Добриловський 

«Коньюктура і бюджетова рівновага», Р. Димінський «Робітничі банки», 

О. Едельман «Побутові підстави, правничий уклад і сучасний культурний 

поступ міжнародного права», Б. Мартос «Межі розвитку кооперації 

споживачів», В. Садовський «Районізація України» та ін. [Животко 1999]. 

Підготовка цих та багатьох інших праць збагачувала українську літературну 

мову, зокрема її терміносистеми, сприяла набуттю нею такої важливої ознаки 

модерної літературної мови, як поліфункційність.  

У 1923 році УГК підтримав створення Українського громадського 

видавничого фонду, що видав багато наукових праць Д. Чижевського, 

Д. Антоновича, Л. Білецького, С. Бородаєвського, М. Туган-Барановського, 

Ф. Вовка та ін. 

Тогочасне життя міжвоєнної Чехословаччини репрезентують  

Український академічний комітет у Празі та Українське історико-філологічне 

товариство у Празі (1925–1938), роботу яких детально і повно проаналізував 

С. Наріжний [Наріжний 1942, с. 193–209].   

О. Даниленко так описує культурне життя тодішньої еміграції: 

«Наприкінці 1923 р. творчою інтелігенцією було засновано Українське 

товариство пластичного мистецтва і Українську студію пластичного 

мистецтва, у якій працювало 10 професорів – художників та скульпторів. 

Найвизначніші серед них – професори І. Мірчук, Ф. Слюсаренко, 

В. Січинський, художник І. Мозалевський, різьбяр К. Стахів. При 

Українському громадському комітеті діяло також Українське музичне 

товариство, до якого входив Український академічний хор у Празі і музичне 

товариство «Кобзар». Товариством керував композитор, професор 

Петербурзької консерваторії Ф. Якименко. Серед інших представників 
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української інтелігентської еміграції варто згадати: юриста і історика 

Р. Лащенка, мовознавця і літературознавця О. Колессу, історика С. Наріжного, 

історика В. Біднова, історика права А. Яковліва» [Даниленко 2001, с. 38]. 

 

 

 

2.3. Особливості мовних норм у підручниках З  української мови  

як іноземної 

 

В умовах бездержавного існування, коли на державному рівні 

заперечувався сам факт існування української мови як окремішньої, не було й 

мови про підготовку посібників з вивчення української мови як чужої. Перші 

такі видання побачили світ лише в другій пол. 20-х – на початку 30-х рр. 

ХХ  ст. як один із результатів політики українізації, що запанувала в УСРР у 

другій половинні 20-х рр. XX ст. Однак усі такі видання були зорієнтовані на 

допомогу російськомовним громадянам, зокрема, партійним та радянським 

працівникам у вивченні української мови. Посібників, призначених для носіїв 

інших, окрім російської, мов не друкували, та й ті видання припинилися зі 

згортанням політики українізації в УСPP. На такому тлі справді видатним 

явищем стала празька публікація «Praktická učebnice ukrajinského jazyka» 

(«Практичний підручник української мови») Михайла Башмака (за редакцією 

Франтішека Тіхого) [Bašmak 1939], розрахованого на чеськомовного читача. 

Праця М. Башмака та Ф. Тіхого тривалий час була невідома в Україні. 

За нашими спостереженнями, першими на неї звернули увагу лише в 

1996 році Л. Белей та М. Сюсько у післямові до українського перекладу 

монографії Ф.Тіхого «Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській 

Русі» [Белей, Сюсько 1996]. Через двадцять років цю працю проаналізувала 

І. Філак у статті «Перша українська граматика для іноземців чеською 

мовою» [Філак 2016, с. 150–152]. Незважаючи на певний інтерес до цього 
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видання з боку сучасних українських лінгвістів, виграшним, на нашу думку, 

буде його аналіз у контексті розвитку українського мовознавства 

Чехословаччини міжвоєнної доби. Ця праця не лише закриває лакуну в 

проблематиці українськодіаспорної мовознавчої науки Чехословаччини 

міжвоєнної доби, а й успішно демонструє аплікацію найсучасніших 

тогочасних методик дидактики чужої мови для української. 

Зважаючи на піонерський характер «Практичний підручник 

української мови» М. Башмака та Ф. Тіхого, його автор і редактор прагнули 

створити комплексну працю, що була б спроможна представити чеському 

читачеві не лише особливості української фонетики, орфоепії та граматики, а 

й основний лексичний фонд української мови, а також стисло подати 

лінгвокраєзнавчу інформацію, охарактеризувавши маловідому чехам історію 

та культуру українського народу. Умовно «Підручник української мови» 

можна поділити на три частини: лінгвокраїнознавча, власне фонетико-

граматична та лексикографічна. 

Судячи з підписів, лінгвокраєзнавчу частину «Практичного 

підручника...» та його загальне редагування реалізував визначний чеський 

україніст Ф. Тіхий. У розділі «Ukrajina а Ukrajinci» він подає характеристику 

українського народу, зазначаючи, що українська мова має понад сорок 

мільйонів носіїв, а територія, яку заселяють українці, є «велетенська» – 

близько 850 тисяч кілометрів квадратних, що належить аж до п’ятьох 

держав – Радянського Союзу, Польщі, Румунії, Чехословаччини та 

Угорщини [Bašmak 1939, с. 7]. Описуючи історію українського народу, 

Ф. Тіхий робить акцент на висвітленні маловідомих фактів чесько-українських 

культурних контактів, щоправда, як затятий прихильник панівної в 

міжвоєнній Чехословаччині концепції чехословакізму, він помилково 

твердить, що чехи й українці – це споконвічні сусіди. Так, Ф. Тіхий згадує про 

українського монаха-пустельника Івана, що проповідував на теренах Чехії, 

чеську королеву Кунгуту – дочку українського князя Ростислава або про 
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першу публікацію української народної пісні «Дунаю, Дунаю, чому смутен 

течеш», яку здійснив визначний чеський культурний та релігійний діяч Ян 

Благослав. Жваве зацікавлення українськими справами, за спостереженнями 

Ф. Тіхого, не раз виявляли чільні представники чеського національного 

відродження XIX ст. – К. Ербен, Й. Їречек, Ф. Ржегорж, А. Черний та ін., а 

К. Гавлічек-Боровський присвятив подіям української історії відомий твір 

«Хрест св. Володимира» [Bašmak 1939, с. 8]. 

З історії культури українців Ф. Тіхий вибирає найяскравіші її сторінки, 

наприклад, описує драматичне життя Т. Шевченка, зокрема періоди 

кріпаччини та солдатчини, а також звертає особливу увагу на його вельми 

прихильне ставлення до визначних діячів чеського народу – Я. Гуса, 

Я. Жижки, П.-Й. Шафарика. Ф. Тіхий також  звертає увагу  чеського читача на 

спадщину І. Франка, М. Драгоманова, Лесі Українки, О. Кобилянської, 

В. Стефаника, В. Винниченка. Окрему увагу автор присвячує письменникам 

Карпатської України – В. Ґренджі-Донському, Ю. Боршошу-Кум’ятському та 

Зореславу, що цілком зрозуміло, бо ж на час виходу книжки Карпатська 

Україна була частиною федеративної Чехословаччини. 

Ф. Тіхий завершує свій лінгвокраїнознавчий опис кваліфікованою 

характеристикою граматик української мови від О. Павловського та Михайла 

Лучкая до А. Кримського, Є. Тимченка, С. Смаль-Стоцького, В. Сімовича та 

А. Волошина, а також словника Б. Грінченка. Варто зазначити, що, 

незважаючи на вкрай несприятливу для українства політичну ситуацію в 

1939 році, Ф. Тіхий послідовно вживає не лише сучасні топоніми, етноніми та 

глотоніми  Ukrajіпа, Ukrajinec, иkrajinsкy jazyk, а й власну назву столиці 

України передає не за російським посередництвом Кijev, а безпосередньо з 

української  мови – Куjev  [Bašmak 1939, с. 11]. 

Окрім функції суто інформаційної, добір лінгвокраєзнавчої  

інформації, реалізований Ф. Тіхим, – продуманий методичний прийом, що має 

на меті розбудити інтерес у чеського читача до українців та їх мови, 
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спонукати його вивчати мову цього маловідомого багатомільйонного 

сусіднього народу. 

Другу, власне фонетико-граматичну частину «Практичного 

підручника...» підготував М. Башмак. Вона складається з 25 уроків, які 

охоплюють найважливіші теми з фонетики, орфоепії, морфології та 

синтаксису української мови. М. Башмак обирає контрастивний прийом 

викладу матеріалу: явища української мови послідовно зіставляє з подібними 

або аналогічними фактами чеської мови. Така методика вивчення української 

мови як чужої була на той час новаторською, вона відзначалася високою 

ефективністю. 

Структура кожного уроку стереотипна: умовно її можна поділити на 

дві частини. У першій частині М. Башмак розглядає питання фонетики чи 

орфоепії або морфології, а в другій – лексичний матеріал. Автор був 

обмежений обсягом книжки, тому дуже скрупульозно добирав «граматичні» 

теми, намагаючись не випустити зі свого поля зору жодне важливе, 

системотворче явище, без якого годі опанувати українську мову. Так, серед 

«фонетико-орфоепічних» тем М. Башмак розглядає такі: вимова українських 

голосних; вимова українських приголосних; пом’якшення; наголос; 

українське «ікання». Автор особливу увагу звертає на ті фонетичні явища 

української мови, які в чехів можуть викликати труднощі: наголос, 

розрізнення звуків та літер и та і, чергування звуків. 

Морфологія української мови в підручнику М. Башмака представлена 

такими темами: інфінітив; дієвідміни; теперішній, майбутній та минулий часи; 

умовний та наказовий способи; зворотні дієслова; відмінювання іменників; 

прикметники, їх відмінювання та ступені порівняння; займенники, їх розряди 

та відмінювання; числівники та їх відмінювання; прийменники, сполучники та 

вигуки. Як видно з переліку тем граматичного матеріалу, М. Башмакові не 

вдалося цілком відійти від академічного порядку викладу морфології 

української мови: зосередившись на вивченні дієслова (урок 4–10), він лише в 
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11 уроці переходить до подачі словозміни іменника, а це означає, що чехи, які 

бажали вивчати українську мову і на кого було розраховане це видання, 

упродовж вивчення перших десяти уроків нічого не чули про іменник та інші 

іменні частини мови, без яких годі побудувати навіть найпростіше речення. 

Цей важливий елемент дидактики вивчення чужої мови в підручнику 

М. Башмака не було враховано. 

У граматичній частині кожного уроку автор не обмежується викладом 

теоретичного матеріалу, а подає вправи на його закріплення. Вправи 

М. Башмак добирав так, щоб користувачі могли не лише перевірити на 

практиці глибину опанування теоретичного матеріалу, а й зіставити його зі 

знаннями фонетики та морфології чеської мови. Наприклад, щоб розкрити 

диференційні ознаки звуків української мови, М. Башмак добирає такі пари 

слів: знати – зняти; рад – ряд; прала – пряла;  сила – сіла; пити – піти; 

ушка – юшка; хиба – хіба; бик – бік; брат – брать; сирий – сірий; стан – 

стань; сад – сядь; ласкати – ляскати; мина – міна;  витер – вітер; сич – Січ;  

кинь – кінь; сипати – сіпати; крук – крюк; друк – дрюк; тин – тінь; перелаз – 

перелазь [Bašmak 1939, с. 22].  

Разом із тим, М. Башмакові не завжди вдається зорієнтувати подачу 

українського граматичного матеріалу на чеську граматику. Так, щоб, 

очевидно, наблизити виклад словозміни українських іменників до чеської 

граматичної традиції, М. Башмак пропонує розрізняти три відміни: до першої 

він зараховує іменники чоловічого роду з нульовим закінченням або -о, до 

другої – середнього роду, а до третьої – жіночого роду. Хоча такий поділ 

перегукується з розрізненням 12 зразків відмінювання у чеській мові (по 

чотири на кожен рід), однак він не лише не передає специфіки словозміни 

іменників в українській мові, де іменники різних родів можуть мати дуже 

подібну парадигму, а залишає поза класифікацією, наприклад, іменники 

чоловічого роду на -а. 

Друга обов’язкова частина кожного уроку в підручнику М. Башмака – 
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лексична. Вона представлена текстами для читання та тематичними 

словничками. Автор зупиняє свій вибір на тих лексико-семантичних групах, 

які входять до активного лексичного запасу української мови і без яких 

спілкування неможливе: дні тижня, назви місяців, пори року; погода; 

подорож; дім; село; місто; явища природи; помешкання; школа; одяг; 

пошта, телеграф, телефон; спорт. Не залишилася поза увагою М. Башмака 

тема української безеквівалентної лексики: українські привітання; гроші; 

військова термінологія. Окрім того, автор подає значну кількість українських 

лексем, що репрезентують мовний етикет: вітання; прощання; знайомство; 

вибачення. На жаль, українська фразеологія представлена спорадично, а вона, 

як відомо, – дуже важливий та самобутній елемент мови. 

На думку І. Філак, окремої уваги потребують тексти, що входять до 

складу кожного уроку. Певна кількість тематичних текстів не має зазначених 

авторів. Можливо, частину з них складали М. Башмак та Ф. Тіхий, але в 

більшості текстів відчувається літературна основа, що зазнала редагування та 

адаптації до рівня володіння мовним матеріалом. Такими є оповідання 

«Градовиця», «Яблуня», «Лелека», «Оленчина хустка», «Як це робиться», 

«Два господарі». Усі слова, які можуть бути незрозумілими чи є специфічно 

українськими, перекладаються в підрядкових покликаннях, їх буває від 12 до 

30 [Філак 2016, с. 151]. 

Підручник М. Башмака побачив світ у часи, коли між українською 

мовою, що побутувала в УРСР та на Галичині, існували помітні відмінності, 

зокрема в правописі та лексиці, однак його автор намагався створити 

«соборний» підручник. За словами І. Філак, «у текстах для читання автори 

намагаються використовувати лексичний запас української літературної мови, 

орієнтованої на східноукраїнський, «київський» варіант [Філак 2016, с. 151]. 

Однак серед лексики, що пропонується у вправах та розмовних конструкціях, 

представлено чимало слів, які побутують в українській літературній мові на 

Галичині та Закарпатті: громовиця, лямпа, прошу мені чорної кави, кілько ми 
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завинили, склеп, где тут, колько, театер, куфер тощо. 

Праця М. Башмака та Ф. Тіхого – це перший підручник української 

мови для чехів, попри певні методологічні недопрацювання, вона стала 

відправною точкою для розвитку лінгводидактики української як іноземної.   

 

 

2.4. Стан української мови на Закарпатті за часів Чехословаччини  

 

 За дослідженнями М. Штеця та Л. Даниленко, поглиблений інтерес до 

вивчення української мови почався після 1919, коли Закарпаття стало 

частиною Чехословаччини; тоді дослідження української мови  перейшло до 

компетенції Слов’янського інституту, заснованого 1922 р. [Штець, Даниленко 

2004, с. 714–715].   

Інститут під керівництвом Л. Нідерле організував ряд комісій, одна з 

яких мала вивчати мову, культуру, економіку Словаччини і Підкарпатської 

Русі (тодішнього Закарпаття). 

Чеські вчені намагаються дати оцінку говорам Закарпаття: «Увагу чес. 

дослідників привертає і т. з. мовне питання на Закарпатті, пов’язане з 

боротьбою між трьома нац.-мовними орієнтаціями – москвофільською, 

народовецькою (українською) та карпаторусинською. Про мовну ситуацію на 

Закарпатті писали відомі діячі чес. культури й науки М. Вайнгарт, А. Гартл, 

В. Кліма, Я. Нечас, М. Нога, І. Ольбрахт, А. Раушер та ін. Їхні праці 

друкувалися в журналах («Slovanský přehled» та «Slavia), окр. збірниках тощо. 

Найзначнішим дослідженням мови Закарпаття стала монографія Ф. Тіхого 

«Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі (1938) 

(скорочення слів авторів – М. Ш., Л. Д.)» [Штець, Даниленко 2004, с. 714]. 

Стан і статус української мови на Закарпатті за часів Чехословаччини – 

це доволі комплексне питання, на яке впливав цілий ряд інтралінгвальних та 

екстралінгвальних чинників.  
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По-перше, до 1918 р. Закарпаття належало до Угорщини, що вела 

жорстку політику мадяризації та асиміляції. На цих теренах українське 

мовознавство суттєво відставало від галицького чи наддніпрянського. У 

граматиках домінувало язичіє з ухилом до російської з незначною кількістю 

місцевих елементів. Основна граматика, якою користувалися в школах на 

початку ХХ ст., – це А. Волошин «Методическая грамматика угро-русского 

литературного языка» (1901). Автор перевидав її з незначними змінами в 

тексті і суттєвою зміною в назві у 1919 р. «Методическа грамматика карпато-

русского языка» (угро-русский язык став карпато-русским) (А. Волошин 

також перевидав її в чехословацький період (1923) під назвою, що ще ближча 

до сучасної української мови: «Методична граматика карпато-руського 

языка»). 

Станом на 1919 рік на Закарпатті сформувалися три політичні течії, 

кожна з яких обстоювала свої погляди на місцеву мову – українофільська (що 

прагнула мовної інтеграції з українцями), русофільська (що прагнула мовної 

інтеграції з росіянами) та карпатороська (що прагнула створити окрему 

місцеву мову). М. Штець відзначає, що «найбільшою проблемою планування 

мови у місцевого слов'янського населення була відсутність єдиного мовного 

напрямку» [Штець 1969, с. 15]. 

Саме тому в 1919 році влада Підкарпатської Русі відправила 

відповідний запит з проханням дати наукову оцінку місцевої мови в Чеську 

академію наук. 

Відповідь на запит містила 5 пунктів:  

«1. Вирішувати про літературну мову якого-небудь племені – це справа 

передовсім його членів. Тому чеські спеціалісти наголошують, що їхня думка 

менш важлива, ніж представників народу. 

2. Творити штучно нову слов’янську літературну мову було б не лише 

важко, але й з наукового погляду хибно. 

3. Місцеве русинське наріччя Підкарпатської Русі, безперечно, 
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малоруське, мовою тамтешнього населення належить визнавати малоруську, 

якої вживають їхні найближчі сусіди, одноплемінники, тобто галицьку 

українську. Фонетичний правопис, штучно впроваджений у Галичині і 

карпаторусинському народу несимпатичний, можна було б замінити 

етимологічним правописом <…>. 

4. Жителі Карпатської Русі не повинні забувати, що вони, як і українці, 

належать до великого російського народу, пропонуємо у середніх школах 

ввести обов’язкове викладання російської.   

5. Бажано з наукових і політичних причин, щоб були спеціально 

досліджені і оцінені літературні спроби створення окремої літературної 

мови <…>» [Штець 1969, с. 15].  

Ця відповідь яскраво ілюструє погляди чеських науковців та політиків 

на питання української мови. По-перше, чехи наголошують на невтручанні, 

по-друге, визнають українськість мови, але не бачать доцільності у 

фонетичному (простому та інтеграційному) правописі, а також визнають 

концепцію триєдиного братства під проводом росіян.  

Чехословацька влада однаково підтримувала як русофільський, так і 

українофільський рухи. Перші вважали доцільним упровадження російської 

(великоруської) літературної мови на Закарпатті, другі – української 

літературної норми [Черничко, Фединець 2014, с. 96].  

Мовна політика Чехословаччини щодо Закарпаття полягала в тому, 

щоб відгородити закарпатців від решти українців і росіян мовним бар’єром, 

оскільки для чехів важливе було не так мовне, як політичне питання. Одним із 

інструментів, за допомогою яких чехи намагалися встановити бар’єр між 

українцями зі східного й західного боку Карпат, був правопис, який мав 

створювати враження, ніби мова закарпатських українців суттєво 

відрізняється від мови в інших українських регіонах. 

16–17 квітня 1920 р. учительський з’їзд проголосував за граматику 

Волошина 1907 р., що могла задовільнити радше русофілів та 
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карпаторосів [Штець 1969, с. 18–19].  

Саме тому І. Панькевич отримав від уряду завдання написати 

граматику української мови за етимологічним принципом. Перед ним стояло 

нелегке завдання – вгодити різним протиборчим мовним таборам, виконати 

завдання, поставлене урядом, при тому не зрадити власних українофільських 

переконань. 

Як свідчить Ю. Шевельов, коли І. Панькевич зіткнувся з дійсністю, 

ентузіязм його швидко зів'яв. Учений був змушений робити поступки одну за 

одною, особливо в питаннях правопису і абетки. І все одно його «Граматика 

руського языка для молодших кляс шкôл середних и горожаньских» не 

побачила світу аж до 1922 p. «Обставини того часу змусили Панькевича 

маскувати українську мову в своїй граматиці під верховинський і 

мармароський діялекти, з яких він зберіг одначе лише кілька особливостей, і 

вдатися до етимологічного правопису, що справді був радше 

псевдоетимологічним <…>» [Шевельов 1998, с. 243]. 

У підсумку граматика І. Панькевича вийшла такою, що таки віддаляла 

місцеву мову від української. Як твердить дослідниця В. Чикут, 

«усвідомлюючи роль своїх граматик у кодифікації правописних норм на 

засадах пріоритету фонетичного принципу й утвердження єдиної 

загальноукраїнської літературної мови на Закарпатті, І. Панькевич 

усвідомлював і визнавав, що його граматики стають анахронізмом, бо життя 

пішло іншою дорогою» [Чикут 2008, с. 121]. Детально проаналізувавши 

внесок І. Панькевича в розвиток українського правопису на Закарпатті, 

В. Чикут зробила такий висновок: «Незважаючи на різні закиди опонентів, 

І. Панькевич цілеспрямовано продовжував реалізацію своїх наукових намірів, 

котрі б сприяли культурно-освітньому розвитку та утвердженню української 

літературної мови на теренах Підкарпатської Русі» [Чикут 2008, с. 122]. 

Русофільська концепція на Закарпатті вірила у 

спільнохіднослов’янську мовну єдність, єдино правильна норма якої – 
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російська літературна мова. Українофіли, натомість, відстоювали відрубність 

української мови від російської.  

Дискусія між двома таборами посилилася з початком 1920-х рр. 

Русофіл Ігор Гуснай видав брошуру «Языковой вопросъ въ Подкарпатской 

Руси» (Пряшів, 1921), у відповідь Августин Волошин, що на той час зайняв 

українофільські позиції, видав публікацію «О письменном языцҍ 

подкарпатских русинов» (Ужгород, 1921), у якій полемізував із 

русофільськими концепціями Гусная і відстоював позицію Празької академії 

наук, за якою закарпатцям рекомендовано користуватися українським 

етимологічним правописом. 

Українофіли гуртувалися довкола товариства «Просвіта», русофіли – 

довкола Товариства Духновича, і це протистояння тривало до кінця 

чехословацького періоду. Станом на 1937 р. Товариство Духновича мало 

21 тис. членів, а «Просвіта» – 15 тис. [Шевельов 1998, с. 248]. Русофіли 

копіювали «заходи «Просвіти», спрямовуючи їх у протилежному напрямі. На 

противагу українській граматиці Панькевича треба було видати російську 

граматику. І її видали» [Шевельов 1998, с. 248].  

1924 року русофіли видають «Грамматику русскаго языка» за 

редакцією Євменія Сабова, який раніше обстоював карпаторуські позиції. На 

титулі «Граматики» не зазначено імені автора. Як свідчить Ю. Шевельов, її 

автор – росіянин Олександр Григор’єв, який не мав нічого спільного із 

Закарпаттям і жив у Пряшеві [Шевельов 1998, с. 248]. 

Товариство О. Духновича вело активну діяльність: видавало місячники 

«Карпатскій край» 1923–1925 рр., «Карпатскій свѣтъ» 1928–1933 рр., 

організовувало «Дни русской культуры», присуджувало літературні нагороди 

тощо. 

Станом на 1924 рік на Підкарпатські Русі з чотирьох гімназій у двох 

навчання здійснювали українською мовою, в одній – російською, а в одній – 

обома мовами; з трьох учительських семінарій дві були українські, одна 
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російська [Ґеровский 1927, с. 52]. На практиці, як свідчить Ю. Шевельов, «і 

українська й російська викладова мова (залежно від освіти й здібностей 

учителя) мала більш чи менш сильну домішку місцевих говірок, а то й 

церковнослов'янської мови» [Шевельов 1998, с. 245]. 

Через мовну дискусію закарпатці не розуміли, як правильно писати: 

«Українські селяни не раз не знали, якою мовою вони говорять <…>. Що 

гірше, закарпатська інтелігенція перебувала не в багато кращому становищі. 

Одні вважали, що місцевою мовою є мова русинська (тоді котрий з кількох 

відмінних діалектів лежить в її основі?), другі обурено відкидали цю, на їхню 

думку, неоковирну сільську говірку й настоювали на церковонослов'янсько-

російській традиції в безлічі її варіяцій» [Шевельов 1998, с. 243]. 

О. Пайкош так описував ситуацію у тодішніх школах: «Мовне питання 

розкручено до повної анархії: скільки шкіл, стільки «мов викладання». Навіть 

в одній школі вчили на свій смак: і за граматикою І. Панькевича (з 

орієнтацією на українську літературну мову), і рутено-мадяронським 

суржиком (майже не зрозумілим учням), і по-карпаторуськи (як у часи Лучкая 

і Духновича), і скаліченою російською мовою <…>. Отже, у школах не те щоб 

нарощували знання з нашої мови (мови наших дідів-прадідів), що всупереч 

переслідуванням дійшла до нас у живих говірках української мови, а навпаки 

калічили її. Діти не знали, котрому вчителеві як догодити, якою «мовою» 

відповідали, бо знали добре лише свою рідну говірку» [Пайкош 1993, с. 256–

257]. 

Отже, влада не стежила за імплементацією мовних норм І. Панькевича, 

які мали стати компромісом між трьома мовними таборами. Як наслідок, їх 

дотримувалися далеко не всі, навіть в українофільському напрямку.    

Проблеми з імплементацією докладно описує М. Штець: «А. Волошин 

у підручнику «Наука о числах» (Ужгород 1923) послідовно дотримувався 

лише деяких норм Панькевича. А саме, опускав ъ в кінці слів, вживав голосні 

ҍ, ы у тих позиціях, що і Панькевич, але замість ô писав просто о, а також на 
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відміну від Панькевича вживав подвоєння приголосних у іншомовних словах 

(класса, никкель), числівники єден, єдна, єдно (замість один, одна, одно), 

діалектні форми дієвідмінювання, наприклад, писалисте, крім того, у 

Волошина переважали діалектизми (лавиця, писанка (зошит), церуза). 

Маркуш та Шпіцер, автори підручника «По родному краю» не визнають усіх 

форм граматики Панькевича <…>. Не існувало єдиних мовних і правописних 

норм не тільки в шкільних підручниках, а й у всіх ділянках культурно-

освітнього життя, де вживалась літературна народна мова. Відділ шкіл 

цивільної управи Підкарпатської Русі, який видав розпорядження про 

обов'язкове вживання лише граматики Панькевича, сам цього розпорядження 

не виконував» [Штець 1969, с. 47–48]. 

Закарпатські комуністи, що активно діяли за часів Чехословаччини, 

спочатку дотримувалися етимологічного правопису, але з 1926 року беруть 

курс на сучасну українську літературну мову під впливом українізації в УСРР.  

Іван Мондок, відповідальний редактор щоденної газети «Карпатська 

правда», узяв участь у IX з'їзді КП(б)У в Харкові у 1925 р.» [Животко 1999, 

с. 104]. «У 1927 р. Мондок брав участь у засіданях правописної комісії у 

Харкові і заявив, що беззастережно приймає ще не затверджений правопис. З 

14 лютого 1926 р. редаґована ним газета перейшла на українську мову (певно, 

не без домішки льокалізмів) і навіть на український правопис. Останнє справді 

було новим і відважним кроком на терені Закарпаття» [Шевельов 1998, 

с. 265]. 

Слідом за «Карпатською правдою» на новий правопис перейшли також 

соціал-демократична газета «Вперед» (з 1926 р.), тижневик «Свобода», орган 

християнсько-народної партії (з 1930 р.), деякі літературні публікації [Штець 

1969, с. 58].  

Згідно з дослідженням С. Черничка і Ч. Фединець, боротьба між 

українофілами та русофілами велася на чотирьох важливих теренах: у 

політиці, в освіті, на шпальтах преси та в релігійному житті [Черничко, 
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Фединець 2014, с. 119].   

Граматика І. Панькевича мала три редакції 1922, 1927, 1936 рр., згодом 

з’явилися також граматики А. Штефана, І Васка (1931), Ф. Агія (1936), 

Я. Неврлого (1937). 

У назвах праць А. Штефана та І. Васка, а також Ф. Агія, Я. Неврлого 

уже фігурує термін «українська мова», усі вони використовують фонетичний 

правопис. Пор. А Штефан, І. Васко «Граматика української мови» (1931), 

А. Франц «Жива мова: Підручник для народніх шкіл (граматика, стиль, 

правопис). Для 2 і 3 поступного річника» (Ужгород, 1936) Я. Неврлий 

«Граматика й правопис української мови. Підручник для середніх шкіл і 

самонавчання» (Ужгород, 1937). 

На Закарпатті у 20-их рр. ХХ ст. було опубліковано словники: «Русько-

мадярска терминологія для школьного и приватного уживаня» О. Маркуша, 

Е. Фотула та Ю. Ревая (Ужгород, 1923), «Мадярсько-руський словарь» 

Е. Бокшая, Ю. Ревая та М. Бращайка (Ужгород, 1926), «Латинсько-руський и 

русько-латинський словарь для низших клас гимназій» 

К. Заклинського (Ужгород, 1926), «Мадьярско-руській правничій 

терминологичный словарь» Е. Торонського (Ужгород, 1925–1927). Ці праці 

були докладно схарактеризовані в дисертаційній праці Я. Галаса [Галас 2001]. 

 У 1937 р. Прага спробувала припинити хаос і провела мовний 

плебісцит, щоб визначити, якою граматикою мають користуватися в 

українських школах. Відомо, що «референдум не торкнувся території всієї 

Підкарпатської Русі, і його результати були суперечливі. Референдум провели 

стосовно 427 шкіл. 73 % опитаних надали перевагу русофільській граматиці 

Є. Сабова, а українську граматику підтримали лиш 27 %» [Черничко, 

Фединець 2014, с. 126]. Такі результати викликали протести в 

українофільських колах, тож проблему так і не було вирішено. 

Того ж 1937 року (15 липня) закріпили так званий мовний дуалізм: 

«Губернатор отримав право ухвалювати підручники українською і 
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російською. Учителі мали право обирати одну з мов. Це означало, що настав 

кінець мовного компромісу – панькевичівщини, і можна було обирати 

літературну мову» [Штець 1969, с. 28]. У 1937–1938 pp. «фонетичний» 

правопис дозволили у школах [Штець 1969, с. 73]. На думку М. Штеця, «той 

час, коли цензор викреслював речення, в якому місцевих українців названо 

українцями, минув» [Штець 1969, с. 58]. 

Період, коли держава перестала втручатися в мовне планування 

української на Підкарпатській Русі, протривав дуже коротко, і невдовзі 

Чехословаччина припинила своє існування. 

М. Штець виділяє два періоди у встановленні української мови на 

Закарпатті:  

– 1919–1925 рр., для якого характерне намагання створити для 

Закарпаття літературну мову на базі місцевих говорів, у кращому разі 

створити так звану компромісну мову на основі поєднання народної мови 

Закарпаття і галицького варіанта української літературної мови; 

– 1926–1939 рр., тобто від моменту запровадження єдиної 

загальноукраїнської літературної мови до моменту окупації 

Угорщиною [Штець 1969, с. 33]. Переломним він вважає 1926 рік, бо саме тоді 

перейшли на фонетичний правопис.  

На нашу думку, доцільно деалізувати періодизацію розвитку 

української мови на Закарпатті за часів Чехословаччини:  

– 1919–1922 рр. інерційне продовження мовної ситуації часів 

угорського панування, як норма використовується локальне язичіє з нахилом 

до російської. 

– 1922–1926 рр. спроба мовного компромісу І. Панькевича. 

– 1926–1937 рр. виборювання статусу для сучасної української мови з 

фонетичним правописом. 

– 1937–1939 рр. повноцінне функціонування української мови у 

міжвоєнній Чехословаччині.     
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Східна Словаччина у Чехословацькій Республіці була окремою 

адміністративною одиницею. Там також проживало українське лемківське 

населення, але питома вага його була меншою і, відповідно, словацькі 

українці опинилися в гіршій ситуації, ніж закарпатці. 

За свідченням М. Штеця, у Східній Словаччині не було українських  

товариств, закарпатської комуністичної преси, в шкільній освіті майже не 

працювали українці, відбувалася словакізація, підручники із Закарпаття не 

приймали, домінувало москвофільство (див. [Штець 1969]).  

 

 

 2.5. Норми української мови в шкільних граматиках Закарпаття 

часів Чехословаччини 

 

Як зазначалося в попередньому підрозділі, процес унормування 

української мови у школах Закарпаття часів Чехословаччини – це складна і 

водночас доволі динамічна тема. За 20 років у цій сфері відбулося багато змін. 

Граматика А. Волошина, видана 1901 року і перевидана у 1919 та 1923 рр., 

слугує містком від угорського до чехословацького періоду. 

У кожному новому виданні автор поступово проходив еволюцію від 

регіонального русифікованого язичія до живорозмовної мови. Це видно, якщо 

порівняти написання речень-прикладів: 

Видання 1901 року: «Любовь ко ближнему – законъ христіанскій. Якій 

гость, такое и угощеніе; Хворый ожидаетъ выздоровленья до самой 

смерти» [Волошинъ 1901, с. 11]. 

Видання 1919 року: «Любовь ко ближ[н]ему  – законъ христіанскій. 

Якій гость, такое и угощеніе. Хворый ожидае выздоровленья до самой 

смерти» [Волошинъ 1919, с. 11].  

Видання 1923 року: «Любов ко ближнему – закон христіанский, 

Хворый ожидає выздоровленя до самоѣ смерти» [Волошин 1923, с. 12]. 
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У 1919 р. А. Волошин змінює «ожидаетъ выздоровленья» на «ожидае 

выздоровления», а в 1923 уже пише «ожидає выздоровленя» і відмовляється 

від графеми ъ. Видання 1923 р. А. Волошин доповнив текстами народних 

пісень та переказів. Російські граматичні терміни автор поступово наближає 

до українських. Наприклад, у 1919 році використовується предложеніе, слогъ, 

имя существительное, а у виданні 1923 року – реченя, склад, іменник тощо.  

«Методична граматика» А. Волошина належить радше до 

попереднього, угорського періоду української лінгводидактики на Закарпатті. 

Нові видання засвідчують інерційні явища з угорського періоду, оскільки 

автор не наважувався на радикальні зміни.   

Натомість праця І. Панькевича «Граматика руського языка для 

молодших кляс шкôл середних и горожаньских» [Панькевич 1922] заслуговує 

на детальний аналіз, оскільки стала основою українофільської 

лінгводидактики на Закарпатті, поки чехословацький уряд намагався знайти 

компроміс між різними мовними таборами Підкарпатської Русі.  

Як зазначалося у підрозділі 2.1, перед І. Панькевичем стояло завдання 

розробити такий варіант української мови, який би відрізнявся від решти норм 

української мови і який теоретично могли б прийняти русофіли. І. Панькевич 

пішов на цей компроміс, хоча сам мав зовсім інші уявлення про українську 

мову. У листі до В. Гнатюка І. Панькевич зізнається, що мовознавча дискусія 

на Закарпатті нагадує йому ситуацію в Галичині 1850-х рр.: «Треба битися за 

азбуку так, як то було у нас в 50-их роках. Русофіли не хотять допустити до 

народного язика і тому розпочали боротьбу проти всего, що не має російських 

форм. Я тут ніби щось значу, а ніби нічого» [Мушинка 1967, с. 131]. 

Для компромісу І. Панькевич вирішує взяти за основу свого 

підручника граматику В. Коцовського та О. Огоновського «Методична 

граматика руської мови для IV кляси шкіл 5- і 6-клясових» (1894 р., друге 

видання – 1912 р.). О. Огоновський також тяжів до етимологічності, зокрема у 

праці «Граматика руского языка для школъ середныхъ» 1889 р. [Огоновський 
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1889]. 

Праця О. Огоновського і В. Коцовського відображає мовне планування 

Галичини кінця ХІХ– початку ХХ ст., однак І. Панькевич свідомо пішов на 

ретроградські поступки, щоб досягти компромісності граматики. 

За структурою граматики В. Коцовського, О. Огоновського та 

І. Панькевича ідентичні. Починаються вони зі Вступу і короткої граматичної 

характеристики речення, далі розміщено розділ про звуки мови, потім 

проаналізовано частини мови. Автори описують рід, число і відмінювання 

іменників, ступені порівняння та відмінювання прикметників, відмінювання і 

розряди займенників, види числівників, вид, час і дієвідмінювання дієслів; 

описано невідмінювані частини мови – прислівники, прийменники, 

сполучники, вигуки. Наступний розділ – синтаксис (складня), у якому автори 

характеризують прості й складні речення, їх поширеність, члени речення, 

конструкції з прямою мовою та ін. Наприкінці автори подають короткі 

розділи, присвячені правопису, зокрема написанню слів із великої літери, 

найголовнішим правилам пунктуації.  

Концептуальні засади «Граматики руського языка…» І. Панькевич 

описав у передмові. Автор стверджує, що до цього часу закарпатці не мали 

можливості піднести свою мову до рівня освіти, врядування і публічного 

життя: «Пôдкарпатски Русины до теперъ не мали можливости поднести язык 

свого народа на степень языка образованого, котрым мають учити на всѣх 

школах народних, середних и высоких, уживати єго в урядах и в публичнôм 

житю» [Панькевич 1922, с. 3].   

І. Панькевич однозначно стверджує, що мова закарпатців – 

«малоруська» (українська), яка зазнала впливів сусідніх мов і через 

ізольованість витворила відмінні різновиди: «Кождому вѣдомо єсть, що язык 

Пôдкарпатских Русинôв єсть найдальшою полуднево-западною частею 

малоруського (украинського) языка. Будучи сусѣдом рôзных народôв, а то 

Румунôв, Мадярôв, и Чехословакôв, набрав ôн од них много новин, чужих для 
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руського языка. Дальше положенє ґеоґрафичне, т. є. гористый край, потворив 

окреми языкови островы в дечôм одлични од себе. Не маючи выробленоѣ 

сильноѣ литературноѣ традиціѣ, письменни люде радили собѣ в письмѣ 

всѣляко, а найчастѣйше одбѣгали од живоѣ струѣ народнього 

языка» [Панькевич 1922, с.  3].  

Стратегію унормування мови І. Панькевич окреслив дуже чітко: «Я 

постановив опертися на живый народній язык и взяв пôд увагу тѣ говоры, 

котри суть найчистѣйши од чужих вплывôв и котри служили за основу 

першим галицьким писателям Н. Устіяновичови и Могильницкому, т. є. 

говоры верховинськи и мараморошськи. При тôм брав я також и на згляд 

окрем творôв литературы малоруськоѣ и литературни творы Пôдкарпатських 

Русинôв, а то: А. Духновича, Ю. Жатковича, Луки Демяна – писани народною 

мовою, а також пѣснѣ и оповѣданя из збôрникôв М. Врабеля: Русскій 

Соловей, Пѣсни Мараморошски, – І. Верхратского: Знадоби для пізнаня угро-

руських говорів, – В. Гнатюка: Етнографічний збірник т. ІІІ и ІV. Из тых 

матеріялôв черпав я численни примѣры. Односно правописи переняв я 

систему етимологичну Д-ра О. Огоновского, якого „Граматика руского языка” 

довго служила в галицких середних школах, а котру у великôй части перебрав 

о. Августин Волошин до своєѣ Граматики на мадярскôм языцѣ из р. 1907. Для 

лекшоѣ орієнтаціѣ до терминôв граматичних малоруських додав я також 

термины великоруськи, яки тут були уживани» [Панькевич 1922, с. 3–4]. 

Отже, І. Панькевич декларує розвиток літературної мови Закарпаття 

одночасно в кількох векторах:  

1) Обираючи найчистіші говори, автор граматики намагається 

означити впливи сусідніх мов. 

2) І. Панькевич добирав твори письменників так, щоб наблизити мову 

до народної, попри те, що не всі автори (зокрема О. Духнович) поділяли таку 

концепцію. 

3) Спираючись на доробок галицьких і закарпатських літераторів та 
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фольклористів, І. Панькевич прагне наблизити закарпатську літературну 

традицію до галицької. 

4) Використовуючи етимологічний правопис, автор намагається 

продовжити місцеві традиції й уникнути різкої зміни у мовному плануванні. 

5) Подаючи російську термінологію, І. Панькевич намагається 

вгодити русофілам. 

6) Не переходячи на фонетичний правопис, автор провів чітку межу 

між літературною мовою Закарпаття і Галичини, Наддніпрянщини. 

Завдяки такому універсалізму, задекларованому в передмові, підручник 

схвалило міністерство освіти, про що написано на обкладинці першого 

видання 1922 року: «Одобрено рѣшенєм министерства школьництва и 

народноѣ освѣты з дня 26. юлія 1922, ч.66.879». «Граматику руського языка» 

видано «НАКЛАДОМЪ ДЕРЖАВНОГО ВЫДАВНИТВА ПРАГА –

БРАТИСЛАВА» (характерно, що в цьому написі вживається графема ъ, хоча в 

тексті граматики вона відсутня).  

Прикметно, що у передмові назви праць, написаних не етимологічним 

правописом, І. Панькевич подає в оригіналі: (пор. «Етнографічний збірник 

В. Гнатюка»), це свідчить про те, що автор не наполягав на універсальності 

своїх правил і був свідомий перехідного статусу власних норм. 

У перших двох виданнях граматики А. Волошина вжито переважно 

російські терміни, до яких автор додав угорські відповідники: наприклад, 

гласние (magánhanzgó) [Волошинъ 1919, с. 7]). І. Панькевич використовує 

багато українських термінів, які раніше не вживалися на Закарпатті, 

наприклад, реченє, іменник, заименник, числôвник, дѣєслово, прислôвник, 

однина, множина тощо. У дужках він подає російський аналог, щоб піти 

назустріч русофілам і тим, хто вивчав попередні граматики.  

У «Граматиці» І. Панькевича трапляється і кілька галицьких термінів. 

М. Штець відшукав походження деяких із них: «самозвук, спôвзвук за 

Граматикою руського языка О. Огоновського 1899 р., за Я. Головацьким 
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термін звукови перемѣни, за П. Дячаном Методична граматика языка 

малоруського, Львів, 1865 термін приложник (прикметник), за С. Смаль-

Стоцьким і Ф. Гартнером Руска граматика, Відень 1893 термін злучник 

(сполучник)» [Штець 1969, с. 49]. 

Загалом найбільше схожості в термінології І. Панькевича з працею 

Огоновського-Коцовського. Відмінності в терміносистемі показано в 

таблиці. 3.1. 

Таблиця 3.1. Відмінності в граматичній термінології в «Граматиці 

руського языка» І. Панькевича (1922) та «Методичній граматиці руської мови 

для IV кляси шкіл 5- і 6-клясових» В. Коцовського й О. Огоновського (1912). 

  

Сучасний відповідник «Граматика руського 

языка»  

І. Панькевича (1922) 

«Методична граматика 

руської мови» 

О. Огоновського  

В. Коцовського  

(2 вид., 1912) 

Закінчення Окôнченє Закінченя 

Відмінювання Склоненє  Відміна 

Відмінок Падеж Відмінок 

Прикметник Приложник Прикметник 

вказівні (займенники) указови (займенники) вказуючі (займенники) 

Присвійні присвойни (займенники) присвоюючі 

(займенники) 

Дієвідмінювання спряженє дѣєслова відміна дієслова 

просте речення реченє просте реченє поєдинче 

Пунктуація знаки роздѣлови Припинанє 

 

В. Коцовський та О. Огоновський уживають терміни, що стали 

сучасною нормою або близькі до неї (відміна, відмінок, прикметник, 
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дієвідміна дієслова), І. Панькевич вибрав ближчі до російських варіанти 

(склоненє, падеж, спряженє). На позначення розрядів займенників терміни 

І. Панькевича природніші, ніж у В. Коцовського та О. Огоновського. Так само 

автори «Методичної граматики руської мови» для терміна на позначення 

простого речення використали полонізм (пол. pojedynczy), а на позначення 

пунктуації – російський варіант.  

Засади правопису І. Панькевич подає наприкінці «Граматики»: «Она 

[правопись] основуєся на етимолоґіѣ, але бере пôд увагу також исторію 

нашого языка и змѣну звукôв, яки зайшли в бѣгу столѣт. На прим.: не пишемо 

ишол, але ишов, бо -л вже даскôлько вѣкôв тому назад змѣнилося в тых 

случаях на -в; не будемо писати час минувшій од – вести – вел але вѣв, бо –е в 

тôм случаю перейшло в –ѣ, і, а в деяких говорах пôдкарпатско-руських оно 

має єще переходни звуки – ü, ю, а котрых дальшій розвиток веде до –і 

(позначення напівжирним шрифтом автора – І. П.)» [Панькевич 1922, с. 101]. 

Власне, етимологічність І.  Панькевича не цілком послідовна. Як 

зазначив Ю. Шевельов, «Панькевич вдався до етимологічного правопису, що 

справді був радше псевдоетимологічним: коли о переходило в і, його 

позначали ô, але коли е переходило в і, його позначали не ê, a ѣ» [Шевельов 

1998, с. 187]. 

Використання графем ô, ы та ѣ у правописі І. Панькевича вказує на 

його етимологічність, хоча насправді мало відповідати політичним 

аргументам чеської влади.  

Уживання графеми ô в його правописній системі має на меті певною 

мірою внормувати передавання різних фонетичних рефлексів, поширених на 

Закарпатті. Діалектолог добре знав, що перехід [о] в [і] в новозакритих 

складах у різних закарпатських говорах дав різні результати. Учений показує 

це на прикладі слів стôл, вôл, нôж, рôк: «На Верховинѣ и в долинѣ 

горѣшньоѣ Тисы (од Ясѣня до Луга) выговорюють сесѣ слова: стіл, віл, ніж, 

рік. В Бережскôй жупѣ и в части Марамороша на полудне од Верховины аж до 
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Тисы звучить сесе і грубше, а означати можемо єго чужою буквою ü: стüл, 

вüл, нüж, рüк. В долѣшнѣй части Мараморощины, Ужанщины и Земплина 

выговорюють сесѣ слова: стул, вул, нуж, рук. В однôй части Шариша та на 

границѣ румуньскôй в Мараморощинѣ чуємо тотѣ слова як: стыл, выл, ныж, 

рык. Декуды (западна часть Земплина) знов чути тѣ слова як стил, вил, ниж, 

рик (курсив автора – І. П.)» [Панькевич 1922, с. 11].  

Учений подає ґрунтовний історичний коментар до цього процесу, а 

також наводить паралелі з поліськими говорами, де відбулися подібні явища: 

«Лиш в околицях Волыньского Полѣся и Чернигôвщины подôбно як и пôд 

Карпатами задержалися єще переходни звуки у, и, ы, ü» [Панькевич 1922, 

с. 11]. Для пор.: [Мойсієнко 2006]. Таким чином графема ô, що відрізнялася 

від звичайної о, могла стати універсальним символом, який би представники 

різних говірок Закарпаття могли читати по-своєму: як [і], [ü], [у], [ы], [и].  

Від рудиментів еимологічності І. Панькевич відмовився, наприклад, 

вилучивши графему ъ, що пояснює так: «В нашôй азбуцѣ був єще один знак 

„ъ‟ йор, котрый не означав нѣякого звука, а лиш писали єго звыйчайно на 

кôнци слова, коли попередній звук був твердый: братъ, рôкъ, гôдъ. Давнѣйше 

перед 9 столѣтям тота буква „ъ‟ означала звук подôбный до о, або у <…> 

(позначення напівжирним шрифтом автора – І. П.)» [Панькевич 1922, с. 6–7]. 

Окрім «етимологічних» ô, ы та ѣ, І. Панькевич також відновлює літери, 

від яких «відмовилися» русофіли, зокрема є та ґ. Він дає теоретичні 

обґрунтування щодо необхідності їх уживання: «1) Букву ґ уживали наши 

письменни памятники од XVI до половины ХІХ ст. Еѣ уживав єще поет 

Довгович. 2) Буква є звѣстна всѣм церковнословяньским памятникам, а також 

пôдкарпатсько-руським памятникам почавши од XVI, аж до другоѣ половины 

XIX вѣка. Єѣ хоснують також наши писателѣ первоѣ половины ХІХ в., як 

Лучкай, Довгович, Попович, Духнович. Доперва коли введено до граматики 

великоруську правопись, букву є замѣнили буквою е <…> (позначення 

напівжирним шрифтом автора – І. П.)» [Панькевич 1922, с. 6–7].  
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Щодо самих мовних норм, то в «Граматиці» І. Панькевича можна 

зафіксувати кілька різних типів: 

1) Загальноукраїнські норми. 

Хоча у вступі автор пише, що спирається на живу народну мову – 

«говоры верховинськи и мараморошськи» [241: 4], у граматиці вживає цілий 

ряд загальноукраїнських форм. Вимова [ja], [jу], [jе], [jі] після губних, форми 

минулого часу на -в (ходив); чергування /г/, /к/, /х/ із /з/, /ц/, /с/ у непрямих 

відмінках, стягнені форми прикметника (добра) тощо.  

  І. Панькевич фіксує багато закарпатських діалектних особливостей і на 

противагу їм пропонує вживати загальноукраїнську норму. Для визначення 

діалектних ознак використовуємо праці [Атлас 1988; Бевзенко 1987; 

Гуцульські 1997; Дзендзелівський  1958–1993; Сабадош 2008 та ін.].  

 Один із аспектів дослідження – відмінкові форми, що узагальнені в 

Таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. Діалектні відмінкові закінчення і літературне нормування 

І. Панькевича: 

Діалектні форми Літературна норма, яку пропонує 

І. Панькевич 

Давальний відмінок іменників 

чололовічого роду на -ови (владикови, 

мѣстови, сонцьови) 

Закінчення /-ц/-і (владицѣ, мѣсту, 

сонцю) [Панькевич 1922, с. 25, 29]. 

Закінчення орудного відмінка на -ом 

у іменниках чоловічого роду із 

закінченням на м’який приголосний,  

-й і шиплячі (корольом, коньом) та 

середнього роду на голосний (польом, 

морьом, серцьом) 

Закінчення -ем (королем) [241: 22], 

полем, морем, сонцем [Панькевич 

1922, с. 29]. 

Орудний відмінок іменників жіночого 

роду на -ов (силов, диньов) 

Закінчення -ою (силою, динею) 

[Панькевич 1922, с. 25]. 



 

 

104 
 

Місцевий відмінок іменників 

середнього роду на -ови (в морьови, в 

польови) 

Закінчення на -и (читається як [і]) в 

мори, в поли [Панькевич 1922, с. 29–

30]. 

Місцевий відмінок множини 

іменників чоловічого роду на -ох, -ѣх 

(в лѣсох, в крайох, в сусѣдѣх)  

Закінчення -ах (в лѣсах, в краях, в 

сусѣдах) [Панькевич 1922, с. 23]. 

Орудний відмінок займенників на -ов 

(мнов, тобов) 

Закінчення -ою (мною, 

тобою) [Панькевич 1922, с. 39]. 

 

  Окрім цього, І. Панькевич пропонував замінити певні діалектні 

дієслівні форми літературними, зокрема форми першої особи однини 

теперішнього часу на -ву, -у «читаву, читау» [Панькевич 1922, с. 53] 

нормативною формою на -й(у) «читаю» [Панькевич 1922, с. 53]. Закінчення 

дієслів першої особи множини на -еме (пишеме) [Панькевич 1922, с. 53] 

І. Панькевич дефініює як словакізм і радить вживати літературне закінчення -

емо (пишемо), бо ця форма збереглася, наприклад, на Гуцульщині [Панькевич 

1922, с. 53]. Також автор вважає словацьким впливом уживання форм дієслів 

ходь, ходьме, ходьте і пропонує замість них уживати літературні «ходи, 

ходѣть, ходѣм» [Панькевич 1922, с. 56]. 

І. Панькевич  відзначає, що  дієслівний  префікс  ви- на Мараморощині 

звучить як ві- (війшов). Але він радить цього уникати на письмі: 

«Приименник –вы заступають у нас часто приименником –у: уйти, уняти, 

уступати. В Мармарощинѣ мѣсто –вы чуті –ві: війшов. В письменнôм языцѣ 

тых форм не мож уживати» [Панькевич 1922, с. 75].  

Автор також кваліфікує діалектні словосполуки з прийменниковим 

керуванням (дыхати з воздухом, орудувати з рукою) як мадяризми і 

стверджує, що вони нетипові для літературної мови: «То єсть мадяризм, 

котрый противиться духови нашого языка» [Панькевич 1922, с. 81].  

Діалектний сполучник же І. Панькевич кваліфікує як запозичення 
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(«тота частица не єсть руська, але взята из польского або словенського 

языка» [Панькевич 1922, с. 91]), тому радить використовувати літературну 

норму – сполучник що.  

Автор застерігає від відображання на письмі гуцульських діалектних 

явищ, зокрема від заміни [а] звуками [е], [и], [і] – як у словах «мєсо, мнєсо 

мѣсто мясо; чєс, чис мѣсто час» [241: 101]. Також автор рекомендує на 

сплутувати [е] з [и], як це характерно для народнорозмовної орфоепії: 

«читвирь, типирь, ищи, нидѣля, отиць, яриць, хлопиць» [Панькевич 1922, 

с. 102]. 

І. Панькевич відмовлявся не тільки від діалектних рис, але й від 

архаїчної спадщини у мові, зокрема рудиментів церковнослов’янської.  

Він пропонує відмовлятися від сполучень п’ять день, п’ять раз,  

кваліфікуючи їх як церковнослов’янізми, і натомість радить вживати 

літературні п’ять днів, п’ять разів: «<…> пять днѣв, пять разôв, много 

разôв» [Панькевич 1922, с. 23]. Церковнослов’янське іменникове закінчення -

іє він замінив народним -є(я): замість ученіе, хожденіє «ученє, ходженє, 

образованє, або ученя, ходженя, образованя» [Панькевич 1922, с. 29]. 

У тексті «Граматики» автор вживає лексеми, що нетипові не тільки для 

закарпатських говірок, але й для південно-західного наріччя з метою 

наближення до загальноукраїнської норми, наприклад: іменники явище, горе, 

товариш, добробут; дієслово одержати; прикметник однаковий, займенники 

дещо, той, та, то; прислівник «денеде» [Панькевич 1922, с. 26] тощо. 

І. Панькевич описує рухомість наголосу в українській мові і 

протиставляє його фіксованому наголосу в угорській і чеській, «де ôн стоить 

все на першôм складѣ слова» [Панькевич 1922, с. 7]. Водночас учений 

зазначає, що в деяких закарпатських говорах наголос також фіксований, 

зокрема «в жупах – земплиньскôй (западна часть), шаришскôй и 

спишскôй <…>» [Панькевич 1922, с. 7] 

2) Кодифікація норм закарпатського говору.  
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Окрім загальноукраїнських літературних норм, І. Панькевич у 

«Граматиці» зафіксував низку діалектних закарпатських явищ.   

Зокрема, етимологічне ô стало відображенням усіх діалектних форм 

цього звука: «Ô – пишемо в тых случаях, де оно переголосовуєся в – і, ü у: ôн, 

кôнь, пôп <…> (курсив автора – І. П.)» [Панькевич 1922, с.  103]. Крім цього, 

І. Панькевич зберіг букву ы на позначення характерного для карпатських 

говорів звука «заднього ряду високого піднесення [ы]» [Бевзенко 1987, с. 52], 

що фіксується в коренях слів (дым, обычай) і у флексіях (силы, ниткы);  

закінчення -ый у прикметників твердої групи, паралельні форми м’яких і 

твердих прикметників: «верхній и верхный, горѣшній и 

горѣшный» [Панькевич 1922, с. 35]; закріпив відсутність приставного 

приголосного [в]: «ôн, она, оно» [Панькевич 1922, с. 37]; звук [ч ՚ ], наприклад, 

у питальних займенниках: «чій, чія, чіє» [Панькевич 1922, с. 41], м’які форми 

іменників на -арь: «косарь» [Панькевич 1922, с. 105]. 

І. Панькевич утвердив форми орудного відмінка множини іменників на 

кшталт воротьми, польми [Панькевич 1922, с. 30], що в історичному плані 

вказують на форми двоїни в цій відмінковій формі. Також він фіксує 

закарпатські форми коротких прикметників годен, голоден [Панькевич 1922, 

с. 34]. 

Нестягнені форми прикметників І. Панькевич радить вживати тільки в 

народній поезії: «Сесѣ давни формы уживаються лиш там, де того потребує 

ритмика» [Панькевич 1922, с. 34]. Характерні діалектні займенникові форми: 

ми, ти, му, мя, тя, ся, го (мені, тобі, йому, мене, тебе, себе, його).  

У лексиці «Граматики» І. Панькевича чимало діалектних закарпатських 

слів: іменників гортанка ‘горло՚  [Панькевич 1922, с. 8], конець ‘кінець ՚  

[Панькевич 1922, с. 10], няньо ‘батько ՚  [Панькевич 1922, с. 21]; дієслів 

хоснувати ‘використовувати ՚  [Панькевич 1922, с. 6]; числівників пôвдруга 

‘півтора ՚  [Панькевич 1922, с. 44]; займенників тот ‘той ՚ , тота ‘та ՚ , тото 

‘то ՚ , сесь ‘цей՚ , сеся ‘ця ՚ , сесе ‘це ՚ , сесѣ ‘ці՚  [Панькевич 1922, с. 37, 40], 
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дакотрый ‘деякий՚  [Панькевич 1922, с. 38], дакто ‘дехто՚  [Панькевич 1922, 

с. 38], дащо ‘дещо ՚  [Панькевич 1922, с. 38], вôдки ‘звідки՚  [Панькевич 1922, 

с. 71]; прислівників мало ‘трохи ՚  [Панькевич 1922, с. 75], добрѣ ‘добре ՚  

[Панькевич 1922, с. 71, 72], горѣ ‘вгору՚ , долѣ ‘вниз ՚  [Панькевич 1922, с. 71, 

72], в-єдно ‘разом ՚  [Панькевич 1922, с. 71]; прийменників ид, д, к, ик ‘до՚  

[Панькевич 1922, с. 73], межи ‘між ՚  [Панькевич 1922, с. 75]; сполучників 

айбо ‘але՚  [Панькевич 1922, с. 75], гейбы ‘ніби ՚  [Панькевич 1922, с. 75, 88], 

обы ‘щоб՚  [Панькевич 1922, с. 75], ци ‘чи ՚  [Панькевич 1922, с. 76]. 

3) Норми, характерні для південно-західного наріччя. 

Окрім суто закарпатських норм, І. Панькевич також запровадив деякі 

норми, характерні для південно-західного наріччя української мови і вужче – 

для галицьких говорів.   

  Одна з таких норм – це дієвідмінювання атематичних дієслів їсти, 

дати. Як і в усьому південно-західному наріччі, І. Панькевич пропонує такі 

форми для другої особи однини – ѣш, даш (замість літературного їси, 

даси) [Панькевич 1922, с. 69]. 

Ще одна діалектна риса, названа І. Панькевичем, – це характерне 

творення дієслівних форм: жиють (живуть), дожилисьмо (ми дожили), 

дойшлисьмо (ми дійшли) [Панькевич 1922, с. 80], клеплю (я клепаю), дремлю 

(я дрімаю), коплю (я копаю) [Панькевич 1922, с. 67].   

Серед інших галицьких впливів у «Граматиці» відзначимо наявність  

графеми ґ для позначення задньоязикового [ґ] у словах іншомовного 

походження: «букву ґ пишемо там, де чуємо лат. – g, ґеоґрафія, ґимназія, 

ґазета» [Панькевич 1922, с. 105]; творення вищого ступеня прикметників за 

допомогою суфікса -ійш-: «краснѣйший, милѣйший, новѣйший» [Панькевич 

1922, с. 36]; закінчення -є (j-e) в іменниках середнього роду: «житє, щастє» 

[Панькевич 1922, с. 29]; галицькі форми кількісного числівника 90 – 

дев’ятьдесят [Панькевич 1922, с. 45] та порядкових – шестый, 

семый [Панькевич 1922, с. 44]; пом’якшення прикметникових суфіксів 
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(запозичена з польської): церковнословяньский замість 

церковнословянський [Панькевич 1922, с. 65]. 

Як показують результати дослідження, І. Панькевич не запровадив у 

своїй граматиці галицьку норму пом’якшення [л] в іншомовних 

словах («<…> пишемо без -ь по -л» [Панькевич 1922, с. 105], тому 

рекомендував писати зоолоґія, ґеологія, а не зоольогія, ґеольогія, як цього 

вимагають правила НТШ [Правописні 1922]. Проте [л'] зафіксоване у слові 

кляса: «у клясѣ» [Панькевич 1922, с. 80].  

У тексті граматики трапляються спорадичні галицизми: іменники: 

загорода ‘сад ՚  [Панькевич 1922, с. 82], рурка ‘трубка ՚  [Панькевич 1922, с. 

8],  полудне ‘південь ՚  [Панькевич 1922, с. 3], здоровлє ‘здоров’я ՚ , весѣлє 

‘весілля ՚ , житє ‘життя՚ , щастє ‘щастя ՚  [Панькевич 1922, с. 29], кляса 

‘клас՚  [Панькевич 1922, с. 80]; займенники: сей ‘цей՚  [Панькевич 1922, с. 

37], тамтой ‘той՚ , тамта ‘та ՚ , тамто ‘то ՚  [Панькевич 1922, с. 39], 

кождый ‘кожен ՚  [Панькевич 1922, с. 37]; прислівники: зараз ‘одразу՚  

[Панькевич 1922, с. 36], направду ‘справді ՚  [Панькевич 1922, с. 45]. 

4) Залишок церковнослов’янських і книжних українських норм. 

Окрім перерахованих вище графічних рудиментів, запроваджених для 

етимологічності правопису, І. Панькевич також зберіг кілька інших архаїчних 

норм, наприклад, форми атематичного дієслова бути: я єсм, ты єси, ôн (она, 

оно) єсть [Панькевич 1922, с. 59]. Також автор зберіг архаїчну форму 

займенника кто (хто), хоча і відзначив, що вона читається як хто, і що саме 

цю форму вживав О. Духнович [Панькевич 1922, с. 41].  

У «Граматиці» трапляється певна кількість архаїзмів: іменники мысль 

‘думка ՚  [Панькевич 1922, с. 5, 77], писатель ‘письменник՚  [[Панькевич 

1922, с. 3], воздух ‘повітря ՚  [Панькевич 1922, с. 8, 81], часть ‘частина ՚  

[Панькевич 1922, с. 71], город ‘місто ՚  [Панькевич 1922, с. 29, 83], новость 

‘новина ՚  [Панькевич 1922, с. 20], церков ‘церква՚  [Панькевич 1922, с. 26], 

молодѣж ‘молодь՚  [Панькевич 1922, с. 20, 26], ошибка ‘помилка ՚  



 

 

109 
 

[Панькевич 1922, с.  69], минувшост ‘минуле ՚ , будучност 

‘майбутнє ՚  [Панькевич 1922, с. 49], запад ‘захід ՚ , восток ‘схід ՚  [Панькевич 

1922, с. 108]; прислівники  быстро ‘швидко ՚  [Панькевич 1922, с. 71], можно 

‘можливо՚  [Панькевич 1922, с. 24], сегодня ‘сьогодні ՚  [Панькевич 1922, с. 

76], послѣ ‘після՚  [Панькевич 1922, с.  82]; сполучник если ‘якщо ՚  

[Панькевич 1922, с. 94]. 

Ці архаїзми слугували інтеграційним містком для русофільської мовної 

традиції. У «Граматиці» І. Панькевича існує багато паралельних форм, 

завдяки яким норми стають ліберальнішими.  

Автор дозволяє паралельно вживати тверді й м’які форми 

прикметників: верхній-верхный, горѣшній-горѣшный [Панькевич 1922, с. 35]; 

Також трапляються паралельні форми іменників середнього роду «ученє, 

ходженє, образованє, або ученя, ходженя, образованя» [Панькевич 1922, 

с. 29]; паралельно вживаються слова  вҍк [Панькевич 1922, с. 6] і ст. 

«століття» [Панькевич 1922, с. 6]. 

Автор «Граматики» не рекомендує вживати дієслівні форми читавєм, 

читавєсь, але сам вживає форми дожилисьмо, дойшлисьмо [Панькевич 1922, 

с. 80].  Дозволяє паралельний вжиток форм жию, жиєш, жиєме і живу, 

живеш, живемо [Панькевич 1922, с. 90]. 

Правило написання зворотної частки ся у «Граматиці» не регулюється. 

Сам автор у препозиції її пише окремо: «Як собѣ постелиш, так ся и 

виспиш» [Панькевич 1922, с. 78], а в постпозиції до дієслова завжди разом: 

«Пойду, возьму книжку и сяду учитися» [Панькевич 1922, с. 78]. 

У «Граматиці» паралельно вживаються різні форми вказівних 

займенників: літературні той, та, те, зокрема закарпатські тот, тота, 

тото, галицькі тамтой, тамта, тамте [Панькевич 1922, с. 37, 39].   

М. Мозер зафіксував чимало інших паралельних форм у тексті 

граматики: «жѣночѣ/ женськѣ, знарядя/ средство або орудя, рухомыми/ 

недвижимыми, чиннôсть/ дѣйства, все-г-да/ за-всѣ-г-ды, выпадки/ случаи, 
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залежнôсть, залежно/ зависимôсть, зависимо, зєднують/ зєдниняють 

(курсив автора – М. М.)» [Мозер 2010, c. 3]; «ктось (163) / хто (163), 

зглядный (166) / взглягом (166), групах / ґрупах (27), етимологіѣ (181) / 

етимолоґіѣ (176), меньший (80) / менше (165), змѣсть (58) / змѣст (198), 

шарыськѣ (196) / шаришськôй (5), списькѣ (196) / спишськôй (5); 

змякчуючи (45) / мягкий, для лекшого выговору (127) / для легшоѣ вымовы (28), 

взôрцѣ (83) / взорцеви (83, 84), в народних говорах (65) / в народных 

говорах (87), выговору (196) / выговору (182); принимають (64), 

занимався (98), обнимає (196) / приймають (79) (курсив автора – 

М. М.)» [Мозер 2010, c. 4].  

Для ілюстрації граматичних правил І. Панькевич використовував 

приклади, переважно – це фольклорно-літературний матеріал або 

скомпоновані автором речення, пов’язані з культурою та реаліями 

тогочасного Закарпаття. Близько 20 прикладів узято з народних пісень, 

наприклад: «Через рѣченьку, через быструю, подай рученьку, подай 

другую (Нар пѣс.)» [Панькевич 1922, с. 74]. І. Панькевич  використав 10 цитат 

із творчості О. Духновича, наприклад:  «Що то ту за крик в моюм обыстю! 

(Духн.)» [Панькевич 1922, с.74]; та три речення з творчості Луки Дем’яна. 

Приказки і прислів’я автор наводить без вказування, що це паремія. Цитата з 

Т. Шевченка подана без підпису: «Як бы вы вчилися так як треба, то и 

мудрость була бы своя» [Панькевич 1922, с. 93]. 

Кілька ілюстративних речень присвячено постаті О. Духновича: 

«Духнович був дѣяльним чоловѣком» [Панькевич 1922, с. 77, 78], «Духновича 

уважають б у д и т е л е м (розрідження автора – І. П.) руського житя на 

Пôдкарпатськôй Руси» [Панькевич 1922, с. 82]. Багато речень у «Граматиці» 

пов’язано з історією Закарпаття: «Теодор Кориятович,  

к н я з ь  п о д о л ь с ь к і й  (розрідження автора – І. П.), переселився з 

великим числом народа за Карпаты» [Панькевич 1922, с. 83]; «Ужгород, 

г о р о д  П ô д к а р п а т с ь к о ѣ  Р у с и (розрідження автора – І. П.), лежить 
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над Угом» [Панькевич 1922, с. 83], «Край за Тисою зветься Затисянщина» 

[ibid.]; «То село за рѣкою (позначення напівжирним шрифтом автора – І. П.) 

називаєся Зарѣчево» [Панькевич 1922, с. 84]. Всього кілька прикладових 

речень пов’язано з загальною історією України: «В о л од и м и р 

С в я т ы й  о х р е с т и в  Р у с ь  (розрідження автора – І. П.)» [Панькевич 

1922, с. 85]. «Кто написав книжку „Кобзар‟?» [Панькевич 1922, с. 108]. 

«Граматика руського языка» І. Панькевича витримала три видання: 

1922 [Панькевич 1922], 1927 [Панькевич 1927] і 1936 рр. [Панькевич 1936]. У 

кожному наступному автор поступово наближає свої норми до 

загальноукраїнських.  

У передмові до першого видання І. Панькевич так описував мовний 

стан Закарпаття: «Не маючи выробленоѣ сильноѣ литературноѣ традиціѣ, 

письменни люде радили собѣ в письмѣ всѣляко, а найчастѣйше одбѣгали од 

живоѣ струѣ народнього языка» [Панькевич 1922, с. 3]. 

У наступних виданнях це речення отримало уточнення: «<…> при чôм 

особливо в другôй половинѣ XIX. стол. писали або по малоруськи або и по 

великоруськи з примѣшкою мѣщевых діялектôв» [Панькевич 1936, c. 3]. 

Таким чином автор точніше характеризує мовний хаос, край якому мала би 

покласти його граматика. 

У нових виданнях автор «Граматики» також виправив свій коментар 

щодо історії та дистрибуції звука [ы]. У першому виданні він писав, що в 

околицях Марамороша [ы] збігається з [и]: «сесе ы зовсѣм однаково звучить 

як и» [[Панькевич 1922, с. 13]. У третьому виданні автор зробив уточнення: 

йдеться саме «про гуцульські говори та околиці Ужгорода» [Панькевич 1936, 

c. 22].  

У другому і третьому виданнях І. Панькевич послідовніше вживає 

графему ѣ замість и, щоб уніфікувати написання. Ось фрагмент передмови з 

видання 1922 р. і фрагмент з видання 1936 р., де чітко видно частіше 

вживання графеми  ѣ: 
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«Я постановив опертися на живый народній язык и взяв пôд увагу тѣ 

говоры, котри суть найчистѣйши од чужих вплывôв и котри служили за 

основу першим галицьким писателям Н. Устіяновичови и Могильницкому, 

т. є. говоры верховинськи и мараморошськи» [Панькевич 1922, c. 3]. 

«Я постановив опертися на живый народній язык и взяв пôд увагу тѣ 

говоры, котрѣ суть найчистѣйшѣ од чужих вплывôв и котрѣ служили за 

основу першим галицьким писателям Н. Устіяновичови и Могильницкому, 

т. є. говоры верховинськѣ и мараморошськѣ» (позначення напівжирним 

шрифтом – Л. Р.-Б.) [Панькевич 1936, c. 3]. 

Також у нових виданнях І. Панькевич частіше вживає ȏ замість о, 

зокрема у тих словах, де нема діалектної орфоепічної варіації у, ü, ы, и, 

описаної вище: У виданні 1922 року – подобный, вольный, у нових виданнях – 

подȏбный [Панькевич 1936, c. 4], вȏльный [Панькевич 1936, c. 6].  

У нових виданнях І. Панькевич відмовився від кількох рудиментів 

церковнослов’янської мови, які зберіг у першому виданні. Він змінив 

особовий займенник чоловічного роду третьої особи однини ȏн на вȏн [Штець 

1969, с. 74]. Слово если І. Панькевич виправив на єсли [[Панькевич 1936, c. 7], 

чим утвердив частіше використання графеми є. Архаїчний прийменник с 

автор замінив на сучасний з, пор.: «одночасно с перемѣною и (давне і) на 

нынѣшне и» [Панькевич 1936, c. 13] і «одночасно з перемѣною и (давне і) на 

нынѣшнє тверде и» [Панькевич 1936, c. 13]. Слово єсть у третьому виданні 

виправлено на тогочасне літературне є: «Є то вплыв сусѣднього польського 

языка» [Панькевич 1936, c. 5]. Замість всегда у нових виданнях вживається 

діалектне все: «По губных чуємо все й» [Панькевич 1936, c. 7].  

Також І. Панькевич відмовився від деяких діалектизмів – і 

закарпатських, і галицьких: хоснують замінив на уживають [Панькевич 1936, 

c. 6], рурку на яму [Панькевич 1936, c. 6]. 

У нових виданнях автор відмовився і від галицької полонізованої 

схеми пом’якшення прикметникових суфіксів -(нь)ск- і замінив її на 
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літературну -(н)ськ-: «шаришскȏй, земплиньскȏй» [Панькевич 1936, с. 7]; 

«шаришськȏй, земплинськȏй» [Панькевич 1922, с. 7]. Також у третьому 

виданні автор відмовився від практики написання назв народів із великої 

букви, чим наблизив свою «Граматику» до загальноукраїнських норм: «Увага! 

Имена народôв пишемо тепер малыми буквами: чех, русин, словак, мадяр и т. 

д.» [Панькевич 1936, с. 183]. 

Детальний аналіз «Граматики руського языка для молодших клас шкôл 

середних и горожанских» І. Панькевича показує, що ця праця справді була 

компромісним варіантом, що виконував побажання чеської влади і 

реалізовував принципи, задекларовані в передмові. Етимологічність не була 

цілком послідовною і виконувала завдання радше графічної ширми, а у 

випадку вживання графеми ȏ слугувала інтеграційним чинником для різних 

говірок.  

Поступки русофілам зроблено абсолютно мінімальні: кількість 

архаїзмів та архаїчних норм не надто висока. Паралельне вживання російської 

мовознавчої термінології в «Граматиці» виконує також радше декоративну 

роль.  

Задекларована інтеграція закарпатської мови з галицькою також 

реалізована на мінімальному рівні, значно інтенсивніше запроваджуються 

загальноукраїнські норми, локальні мовні особливості також не 

проігноровано. Автор описав багато закарпатських діалектних рис, проте 

рекомендував уживати таки літературні норми. 

Усі перераховані ознаки свідчать про те, що «Граматика руського 

языка для молодших клас шкôл середних и горожанских» І. Панькевича – це 

приклад синтетичної праці, яка, по-перше, інтегрує різні діалекти Закарпаття, 

а, по-друге, допомагає поступово запровадити багато загальноукраїнських 

норм.  

Станом на початок 1930-х рр. мовно-політична ситуація на Закарпатті 

дійшла до того етапу, коли компромісний варіант І. Панькевича перестав 
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влаштовувати різні мовні табори. Українофіли прагнули більш інтегрованої 

норми в загальноукраїнський контекст, а русофілів «Граматика» І. Панькевича 

не влаштовувала із самого початку, оскільки її «інтеграційні» поступки мали 

тільки косметичний характер.  

1931 року виходить друком «Граматика української мови» А. Штефана 

та І. Васка. Це перша українська граматика на Закарпатті, написана за 

фонетичним принципом. Окрім цього, це перша граматика, у назві якої 

фігурує поняття «українська мова», а не руська, карпаторуська чи угроруська.   

У передмові автори охарактеризували контекст створення праці та її 

спрямування: «Тяжке і болюче у нас питання правопису вирішило саме життя. 

І хоч ще подекуди в школах наших заховався старий етимолоґічний правопис, 

то наша преса, наша література давно уже перейшли на модерну фонетику, не 

говорячи вже про наше приватне листування. Головно наша молодь 

середньошкільна, під впливом літератури, засвоїла собі фонетичний правопис, 

як легкий, зрозумілий, економний, а тому практичний і модерний. Справді, 

якими практичними мотивами переконаємо ученика, що для звука „і” мусить 

він мати чотири букви: „ѣ”, „ô”, „и”, „і”, а головно роздумувати, коли і яку з 

них уживати, коли він їх може замінити одним „і”? Не згадуємо про інші 

тяжкости етимолоґічного правопису, які були постійним джерелом різних хиб, 

правописних непорозумінь і безконечних компромісів, роблячи цей правопис 

найтруднішим зі всіх славянських правописів.  

Наше учительство довгою практикою в школах переконалося в 

недоцільності етимолоґічного правопису і на своїм конґресі дня 2. травня 

1931 р. в Ужгороді жадало заведення фонетичного правопису в школах во імя 

розумного поступу і підвищення народної грамотности.  

Подаючи граматику нашої літературної мови, звертаємо особливу 

увагу на правила фонетичного правопису і тим хочемо дати практичну 

книжку в руки нашої інтеліґенції і народу» [Штефан, Васко 1931, с. 3].  

А. Штефан і І. Васко, отже, відзначають, що час компромісів минув і 
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розпочався новий етап в історії української мови на Закарпатті. 

Праця А. Штефана та І. Васка повністю орієнтувалася на 

загальноукраїнський контекст і запроваджувала напрацювання українського 

мовного планування з УСРР. Вона написана так, що її можна було б 

використовувати на всіх українських землях. Тільки незначні вставки мають 

регіональний характер.  

По-перше, автори коментують недоцільність етимологічного 

правопису й описують процес переходу до фонетичних норм: «В правописі 

етимолоґічному на означення звука «и» було дві букви: «ы» та «и» на пр. 

дымъ, мы, млынъ, милый, клинъ. В правописі фонетичному маємо на 

означення тих звуків одну букву «и»: дим, ми, млин, клин <…>. В правописі 

етимолоґічному на означення звука «і» мали чотири букви: «і», «и», «ô», «ѣ»: 

линія, министр, вôлъ, дѣдъ. Правопис фонетичний має одно «і»: лінія, міністр, 

віл, дід» [Штефан, Васко 1931, с. 5]. 

  Прикметно, що наведені приклади вживання етимологічного правопису 

не за нормами І. Панькевича, оскільки тут присутня графема ъ.  

  Етимологічні зміни автори подають з історичним коментарем та 

прикладами: «Е та о в замкнених складах не змінюється на і в таких словах, 

котрі в старославянській мові мали на тому місці ъ або ь н. пр.:  

вълкъ, кръвь, лъбъ, мъхъ, рътъ, пѣсъкъ, тръгъ  

вовк, кров, лоб, мох, рот, пісок, торг   

вьрхъ, овьсъ, дьнь, львъ, слѣпьць, смьрть, сьрпъ, чьсть  

верх, овес, день, лев, сліпець, смерть, серп, честь» [178: 10]. 

  Автори «Граматики» відмовилися від багатьох норм, запроваджених 

І. Панькевичем, зокрема від м’якого закінчення -рь в іменниках чоловічого 

роду: «По «р» «ь» не ставимо: цар, писар, нотар, лікар, коминар, 

тепер» [Штефан, Васко 1931, с. 7].  

  Ступенювання прикметників за А. Штефаном та І. Васком пропонували 

робити за літературною нормою, а не згідно з галицькою моделлю 
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І. Панькевича: використовувати суфікси -іш- (-ий,-а, -е), а не: -ійш- [178: 26]. 

   Деякі норми І. Панькевича, що відкидали архаїзми, А. Штефан та 

І. Васко навпаки лібералізують і дозволяють паралельний ужиток. Наприклад, 

уживання нестягнених форм прикметників, які Панькевич зводив тільки до 

поезії, автори «Граматики» подають як паралельну норму: «В нашій мові 

маємо ще останки давньої відміни прикметників н. пр. форми прикметників 

жіночого роду добрая матір, ясная зоря, або середнього роду: синєє море. 

Або у множині убогії села, добрії люди – це останки так звної зложеної 

відміни. Маємо також останки незложеної форми прикметників: будь здоров, 

голоден, готов, винен, жив, щаслив і под. [Штефан, Васко 1931, с. 25]. 

  Також у дужках автори подають регіональні та архаїчні варіанти 

дієвідмінювання атематичних дієслів: «Я є (єсьм), ти є (єси), він, вона, воно є 

(єсть), ми є (єсьмо), ви є (єсьте), вони є (суть) <…> Їм, їси (їш) <…> даси 

(даш)» [Штефан, Васко 1931, с. 43-44]. 

  Дозволяються також паралельні форми родового та орудного відмінка 

множини іменників: дверима – дверми, колінами – коліньми; оповідань –

оповіданнів, писань – писаннів, наріч – наріччів [Штефан, Васко 1931, с. 22–

23]. 

  Окрім нормативних літературних прийменників, А. Штефан та І. Васко 

подають також діалектні: «Прийменники д, ід, к, ік н. пр.: Вовк прибіг ід селу. 

Воно не к добру веде» [Штефан, Васко 1931, с. 46]. 

  Автори використали ряд напрацювань Харківського правопису 1928 р., 

зокрема закінчення родового відмінка -и для іменників жіночого роду на 

приголосний: «Іменники, які кінчаються на два приголосні (на ть), н. пр.: 

чемність, розважність, масть, злість, користь, відомість, мудрість, а також 

слова сіль, осінь, кров, любов, Русь мають в родовому одного закінчення и, а 

всі інші слова мають і» [Штефан, Васко 1931, с. 21]. 

  Також продубльовано цілий ряд норм правопису запозичень, 

наприклад, передання h, g українськими г та ґ; дифтонги іа, іе, iu – 
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буквосполученнями ія, іє, ію (клясифікація, єванґеліє, тріюмф); дифтонг au – 

українським ав (автомобіль, Бравн, Кравс), але перед голосними ау (Бауер, 

Кнауер) [Штефан, Васко 1931, с. 14]. 

  Уживання м’якого ль у запозиченнях також майже повністю збігається 

з Харківським правописом: пропонується пом’якшене передання сполучень la, 

lo, lu li, le, окрім грецької та англійської: «люксус, льожа, філолоґія, лоґіка, 

зоологія, лорд, поло, фолклор» [Штефан, Васко 1931, с. 14]. У харківському 

правописі виняток робить тільки для старогрецької [Український 1929, с. 46]. 

  А. Штефан та І. Васко вживають апостроф, хоча їхні послідовники 

(Ф. Агій та Я. Неврлий) не використовують цей нелітерний орфографічний 

знак: «Апостроф ( ՚ ) ставимо по приростках, що кінчаються на приголосний 

звук, перед йотованими звуками. н. пр.: з’їзд, з’їсти, об’єднання, без’язикий. 

(Пишуть також апостроф і в інших случаях н. пр.: п’ять, п’ю, б’ю, в’юн <…> 

т. є, коли голосний не помякшує попереднього приголосного)» [Штефан, 

Васко 1931, с. 8]. 

  Автори засуджують використання діалектного прийменникового 

керування у словосполученнях: «Увага. Не можна ставити «з» перед приладом 

(знаряддям), яким ми щось робимо, н. пр.: оремо плугом, пишемо пером. 

Також не ставимо «з» в такий висловах: приїхати машиною, посилати 

слугою <…>» [Штефан, Васко 1931, с. 47]. 

  У «Граматиці» подано пуристичну ремарку, згідно з якою не варто 

вживати поширених на Закарпатті форм звертання, запозичених з угорської та 

чеської: «Звертаючись до рідних чи чужих людей, додають до власних імен 

чужі слова (варваризми), н. пр.: Пішта бачі, Марі нені, Лоці урфі, кішасонько, 

мілостіва, і под. Замість «бачі» має бути: дядьку, вуйку, стрию, або пане. 

Замість «нені» має бути: тітко, вуйно, стрийно, або пані. Замість «урфі» має 

бути паничу, а зам. «кішасонько» має бути «панно, панночко». Замість 

«мілостіва» – має бути пані, поважна, шановна пані, або пані добродійко 

[Штефан, Васко 1931, с. 28–29]. 



 

 

118 
 

  Відмінювання жіночих прізвищ в А. Штефана та І. Васка цілком 

відповідає сучасній нормі, хоча в наступних граматиках цю норму 

переглянули.  

  Автори застерігають від неправильного відмінювання прізвищ: «Увага. 

У відміні власних імен і прізвищ часто у нас роблять прикрі хиби, яких треба 

уникати. Напр., прізвища Сухий, Рудий відміняють, відміняють як іменники 

край, звичай. Говорять: пана Сухія, зам. Пана Сухого, Сухію, зам. Сухому. При 

жіночих іменах залишають подібні прізвища у чоловіч. роді, н. пр.: Марія 

Сухій, Надія Бачинський, що цілком хибне» [Штефан, Васко 1931, с. 28]. 

  Терміносистема в «Граматиці української мови» майже повністю 

сучасна. У дужках автори подають паралельні форми: голосні (голосівки, 

самозвуки), приголосні (співзвуки, шелестівки) [Штефан, Васко 1931, с. 5], 

чоловічий (мужеський) рід, прикметники (приложники), сполучники 

(злучники), вигуки (оклики), відмінок (падеж) [Штефан, Васко 1931, с. 15], 

складня (синтаксис) [Штефан, Васко 1931, с. 50], предмет або додаток, 

предметовий (додаток) [Штефан, Васко 1931, с. 51]. 

  Автори вживають деякі терміни, що відрізняються від сучасних, але 

функціюють у той період на Наддніпрянщині, наприклад, у підручнику 

«Українська мова» М. Наконечного [Наконечний 1928], а також у Галичині, як 

в «Українській граматиці» Є. Тимченка [Тимченко 1917]: пень ‘основа 

слова՚ , наросток ‘префікс ՚ , приросток ‘суфікс ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 8], 

дієйменник ‘інфінітив ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 37] діяльний і страждальний 

стан ‘активний і пасивний стан ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 38]. 

  Розділові знаки у «Граматиці» мають такі назви: точка ‘крапка՚ , 

протинка ‘кома՚ , знак середній ‘крапка з комою ՚ , двоточка ‘двокрапка ՚ , 

пружка ‘тире ՚ , знак неведення ‘лапки ՚ , розділка ‘дефіс՚  [Штефан, Васко 

1931, с. 57].  

  На відміну від усіх граматик української мови чехословацького 

періоду, тільки в А. Штефана та І. Васка відмінки позначаються не цифрами, а 
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назвами – назовний, родовий, давальний, знахідний, кличний, орудний, 

місцевий [Штефан, Васко 1931, с. 15]. Тільки в них уживаються сучасні 

терміни середній рід (без паралельної форми ніякий) [Штефан, Васко 1931, 

с. 15], давноминулий час [Штефан, Васко 1931, с. 36] та ступені 

порівняння [Штефан, Васко 1931, с. 26] (у Я. Неврлого «ступені якости» 

[Неврлі 1937, с. 36]). 

  А. Штефан та І. Васко виділяють 5 станів дієслова: діяльний (активний), 

страждальний (пасивний), зворотний (дієслова з часткою ся), середній (коли 

дія залишається в суб’єкті: він спить, я думаю, дитя мерзне) та взаємний (коли 

дія стосується двох суб’єктів: вони б’ються) [Штефан, Васко 1931, с. 38–39]. 

  Автори «Граматики» не поділяють сполучники на сурядні і підрядні і 

виділяють 9 видів: сполучні, протиставні, наслідкові, причинові, умовні, 

часові, порівнальні, намірові, питальні [Штефан, Васко 1931, с. 47–48 ]. 

  «Граматика» А. Штефана та І. Васка відрізняється від «Граматики» 

І. Панькевича детальнішим розділом про синтаксис (описано явища 

сурядності, підрядності та їхні різновиди) та пунктуацію.  

  Мова «Граматики української мови» майже цілком літературна. 

Спорадично трапляються регіоналізми та архаїзми – іменники нянько 

‘батько ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 6], случай ‘випадок ՚ , рянда ‘ганчірка՚ , 

леґінь ‘парубок ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 7], здоровля ‘здоров’я ՚  [Штефан, 

Васко 1931, с. 9], вугля ‘вугілля ՚ , празник ‘свято ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 

12], ученик ‘учень ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 15], міх ‘мішок՚  [Штефан, Васко 

1931, с. 17], хижа ‘хата ՚ , грозно ‘виноград՚  [Штефан, Васко 1931, с. 22], 

ногавиці ‘штани ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 24]; прислівники все ‘завжди ՚  

[Штефан, Васко 1931, с. 7), тілько ‘тільки ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 13]; 

прикметник слідуючий ‘наступний ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 5]; числівники 

девятьдесять ‘дев՚ яносто ՚  [Штефан, Васко 1931, с. 34] двіста (з 

паралельною формою двісті) [Штефан, Васко 1931, с. 35]; півдруга (з 

паралельною формою півтора) [[Штефан, Васко 1931, с. 35]. 
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  Граматичні норми проілюстровано скомпонованими авторами 

реченнями. Іноді використовуються цитати з творів Л. Глібова, Михайла 

Лучкая, Олександра Олеся, Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького. 

У 1936 році, за п’ять років після виходу граматики А. Штефана та 

І. Васька, свою граматику перевидав І. Панькевич. У тому ж році 

закарпатський педагог Ф. Агій опублікував «Підручник для народніх шкіл 

(граматика, стиль, правопис). Для 2 і 3 поступного річника» в Ужгороді. 

Книгу видала Учительська громада накладом політика, громадського діяча та 

журналіста-українофіла Ф. Ревая. 

Ф. Агій, як і А. Штефан та І. Васько, вирішив перейти на фонетичний 

правопис. Він вживається майже в сучасній формі, якщо не враховувати 

відсутність апострофа.  

Праця Ф. Агія вирізняється тим, що вона має виразне педагогічне 

прикладне спрямування. Виклад інформації адаптований для дітей молодшого 

шкільного віку, у ній багато ігор, тренувань каліграфії, загадок, вправ. Текст 

пронизаний повторами і посиланнями на попередні вправи для закріплення 

матеріалу.  

Прикладові речення стосуються побуту і життя школярів. У тексті 

можна знайти дидактичні настанови щодо гігієни, охайності, сільського 

побуту, господарства, землеробства. Описуються польові роботи, святкування 

Різдва, покупки на базарі та в магазині. Переважно Ф. Агій використовує 

приклади власного авторства, іноді цитує народні пісні та вірші Марійки 

Підгірянки (6 цитат). 

Цей підручник мав великий дидактичний потенціал для тогочасних 

закарпатських школярів, оскільки написаний значно простішою мовою, ніж 

праці І. Панькевича та А. Штефана, І. Васка. «Підручник» Ф. Агія не 

переобтяжений історичними та філологічними коментарями, які мають 

наукову цінність, проте не зовсім дидактично доречні в молодшій шкільній 

освіті.   
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Якщо в «Граматиці» І. Панькевича йде простий перелік правил, то в 

підручнику Ф. Агія правил значно менше, проте є багато вправ, не 

обов’язково пов’язаних із вивченням саме української мови. Ось, наприклад, 

каліграфічні інструкції: «Кожне слово речення треба написати красно й так, 

щоб по можливості не віднимати пера, доки ціле слово не написане. Коли над 

декотрою буквою є значок (і, ї, й), то його кладемо по написанню слова» [Агій 

1936, с. 12]. «При писанню треба добре приглянутися до кожної букви <…>, 

щоб хибу не зробити» [Агій 1936, с. 6]. 

Мовні вправи Ф. Агія часто побудовані так, щоб засвоїти граматичні 

правила на практиці без надмірної теорії. Ось вправа 165 про прийменники: 

«Бесіда на дворі. Зажени теля в хлів! Петре, чи много є сіна в оборозі? Треба 

налляти води в корито. Вечір будемо сидіти в хаті. <...> Читайте й пишіть. 

Букву в підкресліть!» [Агій 1936, с. 26]. 

Ф. Агій виклав граматику неповністю. У його «Підручнику» учні 

могли ознайомитися з алфавітом, каліграфією, звуками, будовою слів, видами 

речень (розповідні, питальні, окличні), правилами переносу, іменниками 

(роди, число), прийменниками, дієсловами (особи, число, час). Також 

підручник навчає формам етикетних звертань, основам стилю кореспонденції 

тощо. Отже, граматичного матеріалу значно менше, ніж у граматиках 

І. Панькевича, А. Штефана та І. Васка. Відповідно, мовознавчої термінології в 

«Підручнику» Ф. Агія також значно менше.  

Переважно автор використовує загальноукраїнські терміни: 

іменники [Агій 1936, с. 44]; однина і множина [Агій 1936, с. 51]; дієслова 

[Агій 1936, с. 65]; особи дієслів [Агій 1936, с. 67]; теперішній, минулий і 

майбутній час [Агій 1936, с. 72]; наказовий, дійсний спосіб [Агій 1936, с. 73]. 

У назвах деяких розділових знаків Ф. Агій використовує 

західноукраїнські терміни: перетинка ‘кома ՚  [Агій 1936, с. 8]; розділка 

‘дефіс ՚  [Агій 1936, с. 37]; питальник ‘знак питання ՚  [Агій 1936, с. 24]; 

окличник ‘знак оклику՚  [Агій 1936, с. 24]. 
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Ф. Агій застосував доволі цікавий дидактичний підхід для 

популяризації серед учнів (носіїв діалектів) норм літературної української 

мови.  

Для прикладу наведемо оформлення вправи на букву і в цій граматиці:  

«Пішов, він, поніс, топір, віл, стіл, кінь, вечір, ніч, вівторок, піду, рік, 

віз, батіг, вівчар, дзвін, тітка, ніж, хвіст, огірки.  

а) читайте слова! 

б) Читайте так, як виговорюються слова в нас! 

в) Читайте знову так, як написані! 

г) перепишіть  

Увага: Придивіться добре до тих слів, щоб при писанню не написали в 

них іншої букви» [Агій 1936, с. 27]. Ця вправа спрямована на закріплення 

літературної норми (і) діалектоносіями, де етимологічне о у новозакритих 

складах дало звуки у, ü, ы, и.  

Так само автор «Підручника» склав вправи, щоб нівелювати діалектну 

дихотомію и-ы, кодифіковану І. Панькевичем:  

«Руки, ноги, школи, зшитки, книги, миши, риби, звізди.  

Увага: В тих словах звук и дагде виговорюється мало іншак. При 

писанні пишемо в них все и» [Агій 1936, с. 32]. 

Ф. Агій прагнув олітературнити діалектну практику використання 

м’якого р у закінченнях іменників чоловічого року: «Не забудьте! За буквою р 

не пишемо ніколи знак змякшення. Декільки таких слів: медяникар, воротар, 

гончар <…>» [Агій 1936, с. 44]. 

Ще одна діалектна риса, яку Ф. Агій прагнув змінити на літературну 

норму, – це вживання вказівних займенників. Як і А. Штефан та І. Васко, 

автор не використовує місцеві форми сесь, сеся, сесе, ся, йсе натомість 

однозначно закріплює норму той, та, те і подає ряд вправ для закріплення 

матеріалу [Агій 1936, с. 48]. Навіть варіант то він вважає ненормативним: 

«Увага: Дагде замість те говорять то. Треба писати те» [Агій 1936, с. 47]. 
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У дієвідмінюванні автор критикує діалектні форми третьої особи 

множини: «Увага не пишіть співавуть, гавкавуть, танцювуть – бо так 

недобре!» [Агій 1936, с. 67]. 

Як і автори попередніх граматик чехословацького періоду, Ф. Агій 

критикує діалектні словосполучення з використанням прийменникового 

керування: «Увага: Не кажіть і не пишіть так: Пишу з пером, граюся з мячем, 

тешу з ножем <…>. Треба говорити пишу пером, граюся мячем» [Агій 1936, с.  

50]. 

Окрім власне граматичних норм, у «Підручнику» Ф. Агія трапляються і 

лексикологічні рекомендації.  

У закарпатських говірках існує характерна риса вживати дієслово іти 

на позначення будь-якого руху – пішки чи з використанням транспорту. 

Ф. Агій подає літературну норму: «Їде та іде неодно значить. Наприклад: їде 

возом. Їде поїзд, Їде човном. – Отже слово їде значить на дачімсь їхати, а 

слово іде, значить іти пішки» [Агій 1936, с. 29]. 

Автор засуджує практику використання іншомовних зоонімів і радить 

використовувати українські назви: «Дагде дають імена звірятам із чужої мови. 

То недобрий звичай» [Агій 1936, с. 27].  

Окрім того, Ф. Агій використовує паралельні назви місяців – українські 

й запозичені з угорської та чеської: «січень-януар, лютий-фебруар, березень-

март, квітень-апріль, травень-май, червень-юній, лирень-юлій, серпень-авґуст, 

вересень-септембер, жовтень-октобер, листопад-новембер, грудень-

децембер» [Агій 1936, с. 54]. Однак далі Ф. Агій чітко зазначає, що бажано 

вживати саме українські, які він називає «народними»: «Січень, лютий і т.д., 

народні назви місяців. Назви януар, фебруар і т. д. походять із чужої мови. 

Научіться на пам'ять народні назви» [Агій 1936, с. 54]. 

Загалом «Підручник» Ф. Агія тяжіє до загальноукраїнської 

літературної мови, однак у тексті можна знайти багато регіоналізмів, значно 

більше, ніж у А. Штефана та І. Васка:  
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Іменники: кагля ‘кахля ՚ , вішало ‘вішак ՚ , образи ‘картина՚  [Агій 

1936, с. 6]; зшиток ‘зошит՚  [Агій 1936, с. 3]; ученик ‘учень՚  [Агій 1936, с. 7]; 

череп ‘черепиця՚ , здоровля ‘здоров’я ՚  [Агій 1936, с. 11]; тайстра ‘сумка ՚  

[Агій 1936, с. 16]; куриця ‘курка ՚  [Агій 1936, с. 18]; оріх ‘горіх՚ , міх 

‘мішок ՚ ,  звідування ‘питання ՚  [Агій 1936, с. 19]; шанець ‘рівчак ՚ , кусник 

‘шматок ՚  [Агій 1936, с. 21]; ґаздиня ‘господиня՚  [Агій 1936, с. 23]; імя 

‘назва ՚ , горнець ‘кастрюля ՚  [Агій 1936, с. 30]; ухо ‘вухо ՚ , кітка 

‘кішка ՚  [Агій 1936, с. 31]; хижа ‘будинок ՚  [Агій 1936, с. 32]; конар ‘гілка՚  

[Агій 1936, с. 33]; хворота ‘хвороба ՚  [Агій 1936, с. 36]; горнець ‘каструля ՚ , 

нанашко, батечко ‘хресний батько ՚ , нанашка, маточка ‘хресна мама՚ , родаки 

‘родичі ՚ , паленка ‘горілка՚  [Агій 1936, с. 40],  топанки ‘черевики ՚ , ногавиці 

‘штани ՚ , крисаня ‘капелюх ՚  [Агій 1936, c. 43]; воробець ‘горобиць ՚  [Агій 

1936, c. 49]; жона ‘жінка ՚  [Агій 1936, c. 57]; червак ‘черв՚ як ՚  [Агій 1936, c. 

58]; торговля ‘магазин ՚  [Агій 1936, c. 59]; жбан ‘дзбан ՚  [Агій 1936, c. 65]; 

клепач ‘молоток ՚  [Агій 1936, c. 68]; сонічко ‘сонечко ՚ , біґар ‘палиця՚  [Агій 

1936, c. 74]; потятко ‘пташеня ՚  [Агій 1936, c. 78]; барва ‘колір ՚  [Агій 1936, c. 

20]; празник ‘свято՚  [Агій 1936, c. 39]; парадичка ‘помідор՚  [Агій 1936, c. 

73]; аршів ‘лопата ՚  [Агій 1936, c. 74]. 

Дієслова: лічити ‘рахувати ՚  [Агій 1936, c. 12]; їмити ‘зловити, взяти ՚  

[Агій 1936, c. 43]; казитися ‘псуватися ՚  [Агій 1936, c. 33]; любитися 

‘подобатися ՚  [Агій 1936, c. 55]; сокотити ‘берегти ՚  [Агій 1936, c. 72]; знати 

‘вміти ՚  [Агій 1936, c. 18]; зарядити ‘прибрати ՚  [Агій 1936, c. 29]; печи 

‘пекти ՚  [Агій 1936, c. 40]; любити  ‘хотіти ՚  [Агій 1936, c. 61]. 

Прикметники: однакий ‘однаковий ՚  [Агій 1936, c. 12]; послідній 

‘останній ՚  [Агій 1936, c.  26]; студений ‘холодний ՚  [Агій 1936, c. 45]. 

Дієприкметник: вихарений ‘прибраний ՚  [Агій 1936, c. 39]. 

Числівники: шестий ‘шостий ՚  [Агій 1936, c. 18]; декільки ‘декілька՚  

[Агій 1936, c. 8]. 

Займенник: ти ‘тобі՚  [Агій 1936, c. 47]. 
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Прислівники: красно ‘гарно ՚ ; сяк ‘так ՚  [Агій 1936, c. 12]; все 

‘завжди ՚  [Агій 1936, c. 18]; много ‘багато ՚  ; де ‘куди ՚  [Агій 1936, c. 19]; 

дагде ‘десь՚  [Агій 1936, c. 27]; іншак ‘інакше ՚ , мало ‘трохи ՚  [Агій 1936, c. 

32]; дале ‘далі ՚  [Агій 1936, c. 37]. 

Прийменники: про ‘для ՚  [Агій 1936, c. 16]. 

Іноді автор використовує діалектні моделі творення словосполучень: 

машина до раховання (машинка для рахування) [Агій 1936, c. 5]; стукайте до 

лавки (стукайте по лавці) [Агій 1936, c. 16]; думайте на Різдво (думайте про 

Різдво) [Агій 1936, c. 52].  

Така кількість діалектизмів має кілька причин. По-перше, Ф. Агій – сам 

носій закарпатського говору. По-друге, його діалектизми можуть мати не так 

диференційну функцію, як дидактично-інтеграційну.   

На думку М. Белей, «ці діалектизми у період тодішньої кризової мовної 

ситуації в краї допомагали сприймати загальнонародну українську 

літературну мову як рідну, близьку до живої місцевої говірної мови і сприяли 

подоланню психологічного бар’єру при вивченні учнями не знайомих їм із 

їхнього попереднього життєвого досвіду слів» [Белей 2009, с. 15]. 

Окрім закарпатських діалектизмів, у «Підручнику» Ф. Агія трапляється 

незначна кількість галицизмів: кляса ‘клас՚  [Агій 1936, c. 8]; кабат ‘плащ ՚ , 

камізелька ‘жилетка ՚  [Агій 1936, c. 43]; лямпа ‘лампа ՚  [Агій 1936, c. 57]; 

рискаль ‘лопата ՚  [Агій 1936, c. 74]. 

Трохи більше запозичень із чеської мови. Станом на 1936 рік 

Закарпаття уже перебувало 17 років у складі Чехословаччини, тож дався 

взнаки суперстратний вплив, який, щоправда, не позначився на «Граматиці» 

А. Штефана та І. Васка.  

Ми зафіксували у «Підручнику» Ф. Агія такі запозичення з чеської: 

іменники торг (‘базар ՚ , від чеськ. trh) [Агій 1936, c. 19]; сріберний 

(‘срібний ՚ , від чеськ. stříbrný) [Агій 1936, c. 20]; псик (‘собачка՚ , від чеськ. 

psík) [Агій 1936, c. 26]; залізничар (‘залізничник՚ , від чеськ. železničář) [Агій 
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1936, c. 45]; тепломір (‘термометр ՚ , від чеськ. teploměr) [Агій 1936, c. 46]; 

скриня (‘шафа ՚ , від чеськ. skříň) [Агій 1936, c. 50]; риж (‘рис ՚ , від чеськ. 

rýže) [Агій 1936, c. 60]; неприятель (‘ворог ՚ , від чеськ. nepřítel) [Агій 1936, 

c. 74]; поливка (‘суп ՚ , від чеськ. polévka) [Агій 1936, c. 40]; прикметник 

бетоновий (‘бетонний ՚ , від чеськ. betónový) [Агій 1936, c. 46]; вигук позір! 

(‘увага!՚ , від чеськ. pozor!) [Агій 1936, c. 25]. 

Також Ф. Агій запроваджує чеську норму утворення форми прізвища 

одружених жінок, згідно з якою до прізвища чоловіка із закінченням на 

приголосний додаються суфікси -ова, -ева: «Увага: Прізвище та імя жінки 

пишемо так: Марія Бердарова» [Агій 1936, c. 40]. У цьому випадку йдеться 

про прізвище Бердар.  

Через рік після появи «Підручника для народних шкіл» Ф. Агія у 

1937 році виходить ще одна праця, що закріплює фонетичний правопис 

української мови – «Граматика й правопис української мови. Підручник для 

середніх шкіл і самонавчання» чеського емігранта Ярослава Неврлого.  

«Граматика» Я. Неврлого виходить в Ужгороді коштом Івана Романа, 

культурного діяча та банкіра, який належав до активних українофілів. 

Я. Неврлий, як і І. Панькевич, – фаховий філолог. Він ріс і навчався у 

Чернівцях та Львові. До 1933 року Я. Неврлий жив в УСРР і застав розквіт 

українізації та був свідком спроб унормування українського правопису в 

Харкові. Усі ці фактори відобразилися в його граматиці. 

Рівень викладу інформації не враховує дидактичні особливості 

дитячого сприйняття. Праця написана не такою простою мовою, як у Ф. Агія. 

У ній використано багато граматичної термінології та коментарів.   

Я. Неврлий починає свою «Граматику» з індоєвропейської мовної сім’ї 

та місця в ній української мови: «Українська мова є тільки одна з численних 

галузок родовідного дерева індо-європейських мов» [Неврлі 1937, с. 3]. 

Автор описує контекст творення української літературної мови, 

поступове її наближення до народної. Я. Неврлий наголошує на тому, що 
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українські говірки Закарпаття – це частина загальноукраїнського мовного 

простору, що, як і інші, поступово наближаються до народної мови: «На Підк. 

Русі маємо вже у половині 16-го ст. твори, писані народньою мовою 

(Учительські євангелія, полемічний твір Михайла Андреллі 

Росвигівського)» [Неврлі 1937, с. 4]. Я. Неврлий наголошує на інтеграційності 

літературної мови: «У кожного культурного народу буває тільки одна 

літературна мова, хоч діялектів може бути багато» [Неврлі 1937, с. 4].  

Наголошуючи на важливості літературної мови, Я. Неврлий описує 

діалекти як особливі мовні явища: «Діялект чи народний говір – це мова 

якоїсь околиці (провінції), напр.: карпатські говори, мова гуцулів, бойків, 

лемків <…>. Діялект невироблений, бідний на слова, не має своїх певних 

норм (правил)» [Неврлі 1937, с. 5].  Із відсутністю норм у діалекті важко 

погодитися, оскільки діалект – це така ж само система, як і літературна мова. 

Імовірно, автор мав на увазі специфіку діалектних норм. Можливо, також, що 

таким чином Я. Неврлий прагнув пояснити важливість використання саме 

спільної літературної норми на противагу діалектам.    

Як і А. Штефан, І. Васко та Ф. Агій, Я. Неврлий чітко підтримує 

вживання фонетичного правопису. Він пояснює свій вибір, вдаючись до 

історичного коментаря та утилітаристських й інтеграційних аргументів: 

«Історично-етимолоґічний правопис, що його вживали з деякими змінами у 

наших школах, придумав перший ректор київського університету Михайло 

Максимович <…>. Цей правопис для учнів надто складний <…>. Новий 

український правопис зветься фонетичним, бо в ньому переважає принцип 

живої мови (її звуків) над відмерлими нормами старословянщини. Але й 

фонетичний правопис звертає увагу на походження слів <…>. Сьогодні 

всюди, де тільки живе український нарід, пишуть фонетичним 

правописом [Неврлі 1937, с. 5].    

Правописні норми у «Граматиці» Я. Неврлого розглядаються одразу, у 

передмові (підрозділ «Мова і правопис»). Автор переходить до правописних 
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питань, описавши місце української мови в індоєвропейській сім’ї та її 

історію, він обґрунтовує необхідність вибору саме фонетичного підходу.  

У першій частині граматики – «Фонетика і правопис», – крім 

фонетичної класифікації, автор подає логіку фонетичного передання звуків в 

українській літературній мові: «Новий правопис відкидає архаїчні букви ѣ, ȏ, 

ы. Замість старого ы пишемо завжди и <...> На початку слова пишемо завжди 

і, а інколи и» [Неврлі 1937, с. 9]. 

Як і І. Панькевич, Я. Неврлий подає історичний коментар щодо 

особливості переходу етимологічного о в новозакритих складах в і, причому 

наголошує на необхідності вживання саме і, оскільки так робить більшість: 

«Старе о змінювалось у закритім складі на оу, у, й, и, ы – стоул, стул, 

стыл <…> Так і в нас на Підкарпатті, а також у деяких околицях в Україні 

(Полісся, Чернігівщина) ця стара вимова збереглася у народніх говорах. Але 

більшість нашого народу вимовляє так: стіл, віл, папір, говір, а тому й в 

літературній мові прийнято в цих випадках вимовляти і» [Неврлі 1937, с. 15]. 

Я. Неврлий описує у своїй граматиці явище повноголосся й ілюструє 

його, наводячи порівняльні приклади з чеської мови [Неврлі 1937, с. 12] 

Імовірно, саме цей параграф має більше прикладне значення для чехів, що 

бажають вивчити українську, бо у назві «Граматики» вказано, що вона може 

слугувати і для самонавчання.  

В описі граматичної системи української мови Я. Неврлий 

використовує загальноукраїнські норми, актуальні на початок 1930-х рр. Як і 

автори попередніх граматик української мови на Закарпатті часів міжвоєнної 

Чехословаччини, Я. Неврлий прогнозує виникнення типових помилок носіїв 

діалектів і прагне їх запобігти.  

Я. Неврлий, услід за І. Панькевичем, стверджує, що  в літературній 

мові не вживаються нестягнені форми прикметників на  -ая, -оє, -ії (доброє, 

добрії), характерні для закарпатського говору. Як і І. Панькевич, він зводить 

їхній ужиток до поезії, однак дозволяє використовувати скорочені форми: 
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«Повні форми -ая, -еє, -ую, -ії застосовуються тільки в поетичній мові, Але 

скорочених форм (поруч зі повними на -ий) уживається в 1. відм. одн, ч.р.: 

вартий – варт; годен, готов, рад, певен, винен, повинен <…>» [Неврлі 1937, 

с. 35]. 

Я. Неврлий також обмежує вживання архаїчних форм двоїни: «Тільки 

рідко вживаємо старих форм двійного числа: дві руці, дві нозі, дві 

сестрі <…>» [Неврлі 1937, с. 25].  

В орудному відмінку прикметників жіночого роду Я. Неврлий 

застерігає від уживання закінчення -ов: «Доброю, гарною <…> (а не: 

добров <…>) [Неврлі 1937, с. 36]. Автор «Граматики» виступає проти 

утворення присвійних прикметників чоловічого роду твердої групи на -ий: 

«жінчин, а не жінчиний, бабиний, батьковий» [Неврлі 1937, с. 35]. 

Я. Неврлий чітко наголошує на нормативних та ненормативних формах 

займенників: «В літературній мові не вживається поданих у дужках слів: (он, 

она, оно, они), але: він, вона, воно, вони; (єго, го; до него, єму, му), але його, 

до нього, йому; (му, ти) в значенні мені, тобі, (мя, тя), але: мене, тебе; (єї, ю), 

але: її <...> Не вживається архаїчних форм сесь, сеся, сесе; тот, тота, тото, але: 

цей, ця, це; той, та, те <...> Архаїчних форм весь, всьо, як і форм всего, всему 

в літературній мові не вживається» [Неврлі 1937, с. 39–41].  

Описуючи числівники української мови, Я. Неврлий кваліфікував 

ненормативними галицькі форми двіста (двісті) і полонізований числівник 

тисяч (називний відмінок чоловічого роду від пол. tysiąc) [Неврлі 1937, с. 44]. 

Автор вживає паралельно дві форми числівника 90 – девятдесят і 

девяносто [Неврлі 1937, с. 44]. 

Форми інфінітивів з діалектними суфіксами -овати, -евати Я. Неврлий 

вважає ненормативними і кваліфікує їх як архаїзми: «Вимовляємо й пишемо 

дієйменикові наростки -увати, -ювати, а не архаїчні форми (на -овати,-евати): 

рахувати, лікувати, дарувати <…>» [Неврлі 1937, с. 47]. 

 Автор «Граматики» проти діалектних форм інфінітивів на -чи  
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дефініює їх як архаїзми, попри те, що вони активно вживаються в діалектах: 

«Архаїчних форм на -чи не вживається в літературній мові, а форми на -кти, -

гти: пекти, сікти, могти <…> [Неврлі 1937, с. 48]. 

Окрім цього, автор не рекомендує вживати діалектних форм 

атематичного дієслова бути: «Таких форм, як суть, єм, єсьме, єсьмо <…> 

треба уникати» [Неврлі 1937, с. 53]. 

Як ненормативні Я. Неврлий кваліфікує діалектні сполучники: «Не слід 

уживати таких слів: тай, але: та й; хоть, але: хоч; ци, але: чи; айбо, але: бо; 

зато, але: зате; оби, але: аби; єсли, але: коли, якщо; но: але; прото, але: проте; 

коби, але: якби; зась, але: знову, знов [Неврлі 1937, с. 61]. Також Я. Неврлий 

пропонував не використовувати діалектні прислівники: «Правильно буде: все, 

а не всьо; вчора, а не вчера; додому, а не домів; досить, а не доста, все, разом, 

а не заєдно; нічого, а не нич; так, а не айно» [Неврлі 1937, с. 60]. Я. Неврлий 

пропонує вживати три форми прийменника з: з, із, зо. Остання форма 

пропонується замість сучасної форми зі: «Якщо слово починається двома 

приголосними, з яких перший шелесний (ч, ж, ш, щ) або с, то пишемо перед 

ним зо: зо столу, зо стріхи зо жмені, зо страху <…>» [Неврлі 1937, с. 17]. 

Автор «Граматики» критикує непослідовне вживання кличного відмінка: 

«Неправильно буде: пане доктор, пане вчитель, але: пане докторе! пане 

вчителю!» [Неврлі 1937, с. 27]. 

Терміносистема Я. Неврлого відповідає тогочасній українській 

традиції. Ось деякі терміни, що відрізняються від сучасних: наросток 

‘суфікс ՚  [Неврлі 1937, с. 19], доброзвучність ‘милозвучність ՚  [Неврлі 1937, 

с. 17], шелесні звуки ‘шиплячі՚  [Неврлі 1937, с. 11], пень ‘основа слова ՚  

[Неврлі 1937, с. 22], ступені якости прикметників ‘ступені порівняння ՚  

[Неврлі 1937, с. 36], змислові іменники ‘конкретні іменники՚  [Неврлі 1937, 

с. 24], дієйменник ‘інфінітив ՚  [Неврлі 1937, с. 47], дієзміна ‘дієвідміна՚  

[Неврлі 1937, с. 52], середник ‘крапка з комою ՚  [Неврлі 1937, с. 72], риска 

‘тире ՚  [Неврлі 1937, с. 72] тощо. 
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Як і А. Штефан та І. Васко, Я. Неврий часто подає паралельні  

альтернативні варіанти: складня, або синтакса, звучня, або фонетика [Неврлі 

1937, с. 6], самозвуки, або голосні [Неврлі 1937, с. 10], приголосні 

(співзвуки)  Неврлі 1937, с. 11], злиті двозвуки, або африкати [Неврлі 1937, 

с. 11], роззів (гіятус) [Неврлі 1937, с. 18], частка (виявник) [Неврлі 1937, с. 22], 

відміна (деклінація) [Неврлі 1937, с. 25], ніякий рід (середній) [Неврлі 1937, 

с. 32], приросток (префікс) [Неврлі 1937, с. 18], протинка (кома), розділка 

(дефіс) [Неврлі 1937, с. 72]. 

Загалом уживання паралельної термінології у А. Штефана, І.  Васка та 

Я. Неврлого свідчить про те, що на той час терміносистема ще тільки 

виробляла спільну уніфіковану норму.  

Окрім дублетної термінології, Я. Неврлий вживав і деякі старі терміни, 

не подаючи сучасний відповідник, наприклад, передминулий час [Неврлі 

1937, с. 46], хоча в А. Штефана та І. Васка вживається вже термін 

давноминулий [Штефан, Васко 1931, с. 24].  

Деякі граматичні класифікації Я. Неврлого відрізняються від сучасних. 

Наприклад, за категорією перехідності Я. Неврлий поділяє дієслова на чотири 

групи: перехідні, неперехідні, зворотні (дієслова з часткою -ся), обіпільні 

(«коли дія розподіляється між двома або більше предметами: воюють (із 

ворогом), сваряться (з сусідом)» [Неврлі 1937, с. 45]. 

Якщо у виділенні обіпільних дієслів і є певний сенс, оскільки в них 

специфічний спосіб дієслівної дії, то зворотні дієслова завжди неперехідні, 

тому нелогічно виділяти їх в окрему групу.   

За доконаністю автор поділяє дієслова на: доконані, недоконані і 

наворотні «(дієслова недоконаного виду, що їх дія повторюється: ходити, 

водити, бігати, витирати)» [Неврлі 1937, с. 45]. Остання категорія також 

радше описує спосіб дієслівної дії, ніж категорію доконаності.  

Я. Неврлий виділяє три стани дієслова: діяльний [активний], 

страждальний (або переємний) [пасивний] і середній, «коли чинність 
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залишається в самім підметі: Хлопець іде. Учениця їде. Дитина 

спить <…>» [Неврлі 1937, с. 47]. Як і у випадку розрізненя дієслів за 

доконаністю і перехідністю, середній стан також видається класифікаційно 

невиправданим.     

Прикметники, за Я. Неврлим, поділяються на три групи: «1. Якісні на 

питання який, яка, яке: добрий, <…>; 2. Присвійні на питання чий, чия, чиє: 

батьків, <…>; 3. Матеріальні на питання який (з чого): золотий 

годинник» [Неврлі 1937, с. 35].  

Прислівники за змістом Я. Неврлий поділяє на «притакливі (еге, 

дійсно, так, справді) і заперечні (ні, ніяк, ніде <…>)» [Неврлі 1937, с. 59]. 

У класифікації сполучників Я. Неврлий не розрізняє сполучники 

сурядності та підрядності, натомість наводить разом 14 видів: «єднальні, 

протиставні, розставні (розділові), порівняльні, причинові, наслідкові 

(способу дії), висновні (також наслідкові, то, то так), обосновні: (також 

протиставні, же, ж, адже), намірові (мети), умовні, допустові, питальні 

(з’ясувальні), часові, висказовний (з’ясувальний що після висказовних слів: 

говорити, оповідати, казати, думати…)» [Неврлі 1937, с. 61]. Градаційні 

сполучники відсутні в цій класифікації.  

У третій частині «Граматики» Я. Неврлий описує переважно 

правописні питання: правопис чужих слів, особливості відмінювання 

українських прізвищ, написання слів разом і окремо, велику і малу літеру, 

правила переносу, розділові знаки, скорочення слів.  

Я. Неврлий, як і А. Штефан та І. Васко, використовує напрацювання 

Харківського правопису 1928 року, зокрема вживає закінчення -и в родовому 

відмінку для іменників жіночого роду з закінченням на м’який приголосний: 

злости, радости, осени [Неврлі 1937, с. 15]. Також автор запроваджує цілий 

ряд напрацювань Харківського правопису у написанні іншомовних слів. 

Автор «Граматики» застосовує практику витіснення дифтонгів іа, іу, іе 

в запозиченнях за допомогою буквосполучень ія, ію, іє, характерне для 
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Харківського правопису: діялект [Неврлі 1937, с. 3] соціяльний, 

офіціяльний [Неврлі 1937, с. 19].  

«Чужі двозвуки ау, оу, що стоять перед приголосними або на кінці 

складу (вимовляються ау, оу), передаємо через ав, ов, бо укр. в вимовляємо 

після голосних як коротке в, отже, пишемо авдиторія, авдієнція, фавна, Фавст, 

Штравс, Шов і т. ін., але перед голосною е, ау, оу незмінюється: Бауер, 

Шопенгауер, Ауербах <…> Чужий двозвук eu  передаємо через ев: Европа, 

невтральний, невтралітет <…>. Німецьке eu – передаємо як ой Нойман, 

німецьке еі передаємо як ай, а після л через яй: Райн, портвайн, Айнштайн, 

Гайне, Швайцарія <…>» [Неврлі 1937, с. 63]. 

Так само Я. Неврлий продублював норми Харківського правопису у 

написанні ґ та м’якого ль у запозиченнях: «Чуже ґ у новозапозичених 

передаємо як ґ, у старозапозичених як г <...> Мяке л пишемо в запозиченнях з 

західноєвропейських мов: аероплян, гіперболя, бациля, сольо, льозунґ, бальон, 

люпа, металюрґія, альґебра… » [Неврлі 1937, с. 65]. 

Також автор граматики, услід за Харківським правописом, пропонує 

передавати російські прізвища на -ской, -цкой без змін – Донской, 

Трубецкой [Неврлі 1937, с. 66].   

Важлива норма, від якої українська мова відійшла в УСРР після 

згортання українізації – це передавання неусталених чужих назв прямо з мови 

джерела без використання мов-посередниць. Саме цей принцип обстоював 

Я. Неврлий: «Коли ж назва в нашій мові ще не усталена, то передаємо її 

транскрипцію з автохтонних, а не сторонніх джерел: Тегран, Тічіно, 

Мехіко» [Неврлі 1937, с. 67]. 

У Харківському правописі описано норму утворення жіночої форми 

прізвища  на -ова, -ева, -єва, якщо прізвище чоловіка закінчується на -о або на 

приголосний. Однак автори правопису допускали також уживання стандартної 

форми (наприклад, Чуб/Чубова, Шевць/Шевцева тощо) [Український 1929, 

c. 65].  



 

 

134 
 

Ця норма характерна для чеської літературної мови, і Я. Неврлий 

запровадив її у своїй граматиці, не допускаючи альтернативного невживання 

форм на -ова, -ева, -єва: «Чоловіче прізвище на -о або на приголосний приймає 

на означення прізвища заміжніх жінок прикметникові закінчення -ова, -ева, -

єва. Дуб-Дубова, Карбованець-Карбованцева, Агій-Агієва <…>. Але жіночі 

прізвища осіб, що не носять прізвища мужа, не відмінюються: пані Ольга 

Лизанич. <...> Закінчення -иха для жіночих прізвищ у літературній мові не 

вживаються» [Неврлі 1937, с. 67–68]. 

Ще одна відмінність правопису Я. Неврлого та Харківського правопису 

1928 року – це відсутність апострофа.  

Щоб проілюструвати свої граматичні норми, Я Неврлий, як правило, 

використовує нейтральні прикладові речення на кшталт: «Над річкою ростуть 

квіти» [Неврлі 1937, с. 56]. Деякі з них стосуються Закарпаття: «В Ужгороді 

багато нових домів» [Неврлі 1937, с. 56]. Один раз використано цитату 

Т. Шевченка: «Не їсться, не пється, і серце не бється» (Т. Шевченко) [Неврлі 

1937, с. 68]. 

Отже, праці А. Штефана, І. Васка, Ф. Агія та Я. Неврлого мали 

виразний інтеграційний характер і наближали норми закарпатського 

мововжитку до загальноукраїнського контексту. Окрім того, А. Штефан, 

І. Васко та Я. Неврлий зафіксували ті норми, які після згортання українізації 

почали витісняти в УСРР.  

 

 

Висновки до Розділу 2 

 

Українська еміграція в Чехословаччині після Першої світової війни 

з’явилася насамперед не через економічні, а через політичні умови на 

підрадянських і підпольських землях. Значну частину українських емігрантів 

у Чехословаччині становила інтелігенція (близько 40% українських емігрантів 
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мали закінчену вищу й середню освіту, тобто це були освічені люди), серед 

якої були й мовознавці. Це були насамперед вихідці з Галичини й 

Наддніпрянщини. До Чехословаччини в міжвоєнний період належало й 

Закарпаття (Підкарпатська Русь).  

Українська еміграція в Чехословаччині мала добрі умови для розвитку 

освіти й науки (Український вільний університет, Українська господарська 

академія в Подєбрадах тощо). Тому науковий стиль української мови не 

обмежувався лінгвістичними й літературознавчими працями, були праці й із 

біології, медицини, правознавства, економіки тощо. З’явилася значна кількість 

періодичних видань, розвивалася культура українською мовою. Однак 

українським емігрантам, які приїздили до Чехословаччини з Наддніпрянщини, 

Галичини, не дозволяли поселятися на Закарпатті й у Словаччині, оскільки 

влада боялася розвитку автономістського руху. Цим зумовлено те, що на 

Закарпатті набув поширення москвофільський напрям, були спроби створення 

«карпаторуської», «русинської» мови. Мовна політика Чехословаччини щодо 

Закарпаття була спрямована на те, щоб відгородити закарпатців від решти 

українців правописно-мовним бар’єром.  

У цей час видавалися й посібники з української мови як нерідної 

(«Praktická učebnice ukrajinského jazyka» М. Башмака та Ф. Тіхого), і це дуже 

важливо, адже завдяки їм мова ставала більш поширеною й доступною для 

неукраїнців.  

Прикладне значення мали шкільні граматики української мови, значна 

частина яких була призначена для українців Закарпаття. Авторами цих 

підручників стали А. Волошин, І. Панькевич, А. Штефан та І. Васко, Ф. Агій, 

Я. Неврлий та інші. Лінгвістичний аналіз норм української мови в цих 

підручниках дає підстави простежити характерні для досліджуваного періоду 

тенденції до: інтеграції різних говірок Закарпаття і запровадження 

загальноукраїнських норм. Вони відіграли важливу роль в утвердженні думки, 

що мова слов’ян Підкарпатської Русі – українська. 
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У цьому розділі дисертації визначення основних тенденцій 

українського нормування в підручниках української мови співвідносимо з 

відповідними періодами розвитку української мови на Закарпатті. Аналіз 

досліджуваного матеріалу дає підстави стверджувати про доцільність 

визначення таких періодів, що охоплюють міжвоєнну добу:  

– 1919–1922 рр. інерційне продовження мовної ситуації часів 

угорського панування, як норма використовується локальне язичіє з нахилом 

до російської. 

– 1922–1926 рр. спроба мовного компромісу І. Панькевича. 

– 1926–1937 рр. виборювання статусу для сучасної української мови з 

фонетичним правописом. 

– 1937–1939 рр. повноцінне функціонування української мови у 

міжвоєнній Чехословаччині.     

Результати цього розділу дисертації висвітлені в публікації [Русинко-

Бомбик 2016, с. 181–189]. 

  

 

 

 

 



 

 

137 
 

РОЗДІЛ 3 

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА В 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ 

 

3.1. Дослідження історії української мови 

 

Остаточне визнання окремішності української мови, що спостерігалося 

протягом перших десятиліть XX ст. не стільки в середовищі фахових 

лінгвістів – ті, як відомо, здебільшого ніколи не сумнівалися в її самостійному 

статусі, – скільки в широких культурно-громадських та політичних колах, 

вимагало від українських мовознавців пильної уваги до проблем історії 

української мови, завдяки розв’язанню яких можна було визначити місце 

української мови в колі слов’янських, а особливо її стосунки з сусідніми 

російською, білоруською та польською мовами. Не випадково у 20-х рр. 

XX ст. проблемами історії української мови активно займаються лінгвісти в 

УСРР – А. Кримський, В. Ганцов, П. Бузук, К. Німчинов, Є. Тимченко та ін. 

Зрозуміло, що ця проблематика стала вкрай актуальною і для українських 

учених у діаспорі; не перестають нею активно займатися авторитетні історики 

української мови – Олександр Колесса, Степан Смаль-Стоцький, Василь 

Сімович. 

Дуже показовою в цьому плані є праця О. Колесси «Погляд на історію 

української мови» (Прага, 1924) [Колесса 1924a], яка є розгорнутим варіантом 

інавгураційної лекції, прочитаної 23 жовтня 1921 року з нагоди відкриття в 

Празі Українського вільного університету. О. Колесса як перший ректор УВУ 

вирішив представити на суд своїх колег та студентів не просто власний погляд 

на історію української мови, а вказати на найактуальнішу проблему 

україністичних студій. 

Вибір такого об’єкта дослідження, як зазначає сам автор, був глибоко 

усвідомлений, адже вважав, що: «рідна мова є одним з найголовніших органів 



 

 

138 
 

життя нації. Для Українського народу є рідна мова, як життєвий орган і 

національний сполучник, ще далеко важніша як для инших народів, бо через 

довгі століття не доставало нам і не достає до нинішного дня державної 

сполуки» [Колесса 1924a, с. 31]. 

Уже у вступній частині свого дослідження О.Колесса розкриває власну 

методологію дослідження історії української мови, наголошуючи на тісному 

зв’язку між основними етапами історії української мови та історії 

українського народу, зокрема його матеріальної та духовної культури: 

«Історія української мови невідлучна від цілої історії українського народу. 

Наша мова, розвиваючися ураз з нашим народом від перших починів його 

культури, зазначає своїми лексичними засобами ступінь за ступнем його 

розвій від примітивних фаз періоду ловецького і пастирського до 

хліборобського, козацько-лицарського та сучасного індустріально-

робітницького. Вона відсвітлює політичний розвій народу, його внутрішню 

державну організацію, його законодавство, торгівлю і політичні зносини з 

сусідами, його експанзію, еміґрацію та імміґрацію, чужі наїзди, чужу кормигу 

та сторонні впливи, його власну культурну організацію та зачеплені у нашого 

народу здобутки духа инших націй – одним словом українська мова се 

дзеркало історично-культурного розвою нації» [Колесса 1924a, с. 3–4]. Тут, як 

бачимо, у поглядах на розвиток української мови О. Колесси явно домінує 

соціологічний принцип. Саме в координатах цього принципу вчений 

намагається запропонувати власну періодизацію історії української мови. На 

думку О. Колесси, витоки історії української мови є всі підстави шукати в 

«чорноморсько-дунайськім періоді в VII–VIII ст.», коли українські племена 

займали широкі простори між Чорним та Азовським морями – від 

Тмуторокані та Кубані до долішнього Дунаю [Колесса 1924a, с. 4]. 

Визнавши факт появи української мови одразу після розпаду 

праслов’янської мови-основи та заселення українцями сучасної Київщини та 

Чернігівщини, О. Колесса вступає в дискусію з проф. О. Соболевським щодо 
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погодінської гіпотези. 

Спершу він ретельно перераховує аргументи своїх попередників – 

В. Ягича, О. Потебні, П. Житецького та ін., які критикували гіпотезу 

Погодіна-Соболевського, а потім наводить свої, «в части моїх деяких нових 

розслідів зібрано діялєктолоґічні прикмети від XI до XVI ст., провірено цілий 

ряд звукових і морфольоґічних прикмет, що сполучують пам’ятники київські з 

галицько-волинськими, стверджено факт, що так зв. нове Ҍ не було 

прикметою виключно пам’ятників галицько-волинських, але що ся прикмета 

загальна староукраїнська і показано, що старинні пам’ятники київські та 

галицько-волинські становлять одну, південну, староукраїнську групу 

супротилежну пам’ятникам північним, старовеликоруським» [Колесса 1924a, 

с. 6]. 

О. Колесса дуже зважено підходить до оцінки гіпотез щодо існування 

спільносхіднослов’янської мови. Одностайне заперечення спільної мови для 

всіх західних чи південних слов’ян, на думку вченого, заставляє сумніватися і 

в існуванні такої мови-основи у східних слов’ян: на противагу 

спільносхіднослов’янському повноголоссю відома ціла низка явищ спільних, 

наприклад, для російської та польської мов або української із західно- та 

південнослов’янськими мовами. На думку О. Колесси, питання про 

східнослов’янську або загальноруську прамову «треба перенести на реальну 

площину поглядів, що лежить поза старим шаблоном ґенеалоґічної 

теорії» [Колесса 1924a, с. 15-16]. 

Подібно як і його колега С. Смаль-Стоцький, О. Колесса намагається 

розглядати історію української мови не у межах теорії генеалогічного дерева 

А. Шлейхера, а теорії хвиль Й. Шмідта: «У приміненню до української мови 

теорія хвиль кидає світло на споріднення української мови з иншими 

словянськими мовами, особливо, коли за вихідну точку возьмемо ґеоґрафічне 

положення української етнічної території. Се центральне положення 

української териториторії та відповідне йому спорідненнє так з мовами ґрупи 
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східної, як західної і південної, відбилося різко на цілій її граматичній 

формації, надаючи їй оригінальну фізіономію і самостійне місце в сімї 

мов» [Колесса 1924a, с. 19]. О. Колесса не обмежується декларацією про 

окремішність української мови, а намагається підтвердити цю 

фундаментальну тезу численними фактами з писемних пам’яток XI–XIV ст.: 

«ся фізіологічна окремішність сягає до глибокої старовини; деякі її 

фонольоґічні прояви, відмінні від великоруських, вспіли із живої народної 

мови продертися до письменницьких памятників» [Колесса 1924a, с. 21]. 

Дослідник подає 12 фонетичних та 5 морфологічних рис української мови, 

завдяки яким вона виявляє свою окремішність на тлі російської або  

білоруської  мов, зокрема вживання ы замість ъ після плавних р, л (яблыко); и 

замість ы (риба); ги, ки, хи замість гы, кы, хы (хитрости);  так званий новий ѣ 

замість е (сѣмь); и  замість ѣ (нимая); в та у (прауда); о замість е після ж, ч, ш 

(жона); о замість е в займеннику (тоби); я замість е (кръштения); після ц, ж, 

ч, ш, щ вживається я, ю, є, а не а, у, е (горницю); літера г позначає 

фрикативний звук (ходь); жч замість жд (дожчь); закінчення третьої особи 

однини і множини без фіналі -ть (буде, соу); закінчення імперфекта на -хоуть 

заміть -хоу (моляхоуть), а також закінчення 3 особи мн. на -мо (чинимо) 

[Колесса 1924a, с. 13–14]. Якщо порівняти перелік самобутніх рис української 

мови, зафіксованих найдавнішими пам’ятками, О. Колесси та, наприклад, 

А. Кримського, то відзначимо, що празький вчений подає вичерпний список 

власне українських мовних явищ. 

А. Кримський у відомих працях – «Древнекиевский говор», 

«Филология и погодинская гіпотеза», «Українська мова, звідки вона взялася і 

як розвивалася» – обмежується лише вказівкою на сплутування ы та и, ѣ та и 

також, однак тут бракує такої виразної риси української фонетики, як 

сплутування ненаголошених звуків [е] та [и]. Пор.: [Кримський 1973. Т. ІІІ]. 

Мовознавча проблематика посідає провідне місце в іншій публікації 

О. Колесси – «Погляд на історію українсько-чеських взаємин від X до 
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XX ст.» [Колесса 1924b]. Зрозуміло, що автор зосереджує свою увагу на 

аналізі фактів чесько-українських міжмовних контактів. Так, О. Колесса 

справедливо вказує на популярність культу чеських святих Вацлава та 

Людмили в пам’ятках української мови та українських мучеників святих 

Бориса та Гліба у чехів, зокрема у манускриптах монастиря над Сазавою. 

Дослідник також наводить ряд лінгвістичних аргументів, що такі відомі 

пам’ятки української мови, як Проповіді Григорія Богослова XI ст., кирилична 

частина Реймського Євангелія, Бесіди Григорія Великого XII ст. та ряд інших, 

«повстали у чесько-словацько-українських пограничних областях» [Колесса 

1924b, с. 4].  

На думку О. Колесси, дуже промовистий факт, що засвідчує давність 

українсько-чеських міжмовних контактів, є так званий «Codex diabolus», у 

якому вміщено глаголичну та кириличну азбуки, причому кирилична азбука 

названа тут «Alphabetum Ruthenotum», тому вважає, що «знаннє кирилівського 

письма дійшло до чеського опата Дівіша з сусідньої русько-української 

землі» [Колесса 1924b, с. 6]. О. Колесса також цілком слушно вказує на вплив 

ідей Чеських Братів на появу «українсько-білоруського» перекладу Біблії 

Ф. Скорини та Пересопницького Євангелія. Одним із джерел цих визначних 

видань стала чеська Біблія 1506 року. 

На думку О. Колесси, окрему сторінку українсько-чеських взаємин, що 

справили вельми помітний вплив на розвиток української літературної мови 

на теренах підавстрійської України, стали тісні контакти членів Руської Трійці 

та провідних діячів чеського національного відродження – П. Шафарика, 

Й. Гавлічека-Боровського, Я. Коубека, К. Запа та ін. [Колесса 1924b, с. 12]. 

Дослідження О. Колесси «Погляд на історію українсько-чеських 

взаємин від X до XX ст.» цінне не лише тим, що подає низку важливих фактів 

українсько-чеських міжмовних контактів, а й, що вкрай важливо як у час 

написання, так і тепер, – вводить українську мову та українську культуру в 

загальноєвропейський контекст. Попри те, що переважна більшість публікацій 
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С. Смаль-Стоцького – синхронні описи української літературної мови 

(«Граматика руської мови» (Відень, 1914) [Смаль-Стоцький, Гартнер 1914], 

«Українська граматика» (Вінніпеґ, 1919) [Смаль-Стоцький 1919] та ін.), 

найбільш відомими стали його погляди на історію української мови, 

висловлені в німецькомовній граматиці «Grammatik der ruthenischen 

(ukraїnischen) Sprache» (Wien, 1913) [Smal-Stockyj, Gärtner 1913]. За словами 

Ю. Шевельова, «чи яка-небудь праця зі слов’янського мовознавства, особливо 

українського, викликала такий вибух відгуків, і то поспіль негативних, як ця. 

Хронологічно перед вів у розгромі Шахматов (1914). Негативний присуд 

світової науки стосувався, власне, не всієї книжки, а тільки її останнього 

розділу «Становище русинської мови поміж слов’янських мов» <…> він 

заперечив існування спільної давньоруської (єдиної східнослов ՚ янської) 

мови, виводячи українську мову безпосередньо з праслов ՚ янської і твердячи, 

що вона ближча до мови сербської (почасти слідом за П. Лавровським), ніж до  

російської <…>»  [Шевельов 1996, c. 192]. На його думку, українська мова має 

11 спільних прикмет з російською та 13 – із сербською. 

Негативна реакція на спробу подати власне бачення історії української 

мови та гостра потреба неупередженого наукового розгляду цієї проблеми, 

очевидно, спонукала С. Смаль-Стоцького знову ґрунтовно зайнятися цією 

проблемою, тим більше, що, як учень Ф. Міклошича, він був добре обізнаний 

з історією слов’янських мов. Можливо, він навіть планував підготувати 

комплексне монографічне дослідження історії української мови, адже 

протягом 1925–1927 рр. побачили світ два видання його праці «Розвиток 

поглядів на семю словянських мов і їх взаїмне споріднення» [Смаль-Стоцький 

1927, с. 27]. Ці праці можна, на нашу думку, розглядати, як упровідну частину 

до задуманого майбутнього широкого дослідження історії української мови, 

яке, на жаль, проф. С. Смаль-Стоцькому не судилося реалізувати. 

Своє дослідження С. Смаль-Стоцький розпочинає вмотивуванням його 

актуальності: «Від самого початку займалася славістика питанням про 
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споріднення словянських мов між собою і про те, які мови виринули з 

праслов’янської мови <...>. Але й тепер ще не можна сказати, щоб воно було 

вповні вирішене, хоч стрічаємося досить із загально противною думкою. Тому 

буде добре з’ясувати погляди на сю справу, виказати хиби і тим причинитися 

до ліпшого її розуміння» [Смаль-Стоцький 1927, с. 5]. 

Цілком справедливо аналіз наукових поглядів на проблему 

спорідненості слов’янських мов С. Смаль-Стоцький розпочинає з 

кваліфікованого аналізу праць патріарха славістики Й. Добровського. 

Важливо, що С. Смаль-Стоцький не обмежується характеристикою 

найвідомішої праці Й. Добровського «Instutiones linquae slavicae dialecti 

veteris» (1822) [Dobrowsky 1822], а апелює до його раніших досліджень 

«Litterärische Nachrichten von einer auf Veranlassung der königlich böhmischen 

Gesellschaft der Wissenschaften im Jahre 1792 unternommenen Reise nach 

Schweden und Rußland. Nebst einer Vergleichung der Russischen und Böhmischen 

Sprache etc.» (1796) [Dobrowsky 1796] та «Slovanka. Zur Kenntniß der alten und 

neuen slavischen Literatur, der Sprachkunde nach allen Mundarten, der Geschichte 

der Alterthümer» (1814–1815) [Dobrowsky 1814–1815], що дозволяє йому 

переконливо показати еволюцію поглядів чеського вченого на цю складну 

проблему. Й. Добровський, як відомо, на підставі 10 фонетичних та 

словотворчих критеріїв розрізняв 10 слов’янських мов. Ґрунтуючись на 

доробку славістики середини 20-х pp. XX ст., С. Смаль-Стоцький ретельно 

аналізує кожен із запропонованих Й. Добровським критеріїв. Так, 

підтримуючи гіпотезу польського вченого Й. Розвадовського на історію 

вторинного *l, він доводить хибність використання цього рефлексу в ролі 

критерію розрізнення слов’янських мов, що його використав не лише 

Й. Добровський, а й ціла низка лінгвістів XX ст. Адже, як 

показав  Й. Розвадовський, вторинний *l розвивався не лише у східно- та 

південнослов’янських мовах, а й, наприклад, у польській. Водночас в окремих 

діалектах болгарської мови вторинний *l відсутній. Не доцільно, як вважає 
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С. Смаль-Стоцький, використовувати як критерій поділу слов’янських мов 

рефлексацію сполук *gv, *kv, оскільки навіть у самій українській мові 

побутують форми типу квітнути і цвісти [Смаль-Стоцький 1927, с. 11].  

На думку С. Смаль-Стоцького, прикрим прорахунком Й. Добровського 

є те, що «йому всяка мова на словянському сході є russica» [Смаль-Стоцький 

1927, с. 6]. 

У ранніх працях П.-Й. Шафарик, як зазначає С. Смаль-Стоцький, хоча і 

підтримує класифікацію слов’янських мов Й. Добровського, проте серед 

східнослов’янських він розрізняє Russen і Rusniaken (Ruthenen, Kleinrussen). У 

пізніших дослідженнях він виокремлює ще одну східнослов’янську мову – 

новгородську. На його думку, «в цім поділі грає отже ролю колишня 

державність» [Смаль-Стоцький 1927, с. 15]. 

Є.-Б. Копітар запропонував власну класифікацію слов’янських мов 

майже одночасно з П.-Й. Шафариком, поділяючи їх на придунайські та 

задунайські. До перших словенський учений зараховував «болгарську, 

сербохорватську, словінську та мертву паннонську» [Смаль-Стоцький 1927, 

с. 18], до задунайських – «русинську (рутенську), російську, польську, чеську 

зі словацькою та лужицьку мови» [Смаль-Стоцький 1927, с. 18]. С. Смаль-

Стоцький справедливо вбачає заслугу Є.-Б. Копітара в тому, що «йому всі 

словянські мови уявляються прямо сестрами, без всякої залежности одної від 

другої, і він наводить їх всіх побіч себе. Так тут наведена і українська 

мова» [Смаль-Стоцький 1927, с. 18]. 

На думку С. Смаль-Стоцького, еволюція поглядів на походження 

слов’янських мов залежить від концепції родовідного дерева А. Шлейхера. На 

основі класифікації П.-Й. Шафарика А. Шлейхер, «остаючи при біпатриції, 

відріжняє <…> полудневосхідню ґрупу та західню ґрупу» [Смаль-Стоцький 

1927, с. 19]. Вплив Шафариково-Шлейхерівської інтерпретації розвитку 

слов’янських мов як дивергенції С. Смаль-Стоцький справедливо вбачає в 

багатьох відомих концепціях історії слов’янських мов – Д. Данічіча, 
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А. Лескіна, К. Бругмана. Згодом чеський славіст Ф. Палацький перебудовує 

двочленну класифікацію слов’янських мов на тричленну: «а) східня (Русь, 

Болгари), б) полудневозахідня (іллірська), в) північнозахідня (ляцька, але 

сюди мусів Палацький ще зачислити также Чехів, Мораван, Словаків, 

Лужичан)» [Смаль-Стоцький 1927, с. 21]. 

Розуміння розвитку мови як дивергенції, запропоноване 

А. Шлейхером, стало зручним інструментом для конструювання історії 

східнослов’янських мов. С. Смаль-Стоцький вважає, що спершу 

М. Максимович, явно переоцінивши значення відкритого ним же 

повноголосся, а пізніше А. Будилович, В. Ягич, а особливо О. Шахматов, 

почали доводити існування спільного періоду розвитку мови для всіх східних 

слов’ян. 

Однак майже одночасно з цим процесом частина славістів, які не 

поділяли поглядів А. Шлейхера, а віддавали перевагу концепції конвергенції 

Й. Шмідта, інтерпретує історію слов’янських мов по-іншому. Як доводить 

С. Смаль-Стоцький, німецький славіст Г. Гірт стверджує, «що Шмідтова 

кругова теорія, приложена до Словян, показує тільки те, що первісне 

розміщення словянських мов істотно не змінилося» [Смаль-Стоцький 1927, 

с. 23]. 

На думку С. Смаль-Стоцького, найкраще вдалось застосувати 

Шмідтову теорію конвергенції до історії слов’янських мов польському 

славісту Й. Розвадовському, який наголошував, що в межах окремих підгруп 

відношення між окремими мовами є взаємозалежними, а це означає, що мова 

А не могла розвинутися з мови В та навпаки, а також мови однієї групи – із 

мов іншої групи, бо всі мови протягом століть розвинулися з одного спільного 

джерела і далі продовжують розвиватися, відрізняючись одна від одної, про 

що свідчить існування різних діалектів кожної мови [Смаль-Стоцький 1927, 

с. 24]. 

До прихильників теорії Й. Шмідта С. Смаль-Стоцький зараховує 
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болгарського вченого Б. Цонева, а також свого вчителя – Ф. Міклошича. 

Останній розглядав слов’янські мови з географічного погляду, за яким 

географічно суміжні мови ближчі між собою, ніж мови віддалені. На думку 

С. Смаль-Стоцького, концепція Ф. Міклошича «всякі поділи на ґрупи (чи на 

дві, чи на три) таким чином розбила як безпідставні. Бо як з одного боку 

беззаперечно в’яжуться Словінці з Чехами, Чехи через лужицькосорбське і 

словацьке з Поляками, так з другого Поляки через білоруське з російським і 

українським» [Смаль-Стоцький 1927, с. 29-30]. Погляди Ф. Міклошича на 

історію слов’янських мов поділяв і фінський мовознавець Й.-

Ю. Міккола [Смаль-Стоцький 1927, с. 36]. 

Об’єктом гострої критики С. Смаль-Стоцького стають спроби окремих 

авторів інтерпретувати історію слов’янських мов із політичного погляду. До їх 

числа, наприклад, автор зараховує поділ на мови та наріччя або жаргони на 

підставі кількості мовців, здійснений А. Будиловичем. Якщо мовців більше 

ніж 20 мільйонів, вважав А. Будилович, то маємо справу з мовою, якщо 

менше – із наріччям чи жаргоном: «Як раз примішка політики до нашої науки 

принесла їй багато шкоди. Тілько тим можна пояснити, що н. пр. українська 

мова у Ягіча в Росії вважалася нарічієм, в колишній Австрії мовою, що була 

визнана окремою від сербохорватської босанська» [266: 30]. Політично 

вмотивованою С. Смаль-Стоцький цілком справедливо вважає класифікацію 

слов’янських мов А. Брюкнера, зокрема його заперечення окремішності 

української, словацької мов та визнання існування праруської мови. Свою 

позицію він аргументує численними мовними фактами: «спільний повноголос 

у «руській» групі не такий уже зовсім спільний і однаковий, коли сам Брікнер 

мусить вказати, що в українській мові о не змінюється на і, а и і jа з ę, ą мають 

і иньші словянські мови <...> Брікнер не має рації, коли завзято перечить, що 

еволюція tort-групи у чеськім та південнословянськім не має нічого спільного 

з собою» [Смаль-Стоцький 1927, с. 39]. 

У полі зору С. Смаль-Стоцького також були найновіші на той час 
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дослідження А. Мейє, П. Кречмера, Р. Гуєра, К. Маєра та ін. авторів, 

присвячені походженню слов’янських мов. Однак особливий інтерес 

викликають глибокі узагальнення українського вченого з цієї проблематики, 

який цілком справедливо наголошував, що «всякі поділи словянських мов на 

дві чи на три групи основані на дуже хиткій підставі і матимуть завсіди на 

собі знамя чогось штучного, опертого тільки на кількох прикметах», бо хто 

«говорить про групи, той мусить довести існування окремого спільного 

пожиття груп. На се нема найменьших історичних сьвідоцтв» [Смаль-

Стоцький 1927, с. 44]. 

Своєрідним продовженням аналізу історії вивчення слов’янського 

глотогенезу стала друга частина монографії С. Смаль-Стоцького, в якій він 

поставив перед собою мету з’ясувати еволюцію поглядів про українську та 

російську мови. Спершу С. Смаль-Стоцький стисло описує погляди на цю 

проблему М. Максимовича, О. Потебні, О. Огоновського та О. Соболевського, 

детально зосередившись на полеміці зі своїм основним і давнім опонентом – 

О. Шахматовим. Так, С. Смаль-Стоцький вказує на суперечність між 

твердженнями О. Шахматова про окремішнє життя різних «руських» племен – 

древлян, в’ятичів, кривичів, словінів – до X ст. та існування спільної держави 

як запоруки єдності мови «руських» племен. 

С. Смаль-Стоцький слушно запитує: «Де-ж і коли-ж була та праруська 

мова, про яку він з такою певностю і рішучостю говорить, коли він тут сам 

констатує брак сполучних засад між племенами» [Смаль-Стоцький 1927, 

с. 50]. Він також додає, що й В. Ягич був не схильний переоцінювати роль 

спільної держави у формуванні давньоруської мови. На думку С. Смаль-

Стоцького, хибність концепції О. Шахматова зумовлена тим, що вона 

ґрунтується на теорії родовідного дерева А. Шлейхера. Саме через спробу 

подати розвиток мов як неперервний дивергентний процес О. Шахматов 

вибудовує штучну конструкцію, в якій між праслов’янською і праруською 

добою передбачає період існування мовної єдності східних та південних 
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слов’ян, а «добу праруської мови Шахматов ділить на двоє: добу общеруської 

прамови та добу староруської мови» [Смаль-Стоцький 1927, с. 51–52]. Таку 

концепцію С. Смаль-Стоцький вважає «фантастичною, штучною, 

скомплікованою та до неможливости замотаною». 

С. Смаль-Стоцький детально характеризує мовні аргументи іншого 

відомого вченого – В. Ягича – на проблему відношень української та 

російської мов, який також визнавав цілісною єдність «руських» наріч, або 

мов. Український дослідник аналізує як спільні, загальноруські риси (їх 14), 

так і специфічні, власне українські (їх 8) та українсько-білоруські (їх 10), 

вказані В. Ягичем. На думку С. Смаль-Стоцького, концепція єдності 

«руського» мовного простору є дуже поверхова і зовсім не відображає всієї 

складності відношень не лише між східнослов’янськими, а й 

східнослов’янських із західно- та південнослов’янськими мовами [Смаль-

Стоцький 1927, с. 60]. 

Попри загальнослов’янське формулювання назви – «Розвиток поглядів 

на семю словянських мов і їх взаїмне споріднення», – праця С. Смаль-

Стоцького має виразне україністичне спрямування, вона дає теоретичне 

підґрунтя для подальших досліджень історії української мови як рівної серед 

рівних у слов’янській сім’ї. В. Сімович, а згодом і Ю. Шевельов пішли  

шляхом, указаним  С. Смаль-Стоцьким, що дозволило їм розробити глибоко 

наукову концепцію історії української мови. 

Історії української мови князівської доби присвячено також 

новаторське дослідження С. Шелухина «Звідкіля походить Русь. Теорія 

кельтського походження Руси з Франції з орієнтовочною картою» [Шелухин 

1929]. Питання походження власної назви Русь безпосередньою пов’язане з 

проблемою походження руської держави та руської (української) мови. Не 

випадково відомий польський славіст А. Брюкнер твердив, що «хто назву Русі 

правильно виклав, той здобув ключі до розв’язання її історії» [Bruckner 1935, 

с. 41]. Цією працею С. Шелухин долучається до серії досліджень історії 
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української мови, які в Празі міжвоєнної доби успішно реалізували С. Смаль-

Стоцький та О. Колесса. 

Уже у вступному розділі С. Шелухин заявляє, що «теорія кельтського 

походження Руси як нова в науці та противна загальнопринятій норманській 

теорії зустріне велике недовіря в одних, упередженість у других, 

роздратовання з політичних мотивів у третіх» [Шелухин 1929, с. 3]. Щоб 

розвіяти недовіру до своєї новаторської теорії походження назви Русь, 

С. Шелухин намагається її розв’язати з широким залученням досі не 

використовуваних у славістиці історичних джерел (античних, арабських, 

фінських). 

С. Шелухин пов’язує походження власної назви Русь із Ruthепі, яку 

виводить із кельтських апелятивів route , root, rout, rut, rute – ̔шлях, тракт, 

дорога.̕ На підтвердження своєї гіпотези він покликається не лише на 

історичні джерела (грецькі, латинські, арабські, французькі), а й широко 

залучає ономастичні дані, зокрема пропонує кельтські етимології до 

загальновідомих «норманських» імен, що часто фігурують у руських 

літописах – Рюрик, Сінеус, Трувор. Показово, що сучасний український 

мовознавець – академік В. Скляренко – також вважає, що імена Рюрик, 

Синеус, Трувор мають кельтське походження. Однак він суттєво розширює 

реєстр кельтських імен із руських джерел, зараховуючи до їх числа такі: Дир, 

Игорь, Адунь. Акунь, Алдань, Веремуд, Иворь, Карн, Коль, Куци, Монии, Руарь, 

Тилеи, Тудко, Бруни, Егри, Фудри, Уть та ін. [Скляренко 2006, с. 60–72]. 

С. Шелухин також звертає увагу на очевидні збіги в гідронімії Галлії та 

басейну Дніпра: «Маємо притоку Дніпра Самару але Самару маємо в Кельтів 

на півночі Галії; ріку Орел Arelate, Arles маємо в Кельтів. Протоки ріки Псел, 

який тече в Дніпро, зветься Олтава, Олтва. В Галії ріка Oltis. Коло 

Переяслава через ріку Трубайло тече в Дніпро р. Альта, Ольта, а на півдні 

Галії ріка Oltis» [Шелухин 1929, с. 60]. 

Окрім кельтсько-українських паралелей у сфері топонімії, С. Шелухин 
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детально аналізує історію етнонімів Рутен, Русин, Рус, Рос, Раше, Руш, Расея. 

Варіантність структури цього етноніма вчений схильний пояснювати 

особливостями адаптації чужомовних назв, зокрема на рівні їх орфографії. 

С. Шелухин відшукує кельтсько-українські паралелі в дохристиянській 

міфонімії: галльський божок Діт та український Дід (Ладо). Власна назва 

українського дохристиянського божка Велеса – грецька, а на Русь її принесли 

кельти [Шелухин 1929, с. 74].  

С. Шелухин намагається довести, що низка українських апелятивів 

(кметь, кошуля та ін.), широко представлених у найдавніших історичних 

джерелах, має кельтське походження, або ж в українську мову такі слова 

потрапили за кельтським посередництвом. 

Особливу цінність у дослідженні С. Шелухина має аргументований 

аналіз історичних документів ХІ–ХІІ ст., на підставі якого автор окреслює 

географічні межі тогочасної Русі, відкидає як безпідставні й антинаукові 

посягання російських шовіністів на культурно-історичну спадщину Русі-

України. Покликаючись на літописи, учений доводить, що «лише Поляни і 

Древляни – це й була в ХІ–ХІІІ віках Русь, в числі якої тих народів, що стали 

зватися пізніш Велиикоросами, немає нікого. Навпаки, літопис завважив і 

підкреслив, що ці народи не Славяни і не Русь, а тільки «дань дають 

Руси» [Шелухин 1929, с. 114]. 

На основі комплексного аналізу як лінгвістичних, так й історичних 

фактів С. Шелухин формулює власну кельтську теорію походження Русі: 

«Київська Русь походила з Кельтів, була кельтською Русею з Галії, де вона 

була відома вже перед Р.Хр. по теріторії звалася Rutheni, Рутени, Русини, Рус, 

Русь, а в грецькій вимові Рос. <...> Це Провансаль у нинішній Франції. 

Держава називалася Ruthena Civitas. В V вікові Русь вийшла звідти у Римську 

провінцію Норік, в Придунайщину та Приадріатику, де вже жили кельти. В 

цих краях Русь прожила 150-200 років, мішаючись з Славянами й іншими 

Кельтами. Звідти одні пішли через Дунай в Чехію, Словакію, Галичину, а 
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другі вниз по Дунаю давно відомим шляхом на Вкраїну, до Азовського моря, в 

Тамань і до Дону. <...> Звідси в IX вікові частинна з них пішла в Полянську 

землю, в Київ, і тут нарід Русь влився в славянську українську масу Полян та 

зреформував Київську державу під назвою Руської держави, давши їй імя по 

своїй колишній Гальській державі на півдні Франції» [Шелухин 1929, с. 117–

118]. 

Звичайно, гіпотеза С. Шелухина має чимало вразливих місць, але 

вчений майстерно використав новаторський інтердисциплінарний підхід для 

пояснення походження слова Русь. Варто наголосити на вдалому залученні до 

процедури аналізу ономастичного матеріалу. Завдяки цьому окремі 

напрацювання С. Шелухина з монографії «Звідкіля походить Русь. Теорія 

кельтського походження Руси з Франції...» успішно розвивають такі відомі 

українські мовознавці, як В. Скляренко. 

Логічним продовженням монографічного дослідження С. Шелухина 

«Звідкіля походить Русь» стала монографія «Україна – назва нашої землі з 

найдавніших часів» [Шелухин 1936].  

С. Шелухин поставив перед собою завдання зібрати та проаналізувати 

всі доступні йому факти використання назви Україна як в українських, так і в 

чужомовних історичних джерелах, зокрема, на давніх мапах, в українських 

літописах, у «Повному зібранні законів Російської імперії», у творах народної 

словесності тощо. Детальному позитивістському аналізу та систематизації 

фактів використання власної назви Україна передує розділ «Старі назви», у 

якому С. Шелухин робить лінгво-історичний аналіз знакових для українців 

топонімів – Київ, Канів, Либідь, Щекавиця, Хоревиця тощо, а також власних 

назв, якими йменувалася батьківщина українців із найдавніших часів аж до 

початку XX ст. Окрему увагу автор звертає на факти політично вмотивованих 

змін або заборони вживання назви Україна. До політично вмотивованих 

С. Шелухин зараховує дуже популярне пояснення власної назви Україна як 

окраїни – Польщі або Росії.  
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Хибність тлумачення власної назви Україна як окраїна для 

С. Шелухина є очевидною, бо, як він слушно зазначає, за фонетичними 

законами української мови два варіанти власної назви Україна та Вкраїна ніяк 

не можна вивести з окраїна. На підтвердження своєї думки науковець 

наводить сім уривків із Пересопницького Євангелія, у яких ужито іменник 

оукраина ‘країна ՚ : «И переехали до украинИ Гадаринскои; И пошло тоє 

слово аж по всей Іудеи о нем и по всіх украинах; И вИшла о немь повєсть по 

всей украини; И ходиль по всей украини Іорданскои проповідуючи 

крещеніє» [Шелухин 1936, с. 118–119].  

Сотні прикладів уживання власної назви Україна, почерпнутих 

автором з українських народних пісень, дум, літописів, хронік, 

дипломатичного листування, міжнародних угод, збірок законів тощо, також 

спростовують пояснення України як окраїни. С. Шелухин ретельно зібрав 

факти вживання власної назви Ukraina, Vkraina, Ukrania, Ukraine на 

середньовічних географічних картах, а також у подорожніх нотатках 

мандрівників, що має важливе значення для історичної ономастики. 

На основі аналізу величезного мовного матеріалу ХІІ–ХХ ст. 

С. Шелухин робить висновок, що «власна назва Україна – рідномовна назва 

рідної землі українців, яка тривалий час побутувала паралельно з чужомовною 

з походження назвою Русь [на думку С. Шелухина, кельтською]» [Шелухин 

1936, с. 109]. Власна назва Україна, Вкраїна позначала передусім територію і 

переносно – населення, яке на ній мешкає. Топонім Україна, на думку 

С. Шелухина, тлумачиться як «одрізок, одрізаний шматок землі, вкраяний 

окремий шмат землі, уділ, самостійна земля» [Шелухин 1936, с. 109].  

Незважаючи на окремі дискусійні пояснення в аргументації 

С. Шелухина, його дослідження про походження власної назви Україна 

містить багатющий фактичний матеріал, який здебільшого досі не був 

уведений у науковий обіг. 
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3.2. Посібник зі старослов’янської мови та хрестоматія пам ՚ яток 

староукраїнської мови в науковому доробку В. Сімовича 

 

«Нарис граматики староболгарської (староцерковнославянської) 

мови»  В. Сімовича [Сімович 1926]  – це перший українськомовний посібник. 

Він призначений для навчання студентів Українського високого педагогічного 

інституту імені М. Драгоманова у Празі. Хоча назва цього видання 

безпосередньо не пов’язана з історією української мови, проте автор раз у раз 

знаходить за можливе розкривати проблеми, спільні для старослов’янсько-

українських мовних взаємин, що мають важливе значення для історії 

української мови та української культури загалом. Так, В. Сімович, 

класифікуючи старослов’янські пам’ятки за редакціями, пропонує розрізняти 

східнослов ՚ янську церковнослов ՚ янську «з відділом українським і 

московським» [Сімович 1926, с. 25
а
]. Доцільність розрізнення 

старослов’янських пам’яток української та російської редакції автор 

обґрунтовує існуванням мовних рис «українсько-церковнослов’янських 

пам’ятників». 

Старослов’янськими пам’ятками української редакції В. Сімович 

вважає такі: Збірники Святослава Ярославича 1073 і 1076 рр., Архангельське 

Євангеліє 1092 р., ХІІІ слів Григорія Богослова XI ст., Турівське Євангеліє 

XI ст., Пандекти Антіоха XI ст., Мстиславове Євангеліє 1115–1117 рр., 

Юріївське Євангеліє 1119–1128 рр., Галицьке (Крилоське) Євангеліє 1144 р., 

Добрилове Євангеліє 1164 р., Типографське Євангеліє XII ст., Євангеліє 

московського "єдиновѣрческаго" монастиря ХІІ ст. і Христинопільський 

Апостол ХІІ ст. [Сімович 1926, с. 25
b
–26

b
].  

Перераховуючи «московсько-церковнославянські памятники», 

В. Сімович до їх числа помилково зараховує й Остромирове Євангеліє 1056–

1057 рр. [Сімович 1926, с. 26
b
]. Такий погляд на походження Остромирового 

Євангелія переважав у славістиці до кінця XIX ст., доки М. Волков, а згодом і 
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О. Соболевський не довели, що «це пам’ятка не 

новгородська» [Огієнко 1929, с. 107]. І. Огієнко підтримав думку про те, що 

«Григорій був певне діяконом при домовій княжій церкві в Київі, і тут і 

написав Євангелію з доручення Остромира»  [Огієнко 1929, с. 107], що 

пояснює наявність у цій пам ՚ ятці особливостей «Київської мови ХІ-

го віку» [Огієнко 1929, с. 108].  

Хоча автор і наголошує на тому, що «Хрестоматія з памятників 

староукраїнської мови (старого й середнього періоду до кінця XVIII стол.) з 

додатком вибору зі староболгарських памяток зі словничком» [Сімович 1932] 

має винятково практичне, прикладне призначення, тобто призначена для 

студентів: «Повстала вона тоді, як виринула потреба в семинарі 

староболгарської та української мови доповнити теоретичні виклади 

практичними вправами <…>» [Сімович 1932, с. 50], проте незаперечним є її 

значення для вивчення історії української писемності, оскільки вона містить 

зразки різних текстів української мови з XI по XVIII ст. Окрім того, у ній 

запропоновано одну з перших спроб періодизації історії української 

літературної мови. 

«Хрестоматія...» складається з двох частин – «Староболгарська 

хрестоматія» та «Зі старо- й середньо-українських памятників». 

Староболгарські пам’ятки В. Сімович поділяє за графікою на кириличні та 

глаголичні, тоді як пам’ятки української мови згруповано за періодами та 

підперіодами: XI вік; XII вік; XIII вік; ХІV–ХV вік; ХVІ–ХVІІ вік; XVIII вік. 

Композиція «Хрестоматії...» однозначно видає прагнення В. Сімовича 

не лише якомога вичерпніше представити історію української мови від її 

перших пам’яток аж до «Енеїди» І. Котляревського, а й показати, що 

українська писемна традиція зазнала впливу старослов’янської мови, яка 

поширюється в Русі після християнізації.  

Прозорий натяк на саме таку авторську інтерпретацію історії 

української мови можна вбачати в тому, що розділ зі староболгарськими 



 

 

155 
 

пам’ятками завершує уривок з «Остромирового Євангелія», яке, як відомо, 

було копією староболгарського Євангелія, переписаного на замовлення 

новгородського посадника ченцем-киянином. «Остромирове Євангеліє», за 

В. Cімовичем, є своєрідним органічним містком, що поєднує старослов’янську 

та українську писемні традиції. 

У післямові до «Хрестоматії…» В. Cімович окремо не зазначає 

принципи добору пам’яток, однак їх аналіз дозволяє стверджувати, що автор 

намагався якнайповніше представити жанрово-стильове розмаїття та 

специфіку української літературної мови конкретної доби. Так, підперіод 

«XI вік» репрезентують сакральні та конфесійні твори (Архангельське 

Євангеліє, Турівське Євангеліє, Слова Григорія Богослова), а також побутові 

тексти, збірники (Напис на Тмутороканському камені, Ізборники 

Святослава 1073 і 1076 рр.).  

Зокрема, підперіод «ХVІ–ХVІІ вік» представлено пам’ятками 

сакральними (Пересопницьке Євангеліє, Крехівський Апостол), офіційно-

ділового мовлення (універсали Б. Хмельницького, І. Мазепи), перекладної 

літератури («З тестаменту Василія цесара кгрецкого», «Ліствиці» 

І. Синайського), фольклорними (пісня «Про Степана-воєводу»), 

лексикографічними (словники П. Беринди, Л. Зизанія), епістолярієм (листи 

Б. Хмельницького) та ін. 

В. Сімович ретельно стежить за тим, щоб його «Хрестоматія...» 

ґрунтувалась на соборницьких засадах, тобто представляла пам’ятки не лише з 

центральних регіонів України, а й з периферії українського етнічного 

простору – Закарпаття, Буковини, Волині (закарпатські «Поученія на 

Євангеліє» (1758), буковинські та гуцульські грамоти, пісня «Про Богородицю 

Почаївську» тощо). 

«Хрестоматія...» містить низку уривків латинографічних пам’яток 

української мови середньоукраїнського періоду. На думку В. Сімовича, 

особлива цінність цих пам’яток полягає в тому, що «вони краще за кирилицькі 
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/здебільша, вони писані ч у ж и м и людьми/ могли зберегти прикмети 

української  ж и в о ї  мови (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 1932, 

с. 55]. 

«Словничок староболгарських та староукраїнських текстів церковної 

літератури до XV ст.» містить, за словами укладача, тільки ті слова, які 

«можуть бути  н е з р о з у м і л і  українському читачеві або викликати деякі 

семантичні с у м н і в и <…> (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 1932, 

с. І]. Реєстр «Словничка...», за нашими підрахунками, становить 1432 слова, 

до яких наводяться фонетичні та орфографічні варіанти. Прикметно, що 

В. Сімович подає критерії розмежування староболгарських та 

староукраїнських слів, орієнтовані на такі специфічно українські фонетичні 

риси, як, наприклад, уживання прийменника або префікса оу(-оу) замість въ. 

Показово, що під час укладання «Хрестоматії...» В. Сімович тісно 

співпрацював із провідними українськими мовознавцями, які на той час жили 

не лише в Чехословаччині (І. Панькевич), а й у Польщі (І. Огієнко, 

Я. Гординський) та УСРР (В. Дем’янчук). 

 

 

3.3. Історія української літературної мови в працях україністів 

Чехословаччини 

 

  Про зацікавлення В. Сімовича проблемами історії української 

літературної мови, зокрема особливостями її розвитку на теренах історичного 

Закарпаття, свідчить жвавий інтерес ученого до праці Михайла Лучкая – 

«Grаmmatiса slavо-ruthenа...» (Вudеа, 1830) [Сімович 1930–1931, с. 217–306]. 

До В. Сімовича про книгу писали В. Гаджега, М. Возняк, Ґ. Ґеровський, 

В. Погорєлов, однак дослідники здебільшого приділяли увагу біографії 

закарпатського граматиста, а сам його твір розглядали побіжно, не раз, як 

Ґ. Ґеровський, хибно заявляючи, що в граматиці чітко розмежовано 
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церковнослов’янську та розмовну мову (див. детальніше [Лизанець 1989, 

с. 13–15; Лучкай 1989]). 

В. Сімович чудово усвідомлював необхідність комплексного аналізу 

граматики Михайла Лучкая, щоб виявити як  її сильні сторони, так і 

прорахунки автора. В. Сімович звертає увагу не лише на Лучкаїв опис мовної 

структури, а й на те, як автор розуміє взаємодію народнорозмовної та 

літературної мови. У суперечливих поглядах Михайла Лучкая на сутність 

літературної мови В. Сімович убачає складність процесу утвердження серед 

українців літературної мови на народнорозмовній основі. Він вказує на 

хибність переконань Михайла Лучкая, який вважав, що роль літературної 

мови у слов’ян східного обряду може бути покладена лише на 

церковнослов’янську.  

Досліджуючи джерела граматики Михайла Лучкая, В. Сімович 

порівнює її з «Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris...» та з граматикою 

М. Смотрицького. В. Сімович доводить, що зразком для Михайла Лучкая 

слугувала праця чеського просвітителя, про що свідчить майже тотожна 

композиція граматик, спільна термінологія, ілюстрації, численні покликання, а 

також, зрештою, і заяви самого Михайла Лучкая, що «провідником моїм у 

слов’янській (мові) був Добровський, якого наслідувати вважаю для себе 

честю». Однак В. Сімович переконливо доводить, що граматика Михайла 

Лучкая не є копією граматики Й. Добровського, адже патріарх славістики був 

дуже слабо обізнаний з українською мовою, окремі факти української мови, 

почерпнуті ним із фольклорних текстів чи з Острозької Біблії, він помилково 

кваліфікував як полонізми. Як вважає В. Сімович, Михайло Лучкай хотів 

«своєю граматикою доповнити твір великого свойого учителя. А, може, грало 

тут ролю якесь неясне почуття гіркости українця (русина) <...>» [Сімович 

1930–1931, с. 223]. Так, В. Сімович зауважив, що Й. Добровський у своїй 

граматиці зазначає про те, як вимовляють Ҍ серби, хорвати, росіяни, однак 

нічого не каже про українців. Цю прогалину заповнює Михайло Лучкай, 
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слушно зазначаючи, що українці читають цю церковнослов’янську літеру як і. 

Так само Михайло Лучкай доповнює Й. Добровського, коли заявляє, що 

українці також уживають прийменник за у часовому значенні [Сімович 1930–

1931, с. 225–226] тощо. 

Дуже важливо, на думку В. Сімовича, що Михайло Лучкай вважає 

українську мову окремішньою. Він досить точно окреслює ареал поширення 

української мови – «Раrvаm Russim, тобто Україна; Роloniam, тобто 

Холмщина, також Галичина, Волинь, Буковина та півмільйона душ у 

Мукачівській та Пряшівській єпархіях» [Сімович 1930–1931, с. 228]. Михайло 

Лучкай не завжди, як показує В. Сімович, подає коректно український мовний 

матеріал, часто закарпатський граматист сплутує факти розмовної 

(української) та церковнослов’янської мов. В. Сімович з’ясовує характер 

впливу на граматичну концепцію Михайла Лучкая не лише М. Смотрицького 

та Й. Добровського, а й відомого закарпатського культурного діяча 

І. Фоґорашія-Бережанина [Сімович 1930–1931, с. 219]. 

В. Сімович убачає «трагедію Лучкаєвого романтизму» в тому, що той 

вважає церковнослов’янську рідною мовою освічених українців, від якої 

народна мова лише незначно відрізняється. Михайло Лучкай навіть не 

погоджується з Й. Добровським, який вважав найближчою до 

церковнослов’янської мови сербську. 

Попри критичний аналіз граматики Михайла Лучкая, В. Сімович 

високо оцінює його працю, «як першу на західних українських землях 

друковану граматику, хоч і церковнослов’янську, першу спробу 

зісистематизувати прикмети підкарпатського говору української мови, що її 

окрему граматику вважав Лучкай за непотрібну, але ж що її вважав за мову 

окремішню, відмінну від російської, чеської <...>» [Сімович 1930–1931, 

с. 306]. 

В. Сімович, досліджуючи граматику Михайла Лучкая, не лише 

ретельно проаналізував її зміст, а, що вкрай важливо, дуже точно визначив її 
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джерела та місце в українській граматичній традиції, а також вплив на 

формування літературної мови українців. 

Важливій сторінці в історії української літературної мови на 

підавстрійській Україні присвячена  монографія В. Сімовича  «Йосеф Їречек  і 

українська мова (до азбучної заверюхи 1859 р.)» [Сімович 1933], яка побачила 

світ у видавництві Українського високого педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова 1933 року. 

Як відомо, австрійський уряд, стурбований активним поширенням 

москвофільства серед українців Галичини, Буковини та Закарпаття, вирішив 

усунути таку спільну рису української та російської культур, як кириличну 

графіку та історичний принцип правопису. Із цією метою було створено 

спеціальну комісію, яку очолив Йосеф Їречек. Прикметно, що чех Й. Їречек не 

був фаховим філологом, а правником, проте доводився зятем Й. Шафарикові 

та був знайомий із провідним філологом XIX ст. – Ф. Міклошичем. Щоб 

упоратися з відповідальним завданням, як удалось з’ясувати В. Сімовичу, 

Й. Їречек брав уроки української мови в Б. Дідицького, а також опрацював 

українські граматичні праці «<…> (Лучкай, Й. Левицький, Й. Лозинський, 

Я. Головацький» [Сімович 1933, с. 2]. Розроблений комісією на чолі з 

Й. Їречеком латинографічний український правопис Міністерство освіти 

Австрійської імперії схвалило 25 липня 1859 року, однак уже за два неповні 

роки – 13 березня 1861 року – через протести та несприйняття цієї сумнівної 

інновації українською культурною громадськістю його було скасовано. 

В. Сімович відшукав у празьких архівах кілька документів, які 

дозволили йому по-іншому оцінити неоднозначну діяльність Й. Їречека на 

полі української культури. Учений вважає, що українська громадськість 

оцінює діяльність комісії Й. Їречека з погляду громадсько-політичного та не 

зважає на суто лінгвістичні аспекти його діяльності. Як показує аналіз 

архівних матеріалів, Й. Їречек не вважав за мету діяльності своєї комісії 

латинізацію українського правопису, як цього прагнув тогочасний намісник 
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Галичини А. Голуховський, а бачив її набагато масштабніше – скерувати 

розвиток української літературної мови на народнорозмову основу, про що він 

писав у своєму щоденнику: «<…> п е р е д у с і м  промостити шлях до того, 

щоб усунути всі ті хиби <…>, які були позакрадалися до українського 

літературного життя в Галичині, та внести зрозуміння того, як повинна 

розвиватися письменницька мова (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 

1933, с. 11]. 

Матеріали з архіву Й. Їречека, які виявив та опублікував В. Сімович, – 

«Звідомлення (Bericht) Йос. Їречка міністрові Львові гр. Тунові про успіхи 

Комісії, настановленої у Львові для внормування українського 

правопису» [Сімович 1933, с. 51–59], а також листування Й. Їречека з            

П.-Й. Шафариком та М. Гатталом [Сімович 1933, с. 68–70] – проливають 

світло як на саму особу Й. Їречека, так і на результати діяльності очолюваної 

ним комісії. 

Тогочасні провідні культурницькі сили Галичини, зокрема 

проф. Я. Головацький, прагнули розвивати місцеву літературну мову в 

напрямку її зближення з російською під гаслом «одна мова – дві вимови». 

Така орієнтація зі зрозумілих причин, звичайно, не влаштовувала австрійські 

урядові кола, не відповідала вона й основним тенденціям розвитку модерних 

літературних мов у Європі. В. Сімович показує, що в листах до                       

П.-Й. Шафарика Й. Їречек дуже критично оцінює стан мовознавчої науки на 

Галичині: «Ніхто не відрізняє літературних точок погляду від церковних, 

національних, чи політичних» [Сімович 1933, с. 18].  

На переконання Й. Їречека, українська мова така ж самостійна, як, 

наприклад, чеська, проте вона використовує «не свій правопис». Зміна 

правопису, тобто відмова від історичного принципу, орієнтованого на традиції 

церковнослов’янської мови, що домінував у підавстрійській Україні в 

середині XIX ст., виведе її на шлях прогресу. За таких обставин, як доводить 

В. Сімович, Й. Їречек убачав своє завдання не стільки в латинізації 
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українського алфавіту, а в тому, що «освіту народові треба давати його 

мовою; розвиток народу й освіта йдуть через літературу, тим то й література 

мусить бути народня <…> не тільки в способі викладу <…>, але й щодо мови. 

До селянина <…> ми мусимо промовляти тою мовою, що він нею навчився 

думати… <…>. Всі мови були первісно мовами мужицькими <…>, але ж 

через літературу, й тільки через неї <…> – вони 

ублагороднились <…>» [Сімович 1933, с. 18]. 

Дослідження В. Сімовича «Йосеф Їречек і українська мова» не просто 

описує роботу місії Й. Їречека у Галичині в 1859–1861 рр., а й глибоко 

розкриває суперечливий і складний процес утвердження української 

літературної мови на народній основі та роль у цьому процесі чеського діяча. 

На жаль, діяльність Й. Їречека, як і дослідження В. Сімовича про його 

галицьку місію, залишаються поза увагою сучасних дослідників як історії 

української літературної мови, так й історії українського правопису пор.: 

[Огієнко 1995; Русанівський 2001; Історія українського 2004]. 

Інтердисциплінарний підхід  до вивчення пам’яток української мови 

лежить в основі дослідження С. Шелухина у двох частинах «До вивчення 

«Руської правди». Уривки з нарисів», які побачили світ у Празі 

1930 року [Шелухин 1930]. Перше, на що звертає увагу дослідник, – це 

відсутність автентичного тексту «Руської Правди», бо відомі її списки мають 

численні пізніші навмисні та несвідомі втручання. Проаналізувавши всі 

тогочасні наукові видання «Руської Правди», С. ІІІелухін виявив чотири типи 

помилок: «Одні з них виникли з нетвердої памяти списувача. Як XII римських 

таблиць вчили на память, так Руську Правду те ж вчили на память і писали з 

памяти  <…>. Другі помилки виникли через малу грамотність переписчиків з 

попереднього рукопису, особливо з зіпсованого. Треті виникли з того, що 

списувач, гаразд не розуміючи українського тексту, вносив од себе по своему 

розумінню поправки і вставки виразами своеї мови, одмінної од українського 

оригіналу. Отсі помилки найгірші, бо вони часто цілком чужі мові памятки, а 
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иноді й цілком противного оригіналові значіння. Четверті виникли з того, що 

видавець, думаючи реставрувати правдивий текст, поробив од себе ріжні 

вставки, скорочення, поправки і знаки затинок» [Шелухин 1930, с. 1]. 

Як фаховий правник, С. Шелухин звертає увагу на те, що «Руська 

Правда» ґрунтується на слов’янському звичаєвому праві, тоді як московське 

право є фінським. Руська Правда є українською пам’яткою права, а тому і до 

розуміння її тексту треба підходити з українськими засобами тлумачення. 

Блискуче знання правових реалій Русі-України та Росії дозволило 

С. Шелухину не лише виявити пізніші нашарування в тексті «Руської 

Правди», а й уточнити первісне значення багатьох традиційних українських 

правничих термінів.  

Так, С. Шелухин, покликаючись на історичні джерела, доводить, що в 

«московськім законодавстві назви «закуп», «закупень» відносяться до 

бродячого купця, який закуповує у населення товари для торгу. Цей «закуп» 

не має нічого спільного із закупом Руської Правди. Закуп, закупний, закупень 

Руської Правди – цей той, чию «службу, працю, работу куплено наперед, то б 

то закуплено» [Шелухин 1930, с. 12]. Так само різниться значення дієслова 

убити: у Московському судебнику 1550 року це дієслово означає «побороти, 

перемогти, але не позбавити життя. Тому убитого беруть на поруки, саджають 

у тюрму». У «Руській Правді» убити означає позбавити життя [283: 91]; 

обѣль, обиль ‘виправданий за відлучку; рѣза ‘проценти за позику’; искати кун 

‘шукати заробітку, грошей’ («<…> і тепер кажуть: пішов шукати роботи, 

шукати заробітку, шукати, знайти, роздобути грошей» [Шелухин 1930, с. 14]); 

плуг – «це не тілько знаряддя для роботи, а і вся упряжка в плуг, то б то і скот, 

а тако ж робота тиї упряжки на оранці за день» [Шелухин 1930, с. 16]; 

выведуть – «це вкрадуть» [Шелухин 1930, с. 16]; уведеть вражду – «це введе 

злобу у  взаємовідносини» [Шелухин 1930, с. 18]; увередить цѣну – «внесе 

пошкодження в правдиві обрахунки на свою користь» [Шелухин 1930, с. 18]; 

введеть в купу (копу) его – «забере закупове собі» [Шелухин 1930, с. 18]. 
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С. Шелухин наводить також низку свідчень з «Руської Правди» та інших 

пам’яток ХІ–ХІІІ ст., де дієслово купити означає ‘найняти, орендувати’ («В 

цім значінні купити відноситься і до договору особистого найму, значить і 

найняти когось на службу» [Шелухин 1930, с. 28]), що спростовує твердження 

дослідників, нібито в давньому Києві можна було купити (у рабство) людину. 

С. Шелухин приділяє значну увагу аналізу назв осіб за їх соціальним 

статусом. Цей аналіз автор здійснює з широким залученням правового 

інструментарію, а тому має особливу цінність для історії української мови. У 

«Руській Правді» холоп – це ʻособа, що перебуває на службі у когосьʼ «по 

договору чи з правопорушення» [Шелухин 1930, с. 41]. До відомих етимологій 

Ф. Міклошича, В. Перетца про слово кметь С. Шелухин пропонує власну: 

кметь – це слово кельтського походження, що первісно означало ‘воїн-

кіннотник’. 

Вельми важливою подією в історії україністичних студій у 

Чехословаччині міжвоєнної доби стала поява монографії Ф. Тіхого «Vyvoj 

současného spisovného jazyka na Podkarpatske Rusi» [Tichý 1938]. До створення 

цієї праці Ф. Тіхий йшов майже два десятиліття, протягом яких він невтомно 

досліджував мовотворчість чільних літераторів Закарпаття – О. Духновича, 

О. Павловича, А. Кралицького, В. Ґренджі-Донського та ін., а також місцевих 

кодифікаторів літературно мовної традиції – А. Коцака, Михайла Лучкая, 

Л. Чопея, Є. Сабова, а результати своїх студій у вигляді наукових статей 

систематично публікував у провідних мовознавчих часописах 

Чехословаччини. У передмові до видання автор справедливо наголошує, що 

дослідження літературної мови – це новинка в лінгвістичній літературі, а тому 

йому довелося самостійно розробляти методичну базу цієї праці [Tichý 1938, 

с. 4]. 

Попри незаперечне теоретичне новаторство монографії Ф. Тіхого, дуже 

важливим є і її прикладне значення: адже, як відомо, після приєднання у 

1919 році Закарпаття до Чехословацької Республіки уряд країни видав так 



 

 

164 
 

званий «Генеральний статут Підкарпатської Русі», в якому, окрім іншого, 

зроблено спробу розв’язати на Закарпатті мовне питання. Цей документ 

регламентував, що офіційною мовою та мовою навчання на Підкарпатській 

Русі є народна мова місцевого населення. На перший погляд, таке розв’язання 

мовного питання виглядає демократичним та цілком зрозумілим. Однак на 

практиці в умовах десятиліть безкомпромісного протиборства різних мовних 

течій (москвофілів, русофілів, мадярофілів та народовців) визначити природу 

«народної мови місцевого населення» виявилося справою дуже непростою. 

Монографія Ф. Тіхого дуже вмотивовано розв’язувала і це питання, 

скомпліковане різними політичними впливами. 

Щоб аргументовано з’ясувати походження літературної мови на 

Закарпатті, Ф. Тіхий вирішив детально проаналізувати всі значущі її пам’ятки 

від початку XV ст. («Грамота пана Радула» (1404) аж до середини 30-х років 

XX ст. 

Ф. Тіхий пропонує розглядати історію літературної мови на теренах 

історичного Закарпаття не в рамках чіткої хронологічної періодизації, а в 

межах основних течій, що домінували в різні історичні часи: література в 

період Просвітництва, національне відродження, спроби запровадити 

російську літературну мову, протидія народовського напрямку, сучасний стан 

літературної мови на Підкарпатській Русі. Так, аналізуючи витоки 

літературномовної традиції на теренах Закарпаття, автор цілком слушно 

вказує, що закарпатські мовні пам’ятки дають підстави твердити, «що в давній 

період у підкарпаторуському письменстві рівноправно функціонували дві 

літературні мови: церковнослов’янська та руська, або українська, що 

базувалася на місцевих говірках» [Tichý 1938, с. 7]. Цей висновок чеського 

вченого цінний не лише тим, що він збігається з висновками інших 

дослідників – давніших і сучасних (А. Кримського, І. Огієнка, 

В. Русанівського, В. Чапленка та ін.) пор.: [Кримський 1973. Т. ІІІ; Огієнко 

1929; Русанівський 2001; Чапленко 1970], а й тим, що стверджує єдність 
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українського мовного простору з найдавніших часів та невід’ємну належність 

до нього історичного Закарпаття. 

Прикметною рисою дослідження Ф. Тіхого є послідовне прагнення 

розглядати певні явища в історії літературної мови на Закарпатті в контексті 

конкретних екстралінгвальних чинників. Він, наприклад, скрупульозно 

інвентаризує не лише численні спроби мадяризації, а й факти підтримки 

місцевої літературномовної традиції з боку Галичини, а також чільних 

представників чеського та словацького національного відродження. Ф. Тіхий 

детально аналізує роль російської міжвоєнної білоеміграції на розвиток 

літературної мови на теренах історичного Закарпаття, показує її роль у 

спробах нав’язати закарпатцям російську літературну  мову. 

З’ясовуючи роль конкретних письменників, публіцистів чи 

мовознавців у розвитку літературної мови на теренах Закарпаття, Ф. Тіхий 

вдається до ретельного аналізу лексикону їхніх текстів: він старанно фіксує 

вживану лексику з погляду походження, поділяючи її на церковнослов’янську, 

руську (українську) народнорозмовну, російську, угорську та чеську. Завдяки 

такій методиці авторові вдалося, наприклад, чітко окреслити не лише «мовну 

орієнтацію» А. Бачинського, В. Тарковича, В. Довговича, О. Духновича, 

Михайла Лучкая, а й простежити динаміку змін їхніх поглядів на літературну 

мову. Блискучий аналіз словників О. Митрака та Л. Чопея, здійснений 

Ф. Тіхим [Tichý 1938, с. 86–108], дозволив адекватно оцінити місце цих праць 

не лише в історії української мови на теренах історичного Закарпаття, а й в 

українській лексикографії XIX ст. Чеський україніст звертає увагу на розвиток  

нової української літературної мови на теренах Закарпаття: Ф. Тіхий цілком 

слушно пов’язує такі знаменні факти з іменами відомих поетів В. Ґренджі-

Донського, Зореслава, Ю. Боршоша-Кум’ятського. 

У результаті проведеного аналізу Ф. Тіхий робить принципово важливі 

узагальнення, які мають не лише суто наукове, а й культурно-політичне 

значення. Так, він твердить, що історія літературної мови на теренах 
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Підкарпатської Русі є лише фрагментом історії української літературної мови 

взагалі, а місцеве слов’янське населення – українці: «При дослідженні 

літературної мови на Підкарпатській Русі треба постійно мати на увазі єдність 

підкарпаторуської мовної області з українською мовною областю» [Tichý 

1938, с. 155]. 

Неабияку наукову вартість мають додатки до монографії Ф.Тіхого, які 

автор назвав «Тексти» [Tichý 1938, с. 168–225]. Це, власне, чи не перша 

хрестоматія з історії української літературної мови, що з належною повнотою  

представляє  динаміку та жанрово-стильове розмаїття закарпатських мовних 

пам’яток від найдавніших часів аж до середини 30-х рр. XX ст. 

 

 

3.4. Дослідження з української діалектології 

 

Піонером української діалектології міжвоєнної доби, причому не 

тільки в масштабі Чехословаччини, є всі підстави вважати Івана Панькевича. 

Жанрово наукова діалектологічна спадщина І. Панькевича різноманітна: він 

створив ряд статей, рецензій, ґрунтовну монографію, а також зібрав матеріали 

для діалектного словника. Дослідження пам’яток української та 

церковнослов’янської мов на Закарпатті і збирання діалектного матеріалу в 

20–30-х роках ХХ ст. дало можливість І. Панькевичеві описувати систему 

закарпатського говору у синхронії та діахронії. 

Точність і ґрунтовність діалектологічних досліджень І. Панькевича 

зумовлена тим, що емпіричний матеріал для них учений збирав самостійно: 

їздити територіями, що їх ми тепер називаємо історичним Закарпаттям 

(Закарпатська область України, Східна Словаччина, Мараморощина в 

Румунії), і записувати діалектні дані І. Панькевич почав на початку 1920-х 

років. 

Особливо цінними із сучасного погляду є праці, у котрих І. Панькевич 
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описав діалектну систему української мови в населених пунктах, які відійшли 

до складу інших держав – Румунії («Говір сіл ріки Рускої був. Марамороша в 

Румунії», опублікована в «Науковому збірнику товариства ”Просвіта” в 

Ужгороді» 1934 р.) та Словаччини («Говір села Валяшковець бувшої 

Земплинської жупи на Закарпатті», надрукована в «ЗНТШ» 1930 р.). Крім 

того, І. Панькевич створив ряд праць із історичної діалектології: «Нові 

історичні дані до висвітлення деяких українських діялектичних явищ в 

був. жупі Уґоча» («Науковий збірник товариства Просвіта в Ужгороді» 

1937 р.), «Нарис історії українських закарпатських говорів. Частина І. 

Фонетика» («Acta Universitatis Carolinae» 1957 р.) та ін. 

І. Панькевич опублікував також кілька розвідок про українські діалекти 

Закарпаття в журналі «Рідна мова», що видавався у Варшаві впродовж 1933–

1939 рр. Зокрема, в цьому журналі 1935 року була надрукована стаття 

«Українські південнокарпатські говори (№ 1, с. 13–16) – рецензія на статтю 

Г. Геровського «Jazyk Podkarpatské Rusi», уміщену в чеській краєзнавчій 

енциклопедії «Československá vlastivéda. III. Jazyk», що була надрукована в 

Празі 1934 року. Крім того, в огляді «Нові студії говірок української мови» 

(«Рідна мова», 1935, № 2) І. Панькевич подав бібліографічний опис 

досліджень з української діалектології, які з’явилися за останні місяці 

1934 року, зокрема «тут зреферована стаття самого І. Панькевича ”Говір сіл 

ріки Рускої був. Марамороша в Румунії”, надрукована в ”Науковому збірнику 

товариства ”Просвіта” в Ужгороді” за 1934 рік (Річник Х. – С. 185–

215)» [Статєєва 2008, с. 185].  

На окрему увагу заслуговує робота І. Панькевича над підготовкою 

лексикографічної праці, яку він 1923 року назвав «Подкарпато-руській 

діялектолоґічный (областный) словарь» – публікацію-анонс саме під такою 

назвою він оприлюднив у часописі «Підкарпатська Русь» 1923 року. 

Продовження цієї теми відображено в наступних працях І. Панькевича: «О 

збиранню матерялôв до діялектологічного пôдкарпатского словаря» (1925), 
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«Словник українських південнокарпатських говорів» (1951). На жаль, у 20-х 

рр. І. Панькевич не встиг видати цей словник повністю, однак його матеріали 

лягли в основу іншої (опублікованої) фундаментальної праці – «Українські 

говори Підкарпатської Руси і сумежних областей з приложенням 5 

діялектологічних мап. Частина І. Звучня і морфологія» [Панькевич 1938], на 

аналізі якої зупинимося детальніше. Ця праця належить до вершинних 

здобутків не лише української, а й слов’янської діалектології. 

Хоча назва монографії І. Панькевича обмежує предмет дослідження 

фонетикою та морфологією українських говорів сучасних Закарпатської 

області України та Східної Словаччини, проте автор приділяє значну увагу 

«дотеперішнім дослідам над південно-карпатськими українськими говорами». 

Дослідник ретельно аналізує всі спроби описати говірки історичного 

Закарпаття, починаючи з відомих праць Івана Фоґорашія та Михайла Лучкая, 

причому реалізує це завдання на широкому слов’янському тлі (праці 

П. Крчмері, Л. Нідерле, К. Кадлеца, О. Шахматова, О. Соболевського, 

О. Брока, М. Дурново, Й. Віри, З. Штібера та ін.). Однак навіть уже своїм 

оглядом літератури І. Панькевич постійно намагається підкреслити 

належність говорів історичного Закарпаття до українського мовного простору. 

Це яскраво підтверджує постійне прагнення автора вписати власне 

дослідження в контекст україністичних діалектологічних студій його 

попередників та сучасників – О. Потебні, К. Михальчука, О. Огоновського, 

І. Зілинського, В. Дем’янчука, а також авторитетних українських істориків та 

етнографів – Д. Багалія, М. Грушевського, В. Шухевича та ін. 

У монографії «Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних 

областей...» І. Панькевич узагальнює результати своїх багаторічних 

досліджень говорів історичного Закарпаття. За структурою монографія 

складається з чотирьох частин. У розлогій вступній частині І. Панькевич 

окреслює мету і завдання праці, оцінює доробок  попередників та сучасників у 

вивченні говорів Закарпаття, описує історію заселення найзахідніших 
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українських етнічних теренів, а також розглядає південно-карпатські 

українські говори в історичному розвитку [Панькевич 1938, с. 1–38]. 

Фонетичну систему говорів історичного Закарпаття І. Панькевич 

піддає всебічному аналізу в розділі «Звучня», де спершу описує підсистему 

говіркового вокалізму, а потім – консонантизму, аналізуючи кожен звук в 

окремому параграфі [Панькевич 1938, с. 39–180]. У розділі «Морфологія» 

об’єктом комплексного аналізу вченого стала система словозміни у 

досліджуваних говорах – іменників, прикметників, займенників, числівників, 

дієслів [Панькевич 1938, с. 181–406]. Незаперечну наукову цінність мають 

своєрідні додатки до монографії – «Взірці бесіди» та «П’ять діялектологічних 

мап». 

Як справедливо зазначав проф. Й. Дзендзелівський, «супроти праць 

про фонетику та словозміну закарпатських говорів попередніх авторів 

(І. Верхратського, В. Гнатюка, Ш. Бонкала та ін.) дослідження І. Панькевича 

виразно відрізняються у трьох відношеннях: 1. Описується вся фонетична 

система і вся система словозміни (а не лиш так звані особливості); 2. Поряд з 

констатацією явища, широко користуючись порівняльно-історичним методом, 

автор намагається дати його всебічне пояснення, залучаючи при цьому факти 

писаних пам’яток тощо; 3. Виразне лінгвогеографічне 

скерування» [Дзендзелівський 1969, с. 168]. Це також відзначають інші 

дослідники [Чикут 2008, с. 7]. 

Наукова новизна монографії І. Панькевича «Українські говори 

Підкарпатської Руси і сумежних областей...» полягає не лише в 

комплексному, системному підході до вивчення фонетики й морфології 

говорів Закарпаття та використанні методу лінгвогеографії. І. Панькевич 

сповна скористався можливостями, які відкривала Прага як один із провідних 

європейських центрів розвитку лінгвістики міжвоєнної доби. Так, піонерським 

аспектом дослідження в українській діалектології стало широке використання 

І. Панькевичем прийомів експериментальної фонетики: «Для установлення 
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артикуляційної бази уживав я метод експериментальної фонетики, а то 

штучного піднебіння для палятоґрамів, лінґвоґрамів, приладу Аткінсона для 

мірення положення язика та інших, яких уживається в фонетичнім лабораторі 

проф. Хлумського на Карловім університеті в Празі» [Панькевич 1938, с. 10–

11]. У монографії подано близько 50 палатограм, які розкривають специфіку 

вимови досліджуваних звуків див.: [Панькевич 1938, с. 41, 62–63, 84–85, 101, 

119, 124, 129, 132, 135, 136–137, 142, 145 та ін.].  

Широке використання І. Панькевичем експериментально-фонетичних 

методик дослідження показало свій високий рівень доказовості в дискусії 

щодо дифтонгічної чи монофтонгічної природи звука [ы]. Український 

діалектолог зафіксував кілька різновидів артикуляції звука [ы], однак у 

жодній з обстежених закарпатських говірок не виявлено слідів дифтонгічної 

вимови цього звука, що й засвідчують додані у монографії чотири 

палатограми та «проріз артикуляційних органів і положення язика при 

артикуляції ы, вимірене приладом Аткінсона» [Панькевич 1938, с. 62–63]. 

Прикметно, що І. Панькевич настільки добре опанував прийоми 

експериментальної фонетики, що в 1929 році на Першому з’їзді слов’янських 

філологів у Празі виголосив доповідь «Фонограф в службі лінгвістики», 

див.: [Панькевич 1932, s. 640–643]. 

   Спираючись на багатющий матеріал говорів Закарпаття, І. Панькевич 

услід за провідними фонологами та істориками української мови з УСРР – 

В. Ганцовим та О. Курило, доводить, що рефлексація етимологічних [о], [е] в 

новозакритих складах відбувалася не через стадію дифтонгів, а 

недифтонгічним шляхом [Панькевич 1938, с. 48, 51]. Свої узагальнення 

щодо зміни етимологічних [о], [е] І. Панькевич підтвердив даними 

лінгвогеографії: на «Мапі ч. 1», доданій до монографії «Українські говори 

Підкарпатської  Руси...», ретельно зафіксовані ізоглоси всіх рефлексів, 

поширених на теренах історичного Закарпаття. Згодом, у 1942 році, 

І. Панькевич ще раз повернеться до проблеми рефлексації етимологічних [о], 
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[е] в новозакритих складах в окремій статті «Уваги до вияснення процесу 

ікавізму в українських південно-карпатських говорах», опублікованій в 

Науковому збірнику Українського Вільного університету в Празі [Панькевич 

1942, c. 293–230], де знову доводить недифтонгічний характер цієї зміни. Така 

позиція І. Панькевича є дуже промовистою, бо свідчить, що, незважаючи на 

державні кордони та ідеологічні заборони, українська лінгвістика прагнула до 

цілісності та наукової об’єктивності. 

Вивчення морфології українських говорів історичного Закарпаття 

І. Панькевич реалізує в діахронічному ключі. Так, спираючись на дослідження 

своїх попередників – С. Смаль-Стоцького, П. Бузука, Ф. Травнічка, – 

І. Панькевич заявляє, що «в південно-карпатських говорах в основі можна 

приняти п’ять типів деклінацій для іменників всіх трьох родів з цією зміною, 

що іменники роду ніякого давніх основ на -п не творять з основами на -t однієї 

групи, бо вони від неї відділилися а зійшлися з II типом, то є іменниками 

давніх основ на -jо. Зміни ці в перегрупуванні давніх типів деклінаційних на 

новіші родові сталися передовсім під впливом аналогії а також снаги до 

упрощення» [Панькевич 1938, с. 181]. Такий же історичний підхід автор 

застосовує при аналізі діалектної словозміни прикметників, займенників, 

числівників, дієслів. 

Величезну наукову цінність має додаток до монографії І. Панькевича 

«Українські говори Підкарпатської Руси...» – «Взірці бесіди», який містить 

зразки діалектного мовлення корінних мешканців 109 сіл із теренів 

історичного Закарпаття: від гуцульського Ясіня до лемківських 

підтатранських говірок Літманової та Банського. Записані латинографічною 

транскрипцією О. Броха, «взірці бесіди» мають наукову та загальнокультурну 

значущість. 

У наш час із-поміж висновків до монографії «Українські говори 

Підкарпатської Руси...» особливою актуальністю відзначаються твердження 

вченого, що «переведене порівняння галицьких трьох гірських говорів з 
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південно-карпатськими, та наоборот, виказало майже цілковиту схожість а то 

передовсім говорів західньо-карпатських в ширшім змислі того слова а також 

східно-карпатських» [Панькевич 1938, с. 395]. Такі узагальнення 

спростовують намагання окремих антиукраїнських сил визнати існування на 

теренах історичного Закарпаття окремішньої так званої «русинської мови», 

яка начебто не має ніякої спорідненості з сусідніми говірками Галичини. 

Про надзвичайно високий рівень монографії І. Панькевича засвідчує 

рецензія визначного мовознавця, чільного представника Празького 

лінгвістичного гуртка М. Вайнгарта, який так підсумував свій аналіз праці 

українського діалектолога: «Це праця вирізняється солідністю матеріалу та 

скрупульозністю його аналізу, зрівнятися з нею у слов’янській діалектології 

можуть лише окремі дослідження» [Weingart 1939, s. 206]. Глибокий знавець 

говорів Закарпаття проф. Й. Дзендзелівський наголошував, що «книга 

І. Панькевича «Українські говори Підкарпатської Руси...» взагалі увійшла в 

золотий фонд української і слов’янської діалектології» [Дзендзелівський 1969, 

с. 177]. 

 

 

3.5. Дослідження української літературної мови 

 

На початку 20-х рр. XX ст. спостерігається значне розширення сфер 

функціонування української літературної мови як в УРСР, так в середовищі 

української еміграції, зокрема в європейських країнах. Разом із тим, структура 

української літературної мови була описана лише фрагментарно, а її норми 

перебували на початковому етапі формування. 

Першочерговим завданням українських мовознавців став опис усіх 

рівнів української мови та окреслення її норм. Це завдання ускладнювалося 

столітнім бездержавним існуванням української літературної мови, що стало 

причиною її засмічення численними росіянізмами, полонізмами, германізмами 
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та іншими чужомовними словами, які не лише вкрай негативно позначалася 

на лексиконі української літературної мови, а й розмивали самобутню 

цілісність її системи. Не випадково ця проблематика посідає центральне місце 

в лінгвістичних дослідженнях провідних українських мовознавців та 

культурних діячів (О. Курило, О. Синявського, В. Гнатюка, Є. Чикаленка, 

М.  Левицького, Д. Николишина), які репрезентують УСРР, українські землі 

Польщі, а також українську діаспору. Дослідження В. Сімовича української 

літературної мови мають виразне прикладне спрямування – допомогти 

українцям опанувати норми української літературної мови. Це завдання В. 

Сімович задекларував ще у передмові до «Практичної граматики української 

мови», за його словами, ця книжка «має в найкоротшому часі зазнайомити 

читачів з найважнішими законами української мови та прикласти ті закони до 

життя» [Сімович 1918, с. 5]. 

Показовим прикладом фахового розв’язання проблеми формування та 

утвердження норм української літературної мови стала брошура В. Сімовича 

«На теми мови», опублікована в 1924 р. празьким видавництвом «Нова 

Україна» [Сімович 1924]. В. Сімович активно займався редагуванням текстів 

різних стилів української мови, тому вирішив узагальнити власні 

спостереження та проаналізувати найтиповіші помилки тогочасного 

українського мововжитку, запропонувавши замість хибних, часто чужомовних 

альтернативні слова чи їх форми, які є питомими українськими утвореннями 

або ж бездоганно вписуються у фономорфемну та граматичну структуру 

української мови і мають усі підстави претендувати на статус нормативних. 

Незважаючи на досить загальну назву праці «На теми мови», В. Сімович уже у 

вступній її частині чітко окреслює досліджувану проблематику. За його 

словами, об’єктом аналізу стануть дві тенденції розвитку української 

літературної мови, які автор називає «москвофільством» та консерватизмом. 

Основна увага В. Сімовича прикута до виявлення та аналізу фактів 

росіянізації української літературної мови, яку він називає мовним 



 

 

174 
 

«москвофільством». «Під „москвофільством” у сфері мови я розумію ось що: 

приймати те, що від чужих народів попадає до скарбу нашої мови, не від них 

безпосередно, а просіяним крізь московське сито [це проявляється і у 

правописі чужих слів, і в відміні, й у роді, який прикладаємо до чужих слів 

і т. д.]; іґноруючи закони української граматики, заводити в нашу мову 

московські форми; оминаючи свої власні фрази, брати московські; дослівно 

перекладати [а то й неперекладеними лишати] слова й вислови з московської 

мови, не додивляючись до того, чи вони відповідають духові нашої мови, чи 

ні й т. д.» [Сімович 1924, с. 3]. 

Перш ніж перейти до аналізу конкретних фактів росіянізації 

української літературної мови В. Сімович справедливо відзначає, що 

панування «московської» мови в українських школі та церкві розпочалося ще 

у XVIII ст., і від того часу було перервано безпосередні контакти української 

та західноєвропейських мов, що й витворило культурно-історичне підґрунтя 

для росіянізації української мови. «Українець, діставши ці слова не 

безпосередньо з їхнього джерела, або західноєвропейських учителів 

[здебільшого Німців], а написаними по-московському, списував їх, буква за 

буквою, так, як ті слова писали по-московському, і приладнював їх до своєї 

в и м о в и (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 1924, с. 4]. 

Об’єктом справедливої критики В. Сімовича стають непоодинокі 

випадки ігнорування чинних «Найголовніших правил українського 

правопису» УСРР провідними філологами та періодичними виданнями – 

С. Єфремовим, Г. Голоскевичем, а також центральною газетою радянської 

України «Вісти». 

Так, у назві останньої всупереч «Найголовнішим правилам 

українського правопису» написано -і, тоді як «<…> Академія каже в 

називн. мн. с к р і з ь (розрідження автора – В. С.) в шелестівковій одміні 

жіночого роду – писати -і» [Сімович 1924, с. 6]. «Половинистими» вважає В. 

Сімович і правила вживання літер г та ґ в іншомовних словах. Оскільки в 
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російській мові та орфографії є лише проривний задньоязиковий звук [g] та 

літера на його позначення г, то, копіюючи чужомовні словоформи зі звуком 

[g], які потрапили в українську мову за посередництвом російської, з’явилися 

українські форми на зразок гігієна замість гіґієна [Сімович 1924, с. 8] або 

гегемонія замість геґемонія [Сімович 1924, с. 8] тощо. Цілком безпідставними 

є спроби відтворювати в українській мові чужомовний фрикативний [h] 

літерою х, як це маємо у власній назві Сахара [Сімович 1924, с. 8]. 

У випадку вживання літер г та ґ в запозичених словах В. Сімович не 

лише нагромаджує факти хибного слововжитку, але й пропонує розв’язання 

цієї непростої проблеми: «Усунути цю плутанину може тільки такий 

правописний закон, який казав би с к р і з ь там у нас писати г, де чується в 

чужій мові h; писати ґ там, де чути g [вийнятки, розуміється, в тих словах, що 

д а в н о до нас прийшли з церковними книжками], х там, де чути ch 

(розрідження і курсив автора – В. С.)» [Сімович 1924, с. 9].  

 Цілком справедливо В. Сімович вбачає наслідки росіянізації в 

невідмінюванні чужомовних іменників на -о, -і, -е. Оскільки іменників 

російськомовного походження на -о, -і, -е нема, то чужомовні з походження 

іменники з фіналями на -о, -і, -е в російській мові не відмінюються. Проте в 

українській мові іменники на -о – не рідкість (тато, Дніпро, Винниченко), то й 

чужомовні утворення тут повинні відмінюватися. На підтвердження своєї 

думки В. Сімович наводить численні приклади з народнорозмовного 

мовлення, а також із літературних творів та епістолярію І. Нечуя-Левицького, 

М. Коцюбинського, І. Тобілевича, В. Гнатюка. 

Під впливом російської мови в українській літературномовній традиції 

не дотримується правило передавати грецькі та латинські іменники із 

формами жіночого роду – кляса, зала, синтеза, аналіза, метода, база, криза, 

оаза, синтакса, еліпса тощо. Так само латинські іменники середнього роду за 

російською граматичною традицією змінюють рід на чоловічий в українській 

мові. На думку В. Сімовича, «і в нас треба б лишати рід ориґіналу, треба 
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казати: довге меморандум, кожне індивідуум, потрібне мінімум чи максимум, 

римське форум, погане фатум, розумне критеріум, довге кольоквіум, високе 

подіум <…>» [Сімович 1924, с. 13]. 

В. Сімович приділяє значну увагу вживанню дієприкметникових форм, 

окремі з яких, як відомо, потрапили в мовлення українців під впливом 

російської або церковнослов’янської мов і не характерні для граматичної 

системи української мови. Так, автор зауважує, що «<…> ніяким чином не 

можна сказати [чи написати] н. пр., так: будемо підтримувати усіма 

маючимися в наших руках засобами <…> або – техніка з розмовляючими 

фільмами <...>, а можна сказати т і л ь к и так: засобами, що є в наших 

руках <…>; фільмами, що розмовляють <…>. С к о р о ч у в а т и відносні 

речення дієприкметниками, дарма що це нераз дуже вигідно – н е  т р е б а  й 

н е  м о ж н а (розрідження і курсив автора – В. С.)» [Сімович 1924, с. 15]. 

Дієслова пасивного, або, як їх називає В. Сімович, 

«<…> с т р а ж д а л ь н о г о  с т а н у [passivum, стадательный залогъ], то 

наша мова їх в з а г а л і  н е  л ю б и т ь і, де може, заступає його 

діяльним» (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 1924, с. 16], тому радить 

замінювати ці дієслівні форми: «сільськими господарями лишки 

п р о д а в а л и с ь місту [сільські господарі продавали…], союзом 

з в е р н у т а була увага [союз звернув увагу…] <…> (розрідження автора – 

В. С.) [Сімович 1924, с. 16].  

Оскільки дієслівні форми на -но, -то «вже містять у собі значіння 

м и н у л о г о  ч а с у (розрідження автора – В. С.» [Сімович 1924, с. 16], то, на 

думку В. Сімовича, не треба додавати до них форми допоміжного дієслова 

було. Слушність своїх рекомендацій В. Сімович підтверджує не лише 

аналогічними міркуваннями своїх колег з УСРР, зокрема  О. Синявського, а й 

прикладами з українського фольклору чи з текстів класиків – Т. Шевченка, 

П. Куліша, Марка Вовчка. 

В. Сімович справедливо вважає справжніми варваризмами поширену в 
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українському мовленні практику використання російської синтаксичної 

конструкції дієслівної неособової форми з орудним відмінком: замість мною 

був складений проект, владою був призначений треба вживати: «я склав 

проєкт, влада призначила <…>» [Сімович 1924, с. 18–19].  

Надзвичайно цінними є спостереження В. Сімовича над вживанням 

прийменникових конструкцій. На багатому фактичному матеріалі, 

почерпнутому головним чином із радянської періодики поч. 20-х рр. XX ст., 

дослідник вказує на типові помилки, породжені  росіянізацією української 

мови [Сімович 1924, с. 21–23]. Не втратили своєї актуальності рекомендації 

В. Сімовича щодо неправильності перекладу російського слова относительно 

українським відносно, бо українською варто перекласти його як щодо або 

супроти. Лінгвівіст вважає, що замість поширеної в українському 

літературному мовленні сполуки слів у цьому відношенні слід уживати: «із 

цього боку, з цього погляду, щодо того, в тім напрямі <…> ( курсив автора – 

В. С.» [Сімович 1924, с. 25]. В. Сімович переконливо доводить, що ціла низка 

проаналізованих росіянізмів в українській мові – це не питомо російські слова, 

а, як правило, кальки з німецької. Пор.: нім. dank – рос. благодаря; 

нім. Betreffend – рос. относительно, нім. ohne jeden Zwеifel – рос. безъ усякаго 

сомнения. 

Вичерпно у стилістичному, семантичному та граматичному аспектах 

В. Сімович аналізує російські слова вопросъ, сложный, характерный, 

долженъ, смыслъ, рѣшительно, въ свою очередь, вь томъ числѣ [Сімович 

1924, с. 32–35] та їх українські відповідники, чітко диференціюючи утворення, 

що відповідають граматичній структурі української мови і що суперечать їй. 

Певні вияви «консерватизму» у функціонуванні української 

літературної мови В. Сімович вбачає в тому, що українські письменники, 

«звикши й до н е о р ґ а н і ч н о (розрідження автора – В. С.) нераз утвореного 

слова, форми, фрази, опираються не тільки витвореним  у дусі нашої мови 

новотворам, але й народнім словам чи фонетичним явищам, що, з якоїсь та 
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причини, не здобули собі права громадянства в письменницькій 

мові» [Сімович 1924, с. 4]. 

Справді, всяка літературна мова, що успішно розвивається (і 

українська тут не виняток), активно використовує такий ресурс, як 

неологізми. Однак ставлення до «кованих слів» у суспільстві суперечливе, 

тому В. Сімович пропонує власні критерії розмежування новотворів 

надлишкових та неприродних і потрібних. Єдиним критерієм такого 

розмежування неологізмів мовознавець вважає структуру, фонетичну та 

словотвірну, української мови. Так, В. Сімович не погоджується з 

«консервативними» українськими лінгвістами, які вважають штучним 

прийменник ув/уві, що постав з метою забезпечення милозвучності 

української мови. Він подає цілу низку ілюстрацій з творів українських 

класиків і праць мовознавців (П. Куліш, Ю. Федькович, В. Пачовський, 

В. Ганцов та ін. [Сімович 1924, с. 41]), які вживали цю форму, щоб не 

порушувати питомих фонетичних норм української мови.  

На думку В. Сімовича, усі підстави стати нормативними в українській 

літературній мові мають такі новотвори початку 20-х рр. XX ст.: економічні 

терміни «робітна днина, робітний час, робітна сила» [Сімович 1924, с. 42]; 

технічний термін «„течиво‟ <…> синонім до „рідина‟ (все, що 

рідке)» [Сімович 1924, с. 42], геологічний термін «влоговина, що означає в нас 

„кітловину‟, „видолину‟» [Сімович 1924, с. 43], педагогічні терміни 

«виховник, вихо́вниця, вихо́вничий» [Сімович 1924, с. 43], а також твориво 

‘витвір’, доповідь, доповідач, руйнівник, руйнівничий тощо [Сімович 1924, 

с. 43]. Значна частина із цих неологізмів, як і передбачав В. Сімович, 

утвердилася в українському літературному лексиконі. 

Заслуговує на увагу детальна аргументація В. Сімовича щодо заміни 

терміна поняття на тямка, неологізм ученого, апробований ним ще в школах 

Чернівців. Про переваги питомо українського неологізму тямка промовляє 

широке його вживання у творах І. Нечуя-Левицького, М. Коцюбинського, 
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С. Єфремова, а також низка похідних утворень  «тямковий <…>, 

тямковість <…>, тямкувати <…>» [Сімович 1924, с. 45]. 

Важливе значення для дослідження граматичної структури української 

мови має ґрунтовна студія В. Сімовича «Українські йменики чоловічого роду 

на -о в історичному розвитку й освітленні» [Сімович 1929]. Мовознавець, на 

нашу думку, свідомо обирає такий специфічний для слов’янських мов 

словозмінний тип іменників не лише для того, щоб розкрити його особливості, 

а й з метою увиразнити на його прикладі граматичну самобутність української 

мови. Щоб досягти  мети, В. Сімович розширює джерельну базу дослідження, 

аналізуючи сучасні українські іменники чоловічого роду на -о із широким 

залученням фактів з пам’яток української мови, а також інших слов’янських 

мов. 

В огляді літератури з досліджуваної проблеми В. Сімович доходить до 

висновку, що цієї проблеми торкалися тільки окремі автори, але робили це 

побіжно та лише на сучасному матеріалі, а тому він не поділяє їхніх поглядів. 

Так, С. Смаль-Стоцький, як і С. Кульбакін, пов’язує «появу чоловічих 

імеників на -о зі  с е р е д н і м  р о д о м, означаючи ч о л о в і ч і  істоти, такі 

йменики попереходили до ч о л о в і ч о ї в і д м і н и (розрідження автора – 

В. С.)» [Сімович 1929, с. 6]. О. Шахматов пояснював появу цього 

структурного типу впливом кличного відмінка іменників одинини чоловічого 

роду на -а, «звідкіля ця форма дісталася за анальоґією до инчих 

імеників» [Сімович 1929, с. 6]. А. Кримський виводить досліджувані іменники 

зі здрібнілих іменних варіантів особових імен «із наростком -ко» [Сімович 

1929, с. 7]. 

В. Сімович не погоджується з жодним із цих пояснень і на підставі 

аналізу значного мовного матеріалу – історичного та сучасного – доводить, 

що ці форми «творилися в нас п а р а л є л ь н о і р і в н о ч а с н о за 

анальоґією до ймеників і з  и н ш и м и  н а р о с т к а м и (-но, -ло) <…> 

(розрідження автора – В. С.)» [Сімович 1929, с. 8]. Цілком переконливо, на 



 

 

180 
 

його думку, що «чоловічі йменики на  -о, як їх тепер бачимо в українській 

мові, це – вислід  д о в г о г о  п р о ц е с у, і коли вони все ще творяться, то 

оце вже за анальоґією до тих імеників, що виникли в цьому процесі, і для 

нових творив становлять – підставу, усвячений традицією закон (розрідження 

і курсив автора – В. С.)» [Сімович 1929, с. 8–9]. 

П. Ковалів, дослідник мовознавчої спадщини В. Сімовича, зазначав: 

«Як добрий знавець історії української мови та законів її розвитку 

проф. Сімович методологічно цілком правильно розв’язує питання розвитку 

іменникових форм чоловічого роду на -о: як і інші форми, що розвивалися за 

тими ж самими законами, форми на -о, цілком натурально, могли виникати 

двома шляхами – фонетичним та морфологічним (шляхом аналогії). Причім, 

принципи аналогії проф. Сімович цілком правильно розуміє, як вплив однієї 

групи слів того ж самого роду на іншу групу слів, що історично розвинулася 

пізніше» [Ковалів 1953, с. 27]. 

Глибину Сімовичевих студій над іменниками чоловічого роду на -о 

засвідчує висновкова частина дослідження вченого. Так, він стверджує, що «у 

порівнянні з инчими слав’янськими мовами, число їх сильно розрослося, й 

вони все ще творяться» [Сімович 1929, с. 67]. Причину появи іменників на -о 

В. Сімович пов’язує із занепадом редукційних голосних у кінці слова, що 

спричинив збіг приголосних, усунення якого й породило цей структурний тип 

іменників. Початок цього процесу В. Сімович датує XII ст. і розпочався він, на 

думку вченного, з  «ч о л о в і ч и х   і м е н   в л а с н и х  н а  -о (розрідження 

автора – В. С.)» [Сімович 1929, с. 67]. 

Такий само методологічний підхід, як до вивчення іменників 

чоловічого роду на -о, В. Сімович застосовує і для дослідження українських 

згрубілих та здрібнілих хресних імен у праці «Історичний розвиток 

українських (здрібнілих та згрубілих) чоловічих хресних імен із окремішньою 

увагою на завмерлі суфікси» [Сімович 1931]. Він проаналізував чоловічі 

хресні імена, які зафіксовані не лише в пам’ятках української мови, а й у 
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словниках Є. Желехівського і Б. Грінченка. Такий підхід дозволив авторові 

простежити динаміку розвитку оцінних варіантів чоловічих особових імен від 

XI ст. до початку XX ст. Так, В. Сімович довів, що адаптація хресних 

чоловічих імен на українському мовному ґрунті відбувалася на фонетичному 

та словотворчому рівнях: «Між тими йменами бачимо в ХІV–ХVІІ вв. багато 

з г р у б і л и х  та з д р і б н і л и х  імен, що творилися відповідними 

здрібнілими та згрубілими суфіксами, які в мові існували <…> (розрідження 

автора – В. С.)» [Сімович 1931, с. 8]. На його думку, окремі згрубілі суфікси 

зникали, бо імена, утворені з їх допомогою, робилися образливими. Так само 

здрібнілі суфікси втрачали свою оцінність і ставали нейтральними. За 

В. Сімовичем, прикметною рисою української мови став той факт, що «через 

історичні умови укр. мова не поширила і не розвинула системи хресних імен 

на с л а в՚ я н с ь к і й о с н о в і <…> (розрідження автора – В. С.)» [Сімович 

1931, с. 8]; за допомогою більшості здрібнілих та згрубілих суфіксів творяться 

похідні варіанти від хресних, тобто християнських імен, як правило, грецького 

та єврейського походження, які «укр. мова поперероблювала на свої на основі 

своїх звукових і словотворчих законів (скорочення слова автора – 

В. С.» [Сімович 1931, с. 8]. 

Вивченню граматики української мови присвячена також стаття 

В. Сімовича «До морфології українських прикметників» (1933) [Сімович 

1933]. У цій праці автор не лише докладно аналізує засади поділу словозміни 

українських прикметників на тверду та м’яку групи, а й у традиційний для 

себе спосіб з’ясовує історію цих парадигматичних типів. В. Сімович доводить, 

що відмінювання прикметників в українській літературній мові являє собою 

нову, логічно утворену систему, сформовану на підставі чіткої кореляції 

флексій твердого та м’якого різновидів. На думку вченого, м’який різновид 

відмінювання прикметників сформувався пізніше, ніж твердий [Сімович 1933, 

с. 65]. 

На нашу думку, до числа мовознавчих праць празького періоду є всі 
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підстави зарахувати відоме дослідження В. Сімовича «Проблєма гармонії 

складів у морфольоґії славянських мов» [Сімович 1937], яка хоч і була 

опублікована у 1938 р., коли, як відомо, учений жив у Львові, проте в основу 

цієї статті, як зазначає сам автор, лягла його доповідь на Українському 

науковому з’їзді, що відбувся у Празі 1932 року. Окрім того, проблематика 

статті тісно пов’язана з тематикою досліджень Празького лінгвістичного 

гуртка, до якого належав і В. Сімович. 

У цій праці дослідник детально аналізує випадки вирівнювання 

кількості складів словоформ, що відбувається навіть усупереч фонетичним 

змінам. Учений зазначає, «„гармонія складів‟ <…> – це узгіднення числа 

складів у деяких формах славянської морфольоґії, узгіднення, що склалося 

наслідком деяких с т р у к т у р а л ь н и х  з а к о н і в у мовах славянських 

народів, і сильно вяжеться з  ф у н к ц і й н и м и завданнями цих форм. 

Иншими словами – в славянських мовах подибується дострій числа складів у 

деяких формах, і то таких, де в функціях цих форм є якесь зближення, а то й 

функційна  близькість (розрідження автора – В.С.» [Сімович 1937, с. 3]. Це 

морфонологічне явище В. Сімович вивчає не лише на прикладах зі 

слов’янських мов (українська, чеська, сербська, польська, російська), а й 

санскриту, латинської, грецької, а також балтійських мов. Широка 

фактологічна база та глибоке теоретичне підґрунтя дослідження дозволили 

В. Сімовичу пояснити низку складних явищ у словозмінні слов’янських мов 

та української зокрема. Так, на думку вченого, саме гармонією складів, тобто 

завдяки вирівнюванню їх кількості, в українській мові в дієслівних формах 1-

ої особи множини теперішнього часу на місці фінального праслов’янського ь, 

який занепав у слабкій позиції, з’являється -о: *bеrеть>беремо («Сербська й 

українська мова спинилася на паралєльній формі на -мо (беремо) <…> (курсив 

автора – В. С.)» [Сімович 1937, с. 5]. В інших слов’янських мовах, як 

переконливо доводить В. Сімович, на місці колишнього праслов’янського ь, 

щоб зберегти колишню гармонію складів, з’являються такі форми: польське, 
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лужицьке – bіеrzету; чеське, болгарське – bеrете тощо. 

Концепція гармонії складів дозволила В. Сімовичу також пояснити 

складні явища морфології слов’янських мов, зокрема появу форм наказового 

способу дієслів 1-ої і 2-ої особи множини в українській мові [Сімович 1937, 

с. 6–7], слов’янських дієслівних форм 1-ої особи однини теперішнього часу на             

-аti [Сімович 1937, с. 7–8], закінчення орудного відмінка, зокрема іменників 

жіночого роду колишньої основи на *-а (водоў, рукоў) [Сімович 1937, с. 8], 

флексію родового відмінка множини іменників чоловічого та середнього родів 

(хатів, бабів) [Сімович 1937, с. 9]. 

Це та інші пізніші дослідження видатного українського лінгвіста з 

царини фонології та морфонології дали підстави Ю. ІІІевельову справедливо 

стверджувати, що В. Сімович «був першим найвизначнішим укр. фонологом 

празького напрямку, але сполучив ідеї структуралізму з гумбольтіянсько-

потебніянським підходом до мови як вияву духовности нації (скорочення 

слова автора – Ю. Ш.)» [Шевельов 1976, с. 2840]. 

 

 

3.6. Розвиток української лексикографії 

 

   У міжвоєнній Чехословаччині активно розвивалася українська 

лексикографія. Автори прагнули заповнити численні лакуни і працювали як у 

царині енциклопедизму, так і в галузі перекладних та термінологічних 

словників.  

 

3.6.1. Енциклопедичні словники 

  Найбільшим здобутком українських мовознавців-лексикографів 

Чехословаччини міжвоєнної доби стала, без сумніву, перша українська 

енциклопедія – «Українська загальна енциклопедія» у трьох томах, загальний 

обсяг якої становить близько 34 тис. словникових статей. Це визначна, хоча 



 

 

184 
 

досі маловідома в Україні праця, була надрукована в Галичині протягом 1930–

1934 рр., проте її поява неможлива без участі найавторитетніших 

інтелектуалів української діаспори в Чехословаччині – Д. Антоновича, 

Л. Білецького, В. Біднова, І. Борщака, Д. Дорошенка, О. Доценка, О. Думіна, 

З. Кузелі, Ф. Колесси, О. Лотоцького, І. Мазепи, Я. Пастернака, 

В. Січинського, В. Щербаківського, І. Панькевича, С. Смаль-Стоцького, 

С. Наріжного, П. Феденка, М. Кордуби, О. Шульгина та ін. Провідну  роль у 

підготовці УЗЕ відіграв В. Сімович. В «Енциклопедії українознавства» тільки 

зазначено  про його роль у підготовці цього видання: В. Сімович «бере участь 

у ред. «Укр. Заг. Енциклопедії» (ред. відділу «Україна») [Шевельов 1976, 

с. 2840], тоді як В. Микитчук, ініціатор та фактичний керівник видання УЗЕ, 

характеризує діяльність ученого набагато ширше: «<...> мені вдалось 

упросити проф. Василя Сімовича, ректора Українського педагогічного 

інституту в Празі, щоб він став сенатором редакції «УЗЕ». Проф. Сімович 

прибув до Львова і відбув нараду з Володимиром Дорошенком, редактором 

мови «УЗЕ». Повернувшися до Праги, він зорганізував групу співробітників-

фахівців, яка складалася з наших подєбрадських та празьких вчених. Було їх 

разом 22 особи. Таким чином справа написання текстів для «УЗЕ», зокрема 

для україніки, що забрала половину третього тому, була врятована. Якщо мова 

про тексти, появу «УЗЕ» ми завдячуємо проф. В. Сімовичеві та 

дир. В. Дорошенкові» [Микитчук 1961, с. 107]. Перебравши на себе 

керівництво редакцією УЗЕ, В. Сімович згуртував потужний авторський 

колектив, до складу якого увійшли найавторитетніші інтелектуали української 

діаспори не лише Чехословаччини, а й Польщі (І. Огієнко, І. Зілинський, 

А. Яковлів, Р. Смаль-Стоцький), Франції (І. Борщак), Німеччини (З. Кузеля). 

Як справедливо зазначав Л. Белей, «укладачі УЗЕ, спираючись на 

досвід аналогічних чеських, польських та німецьких проектів, підготували 

універсальну енциклопедію, означення «українська» в назві якої вказує не так 

на мову видання, як на україноцентризм його змісту. Україніка УЗЕ має 



 

 

185 
 

виразне соборницьке спрямування, вона з належною повнотою репрезентує 

весь національний простір: від Кубані на південному сході аж до Татр на 

заході» [Белей 2015]. Це  перше в історії України видання, яке подає детально 

опрацьовані  персоналії,  а  також численні статті, присвячені культурі та 

визвольним змаганням. Кольорові карти й ілюстрації, численні фото, таблиці 

засвідчують високопрофесійний підхід до друку. 

У структурі енциклопедії подано окремий розділ «Україна», який 

охоплює понад 320 сторінок. Лише перелік статей цієї частини, відредагованої 

професором В. Сімовичем, засвідчує широту погляду на українознавство, 

наприклад: антропоґеоґрафія й демоґрафія, антропологічні прикмети 

українського народу, історія – визвольні змагання 1917–1923, військо, гроші, 

ґеольоґія, демографія, друкарство, етноґрафія – духова культура, жіночий рух, 

земельне питання, історіоґрафія, історія, клімат, книгознавство, кооперація, 

корисні копалини, Кубань, мистецтво, мітольоґія, мова, музейництво, народнє 

господарство, народні музичні струменти, народня музика, науковий рух, 

неполітична еміґрація, освіта й культура, письменство, політична еміґрація, 

право, праісторія, преса, протестантський рух, ростинність, сектантський рух, 

тваринність, театр, українська філятелія, усна словесність, Наддніпрянщина 

під владою большовиків (УСРР), фізична ґеоґрафія, фізичне виховання, 

фінанси України, церква, шкільництво [Українська 1933, т. 3, с. 361–1001]. 

Статті УЗЕ з мовознавчої проблематики підготували такі авторитетні 

вчені, як І. Зілинський, І. Огієнко, І. Панькевич, В. Сімович, С. Смаль-

Стоцький. Так, В. Сімович написав низку ґрунтовних енциклопедичних 

статей, зокрема «Україна: Мова (опис)» [Українська 1933, т. 3, с. 556–561], 

«Мова: граматичні досліди» [Українська 1933, т. 3, с. 571–579], «Мова: історія 

українського правопису» [Українська 1933, т. 3, с. 579–583], «Шкільництво: 

Буковина выд 1775 р.» [Українська 1933, т. 3, с. 875–878]. С. Смаль-Стоцький 

підготував ґрунтовну статтю, присвячену історії української мови [Українська 

1933, т. 3, с. 564–571], а описи діалектів української мови – І. Зілинський та 
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І. Панькевич, які проілюстровано «Картою українських  говорів» [Українська 

1933, т. 3, с.  561–565]. 

Усі мовознавчі статті УЗЕ відзначаються науковою новизною, яка 

цілком відповідала передовим досягненням європейської лінгвістики. 

Наприклад, В. Сімович, подаючи опис української мови, засвідчує глибоке 

розуміння мови як системи, запропоноване Ф. де Соссюром: він аналізує 

самобутні явища української мови на її фонетичному, морфологічному, 

словотворчому, лексичному та синтаксичному рівнях.  

Ідеї Празького лінгвістичного гуртка позначилися на трактуванні 

«фонольоґічної» природи наголосу в українській мові: він «не викликує 

редукованих звуків, не міняє характеру голосних, різниці між наголошеними і 

ненаголошеними голосними мінімальні, але деякі ненаголошені зближаються 

один до одного, пор., ненаголошене е та и, о та у (менé – минé, гóли – 

гули́») (курсив автора – В. С.)» [Українська 1933, т. 3, с. 557].  

Як зазначає П. Ковалів [Ковалів 1953, с. 25], погляди В. Сімовича на 

природу ненаголошених /е/, /и/ докорінно відрізнялися від трактування цих 

фонем в українській мові О. Курило.  

Глибину вивчення українських діалектів засвідчує детальна 

класифікація закарпатських говірок, запропонована І. Панькевичем: 

«1) спиські, 2) маковицькі або шариські (–лемківські), 3) земплинсько-

ужанські з впливом говорів лемківських, 4) березько-уґоцькі, 5) верховинські 

ужанські, 6) верховинські березько-марамороські, 7) долішньо-марамороські, 

8) перехідні сигітські, 9) гуцульські, 10) рущанські (від ріки Руськова), 

11) деякі острови» [Українська 1933, т. 3, с. 564]. С. Смаль-Стоцький, 

узагальнюючи результати своїх досліджень історії української мови, усупереч 

концепції східнослов’янської етномовної єдності акад. О. Шахматова, заявляє: 

«З тої  п е р ш  о ї, ще діялєктичної доби, винесла укр. мова такі важніші свої 

ознаки, що вже тоді вирізняли її як діялєкт праслов. мови від ін. таких 

діялєктів у окрему діялєктичну одиницю (розрідження і скорочення слів 
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автора – С. С.-С.)» [Українська 1933, т. 3, с. 567]. 

Разом з тим, не всі оригінальні погляди, висловлені авторами-

лінгвістами УЗЕ, були верифіковані. Так, І. Зілинський, не погоджуючись із 

відомою класифікацією наріч української мови  К. Михальчука, запропонував 

власну: «На підставі в і д м і н н и х  р е ф л є к с і  в  старих о, е в нових 

закритих складах і праслов. ӗ та е в позиції під наголосом і без наголосу, 

розпадається ціла укр. мовна територія на дві гол. діялєктичні групи або 

наріччя: а) п і в н і ч н і  (п о л і с ь к і) говори або півн.-укр. наріччя й 

б) п і в д. говори або півд.-укр. наріччя (розрідження, курсив і скорочення слів 

автора – С. С.-С.)» [Українська 1933, т. 3, с. 561]. 

УЗЕ відзначається глибинністю за докладністю опрацювання дуже 

широкого кола лінгвістичних понять та явищ. Пор.: арабська мова [Українська 

1930, т. 1, с. 145], арамейська мова [Українська 1930, т. 1, с. 147], 

асиміляція [Українська 1930, т. 1, с. 174], болгарська мова [Українська 1930, 

т. 1, с. 362-363], бретонська мова [Українська 1930, т. 1, с. 396], склад, 

складня [Українська 1930, т. 1, с. 113], вірменська мова і література 

[Українська 1930, т. 1, с. 604], вокабули [Українська 1930, т. 1, с. 636], 

Галицьке Євангеліє [Українська 1930, т. 1, с. 706], гієратичне письмо, 

гієроґліф, гієрографіка [Українська 1930, т. 1, с. 775-776], гіндуські мови 

[Українська 1930, т. 1, с.  781-782], глаголиця, глаголицькі пам’ятки 

[Українська 1930, т. 1, с. 792], голяндська мова [Українська 1930, т. 1, с. 816], 

гомонім [Українська 1930, т. 1, с. 821], граматика [Українська 1930, т. 1, 

с. 841], грецизм [Українська 1930, т. 1, с. 847], грецька мова [Українська 1930, 

т. 1, с. 852-853], грецьке письмо [Українська 1930, т. 1, с. 860], гуцульська 

говірка [Українська 1930, т. 1, с. 890], ґельська мова [Українська 1930, т. 1, 

с. 919], германські мови [Українська 1930, т. 1, с. 939], ґльосарій [Українська 

1930, т. 1, с. 952], давальний відмінок [Українська 1930, т. 1, с. 991], данська 

мова [Українська 1930, т. 1, с. 1010], дисиміляція [Українська 1930, т. 1, 

с. 1084], дієвідміна, дієйменник, дієприкметник, дієприслівник [Українська 
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1930, т. 1, с. 1092], діякритичні знаки, діялєктолоґія [Українська 1930, т. 1, 

с. 1102], драгоманівка [Українська 1930, т. 1, с. 1141], екфонеза [Українська 

1930, т. 1, с. 1203], еліптичне речення [Українська 1930, т. 1, с. 2117], елямська 

мова [Українська 1930, т. 1, с. 1218], еспанська мова [Українська 1930, т. 1, 

с. 1245], естонська мова [Українська 1930, т. 1, с. 1249], етіопська мова, 

етруська мова [Українська 1930, т. 1, с. 1253], єврейська мова [Українська 

1930, т. 1, с. 1259-1260], єгипетська мова [Українська 1930, т. 1, с. 1261], 

желехівка [Українська 1930, т. 1, с. 1282], жидівська абетка [Українська 1930, 

т. 1, с. 1291], жидівська мова [Українська 1930, т. 1, с. 1293], займенник 

[Українська, т. 2, с. 8-9], звук, звучня [Українська, т. 2, с. 40], ідіом, іжиця 

[Українська, т. 2, с. 87], іллірійська мова [Українська, т. 2, с. 95], іменник, 

імперфект [Українська, т. 2, с. 100], індоєвропейські мови [Українська, т. 2, 

с. 112], іранські мови  [Українська, т. 2, с. 122-123], ірляндська мова 

[Українська, т. 2, с. 126], ісляндська мова [Українська, т. 2, с. 132], італійська 

мова [Українська, т. 2, с. 6], їр [Українська, т. 2,  с. 144], йотація [Українська, 

т. 2, с. 154], кавказькі мови [Українська, т. 2, с. 160], каталянська мова 

[Українська, т. 2, с. 224], кельтські мови [Українська, т. 2, с. 241], кирилиця, 

кирилицькі пам’ятки [Українська, т. 2, с. 256-257], китайська мова 

[Українська, т. 2, с. 263], клинове письмо [Українська, т. 2, с. 280], конюґація, 

конюктив [Українська, т. 2, с. 339], коптійська мова [Українська, т. 2, с. 344], 

кулішівка [Українська, т. 2, с. 413], латинська мова, латинське 

письмо [Українська, т. 2, с. 440-441], латиська мова [Українська, т. 2, с. 442], 

лексикоґрафія, лексиколоґія, лєксикон, лєксичний [Українська, т. 2, с. 463], 

лєхітські мови [Українська, т. 2, с. 471], литовська мова, Литовський 

Статут [Українська, т. 2, с. 481], лікійська мова [Українська, т. 2, с. 492], 

лужицькі мови [Українська, т. 2, с. 521], ляпонська мова [Українська, т. 2, 

с. 560], мадярська мова [Українська, т. 2, с. 593], македонська 

мова [Українська, т. 2, с. 603], максимовичівка [Українська, т. 2, с. 609], 

малязійсько-полінезійські мови [Українська, т. 2, с. 615], Маріїнське 
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Євангеліє [Українська, т. 2, с. 634], мова, мовознавство [Українська, т. 2, 

с. 742-743], моносиляба, монофтонґізація [Українська, т. 2, с. 760], 

м’ягчення [Українська, т. 2, с. 792], назвук, називний відмінок [Українська, 

т. 2, с. 799], німецька мова [Українська, т. 2, с. 849], новогрецька 

мова [Українська, т. 2, с. 872], норвезька мова [Українська, т. 2, с. 879-880], 

ономастика, ономатопея [Українська, т. 2, с. 930], орієнталістика, орієнтальні 

мови [Українська, т. 2, с. 939], ортоґрафія, ортоепія, орудний 

відмінок [Українська, т. 2, с. 943], осетинська мова [Українська, т. 2, с. 946], 

пайорик [Українська, т. 2, с. 967], палєоґрафія [Українська, т. 2, с. 969], 

палімпсест [Українська, т. 2, с. 971], пасив [Українська, т. 2, с. 998], 

перезвук [Українська, т. 2, с. 1016], Пересопницьке Євангеліє [Українська, 

т. 2, с. 1018], перська мова [Українська, т. 2, с. 1029], полабська 

мова [Українська, т. 2, с. 1092], польська мова [Українська, т. 2, с. 1105], 

портуґальська мова [Українська, т. 2, с. 1122], праслов’янська 

мова [Українська, т. 2, с. 1136], предикат, предмет [Українська, т. 2, с. 1138], 

прийменники, прикладка, прикметник [Українська, т. 2, с. 1144], прислівник, 

прислівниковий додаток, присудок [Українська, т. 2, с. 1147], провансальська 

мова [Українська, т. 2, с. 1150], пунктуація, пуризм, пурист [Українська, т. 2, 

с. 1175], редуплікація [Українська, т. 2, с. 1209], речення [Українська, т. 2, 

с. 1225], романські мови [Українська, т. 2, с. 1270], російська 

мова [Українська, т. 2, с. 1274], румунська мова [Українська, т. 2, с. 1299-

1300], слов’яно-руська мова, слов’яно-сербська мова [Українська 1933, т. 3, 

с. 128], слов’янські мови [Українська 1933, т. 3, с. 130], старослов’янська 

мова [Українська 1933, т. 3, с. 185-186], Супрасльський рукопис [Українська 

1933, т. 3, с. 224], фінська мова [Українська 1933, т. 3, с. 1056], фонема, 

фонольоґія [Українська 1933, т. 3, с. 1065], французька мова [Українська 1933, 

т. 3, с. 1083], фризійська мова [Українська 1933, т. 3, с. 1091], хамітські мови 

[Українська 1933, т. 3, с. 1100], церковнослов’янська мова [Українська 1933, 

т. 3, с. 1146], частини мови [Українська 1933, т. 3, с. 1164], чеська 
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мова [Українська 1933, т. 3, с. 1178-1179], шведська мова [Українська 1933, 

т. 3, с. 1211], японська мова [Українська 1933, т. 3, с. 1282], яфетичні 

мови [Українська 1933, т. 3, с. 1289] тощо. 

Окрім лінгвістичних понять та мовних явищ української мови, УЗЕ 

подає цілу низку персоналій лінгвістів – Адальберґ Самуель [Українська 1930, 

т. 1, с. 36], Альварес Емануїл [Українська 1930, т. 1, с. 77], Беліч Олександер 

[Українська 1930, т. 1, с. 274], Благослав Ян [Українська 1930, т. 1, с. 338], 

Бодуен де Куртене Ян [Українська 1930, т. 1, с. 353], Брох Олаф [Українська 

1930, т. 1, с. 402], Буділович Антін [Українська 1930, т. 1, с. 410], Вайґанд 

Густав [Українська 1930, т. 1, с. 441], Ван Війк Ніколяс [Українська 1930, т. 1, 

с. 457], Голоскевич Григорій [Українська 1930, т. 1, с. 812], Грунський 

Микола [Українська 1930, т. 1, с. 876–877], Гумбольд Вільгельм [Українська 

1930, т. 1, с. 883], Деліч Фрідріх [Українська 1930, т. 1, с. 1035], Дем’янчук 

Василь [Українська 1930, т. 1, с. 1041], Добровський Йосиф [Українська , т.1: 

1115], Дурново Николай [Українська 1930, т. 1, с. 1170], Желехівський 

Евген [Українська 1930, т. 1, с. 1282], Житецький Павло [Українська 1930, 

т. 1, с. 1296], Їречек Йосеф [Українська, т. 2, с. 145], Калужнянський 

Омелян [Українська, т. 2, с. 173], Караджіч Вук [Українська, т. 2, с. 199], 

Копітар Єрней Вартоломей [Українська, т. 2, с. 343], Костельник Гавриїл 

[Українська, т. 2, с. 364], Кримський Агатангел [Українська, т. 2, с. 390–391], 

Кульбакін Степан [Українська, т. 2, с. 414], Лавровський Петро [Українська, 

т. 2, с. 433], Лєр-Сплавінський Тадеуш [Українська, т. 2, с. 469], Лозинський 

Йосип [Українська, т. 2, с. 513], Макарушка Остап [Українська, т. 2, с. 602-

603], Меє Антуан [Українська, т. 2, с. 671], Михальчук Кость [Українська, т. 2, 

с. 711–712], Мікколя Йоозеппі Юліюс, Мікльосіч Фран [Українська, т. 2, 

с. 717], Нахтіґаль Райко [Українська, т. 2, с. 815], Німчинов Кость [Українська, 

т. 2, с. 858], Огієнко Іван, Огоновський Омелян [Українська, т. 2, с. 899], 

Октоїх Віденський [Українська, т. 2, с. 914], Осадця Михайло [Українська, 

т. 2, с. 945], Павловський Олександер [Українська, т. 2, с. 964], Пастрнек 
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Франтішек [Українська, т. 2, с. 1001], Потебня Олександер [Українська, т. 2, 

с. 1126], Розвадовський Ян Міхал [Українська, т. 2, с. 1261], Рудніцький 

Міколай [Українська, т. 2, с. 1295], Синявський Олекса [Українська 1933, т. 3, 

с. 86], Смаль-Стоцький Роман, Смаль-Стоцький Степан [Українська 1933, т. 3, 

с. 132], Смотрицький Мелетій [Українська 1933, т. 3, с. 135], Срезневський 

Ізмаїл [Українська 1933, т. 3, с. 178], Стрипський Гіядор [Українська 1933, 

т. 3, с. 207], Сулима Микола [Українська 1933, т. 3, с. 220], Ташицький 

Вітольд [Українська 1933, т. 3, с. 252], Тимченко Євген [Українська 1933, т. 3, 

с. 280], Трнка Богуміл [Українська 1933, т. 3, с. 327], Трубецкой 

Микола [Українська 1933, т. 3, с. 331], Фасмер Макс [Українська 1933, т. 3, 

с. 1035], Фоґорашій Іван [Українська 1933, т. 3, с. 1064], Фортунатов 

Филип [Українська 1933, т. 3, с. 1069], Хвольсон Данило [Українська 1933, 

т. 3, с. 1106], Црнчіч Іван [Українська 1933, т. 3, с. 1157] Чопей 

Ласло [Українська 1933, т. 3, с. 1190], Шахматов Олексій [Українська 1933, 

т. 3, с. 1206], Штур Людевіт [Українська 1933, т. 3, с. 1244], Шулєк Богослав, 

Шумавський Роберт [Українська 1933, т. 3, с. 1246], Шухарт Гуґо [Українська 

1933, т. 3, с. 1248], Шерба Л. [Українська 1933, т. 3, с. 1251], Яґіч 

Ватрослав [Українська 1933, т. 3, с. 1268], Якобсон Роман [Українська 1933, 

т. 3, с. 1272] та ін. 

Особливу лексикографічну та загальнокультурну значущість має 

«II. Додаток до Української загальної енциклопедії – «Чужомовні звороти». 

Цей додаток є чи не першою в історії української лексикографії збіркою 

чужомовних зворотів, а також окремих слів та абревіатур – латинських, 

грецьких, французьких, німецьких, італійських, англійських, – які можуть 

уживатися в українському тексті як цитати. 

Реєстр цього додатка, за нашими підрахунками, налічує 386 одиниць, 

серед яких переважають латинські крилаті вирази: a b  o v o, (лат.) від яйця; 

від початку [Українська 1933, т. 3, с. 1395], h i s t o r i a e s t  

m a g i s t r a  v i t a e, (лат.) історія вчителька життя; h o m o s u n t e t 
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n i h i l  h u m a n i  a  m e  a l i e n u m  e s t, (лат.) я людина, і ніщо людське 

мені не чуже (не байдуже) [Українська 1933, т. 3, с. 1399], 

n i h i l   n o v i   s u b  s o l e, (лат.) нема нічого нового під Сонцем; все це вже 

було [Українська 1933, т. 3, с. 1402], r e p e t i t i o e s t  m a t e r  s t u d i o r u m, 

(лат.) повторювання мати наук: учимося, повторюючи [Українська 1933, т. 3, 

с. 1405], v e n i,  v i d i,  v i с i, (лат.) прийшов, побачив, переміг (слова Цезаря); 

v e r b a  v o l a n t,  s c r i p t a  m a n е n t, (лат.) слова втікають (забуваються), 

написане залишається [Українська 1933, т. 3, с. 1408] та ін. 

У словниковій статті, коли йдеться про англійські, французькі, 

італійські словосполуки, засобами транслітерації подано їх вимову: 

l a s c i t e   o g n i  s p e r a n z a  v o i  c h’e n t r a t e, (іт.) чит. ляшяте оні 

сперанца  вой  к’ентрате; покиньте всю надію ви, що сюди входите; надпис 

над воротами пекла в «Божеській комедії» Данта; повна безнадія;  l a s t,  n o t  

l e a s t (анґл.) чит. ляст нот ліст; останній, але не найгірший; [Українська 1933, 

т. 3, с. 1400], s’i l  v o u s   p l a i t, (фр.) чит. сіль ву плє; коли вам подобється; 

будь ласка [Українська 1933, т. 3, с. 1406]. Незвичне для енциклопедичних 

видань залучення до словникової статті транслітерованих та транскрибованих 

відповідників чужомовних зворотів зумовлено, очевидно, тим, що укладачі 

цього словничка орієнтувалися на широке коло читачів, із-поміж яких далеко 

не всі володіють кількома чужими мовами. 

УЗЕ має важливу прикладну роль: на сторінках цього видання 

представлено численні чужомовні слова, основні терміни різних галузей 

науки, а також апробовано основні принципи відтворення чужомовних 

власних назв, зокрема антропонімів та топонімів, засобами української мови, 

значна їх кількість на сторінках УЗЕ вперше вжита в українському тексті. 

Особливу цінність має «III. Додаток» – «Покажчик чужомовних назв», який, 

за нашими підрахунками, містить 1322 чужомовні власні назви в оригінальній 

орфографії мови-джерела та їх українськомовні відповідники. Покажчик 

складають власні назви, які не ввійшли до основного реєстру енциклопедії. 
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Наприклад: Aakjoer – Ок’єр, Alais – Алє, Bisceglie – Бішеліє, Buffalo – 

Бефало [Українська 1933, т. 3, с. 1410], Chablis –  Шаблі, Dail Еireаnn – Дойль 

Айріян, Descartes – Декарт [Українська 1933, т. 3, с. 1412], Jabalpur – 

Джабальпур, Jacquard – Жакар, Jerez de la Frontera – Херес дe ля 

Фронтера [Українська 1933, т. 3, с. 1416], Quai d’Orsay – Ке д’Opce, 

Rotherham – Ротергем, Szolnok – Сольнок [Українська 1933, т. 3, с. 1420], 

Vergniaud – Верньйо, Wаll Street – Волстріт, Zaragoza – Сараґоса [Українська 

1933, т. 3, с. 1422] тощо.  

Для відтворення іншомовних назв засобами української мови укладачі 

УЗЕ вдавалися до практичної транскрипції, а на письмі їх передавали за 

правилами «Українського правопису» [Український 1929], у підготовці та 

ухваленні якого безпосередню участь брав головний редактор – В.Сімович. 

Така практика мала надзвичайно важливе значення, бо утверджувала єдині 

правописні норми української літературної мови на всіх українських етнічних 

теренах, розділених між чотирма державами – СРСР, Польщею, 

Чехословаччиною та Румунією, а також для української еміграції в країнах 

Європи, Південної та Північної Америки. 

Як слушно зауважував Л. Белей, «<…> своєю появою УЗЕ засвідчила 

нездоланну силу ентузіазму подвижників української культури, які 

невеличким колективом усупереч обставинам успішно реалізували амбіційний 

проект. УЗЕ стала своєрідною навчальною лабораторією, де здобули 

необхідний досвід автори та редактори майбутніх універсальних видань, 

зокрема незавершеної Української сільськогосподарської енциклопедії та 

капітальної повоєнної Енциклопедії українознавства. Важко переоцінити роль 

тритомника в розвитку термінології, розробці та апробації принципів передачі 

чужомовних власних назв» [Белей 2015]. 
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3.6.2. Перекладні словники 

 

Зі зрозумілих причин українська громада Чехословаччини надавала 

особливого значення укладанню словників, зокрема, перекладних. Адже саме 

перекладні словники, передусім чесько-українські та українсько-чеські були 

важливим чинником, що допомагав численним українським емігрантам 

адаптуватися до чехословацького мовно-культурного середовища. 

Історія української лексикографії на теренах Чехословаччини 

розпочинається в 1919 році, яким датована «Рrеdmluvа» Н. Ковалевської-

Королевої до «Кешенкового чесько-українського словника», хоча сам словник 

побачив світ роком пізніше – 1920 [Ковалевська-Королева 1920]. У невеличкій 

передмові до словника укладачка вмотивовує необхідність такого видання, 

зумовлену, на її думку, появою українського народу та його культури на 

європейській сцені та жвавим інтересом до України з боку чеської культурної 

громадськості. Поява чесько-українського словника покликана сприяти 

бажанню чеської громадськості ближче ознайомитися з українською 

культурою, зокрема, з українською лексикою. Н. Королева наголошує, що 

українці і чехи – сусідні народи, а чеська та українська мови мають чимало 

спільного, однак є випадки, коли близькість чеської та української мов є 

оманлива. Як ілюстрацію до цього положення укладачка вибирає приклади на 

українсько-чеську міжмовну омонімію: «наприклад, cеrstvy в українській мові 

має протилежне значення, ніж у чеській. Окрім того, Н. Королева наводить ще 

такі приклади: сhudoba – худоба, ріtоmy – питомий, stav – став, lипа – луна, 

dоmоvіпа – домовина, holkа – голка [Ковалевська-Королева 1920, с. 3]. У 

передмові до словника авторка також висловлює вдячність проф. С. Смаль-

Стоцькому за цінні поради та рекомендації під час укладання, однак ніде не 

зазначає, що він був редактором цього словника, як хибно стверджують 

окремі джерела [Мишанич 1991, с. 637]. 

За нашими підрахунками, реєстр «Кешенкового чесько-українського 
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словника» становить 10 073 слова. Укладачка намагалася якнайповніше 

представити активну лексику чеської мови, зокрема суспільно-політичну, 

військову, побутову, ботанічну, зоологічну тощо. Н. Королева намагається 

зафіксувати всі значення реєстрового чеського слова, які подає через кому: 

chabоst млявість, слабість, хирлявість [Ковалевська-Королева 1920, с. 22], 

spořiti ощадити, зберегти [Ковалевська-Королева 1920, с. 99]; tenata тенети, 

лабети, сіть [Ковалевська-Королева 1920, с. 111] тощо. Омонімічні значення 

реєстрових слів авторка розкриває в одній словниковій статті та нумерує їх 

числами: оhnісе 1) гірчиця, 2) лопух [Ковалевська-Королева 1920, с. 53]; 

росhazeti 1) походити, 2) погибати [Ковалевська-Королева 1920, с. 64]; 

роlеkаtі 1) полякати, перелякати, пополохати, 2) (про рибу) поздихати, 

подохнути [Ковалевська-Королева 1920, с. 65] і т. п. 

Добираючи відповідники до чеських слів, укладачка не раз стикається 

не лише з проблемами відсутності чітких лексичних норм української 

літературної мови, а й з фактичним існуванням двох її варіантів – 

наддніпрянського та галицького. Так, за нашими підрахунками, приблизно до 

10% реєстрових слів Н. Королева подає по два українські відповідники – 

«наддніпрянський та галицький». Наприклад: bасhoriсе ковбик, 

сальцесон [Ковалевська-Королева 1920, с. 4]; couvati цокати, 

відступати [Ковалевська-Королева 1920, с. 8], dolú до-долу, 

долів [Ковалевська-Королева 1920, с.13], hejsek фертик, джигун [Ковалевська-

Королева 1920, с. 17]; house гуся, гусеня [Ковалевська-Королева 1920, с. 19]; 

chamrad’ дрантя, тандита [Ковалевська-Королева 1920, с. 22]; kluzký 

ховзький, слизький [Ковалевська-Королева 1920, с. 28];  látka   матерія, 

тканина; lávka лавка, кладка [Ковалевська-Королева 1920, с. ЗЗ]; leda леда, 

тільки, хіба [Ковалевська-Королева 1920, с. 34]; nadsázka пересада,  

перебільшення [Ковалевська-Королева 1920, с. 41]; náušnice сережка,  

кульчик  [Ковалевська-Королева 1920, с. 44] тощо. Лише в окремих випадках, 

щоб уникнути вживання росіянізмів, укладачка пропонує тільки галицизми 
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польського походження на зразок městský мійський [Ковалевська-Королева 

1920, с. 37] (пор.: пол. miejski). 

Розхитаність або радше відсутність норм української літературної мови 

станом на початок 1920 року засвідчує добір українських відповідників до 

чеських реєстрових слів, з-поміж яких є слова-дублети, орфографічні 

варіанти, загальнонародні та діалектні, запозичені та власне українські 

лексеми. Наприклад; denník денник, часопис [Ковалевська-Королева 1920, 

с. 11]; dovedný зручний, ловкий,  докладний [Ковалевська-Королева 1920, с. 27]; 

lučba хімія, химія [Ковалевська-Королева 1920, с. 36]; отуl омилка, 

помилка [Ковалевська-Королева 1920, с. 55], ovád  овад, овід, 

оводень [Ковалевська-Королева 1920, с. 57]; polévka  зупа,  крупник,  

росіл [Ковалевська-Королева 1920, с. 65]; slouporadi  колюмнада,  

колонада  [Ковалевська-Королева 1920, с. 95] тощо.   

В окремих випадках як українські відповідники Н. Королева пропонує 

авторські новотвори. До таких «кованих» слів можна зарахувати onyka, 

звичайність: тіс м’яч, opyka [Ковалевська-Королева 1920, с. 37], mravnost 

моральність, звичайність [Ковалевська-Королева 1920, с. 39]. До числа 

«кованих» слів можна зарахувати й складене найменування голодовий тиф, 

яке укладачка пропонує як відповідник до чеської лексеми 

hladomor  [Ковалевська-Королева 1920, с. 18]. 

У реєстрі словника Н. Королеви представлена й пропріальна лексика. 

Укладачка цілком слушно зосереджується на тих власних назвах, які в 

українській та чеській мовах докорінно різняться за формою; Bavorsko 

Баварія, Bedřich Фридрих, Фредерік; Bělehrad Білград [Ковалевська-Королева 

1920, с. 4]; Černa Ноrа Чорногори [Ковалевська-Королева 1920, с. 9], Janov  

Генуя  [Ковалевська-Королева 1920, с. 24]; Judaš  Юда;  Jindrich  Генрих;  Jiri 

Юрко [Ковалевська-Королева 1920, с. 25]; Elba Лаба [Ковалевська-Королева 

1920, с. ЗЗ]; Marek Марко; Marketa Маргарета  [Ковалевська-Королева 1920, 

с. 37], Mikuláš Микола [Ковалевська-Королева 1920, с. 38]; Nizozemi  
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Нідерланди [Ковалевська-Королева 1920, с. 49]; Kodan’ 

Копенгаґа [Ковалевська-Королева 1920, с. 29]. Якщо із залучення до реєстру 

словника різних за формою власних назв, запозичених із «третіх» мов, на 

зразок Bělehrad Білград, можна цілком погодитися, то спроби українізувати 

чеські власні назви, зокрема власні особові імена типу Jiri Юрко, 

віддзеркалюють поширену в ті часи сумнівну практику «перекладуваності» 

імен. 

В окремих випадках реєстровими словами стають специфічно чеські 

похідні емоційно-оцінні іменні варіанти, до яких укладачка не добирає 

українські відповідники, а, що дуже позитивно, розкриває їх генезу та 

емоційно-оцінний потенціал: Реріčеk поменчене наймення 

«Йосип» [Ковалевська-Королева 1920, с. 59]. 

Аналіз представлених у словнику власних назв виявляє своєрідну 

постколоніальну мовну інерцію, яка виявляється в нічим не обґрунтованих 

спробах залучити до чесько-українського мовного діалогу мови-

посередники – російську, німецьку, польську. Наприклад: Čіпа Китай, Хіна; 

Čín’aп китаєць, хинчик [Ковалевська-Королева 1920, с. 10], Dan 

Даньчик [Ковалевська-Королева 1920, с. 11], Drazd’any Дрезно, 

Дрезден [Ковалевська-Королева 1920, с. 15].   

Особливо показовою в цьому плані є словникова стаття чеськомовного 

ойконіма Rezno (власна назва міста у східній Баварії), відповідниками якого 

Н. Королева вважає не лише німецькомовну власну назву міста 

Регенсбург  [Ковалевська-Королева 1920, с. 85] (пор. нім.: Regensburg), а й її 

польськомовний відповідник Ратінсбона, (пор. пол.: Ratyzbona – Регенсбург).  

Нічим не виправданою є також постколоніальна практика добирати 

відповідники до чеських ойконімів із німецької мови. Пор.: Františkove Lazne 

Франценсбад [Ковалевська-Королева 1920, с. 16]; Karlový Vary 

Карльсбад [Ковалевська-Королева 1920, с. 26]. І лише до чеського міфоніма 

Моrапа укладачка цілком обґрунтовано не шукала відповідної  власної назви, 
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а вдалася до опису онімного значення назви – ‘богиня смерті’ [Ковалевська-

Королева 1920, с. 39]. 

Фрагментарно у словнику представлена і фразеологія. Здебільшого – 

це частовживані фраземи, а також стійкі етикетні словосполучення, які 

укладачка подає у словниковій статті стрижневого слова. Наприклад: Buh Бог, 

zdar Buh! щасти, Боже! pro Раnа Boha! на милість Божу! Buchta бабка, 

булочка, пампушка. То jest prazna buchta <...> це пуста голова,  «капустяна 

голова» [Ковалевська-Королева 1920, с. 7]; houba  гриб, губка. Hoyby dostanes! 

Достанеш дулю! [Ковалевська-Королева 1920, с. 19], miti мати, dobre mate 

маєте рацію [Ковалевська-Королева 1920, с. 38]; namlouvati намовляти, 

namlouvati si devсe залицятися до дівчини, сватати дівчину [Ковалевська-

Королева 1920, с. 42]; napaliti запалити, napaliti koho обдурити 

когось [Ковалевська-Королева 1920, с. 43] тощо. 

Своєрідним продовженням «Кешенкового чесько-українського 

словника» Н. Ковалевської-Королевої став посібник її чоловіка – В. Королева-

Старого – «Провідник для українців в Чехословаччині» [Королів-Старий 

1923]. Це видання має виразне прикладне спрямування. Окрім досить 

детального лінгвокраїнознавчого опису Чехословаччини, воно містить добірки 

найуживаніших слів різних лексико-семантичних груп, а також, очевидно, 

найперший словничок чесько-українських міжмовних омонімів. Так, у рамках 

лексико-семантичних груп «Числівники», «Грошеві справи», «Явища 

природи», «Залізниця», «Час», «Привітання», «Готель», «Місто», 

«Помешкання», «Ресторація», «Пошта», «В урядових інституціях і закладах», 

«Військова термінологія», «Театр», «На пароплаві», «Лікар», «На селі», 

«Околиці та природа», «Квітки та рослини», «Комахи, звірятка, птахи» та ін. 

укладач подає понад 1350 реєстрових українських слів та їх чеських 

відповідників.  

У словничку чесько-українських міжмовних омонімів В. Королів-

Старий подає понад 100 чеських реєстрових слів, які докорінно відрізняються 
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своїм значенням від співзвучних слів в українській мові. Оскільки видання 

орієнтоване на українських емігрантів, зовсім не обізнаних із чеською мовою, 

то укладач чеські слова транслітерує засобами української графіки. 

Наприклад: ЗАХОД – клозет; ГОЛКА – дівка; ПІТОМЕЦ – йолоп,  ідійот;  

ЧЕРСТВИЙ – свіжий  («черства вода, черствий хліб»); ВЛАЖНИЙ – теплий 

(«влажна вода» – літепло);  ВОНЯВКА – парфуми;  ПАХНУТІ – смердіти;  

НЄВЕСТКА – повія, проститутка [Королів-Старий 1923, с. 17]; 

МАТЄРЩІНА – рідна мова;  ЗАПЛАТА – латка;  ПУШКА – рушниця; ДЄЛО – 

гармата  [Королів-Старий 1923, с. 18] та ін. 

Словникова частина «Провідника для українців в Чехословаччині» 

В. Королева-Старого разом із порівняльним описом основних принципів 

орфоепії чеської та української мов (див.: [Королів-Старий 1923, с. 15–17; 20–

21]) дає підстави вважати це новаторське в історії українського мовознавства 

видання чи не першим українським розмовником. 

Як самостійну лексикографічну працю можна кваліфікувати 

«Ukrajinsko-česky slovniček», опублікований як додаток до «Praktická učebnice 

ukrajiského jazyka» М. Башмака і Ф. Тіхого [Bašmak M. 1939, s. 107–164]. Це 

перший перекладний українсько-чеський словник. Реєстр словника, за 

нашими підрахунками, складає 3912 слів. Як правило, це слова, що становлять 

активний запас української літературної мови, зокрема, терміни родинності та 

свояцтва, побутову, суспільно-політичну, ботанічну, зоологічну, етикетну 

лексику. Судячи з реєстру «Українсько-чеського словничка», укладач 

намагався його сформувати на основі загальноукраїнської лексики та, 

частково, на словах, поширених у наддніпрянському варіанті української 

літературної мови. Однак у реєстрі словника ми зафіксували кільканадцять 

діалектизмів, що побутували на теренах Галичини (атрамент т 

inkoust [Bašmak 1939, s. 107], горівка f hořavka [Bašmak 1939, s. 116], допіру – 

pravě, teprve [Bašmak 1939, s. 120], зимний – studený  chladný  [Bašmak 1939, s. 

124], леґуміна – moučnik [Bašmak 1939, s. 131], ляда f záklop [Bašmak 1939, s. 
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132], шоколяда f čokoláda [Bašmak 1939, s. 163]) та Закарпаття (грашка f  

hračka [Bašmak 1939, s. 117], ґрунь m grun', plan’ [Bašmak 1939, s.  118], 

киденебудь-kamkoli  [Bašmak 1939, s. 130],  яр f  jaro  [Bašmak 1939, s. 164]) 

тощо. 

Фрагментарно – тільки шістьма словами у словнику представлено 

українську безеквівалентну лексику: вареник m tasticka s tvarohem  [Bašmak 

1939, s. 100], гопак m ukrajiský narodni tanec [Bašmak 1939, s. 116], джура m 

dustojnicky sluha [Bašmak 1939, s. 118], кобза f ukrajiský hudebni nástroj, кобзар 

m ukrajiský národni  zpěvák  [Bašmak 1939, s. 128], куліш  m  ridky jahelnik  

[Bašmak 1939, s. 130]. Так само дуже вибірково залучена до реєстру словника 

українська пропріальна лексика – три власні назви християнських свят 

(Йордань f Svatých  tři  кrálú, Великдень m velikonoce [Bašmak 1939, s. 110],  

Різдво п vanoce [Bašmak 1939, s. 150]) два топоніми (Волинь f Volyn’ [Bašmak 

1939, s. 114], Київ m  Kyjev  [Bašmak 1939, s. 127]), одне особове ім’я (Йосип 

Josef [Bašmak 1939, s. 126]), два етноніми (Гуцул т Нисиl [Bašmak 1939, s. 17], 

москаль m Rus [Bašmak 1939, s. 134]). 

Структура словникової статті така: українське реєстрове слово у формі 

називного відмінка або інфінітива, для іменників зазначено рід та чеський 

відповідник. Зрідка, коли у словозміні реєстрового слова відбувається 

чергування звуків, то подається форма родового відмінка іменників або форма 

теперішнього часу дієслів. Наприклад: велетень m velikan, obor [Bašmak 1939, 

s. 110], гість, гостя т host [Bašmak 1939, s. 116], іржати,  іржу,  іржеш,  

іржуть – rehtati  [Bašmak 1939, s. 126], кість, кости f kost, кликати  (кличу) 

volati [Bašmak 1939, s. 128],  любити (люблю) milovati [Bašmak 1939, s. 132].  

У чеській мові наголос фіксований, тому укладач «Українсько-

чеського словничка» послідовно вказує наголос на словах української 

частини, однак, мабуть, через технічний недогляд кілька десятків 

багатоскладових українських слів не мають позначеного наголосу: літо, 

літній, малюнок, місто, місце [Bašmak 1939, s. 132–133], мова [Bašmak 1939, 
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s. 134], наче, начерк, нікель, ніготь та ін., натомість, наприклад, наголос 

позначений на односкладовому займеннику наш [Bašmak 1939, s. 136–137]. 

Незважаючи на вказані недоліки та прорахунки укладача «Українсько-

чеського словничка», це новаторське видання, адресоване чехам, що бажали 

вивчати українську мову, з належною повнотою репрезентувало активний 

запас української літературної лексики та подавало користувачам 

найважливіші граматичну та акцентуаційну характеристику реєстрових слів. 

У Чехословаччині міжвоєнної доби українські лексикографи 

працювали не лише над укладанням перекладних словників – визначним їх 

здобутком стала публікація в 1926 році термінологічного глосарія – 

«Медичного латинсько-українського словника». На титульній сторінці 

зазначено, що словник «злагодив др. мед. М. Галин під ред. др. мед. 

Б. Матюшенка та др. В. Наливайка». Однак із «Передмови редакції» та 

«Передмови автора» стає зрозуміло, що під час укладання «Медичного 

латинсько-українського словника» використано два словники – М. Галина та 

В. Наливайка, які ще в 1924 році подані в «Спілку українських лікарів 

Чехословаччини» [Галин 1926, с. ІІІ]. Основною відмінністю між словниками 

М. Галина та В. Наливайка стали принципи добору українських відповідників 

до латинських медичних термінів: М. Галин їх опрацьовує за правилами 

укладання матеріалів до термінології, тобто до латинського терміна подає 

кілька українських відповідників; В. Наливайко намагався укласти класичний 

термінологічний словник, тому до латиномовного терміна він подає, як 

правило, лише один український відповідник. Зважаючи на несформованість 

української медичної термінології, у «Спілці українських лікарів 

Чехословаччини» слушно вирішили спершу видати словник, у якому були б 

щонайповніше представлені українські медичні назви, що згодом стало 

основою для вироблення української медичної термінології: «Наша медична 

термінологія ще далека до усталення, вона саме тепер, в останні роки, 

енергійно твориться і випробовується – не лише теоретично, як практично, в 
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щоденній практиці українських медичних шкіл та біжучій медичній 

літературі» [Галин 1926, с. ІІІ].  

Отже, «Спілка українських лікарів Чехословаччини» віддала перевагу 

словникові М. Галина, який із дозволу укладача вирішено було доповнити 

матеріалами зі словника В. Наливайка. Оскільки М. Галин жив на Одещині, в 

Акермані, то для підготовки остаточної редакції словника було створено 

редакційну комісію у складі професійних медиків – Б. Матюшенка, 

В. Наливайка, М. Матюшенкової та І. Рихла. Позитивно, що значну 

консультативну працю під час укладання «Медичного латинсько-українського 

словника» виконали провідні українські лінгвісти міжвоєнної 

Чехословаччини  В. Сімович, М. Левицький, Е. Лукасевич. 

У передмові редактори словника детально описують факти власного 

втручання в текст словника М. Галина. Так, «редакція не поділила думок 

шановного автора відносно того, що латинське закінчення «itis» відповідає 

українському «иця»; редакція також уникала від запровадження в нашу 

термінологію неологізмів, зложених з трьох-чотирьох і більше окремих 

іменників» [Галин 1926, с.  IV–V]. Окрім того, до реєстру словника М. Галина 

були долучені матеріали зі словника В. Наливайка, які позначили літерою (Н). 

Хоча «Медичний латинсько-український словник» М. Галина – це 

перше видання в історії української лексикографії, однак у процесі його 

укладання та редагування було використано вже наявний значний 

лексикографічний матеріал. Для М. Галина лексичною базою в укладанні 

словника стали: «Латинсько-український словарь» Ю. Кобилянського (Відень, 

1912) [Кобилянський 1912] та «Російсько-український медичний словник» 

М. Галина (Київ, 1920) [Російсько-український 1920], а також «Medizinisches 

Wörterbuch für Mediziner» Е. Шрайбера (1920) [Schreiber 1920]. Редакційна 

колегія «Медичного латинсько-українського словника» М. Галина 

використовувала цілу низку перекладних термінологічних словників – 

латинсько-німецький, латинсько-чеський, латинсько-російський, а також 
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французький словник медичної термінології [Галин 1926, с. VI], Окрім суто 

лексикографічних джерел, редколегія залучала лексичний матеріал із фахових 

медичних періодичних видань, київських і празьких: «Українські медичні 

вісті» (Київ, 1925–1926) та «Український медичний вістник» (Прага, 1923–

1925). 

Укладач та його редактори значну увагу приділяють розпрацюванню 

методики створення словника. Судячи з передмови, вони глибоко 

усвідомлюють системний принцип організації медичної термінології, тому 

наголошують, що «медична термінолоґія складається з двох головних галузів: 

1) анатомічної з під галузками гістологічною та фізіологічною і 

2) паталоґічної, в склад якої входять термінолоґія клінічна і 

бактеролоґічна» [Галин 1926, с. VII]. Оскільки системність медичної 

латинської термінології сформувалася ще в античні часи, завдяки тому, на 

думку М. Галина, нині в європейських мовах вона належить до числа 

найдосконаліших термінологічних систем. 

М. Галин, Б. Матюшенко та В. Наливайко прагнуть поєднати  

європейські традиції творення медичної термінології, що сягають античних 

часів, із традиційною українською медичною номенклатурою. Незважаючи на 

те, що основа української медичної термінології – народна, вона має виразні 

спільні ознаки з міжнародною, греко-латинською з походження, медичною 

термінологією. Так, за спостереженнями М. Галина, системність української 

медичної термінології виявляється в тому, що, наприклад, «ціла низка 

народніх термінів для хороб осередніх орудь і тканин, на ґрунті запалу їх, 

закінчуються на «иця» – пропасниця, збитниця, підвійниця, трясовиця, 

колоатиця, завійниця <...> щодо хвороб шкіри та новоутворів, то український 

нарід визначає цілу низку термінів вже із закінченнями на «ак», «як», «ка»: 

боляк, гнояк, пістряк, жиляк,  чиряк,  виразка,  осипка,  сверблячка»  [Галин 

1926, с. ІХ–Х]. 

Розбіжності між укладачем словника та його редакторами виникли 
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щодо ставлення до творення термінів-неологізмів: для М. Галина зразком 

слугує німецька медична термінологія, зокрема багатокомпонентні терміни-

композити на зразок Gehirnstutsubstanzschemgeschwulst, які дозволяють 

вичерпно описати найменоване явище, однак Б. Матюшенко та В. Наливайко 

вважають аналогічні утворення в українській мові неприродними, а тому 

редактори вилучили з реєстру словника всі багатоосновні терміни-неологізми, 

запропоновані М. Галином. 

За нашими підрахунками, реєстр «Медичного латинсько-українського 

словника» М. Галина налічує 10 432 реєстрових слова. Латинська частина 

реєстру укладена за зразком аналогічних видань – латинсько-німецького, 

латинсько-чеського, латинсько-російського словників. Латинські медичні 

терміни, як правило, однослівні, хоча серед них зустрічаються й складені 

найменування: abasia – нездатність ходити; abactio partus – зігнання 

плоду [Галин 1926, с. 1]. 

Судячи з української частини словника, значна частина українських 

відповідників латинських реєстрових слів (приблизно 7%) є словами 

іншомовного походження. Це, як правило, адаптовані до фономорфемної 

структури української мови латинські медичні терміни, причому в одних 

випадках укладач та редактори словника пропонують вживати лише 

адаптований термін-інтернаціоналізм, а в інших, окрім іншомовного, – ще і 

його українську кальку. Наприклад: ammonium – амоній; amor lesbiсus  

лесбійське кохання [Галин 1926, с. 10]; amyloid – амілоїд [Галин 1926, с. 11]; 

desinfector – дезінфектор [Галин 1926, с. 59]; dialisator – діялізатор  [Галин 

1926, с. 61];  amalgama – суміш, амальгама [Галин 1926, с. 9]; dentist – зубар, 

дентист [Галин 1926, с. 57]; desinfectio – дезінфекція, від зараження, нищення 

зарази [Галин 1926, с. 59]; fluorescentia – флюоресценсія, блискотіння [Галин 

1926, с.  89]; indicator – індикатор, покажчик [Галин 1926, с. 121]. 

Окрім адаптації та калькування латинських медичних термінів, укладач 

та редактори словника практикують подавати як відповідник реєстровому 
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слову опис його семантики в мові-джерелі: bacillosis – хороба, спричинена 

бацилами [Галин 1926, с. 23]; barometer – вимірник тиснення повітря [Галин 

1926, с. 24]; cardiographia – записування серцевих рухів [Галин 1926, с. 30]; 

carditis – запалення серцевого м’язу [Галин 1926, с. 131]; laryngologia – вчення 

про хороби горлянки [Галин 1926, с. 138]; litholapaxia – випроваджування, 

видавлювання розкришених камінців [Галин 1926, с. 146]; nosologia – вчення 

про хороби [Галин 1926, с. 178] тощо. 

Намагаючись знайти найоптимальніші відповідники до латинських 

медичних термінів, автура словника часто подає в ролі українських 

відповідників по два-три синоніми, що, як правило, побутують у 

народнорозмовному мовленні. Наприклад: adeps – товщ, сало, жир [Галин 

1926, с. 4]; agrypnia – безсоння, безсонність  [Галин 1926, с. 6];  aroma – пах,  

пахощі,  аромат [Галин 1926, с. 18]; bacterium – бактерія, дробянка, 

тоїжка [Галин 1926, с. 25]; cementum – цемент, джмур [Галин 1926, с. 28]; 

dorsum – спина, хребет [Галин 1926, с. 65]; infusum – завар, запар, заварка, 

запарка [Галин 1926, с. 123]; knesmos – свербіж, чухання  [Галин 1926, с. 133]. 

Поява «Медичного латинсько-українського словника» стала показовою 

та успішною спробою українських мовознавців, які у міжвоєнний період 

опинилися в Чехословаччині, долучитися до процесу творення єдиної 

української національної термінології, що так активно розпочався в 

радянській Україні у другій половині 20-х рр. XX ст.: за свідченнями 

С. Наріжного, «більшість накладу цього словника пішла на 

Наддніпрянщину» [Наріжний 1942, с. 222]. 

 

 

Висновки до Розділу 3 

 

В українському мовознавстві міжвоєнної Чехословаччини значного 

розвитку набули такі галузі, як історія української мови («Погляд на історію 
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української мови» О. Колесси), мовні контакти українців із іншими 

слов’янськими і неслов’янськими народами, історія слов’янського глотогенезу 

(«Погляд на історію українсько-чеських взаємин від X до XX ст.» О. Колесси, 

«Проблєма гармонії складів у морфольоґії славянських мов» В. Сімовича), 

історії української літературної мови («До вивчення «Руської правди»» 

С. Шелухина; «Розвиток сучасної літературної мови на Підкарпатській Русі» 

Ф. Тіхого), опис української літературної мови в синхронії та діахронії 

(«Граматика руської мови», «Українська граматика» С. Смаль-Стоцького, «До 

морфології українських прикметників» В. Сімовича), культура українського 

мовлення («На теми мови» В. Сімовича), походження назви Україна 

(«Україна – назва нашої землі з найдавніших часів» С. Шелухин), праці з 

української діалектології («Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних 

областей...» І. Панькевича) тощо. Учені вступають у дискусію щодо гіпотези 

Погодіна–Соболевського, доводять її ненауковість, наводять типові риси 

української мови, виводячи її з праслов’янської, зважено підходять до питання 

існування спільносхіднослов’янської етномовної єдності, знаходять більше 

українсько-південнослов’янських спільних мовних рис тощо, що було в той 

час неможливо в підрадянській Україні. 

Значного розвитку в Чехословаччині міжвоєнного періоду набула 

українська лексикографія. Вагомими працями з цієї сфери стали «Українська 

загальна енциклопедія» у трьох томах, «Рrеdmluvа» Н. Ковалевської-

Королевої до «Кешенкового чесько-українського словника», словникова 

частина «Провідника для українців в Чехословаччині» В. Королева-Старого, 

«Ukrajinsko-česky slovniček», опублікований як додаток до «Praktická učebnice 

ukrajiského jazyka» М. Башмака і Ф. Тіхого, «Медичний латинсько-

український словник» М. Галина та ін. 

Аналізуючи лінгвістичний доробок україністів у міжвоєнній 

Чехословаччині,  враховуємо такі аспекти: лінгвістичну проблематику, що 

розкрита у працях провідних українських мовознавців та культурних діячів, 
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які репрезентують УСРР, українські землі Польщі, а також українську 

діаспору; актуальність ідей мовознавців у сучасному науковому дискурсі. 

 Результати цього розділу дисертації висвітлені в публікаціях [Русинко-

Бомбик 2017a, с. 47–52; Русинко-Бомбик 2017b, с. 24–27; Русинко-Бомбик 

2019a, с. 122–127]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У сучасному мовознавстві визначаються різні підходи та принципи до 

періодизації історії українського мовознавства: хронологічний, галузевий, за 

лінгвістичними парадигмами, за лінгвістичними школами, за персональним 

внеском лінгвістів, що потребують поглибленого вивчення в їх взаємодії. 

Доцільно простежити спадкоємність і наступність мовознавчих ідей у 

часовому вимірі, а також встановити перспективи їх осмислення у 

просторовому вимірі.  

Українське мовознавство у міжвоєнний період активно розвивалося в  

Чехословаччині як одному з потужних центрів україністики, вільної від 

політичної цензури. В УСРР на короткий період відбулася активізація 

українського мовознавства (дескриптивного та прескриптивного), пов’язана з 

українізацією. Однак після її згортання українізацію замінило зросійщення, 

багатьох українських філологів репресовано, а їхній доробок піддали гострій 

ревізії.  

Міжвоєнна Польща прихильно ставилася до українських політичних 

мігрантів, однак вела полонізаційну політику в Галичині і на Волині. Румунія, 

у межах якої в міжвоєнний період опинилася Буковина і Бессарабія, 

намагалася колонізувати і румунізувати ці території. Саме Чехословаччина, до 

складу якої ввійшло Закарпаття та Південна Лемківщина (сучасна Східна 

Словаччина), стала найсприятливішим прихистком для розвитку україністики 

в міжвоєнний період. Це зумовлено сприятливими економічними 

(Чехословаччина успадкувала велику частку промисловості Австро-

Угорщини) та політичними умовами (в країні панував демократичний устрій, 

президент Т. Масарик прихильно ставився до українців). 

На початку 20-х рр. ХХ ст. перед українським мовознавством постали 

завдання: у рамках статусного планування захистити від утисків українську 

мову в усіх державах, де після Першої світової війни опинилися численні 
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групи українців (СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина); працювати над 

створенням інтеграційної норми української літературної мови (граматика, 

правопис), працювати над розширенням вокабуляру української мови 

(особливо спеціалізованої лексики); дослідити діалектне розмаїття та історію 

української мови, довести її окремішність від російської; випрацювати 

методики лінгводидактики для української як рідної та української як 

іноземної мови.  

Прага у міжвоєнний період стала потужним україністичним центром: 

сюди переїхав Український вільний університет, утворився Український 

високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова. У Чехословаччині 

працювали українські науковці: С. Смаль-Стоцький, О. Колесса, В. Сімович, 

Я. Рудницький, С. Шелухин, І. Панькевич, Н. Ковалевська-Королева, 

М. Башмак та ін. Україністикою в міжвоєнний період займалися також етнічні 

чехи Ф. Тіхий та Я. Неврлий.  Прага стала одним з основних центрів 

структуралізму, що також знайшло відображення в україністиці.  

Процес унормування української літературної мови на Закарпатті, що в 

міжвоєнний період належало Чехословаччині, відбувався доволі інтенсивно, 

попри не зовсім сприятливі екстралінгвальні обставини. Чехословацька влада 

була зацікавлена в тому, щоб мова закарпатців відрізнялася від 

загальноукраїнської норми, у Закарпатті існували три різні мовні табори: 

українофіли (прагнули єдиного загальноукраїнського мовного стандарту), 

русофіли (прагнули інтеграції з російською мовою), автохтоністи 

(відстоювали концепцію, за якою місцеві діалекти – це окрема мова). У період 

Чехословаччини найбільш запеклі дискусії і конкуренція точилися між 

першими двома групами.  

Закарпаття перейшло до складу Чехословаччини після угорського 

періоду, під час якого відбувалася активна мадяризація. Станом на початок 

1920-х рр. Закарпаття відставало у мовному плануванні від інших українських 

земель; сильні позиції все ще займало язичіє. Граматика А. Волошина (1901) 
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відображає стан мовної норми на Закарпатті за часів Угорщини.  

Отримані в дисертації результати дають підстави для деталізації 

періодизації розвитку української літературної мови на Закарпатті за часів 

Чехословаччини та визначення основних тенденцій, характерних для кожного 

періоду.  

Перший період чехословацької мовної політики на Закарпатті (1919–

1922 рр.) відзначається тенденцією до інерційного використання язичія з 

нахилом до російської мови, що загалом продовжує попередній, угорський 

період (граматика А. Волошина).  

Другий період (1922–1926 рр.) загалом засвідчує тенденцію до мовного 

компромісу (граматика І. Панькевича). Попри загалом дотримання 

етимологічного правопису, «Граматика» І. Панькевича стала важливим етапом 

наближення літературної мови закарпатців до загальноукраїнської. Автор 

граматики запровадив ряд загальноукраїнських літературних правил, 

ґрунтовно пояснював, які саме діалектні норми не слід вживати в літературній 

мові. Оскільки «Граматика» І. Панькевича була більш українофільською, ніж 

компромісною, русофіли не сприйняли її та почали використовувати 

русофільську граматику Сабова-Григор’єва (1924).  

У третій період (1926–1937 рр.) на Закарпатті є основною тенденція до 

переходу на фонетичний правопис та орієнтування на загальноукраїнський 

мовний стандарт. Перша закарпатська граматика А. Штефана та І. Васка, що 

засвідчує дотримання фонетичного правопису, демонструє суттєвий відхід від 

регіональних діалектних норм та інтеграцію в загальноукраїнський контекст. 

Це перша граматика на Закарпатті, у назві якої функціонує українська мова, а 

не руська, угроруська чи карпаторуська. На фонетичний правопис 

зорієнтована наступна за часом граматика, Ф. Агія, що ще фіксує багато 

діалектизмів, однак це зумовлено не прагненням диференціювати діалекти від 

загальноукраїнської норми, а поступово ознайомлювати учнів з літературною 

нормою.  
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Основна тенденція, що характеризує четвертий період (1937–

1939 рр.), – розширення функціювання української літературної мови на 

Закарпатті. У граматиці чеського емігранта Я. Неврлого, як і у працях його 

попередників, А. Штефана та І. Васка, були продовжені найголовніші 

здобутки мовного планування української мови, які вдалося зреалізувати в 

УСРР під час українізації. 

Упродовж чехословацького періоду закарпатський мовний простір 

суттєво наблизився до загальноукраїнського. Відбулася поступова еволюція 

мовного стандарту від язичія через перехідний етимологічний правопис до 

сучасної літературної фонетичної норми. Українці Східної Словаччини мали 

інший досвід, у чехословацький період там домінували русофіли.  

У чехословацький період «Praktická učebnice ukrajinského jazyka» 

М. Башмака (з доповненнями Ф. Тіхого) – це перший підручник української 

мови для чехів, комплексна праця, що відбиває особливості фонетики, 

орфоепії та граматики, основний лексичний фонд, а також містить стислу 

лінгвокраєзнавчу інформацію, факти про історію та культуру українського 

народу. 

Історико-лінгвістичну школу в міжвоєнній Чехословаччині формують 

О. Колесса, С. Смаль-Стоцький, В. Сімович, С. Шелухин, Ф. Тіхий. Основні 

тенденції – з՚ ясування походження української мови від часу розпаду 

праслов’янської єдності, декларування спростування концепції 

східнослов’янської мовної єдності українців, росіян і білорусів та теорії 

Погодіна-Соболевського, зокрема доведення того, що українська мова ближча 

до сербської, ніж до російської; дослідження з історичної ономастики та 

етимології щодо назв Русь, Україна. Текстоцентричний підхід до вивчення 

історії мови та лінгвістична атрибуція писемних пам ՚ яток відзначені у 

першому українськомовному посібнику старослов’янської мови та хрестоматії 

пам ՚ яток староукраїнської мови зі словничком, які підготував В. Сімович.  

Маловивчені питання історії української літературної мови 
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проаналізовані в дослідженнях про граматику Михайла Лучкая та концепції 

Й. Їречека (В. Сімович), про виникнення та функціювання літературної мови 

на Закарпатті (Ф. Тіхий). В інтердисциплінарному дослідженні «Руської 

Правди» С.  Шелухин схарактеризував юридичну термінологію.  

Українську діалектологічну школу у міжвоєнній Чехословаччині 

репрезентують дослідження І. Панькевича, зокрема його фундаментальна 

праця «Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних областей…», що 

належить до вершинних здобутків не лише української, а й слов’янської 

діалектології. Науковець ґрунтовно дослідив історію вивчення 

закарпатського говору, довів його належність до загальноукраїнського 

простору; послідовно застосовував напрацювання експериментальної 

фонетики Празької лінгвістичної школи.  

У студіях із сучасної української мови актуалізуються пропозиції з 

унормування літературного мововжитку, а також дослідження з фонетики, 

морфології та словотвору української літературної мови (В. Сімович). 

Обґрунтування пропозицій щодо літературних норм української мови 

розширюється фактами діахронії, оцінки впливу діалектів, а також новотворів, 

порівнянням досліджуваного слововжитку в різних мовах. Віддаленість від 

Росії дозволяє йому вільно висловлюватися про негативний вплив російської 

на українську, що було б неможливо в УСРР. Фактично, В. Сімовичеві 

вдалося продовжити вектор розвитку лінгвоукраїністики, який знищили після 

згортання українізації в Радянському Союзі.  

Активний розвиток української лексикографії у міжвоєнній 

Чехословаччині відображений у створенні видатної енциклопедичної праці – 

«Української загальної енциклопедії», що містить багато ґрунтовних 

україністичних досліджень, присвячених культурології, історії, етнографії та 

лінгвістиці, низки перекладних словників. Видані у міжвоєнній Празі 

«Кишеньковий чесько-український словник» Н. Ковалевської-Королеви та 

«Провідник для українців в Чехословаччині» зі словником В. Королева-
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Старого фіксують еквіваленти в обох мовах, засвідчують тенденцію до 

паралельного вживання різних українських регіональних норм. «Ukrajinsko-

česky slovniček», уміщений у «Praktická učebnice ukrajiského jazyka» 

М. Башмака (з доповненнями Ф. Тіхого), – це перший перекладний 

українсько-чеський словник, реєстр якого – українська активна лексика.  

Тенденція до об’єднання термінологічних напрацювань 

Наддніпрянщини та Галичини представлена в «Медичному латинсько-

українському словнику» М. Галина, в якому подано паралельні українські 

відповідники, разом із народними.  

Найважливіші здобутки цього часу здійснено в галузях: історії 

української живорозмовної та літературної мови, з української літературної 

мови, діалектології, лексикографії, лінгводидактики української мови як 

рідної та як іноземної. Вони свідчать про те, що лінгвоукраїністика у 

міжвоєнній Чехословаччині була комплексним явищем, ураховувала ідеї 

Празької лінгвістичної школи, інтегрувала традиції розвитку україністики в 

європейський контекст. Зокрема, наукові ідеї щодо окремішності української 

мови, відсутності «руської» прамови, належності українських закарпатських 

говірок до загальноукраїнського простору не втратили актуальності в сучасній 

лінгвістиці. 

Перспективи дослідження полягають у детальнішому вивченні 

українсько-чеських мовних і лінгвістичних зв ՚ язків, у з ՚ ясуванні впливу 

Празького лінгвістичного гуртка на україністику міжвоєнного часу, у 

публікації наукової спадщини лінгвістів, які репрезентують україністику в 

Чехословаччині міжвоєння, в укладанні енциклопедичного видання про 

лінгвістів-україністів у Чехословаччині.  
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