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Життя в Києвi автоматично передбачає дво-
мовнiсть, особливо якщо людина в цьому мiстi на-
родилася i зросла. Попри те, що Київ є столицею
Української держави й мусить репрезентувати не-
залежнiсть i нацiональну культуру, а отже й мову,
мiсто перебуває на кресах двох культур – україн-
ської та росiйської, з дедалi сильнiшими домiшка-
ми i впливами третьої «культури» – американсько-
європейської, глобалiзованої та дещо космополi-
тичної. Двокультурнiсть проявляється у двомов-
ностi, якої Київ не позбувся за двадцять рокiв неза-
лежностi й не вiдомо, коли зрештою позбудеться.

Мовознавцi квалiфiкують мовну ситуацiю
Києва як асиметричну українсько-росiйську ди-
глосiю, у якiй українська мова, на жаль, посту-
пається росiйськiй за комунiкативним i демо-
графiчним показниками потужностi. Зокрема, у
працi Ганни Залiзняк i Лариси Масенко «Мовна
ситуацiя Києва: день сьогоднiшнiй та прийдеш-
нiй»1 опублiковано результати опитування киян,

М
О

В
О

З
Н

А
В

С
Т

В
О

Двадцятилiття України як суверенної держави означає, що в нiй уже виросло поколiння громадян,
народжених i вихованих у своїй нацiональнiй державi. Саме це поколiння мало б через систему
нацiональної освiти позбутися згубних наслiдкiв «iнтернацiонального» виховання «простої радян-
ської людини», людини зросiйщеної, вiдiрваної вiд свого нацiонального корiння, вiд української куль-
тури й iсторичної пам’ятi. Саме в цьому поколiннi мали б сформуватися на масовому рiвнi носiї
української мови, культури й iдентичностi, якi б активно включились у дiяльнiсть, спрямовану на
дерусифiкацiю й декомунiзацiю країни.

Проте, як показали роки незалежностi, для формування нацiональної свiдомостi молодшого по-
колiння не достатньо лише формального проголошення української мови державною. В ситуацiї кон-
куренцiї двох мов, яку ми успадкували вiд тривалої доби iмперської асимiляцiї, надзвичайно важливо
посилити чинник комунiкативної потужностi української мови. Для чисельного зростання україно-
мовної частини мiського населення українiзацiя освiти має супроводитись домiнуванням української
мови в засобах масової iнформацiї. Натомiсть нинiшнє насичення телевiзiйних каналiв продукцiєю
росiйського кiно- й телевиробництва накидає українськiй молодi вiдповiднi мовно-культурнi, мен-
тальнi й поведiнковi стереотипи, вiдчужуючи її вiд українських нацiональних цiнностей.

І все ж не можна не вiдзначити й позитивних змiн у суспiльному життi країни. Попри те, що дер-
жавнi структури за всiх чотирьох президентiв усунулись вiд виконання своїх безпосереднiх обов’язкiв
мовно-культурного планування, їхнi функцiї почало перебирати на себе громадянське суспiльство.
Пiдтвердженням цього є, наприклад, дiяльнiсть громадського руху «Не будь байдужим!», що об’єднав
молодих людей, у тiм числi вiдомих музикантiв, якi проводять у наших мiстах рiзноманiтнi акцiї з ме-
тою популяризацiї української пiсенної творчостi й лiтератури.

Цiкавий захiд, присвячений активiзацiї україномовного спiлкування в столицi, кiлька рокiв тому пе-
ред новорiчними святами провiв рух «Не будь байдужим!». Було пiдготовлено й видруковано досить
великим накладом яскраво iлюстровану брошуру пiд гаслом «Зроби подарунок Українi до Нового ро-
ку! З 2007 переходь на українську!». Волонтери руху роздавали видання киянам на вулицях мiста, вiта-
ючи їх з Новим роком. Мету, яку ставила акцiя, було викладено у вступi: «Ми хочемо допомогти лю-
дям, якi живуть у Києвi й хочуть розмовляти українською, але не наважуються, бо соромляться
росiйськомовної бiльшостi. Ми з Тобою спробуємо розiрвати замкнене коло – “я не розмовляю укра-
їнською, бо нiхто не розмовляє”. Всi, хто хоче, зможуть одночасно перейти на українську – в першi днi
сiчня. Разом ми подолаємо страх, лiнощi та станемо сильнiшими!» Далi було викладено поради, як пе-
рейти (або принаймнi iз розумiнням ставитися) до україномовного спiлкування, причому упорядники
видання щасливо уникли пуризму й авторитарного стилю, пропонуючи на вибiр кiлька варiантiв по-
ведiнки, що їх окреслили пiд гаслами «Максимум», «Чемний», «Симпатик» i «Мiнiмум».

За моїми спостереженнями, дедалi бiльше молодих людей, передусiм серед студентства, замис-
люється над тим, як важливо здолати психологiчний бар’єр, спричинений тиском сформованих
росiйськомовних середовищ, i перейти на українську мову не лише на уроках чи лекцiях, а й в усiх
iнших, неформальних ситуацiях мiської комунiкацiї.

У зв’язку з цим хочу запропонувати читачам «Дивослова» чотири есеї студенток гуманiтарного фа-
культету Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя», написаних як творче завдання
в межах спецкурсу «Вступ до соцiолiнгвiстики». Менi здається, що висвiтлений у них досвiд форму-
вання мовної стiйкостi, як i оцiнки мовної ситуацiї двох великих мiст – Києва й Чернiгова, а також не-
великого мiстечка на Рiвненщинi, може зацiкавити ширшу аудиторiю, передусiм педагогiв.

У всякому разi впевнена, що саме з такої молодi сформується в майбутньому нацiональна елiта,
здатна успiшно втiлити в життя вкрай необхiдну нашiй країнi державницьку iдеологiю.

Лариса МАСЕНКО,
професор Нацiонального унiверситету «Києво-Могилянська академiя» 

РОЗДУМИ ПРО ДВОМОВНІСТЬ: 4 ЕСЕЇ МОГИЛЯНЦІВ

СПІЛКУЮЧИСЬ УКРАЇНСЬКОЮ З УСІМА, Я ВІДНАЙШЛА ВНУТРІШНЮ ЄДНІСТЬ

1 З а л i з н я к Г. Мовна ситуацiя Києва: день сьо-
годнiшнiй та прийдешнiй / Г.Залiзняк, Л.Масенко. – К.:
ВД «КМ Академiя», 2001. 
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яке провiв Центр соцiологiчних дослiджень «Гро-
мадська думка» у 2000 р., що вiдображають поширен-
ня української мови серед рiзних вiкових i соцiальних
верств населення, їхнє ставлення до обох мов i бачен-
ня майбутнiх перспектив української мови в Києвi.
Попри те, що бiльшiсть киян бажає пiдвищення пре-
стижностi української мови, у мiжособистiсному
спiлкуваннi вони частiше послуговуються росiй-
ською, анiж українською. Це пов’язано передовсiм iз
психологiчним бар’єром, вибудованим за десятилiття
радянської влади на «вищостi» росiйської мови
порiвняно з українською, а отже, i «вищостi» її носiїв;
росiйськомовнiсть була ознакою їхнього соцiального
статусу та iнтелiгентностi. Про цей психологiчний
бар’єр менi вiдомо з власного досвiду. 

Я народилася в Києвi 1990 року у фактично дво-
мовнiй родинi. Мiй тато вирiс у Києвi й розмовляє
росiйською. Татова мама, моя бабуся, є етнiчною ро-
сiянкою i також послуговується росiйською. Моя
мама народилася на Житомирщинi, в україно-
мовнiй родинi, проте п’ятнадцятилiтньою, у 1975 р.,
переїхала до Києва навчатися в училищi, тому її
українська мова була спотворена росiйською лекси-
кою, зокрема професiйною та побутовою. 

До трьох рокiв я чимало часу проводила в селi, а
тому на мою мову передовсiм упливало україно-
мовне оточення: мама, бабуся, тiтки та iншi україно-
мовнi родичi. Безперечно, їхнє мовлення не було
лiтературним, радше це був суржик, що згодом по-
значився й на моєму мовленнi. 

Отже, першою моєю мовою була українська по-
при те, що в моєму оточеннi були росiйськомовнi та-
то i бабуся. З початком шкiльної науки дедалi бiльше
впливало середовище – суцiль росiйськомовне. Не
пам’ятаю, коли саме я почала спiлкуватися росiй-
ською: ще в дитячому садочку чи в початкових кла-
сах, проте саме в перiод навчання у школi моя дво-
мовнiсть усталилася. Удома, з родичами, у селi я й
далi говорила українською. У школi, з друзями та не-
знайомими людьми я послуговувалася росiйською:
психологiчно i лiнгвiстично свiт подiлився на «своє» i
«чуже», де у «своєму» можна залишатися собою, а в
«чужому» доводиться приймати загальнi правила i
пiдлаштовуватися пiд решту свiту. Спочатку дитина
не здатна усвiдомити катастрофiчностi такого роздво-
єння i сприймає цю ситуацiю як нормальне явище,
адже й у її власнiй родинi батьки спiлкуються мiж со-
бою рiзними мовами. Проте вiд поперемiнного кори-
стування обома мовами непомiтно почалося змiшу-
вання їх: у моєму мовленнi ставало дедалi бiльше сур-
жику, а лiтературну мову я вживала лише на уроках
для спiлкування з учителями. Згодом, у середнiй
школi, коли на заняттях з української мови ми все
частiше торкалися теми суржику, ця проблема стала
очевидною i для мене. Загострення вона набувала
тодi, коли я запрошувала в гостi подружку, з якою
спiлкувалася росiйською, а з мамою в її присутностi
говорила українською. 

Проблему двомовностi я почала усвiдомлювати,
виявивши ось це роздвоєння свого свiту, своє власне
роздвоєння: з одними людьми я розмовляю україн-

ською, з iншими – росiйською, але коли в одному
часопросторi сходяться люди з обох цих свiтiв – яку
мову обирати? Тодi було психологiчно важко, навiть
соромно спiлкуватися у присутностi подружки з ма-
мою українською, тим паче, що в середнiй школi це
вже була не українська, а суржик. Менi було незруч-
но за свiй суржик перед друзями, оскiльки я розумiла
його знижену мовну якiсть, i це стало поштовхом до
свiдомого очищення власного мовлення. Протягом
року у 8-му класi я ретельно себе контролювала i
зрештою стала говорити хоч i не бездоганно (помиля-
ються ж бо всi), проте досить чисто. До того ж я хотiла
грамотно писати й повсякчас звертала на це увагу. 

Моя єдина подруга, з якою була знайома моя ма-
ма, виявилася також україномовною, i тому в її при-
сутностi менi бiльше не було соромно розмовляти з
мамою українською, але мiж собою ми й далi
спiлкувалися росiйською. У присутностi iнших лю-
дей певний психологiчний «сором» (ось цей комп-
лекс меншовартостi, меншої престижностi укра-
їнської мови) тривав аж до того часу, поки я не ста-
ла послуговуватися українською з усiма.

Пiдлiтковий вiк – це перiод самоiдентифiкацiї
людини, визначення свого мiсця в суспiльствi та
окреслення поняття «рiдне». І саме в пiдлiтковому
вiцi я, фактично на чверть росiянка, зробила свiй
мовно-нацiональний, особистiсний i соцiальний
вибiр на користь української мови, вважаючи її, i
лише її, своєю рiдною мовою.

Змiцненню моїх патрiотичних почуттiв посприяла
Помаранчева революцiя. Вiдкинувши абсолютно всi
полiтичнi аспекти, вважаю, що це був час морального,
психологiчного та емоцiйного пiднесення українсько-
стi i в менi, i в суспiльствi загалом. Саме в ту пору в ме-
не з’явилося велике бажання говорити рiдною мовою
з усiма, проте почати це з тими людьми, з якими зав-
жди спiлкувалася росiйською (у школi, на секцiї
танцiв, навiть iз незнайомцями у транспортi чи мага-
зинi), видавалося дуже непростим i навiть чимось по-
над мої психологiчнi сили. Тому я вирiшила для себе,
що перейду на українську з усiма вже пiсля закiнчен-
ня школи, коли потраплю в нове середовище. А тим
часом i далi розмовляла українською, пильнуючи за її
чистотою, в родинi i болiсно сприймала мамин сур-
жик, часто намагалася її виправляти.

Та почати нове життя не вдалося: ще в 11-му класi
я пiшла на курси у КНУБА, куди потiм вступила на
1-й курс, i вийшло так, що мої знайомi з курсiв, з яки-
ми я спiлкувалася росiйською, стали моїми однокурс-
никами. У мене навiть з’являлася думка, що я, мабуть,
нiколи не зможу переступити в собi ось цей мовно-
психологiчний бар’єр i остаточно перейти на україн-
ську. Якось на третьому-четвертому мiсяцi навчання
ми з найближчими подругами, якi також навчалися в
КНУБА, щоправда, на iншому факультетi, вирiшили
один день поговорити мiж собою українською мовою
просто заради задоволення. Наступного дня ми з по-
другами не перейшли на росiйську, а й далi спiлкува-
лися українською. Саме цей день став вирiшальним у
моєму досвiдi двомовностi: в колi одногрупникiв я
просто почала говорити українською з тими людьми,
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з якими три мiсяцi говорила росiйською i якi мене
iдентифiкували крiзь призму росiйської мови.
Пам’ятаю, я зайшла до аудиторiї й моя однокурсниця
(з Одещини) звернулася до мене з якимось питанням,
i я їй вiдповiла українською, просто «наважилася» i не
побоялася зворотної реакцiї та запитань. Прикметно,
що дiвчина не одразу зауважила, якою мовою я
вiдповiдаю. Далi, звiсно, було загальне здивування й
багато розпитувань, на якi я мала єдину вiдповiдь:
«Бо менi так хочеться, це моя рiдна мова». Трапляли-
ся люди, якi спочатку вважали це пустощами й каза-
ли, що за кiлька мiсяцiв менi набридне, оскiльки вони
не розумiли, що саме українська мова є моєю рiдною,
а спiлкуватися рiдною мовою набриднути не може. 

Надалi спiлкуватися українською з усiма стало не
лише приємно й радiсно: це вiдновило мою внутрiш-
ню єднiсть, позбавило мене культурного роздвоєння i
невизначеностi, з’ясувало мою належнiсть, а отже, да-
ло вiдчуття захищеностi. Менi часто робили комплi-
менти стосовно моєї української мови, вiдзначаючи її
красу та чистоту. Безперечно, це було приємно чути,
але я не iдеалiзую свого мовлення i не перебiльшую
його «чистоти». До того ж, сумно чути такi слова з уст
українцiв, якi спiлкуються росiйською мовою i, мабуть,
не дуже прагнуть спiлкуватися рiдною. Зi скепсисом
звучали запитання на кшталт «О, то ви – щира укра-
їнка?», а сам прикметник «щира» набував негативної
конотацiї i починав дратувати. Так, нiби це – єдина ре-
акцiя, яку може викликати україномовна людина.
У цiй фразi, на мою думку, є залишки iмперської iронiї

та поблажливо-зневажливого ставлення до україно-
мовних людей. За тим простежується роль мови в
нацiональнiй iдентифiкацiї. А ким, у такому разi, вва-
жає себе українець, який ставить такi питання? 

Пiсля 1-го курсу я залишила КНУБА, бо вирi-
шила вступати до Києво-Могилянської академiї, i
мовне питання вiдiграло тут чи не найважливiшу
роль. Рiк перед вступом я вiдвiдувала деннi пiдго-
товчi курси в НаУКМА, цей час запам’ятався загос-
тренням пуризму щодо власного мовлення та у ста-
вленнi до української мови iнших людей. Проте зi
вступом до академiї та розширенням поглядiв на
мову цi настрої зникли.

Тепер я послуговуюся українською незалежно
вiд ситуацiї та спiврозмовника (за винятком тих,
хто взагалi не розумiє української) i в мовi свого
спiлкування почуваюся абсолютно повноцiнною
особистiстю, членом суспiльства, психологiчнi
бар’єри залишилися в минулому й нагадують про
себе хiба що в Криму.

Україномовнiсть у Києвi стала чимось бiльшим,
нiж просто засобом комунiкацiї: навiть просте й бу-
денне словосполучення «на зупинцi» замiсть «на
астановкє» є таємним манiфестом українськостi,
мовним впливом на пiдсвiдомiсть iнших людей, до-
казом того, що українська в Києвi є i нею говорять
не лише «бабусi на базарi» чи «захiдняки», а й моло-
де поколiння.

Олександра ДИВНИЧ

НЕДАЛЕКО ВІД ПІВНІЧНОГО КОРДОНУ: ЧЕРНІГІВ

Моє рiдне мiсто Чернiгiв, iсторична цiннiсть якого
вiдома кожному українцю, вважається таким собi
«сiмейним» куточком нашої держави. У багатьох ту-
ристiв, якi вперше до нас навiдуються, часом ство-
рюється враження, що тутешнi живуть у своєму особ-
ливому романтичному вимiрi, не переймаючись
подiями в Українi. Цiкаво, що ще в 1928 р. Михайло
Грушевський у своїй працi «Чернiгiв i Пiвнiчне Лiво-
бережжя» так описував дух мiста: «Серед темних
лiсiв i зелених лук, помережана широкими смугами
мачарiв i повiльних замулених рiчок, дрiмає нинiшня
Чернiгiвщина, здалека прислухаючись до гомону но-
вого життя. І серед неї її старий iсторичний осередок,
наша українська Равенна – Чернiгiв, задумано мрiє
про колишнє життя серед своїх старинних церков,
музеїв i архiвiв – облишений новiшою динамiкою ук-
раїнського життя... Життя пiшло геть далеко на по-
луднє, ближче до моря, до вугля, до залiза – залишив-
ши Пiвночi цi старi церкви, панськi садиби, козацькi
гробовища, останки спiвацьких цехiв, фольклорнi
скарби й дiалектичнi пережитки – багатющi науковi й
нацiональнi клейноти – з собою понiсши засоби нової
економiчної i соцiалiстичної активностi й широкi пер-
спективи нового будiвництва»1.

Власне, саме такою «українською Равенною», як
i столiття тому, чернiгiвцi хочуть бачити своє мiсто
i в майбутньому. Однак у цьому бажаннi є певний
парадокс, оскiльки збереження українського облич-
чя Чернiгова та його мешканцiв видається надто
вже малоймовiрним на тлi домiнування росiйської
мови, що глибоко вкоренилась у свiдомiсть мовцiв
ще за радянських часiв. 

Реалiзацiя «мовного планування» за радянських
часiв була досить ефективною на Чернiгiвщинi,
оскiльки русифiкацiї мiста, та й областi загалом,
сприяла i спiльнiсть українсько-росiйського кордо-
ну, й особливостi схiднополiської говiрки, що зберi-
гає значну кiлькiсть релiктових форм i фонетично
трохи наближена до росiйської мови. Так, протягом
70 рокiв iснування Радянського союзу в Чернiговi
сформувалося не одне поколiння бiлiнгвiв, що
сприймали українську мову як другорядну та мало-
престижну. 

Зi здобуттям Україною незалежностi така мовна
ситуацiя поступово почала змiнюватися на краще,
про що свiдчать результати всеукраїнського пере-
пису населення 2001 р. Так, рiдною українську мо-
ву визнало 89 % опитаних, що на 3,3 % бiльше, нiж
за даними перепису 1989 р.

Досить показове i соцiолiнгвiстичне дослiджен-
ня кафедри українознавства Чернiгiвського дер-

1 Чернiгiв i Сiверщина в українськiй iсторiї: кiлька спостере-
жень, здогадiв i побажань [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.gorod.cn.ua/city_632.html
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жавного iнституту економiки та управлiння пiд
керiвництвом Людмили Зiневич та Володимира
Демченка у 2006 роцi2. Його результати, отриманi за
допомогою анкетування, показали, що 81 % респон-
дентiв вiком вiд 17 рокiв визнали українську мову
рiдною, а для 19 % такою є росiйська. Однак на пи-
тання «Якою мовою звертаєтесь до незнайомих?»
тiльки 29,5 % жителiв Чернiгова назвали україн-
ську, а 70,5 % – росiйську.

Результати цього дослiдження пiдтверджують i
без того очевидний факт: бiльшiсть чернiгiвцiв iден-
тифiкують себе як представникiв української нацiї,
вважають рiдною саме українську мову, однак
постiйно нею не спiлкуються. За моїми власними
спостереженнями, в мiстi помiтний чiткий розподiл
сфер, де функцiонують українська i росiйська мови:
у навчальних закладах (здебiльшого в середнiй i
вищiй школi) й частково в державних установах пе-
реважає українська мова, тим часом у побутовому
спiлкуваннi перевага надається росiйськiй. Імовiр-
но, причину такої ситуацiї варто шукати у стерео-
типному уявленнi чернiгiвцiв про престижнiсть
росiйської мови. Окрiм того, використання росiй-
ської мови в неофiцiйному спiлкуваннi сприйма-
ється як ознака корiнного жителя мiста. Часто укра-
їномовнi мешканцi навколишнiх сiл, невеликих мiс-
течок, потрапляючи до мiста на навчання чи на ро-
боту, намагаються iнтегруватися в мiське середови-
ще i свiдомо переходять зi своєї схiднополiської
говiрки на росiйську мову, що найчастiше вилива-
ється в суржик. Про одну з таких iсторiй менi розпо-
вiдала подруга з Чернiгова, двоє знайомих якої
(корiннi жителi мiстечка Городня) поїхали до Мо-
скви продавати картоплю. Заробивши трохи гро-
шей, хлопцi випили пива й почали залицятися до
москвичок. Звiсно, для них важливо було не виказа-
ти своєї українськостi, а тому, пiдiйшовши до двох
симпатичних дiвчат, якi кудись дуже поспiшали, па-
рубки смiливо випалили: «Куда ви, дєвкi, лєтiтє́?»,
на що одна з них вiдповiла: «Чехи, что ли?». 

Власне, така мовна ситуацiя є типовою для ба-
гатьох мiст України, однак, на вiдмiну вiд Чернiго-
ва, в них можна простежити якiсь мовнi тенденцiї:
чи то намагання повернути українську мову в усi
сфери вжитку, чи то спроби й далi просувати ру-
сифiкацiю теренами нашої держави. У моєму ж
рiдному мiстi протягом тривалого часу люди серед-
нього i старшого вiку виявляють вiдверту бай-
дужiсть до мовних питань i бажання вiдмежувати-
ся вiд полiтики. Безумовно, на тлi агресивностi,
спричиненої мовними дебатами в iнших областях
України, Чернiгiв справляє враження аполiтично-
го закутка на мапi нашої держави. Передовсiм не-
дбале ставлення до української мови (яку
бiльшiсть тих же чернiгiвцiв вважають рiдною!)
засвiдчує нерозумiння сутi цiєї проблеми та важли-

востi її наслiдкiв для майбутнього нацiї. Ускладнює
ситуацiю географiчна близькiсть росiйсько-ук-
раїнського кордону до Чернiгова. Зокрема, вже те-
пер досить сумнiвним видається той факт, що в на-
шому мiстi, де всi навчальнi заклади україномовнi,
дивним чином з’явився фiлiал Московського дер-
жавного вiдкритого унiверситету, вступити в який
можна без результатiв ЗНО та без знання україн-
ської мови. 

Здавалося б, що пiсля президентських виборiв
2004 р. мали вiдбутися певнi зрушення в мовнiй ситу-
ацiї мiста. І справдi, на вулицях частiше почала звуча-
ти українська мова, в навчальних закладах проводи-
лися рiзноманiтнi заходи щодо популяризацiї її, зок-
рема «українськi днi», коли учнi мали розмовляти ви-
нятково українською та одягатися в народнi строї
(дозволялося вбрання з українською символiкою), а
також активiзувалася робота шкiльних народознав-
чих гурткiв. У 2007 р. навiть проводився конкурс на
найкращу постановку народного обряду (щоправда, в
основному школи обмежилися показом українського
весiлля). Бiльше того, полiтика нової влади сприяла
зацiкавленню молодi майбутнiм держави та їхнiй
участi в роботi молодiжних i партiйних органiзацiй
нацiоналiстичного спрямування, у статутах яких пе-
редбачалося спiлкування виключно державною мо-
вою. Саме в той перiод почали поповнюватися лави
активiстiв «Студентської свободи» – органiзацiї, яка
й нинi сприяє поширенню української мови серед
дiтей i юнацтва. 

Не менш перспективними обiцяли бути семiнари
з дiлової української мови для службовцiв, що прово-
дились у 2008 р. Чернiгiвським центром перепiдго-
товки та пiдвищення квалiфiкацiї3. Зокрема вiдбули-
ся тренiнги на теми «Етика посадової особи мiсцево-
го самоврядування як вид професiйної етики. Мов-
леннєвий етикет», «Мистецтво публiчного виступу.
Інтерв’ю. Доповiдь. Участь у дебатах», «Дiловодство в
органах мiсцевого самоврядування», кожен з яких
тривав протягом кiлькох днiв. Однак вiдвiдувати цi
семiнари зобов’язали тiльки спецiалiстiв райдерж-
адмiнiстрацiй i мiських рад мiст обласного значення.
Щодо чернiгiвських службовцiв, то запланованi для
них тренiнги так i не вiдбулися. З боку чернiгiвських
освiтян все-таки можна було вiдчути не лише iнiцiа-
тиву, а й практичнi дiї щодо популяризацiї україн-
ської мови в мiстi, проте занадто слабка пiдтримка
мiськради, що обмежилася проведенням Шев-
ченкiвських днiв i вшануванням пам’ятi Тичини та
Коцюбинського, значно загальмувала цей процес. 

Істотнi зрушення, але радше негативнi, нiж пози-
тивнi, можна спостерiгати вже пiсля останнiх прези-
дентських виборiв у 2010 р. Власне, позитив полягає
в тому, що чернiгiвцi поступово почали реагувати на
мовну полiтику в Українi. Наприклад, у Чернiговi

3 Українська дiлова мова для службовцiв / Чернiгiвський
монiтор [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
monitor.chernigov.net/arhiv-novin/ukrayinska-dilova-mova-
dlya-derzhavnih-sluzhbovtsiv-8.html

2 З i н е в и ч Л. Мовна ситуацiя Чернiгова [Електронний
ресурс] / Л.Зiневич. – Режим доступу: http://www.ualogos.
kiev.ua/fulltext.html?id=75
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4 «Бути» чи «не бути» українськiй мовi державною мовою в
Українi?! / Chernigiv Quest [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://chernigiv-quest.com/buti-chi-ne-buti-ukra%
D1%97nskij-movi-derzhavnoyu-movoyu-v-ukra%D1%97
ni.html
5 «В Українi нездорова мовна ситуацiя». Вiдгуки слухачiв та
читачiв dw (29.04–06.05.2011) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://www.dw-world.de/dw/article/
0,,15055196,00.html

вiдбулося три акцiї протесту проти прийняття Закону
України «Про мови в Українi»4. Хоча на центральну
площу мiста вийшло небагато молодих людей, однак
уже сама акцiя такого спрямування в нашому мiстi
свiдчить, що молоде самосвiдоме поколiння меш-
канцiв поступово позбувається байдужостi, характер-
ної для бiльшостi старших жителiв Чернiгова. З iншо-
го боку, нинi можна помiтити прояви агресивностi у
ставленнi чернiгiвцiв до мовної полiтики нинiшньої
влади. Фактично, населення роздiлилося – частина
жителiв свiдомо переходить на українську, iнша ж
навiдрiз вiдмовляється розмовляти нею, а бiльшiсть
просто втомилася вiд постiйних мовних «баталiй» у
суспiльствi й волiє залишити все, як ранiше. Цiкавий
пост за травень 2011 р. я знайшла на сайтi dw-world.de
серед вiдгукiв читачiв про нездорову мовну ситуацiю
в Українi: «На Великоднi свята мандрували з сином
по Чернiгiвщинi – це серце України, Київської Русi,
разом з Києвом i Переяславом. На вокзалi у довiдко-
вому бюро нам вiдмовились надавати довiдку, бо ми
розмовляли українською мовою. У краєзнавчому му-
зеї Чернiгова – написи на картах лише росiйською.
Питаємо – чому? Чергова обурилась: «Ми прiвиклi
всєгда бить под кєм-то». – «А хто ж ви самi? Крiм то-
го, що пiд ким-то?» – «Я с вамi нє желаю разго-
варiвать!» І справа не в цих нещасних некультурних
працiвниках, такою є мовна полiтика в Українi. Тетя-
на Володимирiвна»5. Отже, очевидно, що радянський
принцип «Kакая разница на каком языке говорить?
Главное, чтобы человек был хорошим!» ще й досi жи-
ве в пам’ятi багатьох мешканцiв мiста. На жаль,
стрiмке старiння населення в Чернiговi, виїзд молодi
до великих мiст i за кордон, а також байдужiсть мiсце-
вої влади не сприяють змiнi мовної ситуацiї та поши-
ренню iнформацiї про значення української мови в
процесi консолiдацiї українцiв i змiцнення позицiй
держави серед свiтової спiльноти. 

Власне, я сама народилася в росiйськомовнiй ро-
динi, де українською розмовляє тiльки бабуся (ко-
лишня вчителька української мови й лiтератури) та
iнодi мама (вчителька iсторiї), однак маю визнати,
що попри чернiгiвське росiйськомовне середовище
українська мова якимось чином сама мене «знахо-
дила». Насамперед змалку я розмовляла нею з бабу-
сею, з якою вже 19 рокiв ми живемо разом. Такий
автоматичний перехiд з росiйської на українську
був на той час неусвiдомленим, але досить корис-
ним. Ще й досi пам’ятаю той момент, коли в дитячо-
му садочку мої росiйськомовнi однолiтки мучились
над українською абеткою, я з гордiстю повiдомляла
вихователькам, що давно її вивчила з мамою i баб-

цею. А далi – україномовна школа, де росiйською
проводили тiльки уроки фiзичного виховання та
росiйської мови. Отже, класу до 8-го я взагалi не пе-
реймалася мовними проблемами, оскiльки, як тодi
здавалося, все було на своїх мiсцях. Окрiм того, тодi
в мене навiть у думках не було поглиблено вивчати
українську, хоча щороку й брала участь в олiмпiа-
дах та конкурсi iм. П.Яцика, бо ж все одно мрiяла
стати перекладачем з англiйської мови, а згодом ще
й вивчити французьку. Тож мене цiлком задоволь-
няв досить високий рiвень викладання української,
потрiбної для вступу до вишу, та бiльш нiж лояль-
ний i спрощений пiдхiд до викладання росiйської
винятково для себе. 

Восьмий же клас став для мене переломним мо-
ментом. У цей час виявилося, що вчителька ук-
раїнської мови Марiя Іванiвна – землячка моєї ба-
бусi. Ми з подругою, яка нинi навчається зi мною на
однiй спецiальностi, стали членами народознавчого
гуртка «Калинонька» пiд її керiвництвом. За роки
навчання я зробила декiлька висновкiв. По-перше,
виявилося, що школярi добре не знають анi ук-
раїнської, анi росiйської, хоча без проблем спiлку-
ються останньою. Їхнi письмовi роботи ряснiють сур-
жиковими словами, що спонукало задуматися про
стан мови не загалом в Українi, а саме тут i зараз, у
стiнах нашої школи. По-друге, вiдчувалась у цих ро-
ботах якась неповага не тiльки до мови, а й до самого
вчителя – у суржиковi, у 64-х орфографiчних помил-
ках при максимально допустимих 17-ти, у невмiннi
правильно написати власне iм’я українською та й
навiть у недбалому почерковi. Таке ставлення до мо-
ви, особливо в моєму фiлологiчному класi, просто
обурювало, але найсумнiшою, напевно, була зневiра
вчителiв у тому, що щось можна змiнити.

Безумовно, такий досвiд уплинув на моє рiшен-
ня навчатися в Києво-Могилянськiй академiї. Хоча
до цього я практично реалiзувала свою дитячу мрiю
про французьку та англiйську мови, вступивши до
Київського нацiонального лiнгвiстичного унiверси-
тету, але атмосфера Могилянки видалася менi теп-
лiшою, бiльш домашньою i ближчою. Мене одразу
вразило те, як природно тут звучала українська –
для Чернiгова це явище нетипове. Власне, тепер я
фактично перейшла на українську мову спiлкуван-
ня, росiйською ж звертаюся переважно до другої
своєї бабусi, польки за нацiональнiстю, та до деяких
знайомих – росiян, якi хоч i прихильно ставляться
до української, але мають певнi труднощi в її опану-
ваннi. Прикметно, що навiть мiй росiйськомовний
тато, який пiвроку не розмовляв зi мною через те,
що вирiшила стати фiлологом, а не iнженером, на
роботi почав спiлкуватися з колегами українською. 

Отже, мовна ситуацiя мого мiста не сприяє пов-
ноцiнному, здоровому функцiонуванню україн-
ської мови серед жителiв Чернiгова. Однак попу-
лярнiсть державної мови серед молодi свiдчить про
те, що за пiдтримки мiської влади мовна ситуацiя
може змiнитися на краще. 

Свiтлана НЕМИРОВСЬКА
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Нi для кого не секрет, що сьогоднi, через 20 рокiв
пiсля здобуття незалежностi, мовне питання в Украї-
нi стоїть доволi гостро. Частково причиною цього є
iсторичнi умови, частково дiяльнiсть полiтикiв, що
вмiло манiпулюють цим питанням, поглиблюючи
подiл України на два табори, частково наша вайлува-
та, м’яка ментальнiсть (багато в чому, до речi, стерео-
типiзована), частково зовнiшнiй тиск країн-сусiдiв, а
точнiше, сусiдок. У такiй ситуацiї перехiд росiйсько-
мовної, чи то пак русифiкованої, частини населення
України на українську є надзвичайно важливим як
приклад для iнших. Саме тому я хочу подiлитися
власним досвiдом, розповiсти, що допомогло менi.
Це така собi сповiдь людини, котра сама пройшла
цей шлях. Сподiваюся, вона стане комусь у пригодi.

Декiлька рокiв тому передi мною навiть не по-
ставало такого питання: «Навiщо i як переходити на
українську?». Справдi, навiщо? Сiм’я в мене вся
росiйськомовна, тобто зрусифiкована, я не мала
жодного україномовного друга, я навiть не знала
жодного україномовного в побутi вчителя! Про що
могло йтися? Із ким би я тiєю українською спiлку-
валася? Нi, звiсно, я нiчогiсiнько не мала проти ук-
раїнської, менi подобалося її вивчати, ходити на
олiмпiади, але цим усе й обмежувалося. 

Спадає на думку один спогад iз дитинства, ще,
може, 3-го чи 5-го класу: на якомусь уроцi нам роз-
повiли про мертвi мови, i я мимоволi порiвняла з
ними українську. Для мене вона справдi була мерт-
вою, бо ж я її нiде не чула, а використовувала лише

МІЙ ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ДВОМОВНОСТІ
Якi слова страхiтливi – дволикiсть, 
дворушництво, двозначнiсть, двоєдушнiсть!
Двомовнiсть – як роздвоєне жало.
Вiки духовної руйнацiї.
Змiя вжалила серце нацiї.

Лiна Костенко

Я народилася i виросла на Полiссi, в мiстi Сарни
Рiвненської областi. Мiсто засноване 126 рокiв то-
му, в 1885 р. Розбудовувалося воно довкола залiз-
ничної станцiї, де працювали робiтники з усiх ку-
точкiв Росiйської iмперiї.

Росiйська мова в моєму мiстi досить поширена,
оскiльки значна частина населення – автохтоннi
росiяни. Однак вона активно функцiонує лише на
розмовно-побутовому рiвнi: у нас немає нi шкiл, нi
садкiв, де дiтей виховували б росiйською, нi мiсце-
вої преси, що публiкувалася б цiєю мовою.

Абсолютна бiльшiсть населення – суржикомов-
на. Це пояснюється кiлькома причинами. По-пер-
ше, за Радянського Союзу дiтей навчали росiй-
ською. Годилося так розмовляти i на роботi неза-
лежно вiд професiї чи посади. А вдома мiж собою
говорили українською. Однак не вдавалося чiтко
розмежовувати сфери вживання цих мов, тому ви-
никала мiшанина – i вдома, i на роботi. 

По-друге, зовсiм мало українського культурного
продукту можна знайти на теренах мого мiста. На
всiх масових гуляннях спiвають росiйською,
фiльми дивляться росiйською (оскiльки кiнотеатру
в нас немає, то доводиться купувати dvd-диски),
лiтературу читають росiйськомовну (на класику не-
має особливого попиту, бiльше купують низько-
пробнi любовнi чи детективнi романи авторiв на
кшталт Юлiї Шилової чи Фрiдрiха Незнанського).
Вiдповiдно мовою культури стає росiйська. Однак
це суперечить мовi спiлкування на побутовому
рiвнi, i знову виникає мiшанина.

По-третє, низька мовна стiйкiсть спричиняється
до того, що школярi, вступивши до вищих навчаль-
них закладiв, зросiйщуються. Звiсно, тут чималу

роль вiдiграє мовна ситуацiя мiста, в якому вони
здобувають вищу освiту. А оскiльки бiльшiсть на-
вчається в Києвi, то можна говорити про
зросiйщення. Приїхавши додому, цi студенти не на-
важуються розмовляти несвоєю мовою, тому мимо-
волi переходять на суржик.

По-четверте, ця ж низька мовна стiйкiсть призво-
дить до суржикiзацiї населення старшого вiку, яке
змушене виїжджати на заробiтки. Найпопулярнiшi
мiсця – Росiя та Бiлорусь. До Росiї їдуть на тривалу
роботу (як мiнiмум на сезон), а до Бiлорусi – лише
по товар. Там вони прагнуть розмовляти як усi, себ-
то росiйською, однак це погано виходить, i знову
маємо суржик.

Однак суржик тут не сприймається як «низька
мова» – недосконала українська чи росiйська. Сур-
жик називають українською, оскiльки чистої укра-
їнської не чути нiде. Суржик тут передається «з уст в
уста», так говорять дiди, батьки, дiти. Я не бачу жод-
них зрушень у той чи той бiк, мовлення сарненсько-
го населення не самоочищається, а повсякчас ли-
шається переплутаним i змiшаним. І я, вiдверто ка-
жучи, сумнiваюся, що ситуацiя згодом змiниться: як
я вже згадувала, суржик iдентифiкують як україн-
ську мову, тобто на заклик «Думай по-українськи!»
чи щось схоже пересiчний мешканець вiдреагує десь
так: «Та я шо… Я i так гаварю по-українськi. То хай тi
донецькi думають». Не зачiпатиму питання подiлу
України, просто ще раз пiдсумую: наша рiдна мова –
то сарненський суржик. Хоча я буду тiльки рада, як-
що колись цю «мову» в нас таки вiдберуть, змуcивши
заговорити якiсною українською.

Іванна ВОЙЦЕХОВИЧ
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в навчаннi, як ось латину використовують у термi-
нологiї. Менi раптом стало так по-дитячому шкода
цiєї бiдолашної української, наче змерзлого голод-
ного кошеняти, i тодi я вирiшила, що коли перiодич-
но думатиму українською, то цю мову не можна бу-
де вважати мертвою! Виходить, одна-однiсiнька
людина може оживити цiлу мову! Така наївна
логiка зовсiм не була заснована на знаннях чи прин-
ципах. Просто чомусь був жаль, якийсь щем… Та
без будь-якої пiдтримки оточення цi думки швидко
забулися, життя iшло своїм трибом. 

Напевно, багато хто з росiйськомовних українцiв
перебуває нинi в подiбнiй ситуацiї. Українська мова –
чудово! Вона гарна, одна з наймелодiйнiших мов свi-
ту, ви слухаєте україномовнi пiснi, можливо, читаєте
україномовнi книжки. Хтось там навiть нею говорить,
виявляється. Але то десь там, не у вашому життi. 

Саме з такими думками я i вступала до Укра-
їнського гуманiтарного лiцею пiсля 8-го класу. Про-
те в цьому лiцеї я (неочiкувано для себе) опинилася
в середовищi з великою кiлькiстю україномовних
учнiв та вчителiв, i щось у моєму свiтi змiнилося.
Деякi з них розмовляли українською на перервах!
Ключовим для мене моментом стало щире захоп-
лення тими, хто спiлкувався українською постiйно,
скрiзь. Я ранiше не зустрiчала таких людей, а от те-
пер виявилося, що вони є, i не лише десь у Львовi, а
тут, у Києвi. Передi мною нарештi постало оте пи-
тання: навiщо? І вже десь через пiвроку я могла
сформулювати на нього вiдповiдь. 

Поясню це так: чи зручно було б жити без iменi?
У сучасному суспiльствi його неминуче довелося б
собi придумати, бо ж як iнакше вступити до на-
вчального закладу, знайти роботу, подорожувати,
мати право на власнiсть i взагалi – жити? А чи було
б зручнiше жити з чужим iменем? Навiть якщо до
нього звикнути? Чи не вiдгукувалися б ви iнодi на
своє старе iм’я? Звiсно, адже iм’я впливає на форму-
вання характеру! Вихiд тут лише один: стукнути
людину добряче по головi, щоб вона зовсiм втрати-
ла пам’ять. Тодi нове iм’я вона сприйме як єдино
можливе. Приблизно те саме вже протягом багатьох
столiть роблять з українцями, а у ХХ ст. ще й iз по-
троєним ентузiазмом: б’ють по головi, от тiльки
бiда, що всiх одразу не переб’ють. Завжди знахо-
диться хтось, хто ту голову пiдводить. 

Мова – це i є iм’я народу, вiзитiвка нацiї, паспорт
етносу. Якщо людина свiдомо вiдмовляється вiд
свого справжнього iменi та звикає до iншого – вона
стає iншою людиною. Вiдмовляється вiд своєї мови
– змiнює свою нацiональну належнiсть. А невизна-
чена нацiя не може довго зберiгати незалежнiсть i
повноцiнно розвиватися. І тут недоречнi спекуляцiї
на тему близькостi братнiх мов, котрi свiдчать лише
про необiзнанiсть у цьому питаннi. 

Отже, основна причина для повернення до
рiдної мови – це потреба самоiдентифiкацiї. Інша
рiч, що далеко не в кожного є така потреба, i тут
важко чимось допомогти. Я могла б сказати, що та-

ка людина нiколи не досягне справжнього успiху й
не зазнає справжнього щастя, але, очевидно, понят-
тя про успiх i щастя в неї теж вiдмiннi, бо нiхто
свiдомо вiд таких речей не вiдмовиться.

Вiд потреби самовизначення походить i бажання
забезпечити своє майбутнє. А що є майбутнє? Це
нашi дiти. У вихованої в українському середовищi
дитини не виникатиме питання про мову. Варто за-
уважити, що самого виховання в родинi часто буває
замало, якщо друзi та знайомi української не вжива-
ють. Тому розв’язувати цю проблему треба спiльно,
поступово, але невпинно. 

Перейти на українську в суцiль росiйськомовно-
му оточеннi самотужки, як на мене, пiд силу одини-
цям. Потрiбно мати хоча б одного спiльника, а кра-
ще знайти чи створити у своєму життi невеличкий
україномовний осередок, наче острiвець. Менi в
цьому пощастило, я мимохiть опинилася на такому
острiвцi. Пiсля того, як я знайшла для себе вiдпо-
вiдь на запитання «навiщо переходити на україн-
ську?», закономiрно виникло запитання «як?». Із
самого початку я без вагань обрала для себе програ-
му-максимум, тобто перейти скрiзь i повнiстю на
українську (у цьому я наслiдувала людей, яких ма-
ла за приклад). Першим i найпростiшим був крок у
лiцеї. Це, я вважаю, доступно кожному: перейти на
українську в україномовному середовищi. До вас
звертаються українською? Вiдповiдайте нею ж. Зго-
дом я почала говорити українською в громадських
мiсцях – другий крок. Там мене все одно нiхто не
знав, тож нiякого психологiчного дискомфорту не
вiдчувала. Ще один легкий крок – уживати україн-
ську в спiлкуваннi з новими знайомими, якi не чули
вiд вас росiйської. 

Усi подальшi кроки були складнiшi. Спершу
з’явилася проблема з давнiми знайомими, котрi зви-
кли до моєї росiйської. Чула скептичнi запитання,
ловила на собi здивованi погляди. Звiсно, не зав-
жди. Бiльшiсть просто нiяк не реагувала. Але запи-
тання сприймала з гордiстю, мовляв, а ти б так змiг?
До речi, з переходом на українську я була приємно
здивована тим, що багато хто схвалив мiй вибiр.
У моєму випадку це були люди, вiд яких я наймен-
ше того очiкувала. 

Ще складнiше було перейти на українську в
сiм’ї, адже ми все життя розмовляли в побутi
росiйською. Батькiв виховували росiйською, i тому,
можливо, мої спроби викликали певну нiяковiсть у
спiлкуваннi, незручнiсть. Та в якийсь момент я
вирiшила знову ж таки кинути собi виклик. Цього
разу я витримала, а треба було витримати всього
лише 2–3 днi, протягом яких усi переконалися в
моїй рiшучостi й звикли до «нового» образу.

Тут буде доречно додати, що для українцiв хара-
ктерний цiкавий феномен, котрий iноземцям
здається просто парадоксальним: ми абсолютно
вiльно ведемо двомовнi дiалоги. Тобто одна людина
звертається до iншої українською, а та їй вiдповiдає
росiйською. У мене навiть є подруга, котра могла б
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у минулому вважатися справжнiм майстром у цiй
царинi. Вона примудрялася спiлкуватися одразу
двома мовами в компанiї, де зi мною говорила ук-
раїнською, а буквально через секунду вiдповiдала
iншiй людинi росiйською. При цьому вона розмов-
ляла так швидко, що iнший не змiг би так навiть
однiєю мовою, не кажучи вже про двi водночас. На
щастя, тепер вона так само, як i я, перейшла до про-
грами-максимум i бiльше не морочить собi голову.

У зв’язку з цим не можна оминути поняття мов-
ної стiйкостi. Статистика показує, що росiяни ма-
ють набагато бiльшу мовну стiйкiсть порiвняно з
українцями: «83,2 % опитаних українцiв при звер-
таннi до них українською мовою вiдповiдають та-
кож українською. Водночас при звертаннi росiй-
ською абсолютна бiльшiсть української молодi
(90,6 %) переходить на росiйську мову спiлкування.
Росiян же характеризує стабiльна одномовнiсть.
Вони вiдповiдають росiйською i тодi, коли до них
звертаються росiйською, i тодi, коли звертаються
українською (вiдповiдно 98,2 % i 95,3 %)» (Лариса
Масенко. «Мова i суспiльство: Постколонiальний
вимiр», 2004).

І справдi, важко собi уявити, щоб росiянин, який
навiть знає нашу мову, перейшов на неї, якби до ньо-
го звернулися українською. Висновок: є чому повчи-
тися…

Психологiчно найскладнiшим для мене етапом
став перехiд на українську з людьми, якi ставилися
до неї зi скепсисом або негативно, якi вважали, що
нацiоналiсти морально тиснуть на них, що росiй-
ськомовна людина вже вiдчуває себе пригнiченою
(це в країнi, де 78 % українського населення й тiльки
50 iз лишком вiдсоткiв людей, що вважають укра-
їнську рiдною! Нескладно здогадатися, якiй мовi на-
лежать ще 25 %). Я в очах цих людей, мабуть, була
зрадницею. Проте з цим довелося змиритися. Своєю
поведiнкою я стверджувала свою позицiю i свiй по-
гляд на цю проблему. 

Кiлька слiв щодо програми-мiнiмум, тобто част-
кового переходу на українську. Поширена думка, що
програма-максимум – лише для тих, у кого дуже
сильна воля, для справжнiх нацiоналiстiв, а не для
простих людей. Інколи чуєш, що можна спокiйно бу-
ти патрiотом, не знаючи української. Із цього приво-
ду можна довго сперечатися. На мою думку, це аб-
сурд, хай не ображаються тi, кого цi слова безпосе-
редньо стосуються. Програма-мiнiмум – це i є той
конформiзм, який призвiв до сучасного стану речей.
Це все одно, що називати себе прихильником яко-
гось гурту, не слухаючи його пiсень, чи захоплювати-
ся якоюсь книжкою, прочитавши її скорочений
змiст, чи бити себе в груди й казати, що для вас роди-
на – найвища цiннiсть, але своїй мамi ви останнього
разу телефонували… здається, привiтати з днем на-
родження, чи вважати себе християнином, але iм’я
Бога згадувати лише у висловах на зразок «О Боже!
Що сталося?», «Господи, як ти мене налякав!». Для
багатьох людей усе сказане вище – щоденна норма.

Ну що ж, конформiстом бути завжди легше й без-
печнiше, нiхто не в правi таких людей осуджувати. 

Дехто виправдовується тим, що в певних сферах
своєї дiяльностi не може послуговуватися україн-
ською. Припустимо, у дiлових переговорах. Звiсно,
якщо вашi дiловi партнери не розумiють укра-
їнської, не варто робити з цього проблему. Але ж
iнодi доходить до смiшного. Так, один мiй знайомий
знайшов собi дуже невинне, на перший погляд, ви-
правдання. Мовляв, українська мова така мелодiйна
й нiжна, що вiн не може нею давати сухих розпоря-
джень своїм пiдлеглим або кричати на когось, бо це
не звучить так переконливо, як по-росiйськи. Вига-
дуючи такi химернi пояснення, ми, часто навiть
несвiдомо, перешкоджаємо розвитковi нашої мови.
Адже мова може повнокровно функцiонувати лише
тодi, коли вона обслуговує всi сфери суспiльного
життя. Це охоплює i сленг, i технiчнi термiни, i дiло-
водство, i арго з нецензурною лексикою. 

Проте це не означає, що програма-мiнiмум не
має права на iснування. Я вважаю її прийнятною як
перехiдний етап. У такому разi вона навiть немину-
ча. Але кiнцевою метою мусить бути програма-мак-
симум, це логiчно, хоча я розумiю, що дехто зi мною,
на жаль, не погодиться. Не варто витворювати собi
iлюзiй, нiбито перейти на українську легко. Однак
це легше, гадаю, нiж кинути курити чи позбутися
алкогольної залежностi.

Для мене повний перехiд тривав десь рiк-пiвто-
ра. Індикатором остаточної українiзацiї можуть
слугувати сни. От коли менi почали снитися сни
українською, я зрозумiла, що моя свiдомiсть i пiд-
свiдомiсть перебудувалися. 

Найбiльше менi допомогло, а я впевнена, що це до-
помогло б будь-кому, – натхнення! Я вже казала, що
для мене це було безмежне захоплення україномовни-
ми людьми, неймовiрними вчителями. Вони вражали
мене iнтелектом i любов’ю до українського слова. 

Кожному, хто хоче перейти на українську, варто
мати натхнення! Читати українських класикiв: Шев-
ченка, Лесю Українку, Франка, Коцюбинського,
Хвильового, Костенко… Або сучасних епатажнiших
авторiв, якщо це комусь ближче: Карпу, Жадана, Ан-
друховича. Дивитися українськi переклади «Тачок»,
«Мадагаскара» – це ж просто бомба! Слухати ук-
раїнську музику – «Океан Ельзи», «С.К.А.Й.», «Тар-
так»… Ходити на українськi вистави зi Ступками чи
Бенюком, на фестивалi, виставки українського мис-
тецтва… Вiдшукати щось таке, що захопить, i це допо-
може знайти в собi сили й, головне, бажання перейти
на рiдну мову.

Насамкiнець хочу наголосити: обираючи росiй-
ську, людина визнає, що, попри всi суверенiтети й
державнi кордони, ми лишаємося пiдкореним наро-
дом. Треба знати свою iсторiю, пам’ятати, за що боро-
лися нашi предки, розумiти, хто ми є. І не бути байду-
жими до себе, бо завтра будуть байдужими до нас. 

Катерина ПИЛИПЕНКО


