
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

РУСИНКО-БОМБИК ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА 

 

   УДК 811.161.2 ՚1(437)"1918/1939"(043.3)   

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА УКРАЇНСЬКЕ МОВОЗНАВСТВО В 

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ МІЖВОЄННОЇ ДОБИ 

 

 

 

 

Спеціальність 10.02.01 – українська мова 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ  

дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019



 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі української мови Державного вищого 

навчального закладу «Ужгородський національний університет» МОН України. 

 

Науковий керівник       доктор філологічних наук, професор 

                                             Ніка Оксана Іванівна, 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут філології,  

професор кафедри української мови та прикладної 

лінгвістики 

 

Офіційні опоненти:        доктор філологічних наук, професор 

Мойсієнко Віктор Михайлович,  

Житомирський державний університет  

імені Івана Франка, 

професор кафедри української мови 

 

кандидат філологічних наук, доцент 

Дика Людмила Василівна, 

Національний університет «Києво- 

Могилянська академія», 

завідувач кафедри української мови  

 

Захист відбудеться 20 грудня 2019 року о 12.00 годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.19 в Інституті філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (01601, м. Київ, 

бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63). 

 

Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці 

імені М. О. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал № 12). 

 

Автореферат розіслано 20 листопада 2019 року. 

 

 

 

Учений секретар 

спеціалізованої вченої ради                                                  Л. В. Домилівська



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 (до 1933–1934 рр.), 

але і в еміграційних осередках. Одним із наукових центрів стало мігрантське 

середовище Чехословаччини
1
. У дисертаційній праці простежується розвиток 

лінгвоукраїністики в державному утворенні Чехословаччина, а саме: на чеських 

землях, а також на Закарпатті у міжвоєнний період.  

Чехословаччина часу міжвоєння 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, 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 звʼязок цих праць із 

загальноєвропейським контекстом розвитку мовознавчої науки. По-четверте, 

міжвоєнна Прага – це центр новаторських мовознавчих досліджень. У 1929 р. у 

Празі відбувся І-ий з’їзд славістів. Празька лінгвістична школа була одним з 

основних осередків довоєнного структуралізму. Саме в цій країні 1926 р. 

В. Матезіус заснував Празьку лінгвістичну школу, що проіснувала до 1953 р. 

(формально відновлена у 1990 р. О. Лешкою). До цієї наукової школи 

долучилися чеські мовознавці Б. Трнка, Б. Гавранек, Я. Мукаржовський, 

українські – В. Сімович, а також російські емігранти Р. Якобсон, М. Трубецький. 

Усі ці умови спричинилися до того, що українське мовознавство активно 

розвивається, розбудовуючи нову тематику та наукові ідеї.  

Загальні характеристики розвитку українського мовознавства, зокрема 

періоду 20–30-их рр. ХХ ст., розкриті у працях С. Бевзенка, М. Жовтобрюха, 

Т. Лукінової, В. Німчука, Г. Півторака, Ю. Шевельова, В. Зубченко, 

                                                           
1
 У

 
дисертації передаємо послідовно (за винятком цитат) написання назви держави 

Чехословаччина. На Закарпатті усталилася традиція написання назви Першої Чехословацької 
Республіки разом, а другої – із дефісом. У першій республіці словаки й закарпатські українці 
так і не отримали реальної автономії, тому їхнє значення, на жаль, обʼєктивно 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 р. [Sbírka zákonů а nařízení státu československého]; тут також засвідчене прагнення 
творити чехословацький народ і чехословацьку мову; 2) назва з дефісом затверджена в 
конституційному законі 1938 р., за яким словаки отримали автономію [Ústavní zákon o 
autonomii Slovenské země]. Більшість праць, які ми аналізуємо, були написані у перший період.
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С. Лучканина, Л. Масенко, С. Вакуленка та ін. Вивченню української 

лінгвістики в західних і південних слов’ян присвячена праця колективу 

авторів (В.  Русанівський, Л. Даниленко, В. Федонюк, В.  Чумак). Розвиток 

українського мовознавства в міжвоєнній Чехословаччині, особливості 

функціювання української мови на Закарпатті у чехословацький період 

ґрунтовно досліджували М. Штець, М. Мушинка, Л. Белей, М. Белей, 

Ю. Шевельов, М. Мозер, В. Даниленко, Л. Даниленко, Н. Венжинович, 

М. Кондор, В. Статєєва, П. Чучка та ін.  

Студії з українського мовознавства міжвоєнної Чехословаччини 

здебільшого концентрувалися на вивченні окремих авторів та їхніх праць. 

Наукова спадщина окремих україністів у Чехословаччині вивчена досить 

повно, зокрема С. Смаль-Стоцького (Л. Луців, Г. Півторак, В. Сімович та ін.), 

В. Сімовича (Ю. Шевельов, О. Горбач, П. Ковалів, В. Даниленко, 

О. Добржанський, Н. Гуйванюк, Л. Ткач), І. Панькевича (К. Галас, 

П. Гриценко, Й. Дзендзелівський, К. Кисілевський, М. Мозер, В. Статєєва, 

В. Чикут, П. Чучка). 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 

(О. Кацімон).   

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

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 

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., 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 р.). 

Мета дослідження полягає у встановленні основних тенденцій розвитку 

української мови та українського мовознавства в Чехословаччині міжвоєнної 

доби (1918–1939 рр.). 
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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, 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 першому 

підручнику української мови для іноземців; 

– деталізувати періодизацію розвитку української літературної мови на 

Закарпатті у міжвоєнний час; зʼясувати основні тенденції творення 

літературної норми у шкільних граматиках Закарпаття часів Чехословаччини; 

– дослідити основні здобутки українського мовознавства в 

Чехословаччині в галузях української літературної мови, історії української 

мови, історії української літературної мови, діалектології, лексикографії; 

– визначити основні наукові школи та персональний доробок 

українських лінгвістів, які працювали у міжвоєнній Чехословаччині, 

проаналізувати перспективи актуалізації їх наукових ідей у сучасному 

науковому дискурсі.  

Об’єктом дослідження є теоретичні та прикладні лінгвоукраїністичні 

напрацювання міжвоєнної Чехословаччини, праці, написані емігрантами та 

мешканцями Закарпаття, що належало до Чехословаччини 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.  

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).  
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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 р., допомогла утворити Словацьку 

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

(частину після Віденського арбітражу в 1938 р. 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 шкіл Закарпаття, та підручник української мови для 

іноземців – передусім чехів і словаків). Корпус фактичного матеріалу, 

проаналізованого в дисертації, налічує понад 50 публікацій. 

Для врахування особливостей мовної політики, утворення та 

функціювання 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, В. Німчук, І. Огієнко, В. Русанівський, 

В. Мойсієнко, М. Мозер, Ю. Шевельов), вивчення українсько-чеських 

мовних звʼязків (М. Мушинка, М. Штець, Л. Белей, Й. Андерш, 

В. Русанівський, Л. Даниленко, О. Паламарчук та ін.). 

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 варіантів української мови 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 у Чехословаччині). Міждисциплінарність 

дослідження уможливлена застосуванням комплексного аналізу до вивчення 

української мови, 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 ідей 
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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 

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

чесько-український словник Н. Ковалевської-Королеви, підручник 

української мови для іноземців М. Башмака. 

Теоретичне значення роботи полягає в розвитку 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 доби міжвоєння, характеристика 

літературних норм у дескриптивному та прескриптивному вимірах). 

Практична цінність дослідження виявляється в тому, що отримані 

результати можуть бути використані для подальших досліджень і викладання 

навчальних дисциплін «Старослов’янська мова», «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., м. Ужгород– Берегово, Закарпатський угорський інститут 

імені Ференца Ракоці II. (кафедра журналістики); Міжнародна наукова 

конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи 

розвитку» (Вінницький державний педагогічний університет 

імені М. Коцюбинського, 12–13 жовтня 2016 р., м. Віниця); 71-а 

професорсько-викладацька конференція УжНУ (27–28 лютого 2017 р., 

м. Ужгород); 72-а професорсько-викладацька конференція УжНУ (26–

28 лютого 2018 р., м. Ужгород); 73-тя професорсько-викладацька 

конференція УжНУ (25–28 лютого 2019 р., м. Ужгород); IV Міжнародні 

наукові читання «Олена Рудловчак – науковець, педагог, журналіст», 

присвячені 110-річчю від дня народження професора Олени Рудловчак (4 
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лютого 2019 р., м. Ужгород); Всеукраїнські наукові читання за участі 

молодих учених «Філологія ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (3–

4 квітня 2019 р., м. Київ). 

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. 

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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано на її 

зв’язок із науковими програмами, зазначено мету й завдання дослідження, 

окреслено об’єкт, предмет і джерельну базу дисертаційної праці, 

обґрунтовано період, теоретичне підґрунтя й методи дослідження, визначено 

наукову новизну, теоретичне й практичне значення одержаних результатів, 

подано відомості про особистий внесок здобувача та про апробацію 

результатів дисертації. 

У першому розділі «Теоретичні засади вивчення історії українського 

мовознавства» схарактеризовано різні підходи та принципи періодизації 

історії українського мовознавства за критеріями: хронологічним, галузевим, а 

також за лінгвістичними парадигмами, лінгвістичними науковими школами, 

персональним внеском лінгвіста. 

Традиційним для українського мовознавства є хронологічний підхід, який 

відображений у підручнику з історії українського мовознавства С. Бевзенка: 

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.  

Українське мовознавство розвивалося також поза межами СРСР, причому без 

ідеологічних обмежень. Четвертий пункт доречно поділити на два підпункти: а) в 

Україні (УСРР – УРСР), б) поза її межами. Окрім цього, на сьогодні можна 

визначати п’ятий період – пострадянське українське мовознавство, що намагається 

об’єднати і переосмислити українське мовознавство як цілісний процес, об’єднує 

традиції, які розвивалися по-різному під час існування СРСР.  

Уточнено лінгвістичні наукові парадигми та історію їх змінюваності чи 

паралельного існування, їх роль у визначенні періодів історії українського 

мовознавства. Ще один критерій, за яким здійснюється вивчення, – за 

лінгвістичними школами, що обʼєднують лінгвістів за підходами до вивчення 

мовної фактології. 

Схарактеризовано основні ідеї українського мовознавства у старий і 

новий час, умотивовано визначення міжвоєнного періоду в УСРР – УРСР та 
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Чехословаччині, його хронологічні межі. Українське мовознавство 1918–

1934 рр. в УСРР В. Зубченко поділяє на три періоди: 1918–1920 рр. – 

підготовчий; 1921–1929 рр. – активний розвиток; 1930–1934 рр. – 

«реорганізація українського мовознавства в радянське мовознавство». 

Аналізований у дисертації міжвоєнний період у Чехословаччині охоплює 

1918–1939 рр. 

Проаналізовано ступінь дослідженості українського мовознавства 

міжвоєнного періоду в УСРР – УРСР і Чехословаччині, схарактеризовано 

персоналії україністів у Чехословаччині міжвоєння та їхній науковий 

доробок.  

Крах визвольних змагань українців 1917–1921 рр. на теренах 

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

значна частина української інтелектуальної еліти була змушена емігрувати. 

Еміграція, на думку частини українських інтелектуалів, цілком справедливо 

вважалася єдиною можливістю не лише уникнути 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.  

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 звʼязок цих праць 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, В. Сімович, В. Січинський, С. Смаль-

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

В. Щербаківський та ін. 

Перед мовознавцями цього періоду постали завдання статусного 

планування: утвердження офіційного статусу української мови в усіх державах, 

де була 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. 

Концепція «трьох братніх» народів, гіпотеза Погодіна–Соболевського 

перешкоджали статусному плануванню української мови, вони підважували її 

право на старокиївську спадщину, трактували її як близькоспоріднений – і не 

зовсім давній – різновид російської мови.  

Діяльність українських мовознавців у Чехословаччині міжвоєнної доби 

регламентувалася зумовленостями теоретичного і прикладного характеру. 

Передусім українські вчені мали забезпечити розв’язання низки прикладних 
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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 напрацювань: статусного та 

корпусного планування. 

У цей час набуває актуальності витворення спільних літературних норм 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 актуального великого 

тлумачного словника, спеціалізованої термінології, енциклопедій, перекладних 

словників.  

У другому розділі «Функційний аспект української мови в 

Чехословаччині міжвоєння та особливості творення літературних норм» 

окреслюються засади мовної політики Чехословаччини, зокрема ставлення до 

нацменшин, стратегія інтеграції Закарпаття; схарактеризовано розширення 

українського мововживання в наукових та освітніх інституціях, пресі, 

підготування першого підручника української мови для іноземців; 

проаналізовано тенденції переходу від етимологічного правопису до 

фонетичного та творення загальноукраїнської літературної норми в граматиках 

Закартаття. 

Розкрито причини, за яких із 1920 р. Чехословаччина, зокрема її столиця 

Прага, стає одним із центрів української еміграції: відзначено програми 

чехословацького уряду для підтримки емігрантів, заснування Українського 

громадського комітету (УГК), що згуртував різні організації та установи, 

відкриття Українського громадського видавничого фонду, який опублікував 

праці М. Чайківського, С. Русової, Д. Антоновича, С. Бородаєвського, 

М. Туган-Барановського, Ф. Вовка, О. Шульгина, Д. Чижевського та ін. 

Важливим культурним здобутком УГК стало заснування в Чехословаччині 

закладів вищої освіти – Української господарської академії в Подєбрадах 

(1922 р.), Українського вищого педагогічного інституту 

імені М. Драгоманова в Празі (1923 р.) – та середньої – Українських 

матуральних курсів у Йозефові та Подєбрадах, української гімназії. Із жовтня 

1921 р. діяв у Празі Український вільний університет, засновники якого 

поставили за мету створити «храм української науки, незалежно від будь-

яких громадських чинників». В УВУ відкрито два факультети – 

філософічний із двома відділами (історично-філологічним і природничо-

математичним) та правничий (факультет права і суспільних наук).  

Проаналізовано перший підручник української мови для чехів – 

«Praktická učebnice ukrajinského jazyka» (1939) М. Башмака (з доповненнями 
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Ф. Тіхого), зʼясовано особливості представлення фонетики, орфоепії, 

граматики, основного лексичного фонду. 

У середовищі української еміграції Чехословаччини міжвоєння активно 

розвивався публіцистичний стиль: упродовж 1922–1939 рр. було 

94 українських періодичних видань, із них 14 фахових, 18 студентських та ін. 

У редакціях української періодики працювали такі автори, перекладачі, як 

І. Пулюй, І. Борковський, І. Горбачевський, В. Тимошенко, Д. Дорошенко, 

В. Січинський, Д. Антонович, В. Щербаківський, С. Русова, 

Олександр Олесь, Є. Маланюк та ін. Із найвідомішої української періодики 

Чехословаччини – часописи «Нова Україна», «Український тиждень», 

«Розбудова Нації», «Наша спілка», «Незалежність», «Український 

революціонер», «Сурма», «Пробоєм», «За конгрес», «Студентський вісник», 

«Життя», «Спудей», «Наша громада», «Про Кубань», «Кубанські Думки», 

«Кубанський край», «Наш край», «Хвилі Кубані», «Чорноморець». Вони 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.  

Стан і статус української мови на Закарпатті за часів Чехословаччини – 

це доволі комплексне питання, на яке впливали інтралінгвальні та 

екстралінгвальні чинники. Слов’янський інститут під керівництвом 

Л. Нідерле організував  комісії, одна з яких вивчала мову, культуру, 

економіку Словаччини і Підкарпатської Русі (тодішнього Закарпаття). Про 

мовну ситуацію на Закарпатті писали відомі діячі чеської 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», 

окремих збірниках тощо. Найзначнішим дослідженням мови Закарпаття 

стала монографія Ф. Тіхого «Vyvoj současného spisovného jazyka na 

Podkarpapske Rusi». 

У становленні української мови на Закарпатті М. Штець виділяє два періоди: 

1) 1919–1925 рр. – намагання створити для Закарпаття літературну мову на основі 

місцевих говорів або «компромісну» мову на основі поєднання народної мови 

Закарпаття і галицького варіанта української літературної мови; 2) 1926–1939 рр. – від 

запровадження єдиної загальноукраїнської літературної мови до часу окупації 

Угорщиною.  

У дисертації запропоновно деталізувати періодизацію розвитку 

української літературної мови на Закарпатті за часів Чехословаччини: 

1) 1919–1922 рр. – інерційне використанням язичія з нахилом до російської, 

що продовжує тенденції попереднього, угорського періоду (граматика 

А. Волошина); 2) 1922–1926 рр. – спроба мовного компромісу (граматика 

І. Панькевича); 3) 1926–1937 рр. – боротьба за загальноукраїнський мовний 

стандарт на Закарпатті та перехід на фонетичний правопис; 4) 1937–

1939 рр. – українська літературна мова почала повноцінно функціонувати на 

Закарпатті.    
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Доведено, що процеси унормування української літературної мови на 

Закарпатті в міжвоєнний період відображають тенденцію – від інерційної 

практики використання язичія, що залишилася з угорських часів (граматика 

А. Волошина), до загальноукраїнської норми. 

Детально проаналізовано граматику І. Панькевича, створену для 

мовного компромісу, що мав об’єднати протиборчі мовні табори Закарпаття: 

українофільський та москвофільський. За завданням чехословацького уряду 

І. Панькевич підготував шкільну граматику з етимологічним правописом. 

Його підхід був компромісним тільки позірно: формальні ознаки 

задовільняли чеських можновладців (завдяки використанню графем ô, ѣ, ы 

мова візуально відрізнялася від тогочасного загальноукраїнського 

стандарту); паралельне використання російської граматичної термінології – 

русофілів). Схарактеризовано підхід І. Панькевича – застосування таких 

прийомів, які дозволяли на рівні правил наблизити закарпатську мовну 

норму до загальноукраїнської; проаналізовано підхід до селекції діалектних 

норм (тих, які він включав у свою граматику, і тих, які ґрунтовно описував, 

але радив не вживати). Зокрема, етимологічне ô стало відображенням усіх 

діалектних звукових виявів: «Ô – пишемо в тых случаях, де оно 

переголосовуєся в – і, ü у: ôн, кôнь, пôп», збежено букву ы на позначення 

характерного для карпатських говорів [ы] та ін. 

Наступний етап у мовному плануванні на Закарпатті у межах міжвоєнної 

Чехословаччини – це поступовий перехід на фонетичний правопис та 

наближення до загальнолітературних норм. Проаналізовано першу закарпатську 

шкільну граматику української мови А. Штефана та І. Васка (1931), праці їх 

послідовників – Ф. Агія (1936) та Я. Неврлого (1937). Оцінено ступінь 

наближення місцевих говірок до літературної норми української мови.  

Третій розділ «Розвиток українського мовознавства в 

Чехословаччині міжвоєнної доби» присвячений детальному аналізу 

найважливіших напрацювань з історії української мови, історії української 

літературної мови, діалектології, української літературної мови, 

лексикографії (енциклопедичні, перекладні та термінологічні словники); 

схарактеризовано наукові здобутки видатних українських філологів у 

міжвоєнній Чехословаччині (С. Смаль-Стоцького, О. Колесси, В. Сімовича, 

І. Панькевича, Н. Ковалевської-Королеви, В. Короліва-Старого, Ф. Тіхого, 

М. Галина, С. Шелухина). Цю проблематику досліджували лінгвісти в 

УСРР – А. Кримський, В. Ганцов, П. Бузук, О. Курило, К. Німчинов, 

Є. Тимченко, О. Синявський, М. Сулима, а також за її межами – 

І. Зілинський, І. Огієнко, К. Кисілевський, Я. Янів та ін. 

Історико-лінгвістична школа (О. Колесса, С. Смаль-Стоцький, Ф. Тіхий, 

В. Сімович, С. Шелухин) опрацьовує наукову проблематику походження української 

мови та різних періодів її розвитку, едицію мови писемних памʼяток в синхронії та 

діахронії.  

Проаналізовано дослідження О. Колесси з історії української мови: спроби 

обґрунтування тези про походження української мови з праслов’янської єдності, 

підваження концепції східнослов’янської мовної єдності та спростування теорії 
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Погодіна-Соболевського (праці «Південно-волинське Городище і городиські 

рукописні памятники ХІІ–ХVІ в.» (1923), «Погляд на історію української мови», 

«Погляд на історію українсько-чеських взаємин від X до XX ст.», «Розсліди й 

видання слов’янських пам’яток, апокрифічної літератури» (усі – 1924), «Городиське 

Євангеліє ХІІ–ХІІІ в.» (1925).  

Схарактеризовано наукову спадщину С. Смаль-Стоцького, який активно 

досліджував глотогенез української мови та екстралінгвальні параметри 

(політичні аргументи різних сторін). Попри загальнослов’янське 

формулювання назви «Розвиток поглядів на семю словянських мов і їх 

взаїмне споріднення» (1927), праця С. Смаль-Стоцького має виразне 

україністичне спрямування та є теоретичним підґрунтям для подальших 

досліджень історії української мови як рівної в колі слов’янських мов. 

Історії української мови князівської доби присвячено новаторське 

дослідження С. Шелухина «Звідкіля походить Русь. Теорія кельтського 

походження Руси з Франції з орієнтовочною картою» (1929). На основі аналізу 

мовного матеріалу ХІІ–ХХ ст., історичних джерел (античних, арабських, 

фінських) він робить висновки про кельтське походження Русі, Україна – 

«рідномовна назва рідної землі українців, яка тривалий час побутувала 

паралельно з чужомовною з походження назвою Русь». За його тлумаченням, 

Україна – «одрізок, одрізаний шматок землі, вкраяний окремий шмат землі, 

уділ, самостійна земля». Розвиток цих поглядів С. Шелухин продовжує у 

монографії «Україна – назва нашої землі з найдавніших часів» (1936). 

Розглянуто праці В. Сімовича, зокрема перший українськомовний 

посібник зі старослов’янської мови (1926), в якому автор детально 

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

хрестоматію памʼяток староукраїнської мови зі словничком (1932). 

Історія української літературної мови розбудована в дослідженнях 

В. Сімовича про граматику Михайла Лучкая та концепції Й. Їречека, який 

пропонував латинізувати українську графіку. Зʼясовано новаторський підхід 

до вивчення «Руської Правди» С. Шелухина, який проаналізував пам’ятку з 

історичної, юридичної та мовної перспективи, а також працю з історії 

літературної мови на Закарпатті Ф. Тіхого «Vyvoj současného spisovného 

jazyka na Podkarpapske Rusi» (Praha, 1938).   

Наукову діалектологічну школу репрезентує І. Панькевич, автор 

монографічного дослідження «Українські говори Підкарпатської Русі і 

сумежних областей з приложенням 5 діялектологічних мап. Частина І. Звучня 

і морфологія» (1938). Розглянуто методологію, концептуальні засади та 

вплив Празької лінгвістичної школи на діалектологічні дослідження 

І. Панькевича.  

Праці з української літературної мови В. Сімовича мають прикладне 

спрямування – допомогти українцям оволодіти нормами української 

літературної мови. Це завдання він задекларував ще у передмові до 

«Практичної граматики української мови» (1918). Проаналізовано 

прескриптивні та дескриптивні напрацювання В. Сімовича, пропозиції з 
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унормування літературного мововжитку та дослідження з фонетики, морфології 

та словотвору.  

Наукову лексикографічну школу репрезентує осоредок лінгвістів, що 

об’єдналися для укладання «Української загальної енциклопедії» (УЗЕ). Це 

визначна, хоча досі маловідома в Україні праця, була надрукована в Галичині 

у 1930–1934 рр., проте її поява відбувалася за 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. Проаналізовано україністичні та 

мовознавчі статті енциклопедії. Особливу лексикографічну та 

загальнокультурну значущість має додаток, що налічує 386 одиниць і є чи не 

першою в історії української лексикографії збіркою чужомовних зворотів, а 

також окремих слів, абревіатур, які можуть уживатися в українському тексті 

як цитати. 

Тенденція до об’єднання термінологічних напрацювань 

Наддніпрянщини та Галичини проаналізована у празьких виданнях: 

«Кешеньковому чесько-українському словнику» (1920) Н. Ковалевської-

Королеви, «Провіднику для українців в Чехословаччині» зі словником (1923) 

В. Короліва-Старого та «Медичному латинсько-українському 

словнику» (1926) М. Галина.  

За нашими підрахунками, реєстр «Кешенкового чесько-українського 

словника» становить 10 073 слова. Укладачка намагалася якнайповніше 

представити активну лексику чеської мови: суспільно-політичну, військову, 

побутову, ботанічну, зоологічну тощо. Н. Ковалевська-Королева намагається 

зафіксувати всі значення реєстрового чеського слова: spořiti ощадити, зберегти; 

tenata тенети, лабети, сіть. В. Королів-Старий у «Провіднику для українців в 

Чехословаччині» додав словничок чесько-українських міжмовних омонімів, що 

налічує понад 100 чеських реєстрових слів, які відрізняються своїм значенням від 

співзвучних слів в українській мові. 

Як самостійну лексикографічну працю кваліфікуємо «Ukrajinsko-česky 

slovniček», опубліковану як додаток до «Praktická učebnice ukrajiského jazyka» 

М. Башмака (з доповненнями Ф. Тіхого). Це перший перекладний українсько-

чеський словник, реєстр якого, за нашими підрахунками, становить 3912 слів, що 

становлять активний запас української мови: гість, гостя т host, любити 

(люблю) milovati, кликати (кличу) volati.  

Проаналізовано вперше в історії української лексикографії видання 

«Медичного латинсько-українського словника» М. Галина (за редакцією 

Б. Матюшенка і В. Наливайка). Частина українських відповідників латинського 

реєстру (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 
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іншомовного, – і його українську кальку. ammonium – амоній; desinfector – 

дезінфектор; dialisator – діялізатор; amalgama – суміш, амальгама; fluorescentia – 

флюоресценсія, блискотіння; indicator – індикатор, покажчик. Поява цього 

словника стала показовою та успішною спробою українських мовознавців, які у 

міжвоєнний період опинилися в Чехословаччині, долучитися до процесу творення 

української термінології, що активно розпочався в Україні у другій половині  

20-х рр. XX ст. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У сучасному мовознавстві визначаються різні підходи та принципи 

періодизації історії українського мовознавства: хронологічний, галузевий, за 

лінгвістичними парадигмами, за лінгвістичними школами, за персональним 

внеском лінгвістів, що потребують поглибленого вивчення в їх взаємодії. 

Доведено, що доцільно простежити спадкоємність і наступність мовознавчих ідей 

у часовому вимірі, а також встановити перспективи їх осмислення у просторовому 

вимірі. Розвиток українського мовознавства міжвоєнного періоду 

схарактеризовано як історичний процес: від часу становлення у староукраїнській 

науковій традиції, осмислення в ХІХ ст. та першій половині ХХ ст.  

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 замінила росіянізація, багатьох українських 

філологів репресовано, а їхній доробок піддали ревізії.  

Міжвоєнна Польща прихильно ставилася до українських політичних 

мігрантів, однак вела полонізаційну політику в Галичині й на Волині. 

Румунія, у межах якої в міжвоєнний період опинилася Буковина і Бессарабія, 

намагалася румунізувати ці території. Саме Чехословаччина, до складу якої 

ввійшло Закарпаття та Південна Лемківщина (сучасна Східна Словаччина), 

стала найсприятливішим прихистком для розвитку україністики у 

міжвоєнний період. Це також зумовлено сприятливими економічними 

(Чехословаччина успадкувала велику частку промисловості Австро-

Угорщини) та політичними умовами (у країні був 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 

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 різноманіття та 

історію української мови, довести її окремішність від російської; 

випрацювати норми української мови в граматиках, а також методики 

лінгводидактики для української як рідної чи як іноземної мови.  
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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 також стала одним з основних центрів 

структуралізму, що також знайшло відображення в україністиці.  

Процес унормування української літературної мови на Закарпатті, що в 

міжвоєнний період належало до Чехословаччини, відбувався доволі 

інтенсивно, попри не зовсім сприятливі екстралінгвальні обставини. 

Чехословацька влада була зацікавлена в тому, щоб мова закарпатців 

відрізнялася від загальноукраїнської норми, на 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 найбільші дискусії точилися між першими двома 

групами.  

Закарпаття перейшло до складу Чехословаччини після угорського 

періоду, під час якого відбувалася активна мадяризація. На початку 1920-х 

рр. Закарпаття відставало у мовному плануванні від інших українських 

земель; сильні позиції все ще займало язичіє. Граматика А. Волошина (1901) 

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 (1919–1922 рр.) відзначається тенденцією до інерційного 

використання язичія з нахилом до російської, що продовжує попередній, 

угорський період (граматика А. Волошина).  

Другий період (1922–1926 рр.) 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 у 

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.) є основною тенденція до переходу на 

фонетичний правопис та орієнтування на загальноукраїнський мовний 

стандарт на Закарпатті. 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 
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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.  

Основна тенденція, що характеризує четвертий період (1937–1939 рр.), – 

повноцінне функціонування української літературної мови на Закарпатті. У 

граматиці чеського емігранта Я. Неврлого 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 фонетичного правопису і літературних норм. 

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 джерел відзначені у 

першому українськомовному посібнику старослов’янської мови та 

хрестоматії памʼяток староукраїнської мови зі словничком (В. Сімович).  

Маловивчені питання історії української літературної мови 

проаналізовані в дослідженнях про «Руську Правду» (С.  Шелухин), 

граматику Михайла Лучкая та концепції Й. Їречека (В. Сімович), про 

виникнення та розвиток літературної мови на Закарпатті (Ф. Тіхий).  

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.  
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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 УРСР.  

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-
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, діалектології, української літературної 

мови, лексикографії. 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 звʼязків, у зʼясуванні 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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Русинко-Бомбик Л. М. Українська мова та українське мовознавство 

в Чехословаччині міжвоєнної доби. – Рукопис. 

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. 

У дисертації проаналізовано розвиток української мови та українського 

мовознавства в Чехословаччині 1918–1939 рр., зокрема на чеських землях та 

на Закарпатті. Умотивовано вибір періоду та його часові межі, зв’язок із 

попередніми періодами; проаналізовано соціально-політичний контекст в 

усіх державах, у складі яких перебували українські землі після завершення 

Першої світової війни (СРСР, Польща, Румунія, Чехословаччина). 

Запропоновано періодизацію розвитку української літературної мови на 

Закарпатті у міжвоєнний час.  

Схарактеризовано різні підходи до періодизації історії українського 

мовознавства за критеріями: хронологічним, а також за лінгвістичними 

парадигмами, лінгвістичними науковими школами, персональним внеском 

лінгвіста. Детально проаналізовано найважливіші напрацювання з історії 

української мови, історії української літературної мови, діалектології, 

української літературної мови, лексикографії (енциклопедичні, перекладні та 

термінологічні словники), встановлено перспективу ідей лінгвоукраїністики 

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

Розкрито функціювання української мови в пресі, освітніх та наукових 

інституціях міжвоєнної Чехословаччини, досліджено граматики української 
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мови на Закарпатті – І. Панькевича, А. Штефана та І. Васка, Ф. Агія, 

Я. Неврлого, а також чесько-український словник Н. Ковалевської-Королеви, 

підручник української мови для іноземців М. Башмака тощо. Оцінено ступінь 

наближення місцевих говірок до української загальнолітературної норми і 

перехід від етимологічного правопису до фонетичного.  

Ключові слова: українське мовознавство міжвоєнного періоду, 

українська мова, Чехословаччина, українська діалектологія, глотогенез, 

історія української літературної мови, українська граматика, правопис, 

лексикографія.  

АННОТАЦИЯ 

 

Русынко-Бомбык Л. М. Украинский язык и украинское языкознание 

в Чехословакии межвоенного периода. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.01 – украинский язык. – ГВУЗ «Ужгородский 

национальный университет», Министерство образования и науки Украины. – 

Ужгород, 2019; Киевский национальный университет имени Тараса 

Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2019. 

В диссертации проанализировано развитие украинского языка и 

украинского языкознания в Чехословакии 1918–1939 гг., в частности на 

чешских землях и на Закарпатье. Мотивировано выбор периода и его 

временные границы, связь с предыдущими периодами; проанализирован 

социально-политический контекст во всех государствах, в составе которых 

находились украинские земли после завершения Первой мировой войны 

(СССР, Польша, Румыния, Чехословакия). Предложена периодизация 

развития украинского литературного языка на Закарпатье в межвоенное 

время. 

Охарактеризованы различные подходы к периодизации истории 

украинского языкознания по критериям: хронологическому, а также по 

лингвистическим парадигмам, лингвистическим научным школам, 

персональному вкладу лингвиста. Детально проанализированы важнейшие 

наработки по истории украинского языка, истории украинского литературного 

языка, диалектологии, украинскому литературному языку, лексикографии 

(энциклопедические, переводные и терминологические словари), установлено 

перспективу идей лингвоукраинистики 20–30-х гг. ХХ в. в современном 

научном дискурсе. 

Раскрыто функционирование украинского языка в прессе, 

образовательных и научных учреждениях межвоенной Чехословакии, 

исследованы грамматики украинского языка на Закарпатье – И. Панькевича, 

А. Штефана, И. Васко, Ф. Агия, Я. Неврлого, а также чешско-украинский 

словарь Н. Ковалевской-Королевы, учебник украинского языка для 

иностранцев М. Башмака и др. Оценена степень приближения местных 

диалектов к общелитературным нормам и переход от этимологического 

правописания к фонетическому. 
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Ключевые слова: украинское языкознание межвоенного периода, 

украинский язык, Чехословакия, украинская диалектология, глоттогенез, 

история украинского литературного языка, украинская грамматика, 

правописание, лексикография.  

 

SUMMARY 

 

Rusynko-Bombyk L. The Ukrainian Language and Ukrainian Linguistics 

in Czechoslovakia of the Interwar period. – Manuscript. 

Candidate of Philology thesis (speciality 10.02.01 – the Ukrainian language). 

– DVNZ «Uzhgorod National University», Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Uzhgorod, 2019; Taras Shevchenko Kyiv National University, Ministry 

of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 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). 

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 

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. 

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. 

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

Czechoslovakia and peculiarities of creation of the literary norms» describes the 
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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 u krajinského jazyka» . The chapter describes the peculiarities 

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

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. 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 and the grammars by their followers F. Ahiy and J. Nevrly.  

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. The next sub-chapter is dedicated to the innovational 

dialectological findings by I. Pankevych in his work «Ukrainian dialects in 

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 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.  

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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