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У витоках становлення українознавства як науки чітко окреслюється 

роль української літературної мови, творення якої обумовлено культурно-
соціальними, суспільно-політичними чинниками. 

Черговий раз у кінці ХVШ на початку ХІХ ст. постало завдання 
творити нову українську літературну мову. Постало питання брати або 
літературну українську мову, утворену гуманістами, або мову 
простонародну, якою говорили мільйони українського народу, якою 
утворено велику народну літературу − думи, пісні, казки, оповідання тощо, і 
яку вживали в ХVІ-ХVІІ ст. для поезії, інтермедій, у мовленні, в творах, що 
не призначалися для друку, в основі якої лежить мова епохи Київської Русі. 

На Наддніпрянській Україні народна стихія взяла перевагу і творами 
„Наталка Полтавка” та „Енеїда” І.Котляревського українська простонародна 
мова була возведена до мови літературної. Заслуга І.Котляревського в тому, 
що він знову відновив українську літературну мову в друкованому творі 
(наказ Петра І заборонив усякі українські друки). Письменник підняв 
народну мову до поважних творів, порвав рішуче з панівними тоді високими 
і модними мовними стилями. Важливість творчості І.Котляревського і в 
тому, що він подолав закоренілу думку, розглядати українську мову, як 
„приговорену до смерті”. 

Новий ступінь розвитку української літературної мови пов’язаний з 
літературною діяльністю Т.Г.Шевченка. Мова Великого Кобзаря на довгий 
час стала джерелом дальшого лексичного, граматичного, фонетичного 
нормування, відіграючи об’єднувальну роль у створенні української 
літературної мови на загальнонаціональній системі. 

Становлення українознавства як науки припадає на час, коли 
розпочалася свідома боротьба за українську мову в Україні. Чого тільки не 
застосовувала імперія щодо української мови ! Після ганебних указів Петра І 
і Катерини ІІ (1720 − указ Петра І про заборону друкувати в Малоросії будь-
які книги, крім церковних; запровадження попередньої цензури; 1759 − 
розпорядження Синоду про вилучення зі шкіл українських букварів; 1764 − 
переведено викладання в Києво-Могилянській академії на тодішню російську 
мову; 1769 − заборона використовувати український „Буквар”; 1776 − 
перетворення українських колегіумів на духовні семінарії), в ХІХ ст. 
продовжується губительська політика уряду щодо української мови, 
української культури. 

Якщо конституційний лад Австро-Угорщини дав певну можливість 
розвинути національні домагання народів, зокрема й в освіті Західної 
України, то реформи ХІХ ст. у Російській імперії паралельно з тим, як 
реформували освіту, одночасно жорстоко знищували в освіті все українське. 



1800 − царський указ про повне узгодження мови і змісту духовних 
книг в імперії. 

1803 − царським указом скасовано „бродячих дьяков и ихние школы”. 
1804 − указ про заборону вчитися українською мовою. 
1827 − царський указ про заборону приймати в середні і вищі навчальні 

заклади вихідців із кріпосних селян. 
1840 − циркуляр про обмеження освіти народних мас, щоб не 

порушити „порядок громадських станів”. 
1862 − закриття українських недільних шкіл − безплатних для навчання 

дорослих. 
1863 − циркуляр міністра внутрішніх справ Російської імперії 

П.Валуєва про заборону видавати підручники, літературу та книги 
релігійного змісту українською мовою, якої „не было, нет и быть не может”. 

1876 − указ Олександра ІІ (Ємський указ) про заборону ввозу до імперії 
будь-яких книжок і брошур „малоросійським наріччям”, друкування 
оригінальних творів і перекладів, сценічних вистав, читання й друкування 
текстів до нот українською мовою. 

1881 − заборона викладання в народних школах та виголошення 
церковних проповідей українською мовою. 

1884 − заборона українських театральних вистав в усіх губерніях 
Малоросії. Закони про заборону української мови, друку, відправ у церкві 
видавалися не лише в Російській імперії, а й Австро-Угорщині, в Румунії. 

Впродовж ХІХ ст. не припинявся „споръ южанъ с сѣверянами”. 
Розпочав суперечку проф. М.Качеловський, який не визнавав української 
мови, літератури, заперечував їхнє існування. 

Суперечка про походження української мови вдруге піднялася в 50-х р. 
ХІХ ст. із-за гіпотези проф. М.Погодіна − захисника теорії „офіційної 
народності”, а в історичних працях − послідовника норманізму. М.Погодін 
твердив, що після монголо-татарської навали територія Південно-Західної 
Русі нібито повністю запустіла, що українські козаки були окремим 
племенем − сумішшю слов’янських елементів з тюркськими тощо. Відома 
гіпотеза М. Погодіна, що поляне були великоросіянами, що вони з давніх-
давен жили в Києві, і тільки пізніше, після татарського нашестя пішли з 
Києва на північ, а на їх місце десь ХІІІ-ХІV ст. з Галичини прийшли українці. 
Гіпотези такі були сприйняті російським громадянством. Цими теоріями 
„науково” обґрунтовувалися „історичні права” російського царату на 
українські землі і виправдовувалася політика нещадної русифікації „Юго-
Западного края”. 

Проти теорії російського історика М.Погодіна виступив 
М.Максимович, перший ректор Київського університету. Він одним з 
перших довів, що українська мова самостійна, й без перерви розвивається від 
найдавніших часів. Заслугою вченого було те, що він довів тисячолітню 
неперервність українського життя на своїй землі, він показав, що українська 
мова, народна й літературна, розвинулися органічно зі старої руської мови.  



М.Максимович працював над виробленням українського правопису. У 
розвої української літературної мови належить почесне місце збірнику 
„Малороссійскія песни” (1827 р.) відомого вченого. 

У 1883 р. стару розбиту М.Максимовичем теорію М.Погодіна підняв 
О.Соболевський. У 80-х роках О.І.Соболевський у доповіді „Как говорили в 
Києве в ХIV-ХV вв.?”, прочитаній на засіданні Історичного товариства 
Нестора-літописця, спробував підкріпити реакційну гіпотезу Погодіна про 
давнє населення Київщини новими мовними фактами. Проти нього 
виступили професори університету М.Дашкевич, В.Антонович, Ф.Міщенко, а 
також О.Левицькй, П.Житецький, пізніше В.Розов та ін. Гіпотези, теорії як 
М.Погодіна, так і О.Соболевського викликали гарячу дискусію. Вчені довели 
неправдивість їх як з боку історичного (В.Антонович, П.Дашкевич, 
М.Грушевський), так і з боку філологічного (Питецький, акад.. Ягич, акад. 
А.Шахматов, проф. А.Кримський). Ця дискусія поставила на науковий ґрунт 
дослідження пам’яток. Вона порішила для науки питання: українська мова − 
це справді окрема самостійна мова, а не наріччя мови російської чи 
польської. Хоча дискусія велася проти української мови, однак, як писав 
І.Огієнко, „ця суперечка про нашу мову мала дуже велике значіння: з-за неї 
добре встановили виразні прикмети вкраїнської мови, знайшли місце цеї 
мови серед інших слов’янських мов і вивчення нашої мови поставили на 
цілком науковий ґрунт” [4]. 

Думка про самостійність української мови давно панувала серед 
українських вчених, повставали проти них не стільки російські вчені, скільки 
уряд імперії, московська церква, російські шовіністи. Розвій української 
літературної мови, навіть лише в красному письменстві, викликав супротив, 
неприйняття багатьма російськими діячами. Гостро виступив проти 
Шевченкового „Кобзаря” В.Бєлінський, брутально охарактеризував історію 
Малоросії П.Куліша. Російський Святійший Синод виступив із забороною 
перекладати Святе Письмо. Це була неканонічна заборона українцям читати 
Євангеліє рідною мовою, що вело за собою удар по українській культурі. 

Проти української літературної мови виступили реакційні професори-
українофоби. Спроби літературної обробки народної української мови 
оголошували „пустою витівкою”, „вигадкою хохломанів”. Немалим гальмом 
у вивченні і розвитку української мови була професура із „своїх земляків”. 
Професор Київського університету С.Гогоцький, автор праць „Введение в 
педагогику”, „Краткое обозрениепедагогики или науки воспитательного 
образования”, „Педагогическое значение басен Крылова” виступив у 1863 р. 
з статтею на тему „На каком языке следует обучать в сельских школах Юго-
западной Руси”, а в 1881 р. − з брошурою „Украинофильство с его затеями о 
двухтекстовых учебниках”. У цих роботах він заперечує доцільність навчати 
дітей-українців їх рідною мовою, заперечує навіть саме існування української 
мови, заявляє, що українською мовою не можна написати ні підручника, ні 
будь-якої взагалі книжки. Не захотів бачити С.Гогоцький ні збірників пісень, 
ні граматику О.Павловського, ні граматик українською мовою для недільних 



шкіл, ні творів українських письменників та відоме вже на всю Росію славне 
ім’я народного поета України Т. Шевченка. 

Не сприяли розвитку і поширенню української літературної мови і 
„хатні” суперечки про обшир української мови, сфери її застосування. Так, 
царський циркуляр 1863 р. ніби задовольнив твердження окремих українців 
на чолі з Костомаровим: українська мова нехай живе в красному письменстві, 
але вона не може бути мовою науки. М.Костомаров, що спочатку був 
прихильником самостійності нашої мови, пізніше стояв на тому, що 
російська мова − це „общерусский язик”, мова літературна, а українська мова 
− тільки для хатнього вжитку. Драгоманов у 1971 р. твердив „українська 
мова потрібна поки що тільки на те, щоб при її помочі дібратися до мужика, 
ширити серед простолюддя просвіту, культуру і політичну пропаганду. 
Писати нею наукові праці тепер не тільки неможливо, але й не бажано” [5]. І 
це твердження появилося в час потужної наукової діяльності українців, 
значної освітянської і культурно-просвітницької роботи. О.Павловський у 
передмові до своєї „Граматики малоросійського наречія” твердив „ни живой, 
ни мертвый язик”, „исчезающее наречие”. Він наполягав на необхідності 
дослідження цієї мови перед тим, як вона остаточно зникне. М.Цертелєв у 
передмові до збірника українських пісень писав, що пісні тепер умирають, а 
їхня мова „устарела для самих малоросіян”. П.Лукашевич у передмові до 
збірника „Малороссійскія и червонорусскія думы и песни” зазначав, що він 
врятував декілько народних пісень, і що це можливо останнє їхнє видання, 
оскільки в Малоросії народна пісня давним-давно уже не існує. Автор 
заявляє, що пісні, які автор видає, уже мертві для малоросіян. І навіть 
О.Русов у статті про Кобзаря Остапа Вересая назвав його „одним з останніх 
кобзарів малоросійських”. 

Тиск російської мови був настільки великий, що навіть багато 
українців не вірили в розвій української мови. Письменники-українофіли 
описують переважно село і селян, даючи тим зрозуміти сучасному читачу, 
що українською мовою не можна взятися за глибший опис інтелігентського 
життя. 
Мова оповідань переповнена етнографічним матеріалом: легендами, 
повір’ями, приказками. Назва „малоросійська мова” була не тільки 
офіційною, а й буденною серед письменників цього часу. 

Після „Енеїди” і „Наталки Полтавки” І. Котляревського, творчості 
нашого генія Т.Шевченка заперечувати сформованість літературної мови 
неможливо було, однак боротьба за українську мову продовжувалася.  

Історія не сприяла розвитку української літературної мови, та міцне її 
коріння давало їй змогу вистояти всупереч асимілятивним процесам, 
заборонам, яким вона піддавалася, коли український народ втрачав свою 
державність. 

Попри всі імперські заборони, виступи проти української мови, 
сумніви і хитання співвітчизників, в повний голос перед усім світом 
сподвижники української справи, засновники українознавства як науки 
заявили, що українська мова, українська література, українська культура, 



історія постає перед світом своєю оригінальністю, своєрідною гідністю і 
вищою мірою гуманним характером, що становить виключно її цінність. 

Чесні вчені − „роботящі уми”, світлі мислителі, проповідники слова 
свого народу виступили на захист рідної мови. Українці добре знали 
значення Святого Письма в житті народу. У 1860 р. П.Морачевський, 
інспектор Ніжинської гімназії, здійснив переклад чотирьох Євангеліє на 
українську мову, але Св.Синод не підтримав автора і не дозволив друкувати. 
Перекладами Біблії П.Куліш, І.Пулюй та І.Нечуй-Левицький утвердили 
українське слово. 

У формуванні української літературної мови визначальна роль 
належить письменникам. ХІХ ст. знаменується цілою плеядою письменників 
− наступників Т.Шевченка, які працювали над розробкою нашої літературної 
мови: В.Cамійленко, мову якого І.Франко назвав „великим компліментом для 
будущої національної і літературної мови України”; Леся Українка, яка 
розширюючи інтелектуальні рамки української поезії, творила словник 
української інтелігенції; І.Франко, що постійно домагався вироблення 
інтелігентного усного мовлення та багато інших. Нелегко йшло розширення 
діапазону української мови. Якщо М.Старицький, Олена Пілка, П.Куліш, 
Леся Українка, І.Франко, М.Драгоманов, М.Грушевський, дбаючи про 
українську мовну єдність, збагачували літературну мову за рахунок 
неологізмів і запозичень з інших мов, то значна кількість письменників не 
бажали виходу за межі традиційної народномовної стихії. У вирі мовно-
літературних дискусій другої половини ХІХ ст. висловлені думки І.Франком, 
Б.Грінченком і Нечуєм-Левицьким, А.Кримським, І.Верхратським, 
І.С.Тешенком та ін. прокладали дорогу функціонуванню й розвою нової 
української літературної мови. Так, І.Нечуй-Левицький у своїй полеміці 
„Українство в літературних позвах з Московщиною” стверджував, що 
Україна має багатий національний ґрунт для розвитку рідної мови, хоч як 
російська державність пригноблює, потягується задушити, а рідна мова росте 
й росте, незважаючи на державну неласкавість і державні перепони, бо вона 
жива, має під собою ґрунт, живий повний наснаги. У „Листах з України 
Наддніпрянської” Б.Грінченко намагався привернути увагу української 
інтелігенції, яка писала свої твори російською мовою, до значної шкоди, що 
її вона цим завдає рідній культурі. „Бо, пишучи по-московському, ми 
побільшуємо сили тим людям, які намагаються відняти в нас нашу 
національність; бо пишучи по-московському, ми спинаємо нашу літературу, 
не виробляючи нашої мови; бо, пишучи по-московському наукові речі, ми 
саме даємо змогу сказати, що української науки нема і не може бути, а через 
те всякі спроби в цьому напрямку є річ непотрібна і заборони варта” [2]. 
Б.Грінченко пропонує чітку програму дій. 

Серед українознавчих проблем ХІХ ст. особливу увагу відіграють 
проблеми правопису, становлення якого пройшло декілька етапів. Перший 
період (XI-XVI ст.) пов’язаний з адаптацією до особливостей давньо-
української мови, орфографічної традиції Кирила і Мефодія. Другий період 
(XVI-XVII ст.) відтворює вплив на давньоукраїнське церковне письмо 



південнослов’янської орфографії. Третій період (XVII − поч. XIX ст.) 
пов’язаний з орфографічними нормами М. Смотрицького, започатковані в 
1619 р. „Граматикою”. 

У четвертому періоді XIX ст. появилося багато українських правописів, 
які пропонували письменники, вчені: „кулішівка”, „же ляхівка”, 
„грінченківка”, „драгоманівка”, правопис „Руської трійці” тощо. 

Університети України, зокрема Харківський (1804 р. – заснування), 
Київський (1834 р. – відкриття) стали осередками наукового, 
інтелектуального національного розвою, де українознавчі дослідження 
стверджувалися і розвивалися, де велася боротьба за нову українську 
літературну мову. 

У 20-30-х рр. XIX ст. Харків тривалий час був своєрідним барометром 
українського культурного й політичного життя. Тут зароджувалися сучасні 
зразки національної культури, літератури, історичної науки, етнографії, 
суспільно-політичної думки. На прикладі Харкова можна бачити 
прискорений розвиток цивілізаційних структур європейського типу та 
тяжіння до традиційного. Харків на початку XIX ст. був центром перших 
періодичних видань, а саме: „Харківській еженедельникъ” (з 1812 р.), 
„Харківський Демокрит” (з 1816 р.), „Харковские известия”, „Украинский 
вестник” (з 1816 р.). Відомі альманахи, що виходили в Харкові: „Український 
альманах” (1831 р.), „Утренняя Звезла” (1833 р.), „Запорожская старина” 
(1833-1838 р.), „Украинский сборник” (1838-1841 р.). У харківському гуртку 
„Любителів української народності” народознавча цілеспрямована робота 
особливо властива історико-етнографічним та фольклористичним працям 
Срезневського, дослідженням української мови і фольклору А.Метлинського, 
збиральницькій роботі молодого М.Костомарова, студіям про Слобожанщину 
В.Парсека. За участю І.Срезневського, О.Метлинського та ін. в харківському 
університеті відкрито „Музей изящных искусств” (1835 р.). Серед вчених-
мовознавців ХІХ ст. провідне місце належить О.О.Потебні. 

На час відкриття Київського університету (1834 р.) (він був шостим у 
царській Росії) держава міцно тримала в своїх руках справу освіти і 
монополізувала усі сфери суспільного життя, відтіснивши від освіти такі 
традиційні інститути, як родина і церква. Крім того, виходячи із своїх 
інтересів, вона надала освіті примусовий характер. 

Засновуючи Київський університет, царський уряд і мав на меті 
перетворити його на форпост русифікації „Юго-Западного края”. Та, 
незважаючи на всі зусилля реакції і пасивність лібералів, Київський 
університет поступово ставав одним з визначних центрів українського 
національного розвитку української мови. Сподівання царського уряду, що 
університет буде його вірною опорою в проведенні національної політики, не 
виправдовувалися, і він, обороняючись, був змушений відступити. Окремі 
вчені університету працювали над дослідженням пам’яток української мови і 
вивченням її історії. Питання історії української мови принагідне 
висвітлював у своїх працях з давньої літератури В.М.Перетц, а в загальному 
курсі російської діалектології він викладав студентам українську 



діалектологію. Вивченню і розвитку української мови сприяли 
О.О.Котляревський, А.М.Лобода, А.І.Степович, С.І. і В.І.Маслови, 
О.А.Назаревський. Завдяки працям вчених Київського університету з ним 
пов’язані всі найважливіші досягнення у справі наукового вивчення 
української мови в другій половині XIX і на початку ХХ ст. 

З заснуванням Київського університету пов’язаний початок серйозної 
наукової роботи в Києві, спрямованої, головним чином, на вивчення історії, 
археології, природи й географії України. 

Говорячи про Київський університет першої половини ХІХ ст., не 
можна не згадати його значної культурно-освітньої діяльності. 

Київський університет в особі передової частини його професорів і 
студентів виступив піонером в організації недільних шкіл для трудящих. 
Відома діяльна участь у цій роботі професора університету П.В.Павлова. 

Студент університету К.Шейковський, активний працівник недільних 
шкіл, у 1860 р. видає буквар українською мовою, а в 1861 р. − книгу для 
читання. Дружина професора Київського університету Є.Гогоцька була 
засновницею однієї з перших недільних шкіл у Києві. 

У становленні, поширенні української літературної мови в ХІХ ст. 
відчутно вагомий внесок видань для навчання грамоти в недільних, земських 
школах. У середині століття настали деякі цензурні полегшення, зумовлені 
багатьма факторами, серед них і севастопольською поразкою Росії у війні з 
Туреччиною. Пом’якшення російського політичного клімату поспішили 
використати діячі української культури. За короткий час вийшло в світ п’ять 
граматик українською мовою. Вихід у світ „Граматки” П.Куліша у 1857 р. 
для початкової школи рідною українською мовою поставив автора в ряд 
визначних педагогів-мислителів ХІХ ст., діяльність яких формувала передову 
для свого часу ідею народності. Автор застосував для написання підручника 
вироблений ним правопис, що названий „кулішівкою”. У 1861 р. Т.Шевченко 
видав „Буквар Южно-русскій”, який, за словами О.Гончара „був улюбленою 
працею нашого національного генія, його прощальною, лебединою піснею, 
яку він посилав з похмурих берегів Неви далекій своїй Україні, її дітям, її 
прекрасному юному цвіту, в чиєму достойному майбутті поет вбачав своє 
безсмертя” [1]. Т.Шевченко встановив свій погляд на способи навчання 
грамоти. У початкових класах Наддніпровської України могли користуватися 
підручниками „Українська граматка”, скомпонована І.Деркачем в 1861 р.; 
„Українська граматка” Т.Лубенця (1861); „Домашня наука” К.Шейковського, 
„Абетка українська чи ключ до свідчення” М.Гатцюка надрукована 
церковнослов’янською азбукою; „Український буквар” О.Потебні відомий в 
рукописі. 

Живою розмовною мовою були написані і видані шкільні підручники в 
Галичині: „Граматки” І.Вагилевича (1845 р.), Я.Головацького (1849 р.), 
„Читанка” М.Шашкевича з участю Ю.Величковського та ін. У другій 
половині ХІХ ст. українські педагоги в Галичині (О.Барвінський, 
І.Верхратський, Г.Врацьона, А.Крушельницькій, К.Личаківський, 
О.Партицький та ін.) підготували ряд підручників, які суттєво вплинули на 



зміст освіти. На Закарпатті над створенням для народних шкіл підручників 
рідною мовою працював О.Духнович. Український письменник з Буковини 
Ю.Федькович працював над підручниками українською мовою для народних 
шкіл. 

Українською мовою було видано підручник О.Кониського 
„Арифметика або нотниця” (1863 р.), „Загальний задачник” Т.Лубенця (1876 
р.). Українські математики П.Огоновський, В.Левицький, М.Чайковський, 
М.Зарицкий робили спроби у створенні наукових концепцій математики і їх 
розробки в українських школах. 

Отже, вивчення української літературної мови як визначального 
концепта в становленні українознавства розкриває взаємобумовлені процеси 
етнозбереження і націєтворення, що дає можливість більш глибшого 
пізнання формування українознавства як науки. 
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