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Відповідно до теоретичних визначень, відображених у
 
філософських, історичних, 

політологічних, етнографічних словниках, ряді наукових публікацій, до сумарності поняття 

ментальності відноситься ціла низка складників, що віддзеркалюють її сутність. Серед них, а 

також наших роздумів – особливості характеру, психології, поведінки, світосприйняття, 

адепції духовності визначальними прагненнями у виявленні життєвої позиції, вияв 

індивідуальності і колективізму, відношення до пам’яті, традицій сім’ї і народу, оточуючого 

середовища, працелюбство, вірність обов’язковості, громадянській позиції, відношення до 

повсякденності. Єство в синтезі соціальної характерності менталітету дає синтезоване 

уявлення індивідууму і українського етносу загалом у процесі використання зброї слова, 

мови взагалі. 

Досконалість мови віддзеркалює життєдіяльність людини, трансформацію історії 

народу. Найповніше, найвиразніше цінність мови виявляється в соціальній виразності 

індивідууму, етносу в цілому як складової частини народу. В силу даних обставин 

проявляються сила самоутвердження людини і етносу. Останнє десятиліття минулого 

століття активніше, ніж попередні роки, мусувались проекти мовної єдності людської 

цивілізації. Як інверсія такої ідеї загальнолюдської мовної спільності виставлялась мода 

оволодіння есперанто, що начебто здатне замінити, рішуче і активно витіснити існуючі мови 

як комунікативні важелі розвитку і вдосконалення духовності етносів, всієї людської 

цивілізації. 

Між тим, навіть з урахуванням застосування ряду мов, наприклад англійської, 

французької, німецької, іспанської, а ще раніше – латинської, не лише в одній материнській 

країні, а і в інших країнах надрішучого прориву в даній справі не здійснено. Так склалось 

навіть із врахуванням історичного поступу і формуванням колоніальної системи. Та, як 

бачимо, це стосується інших мов, тільки не української, для якої названі процеси були 

далекими. Українська ж мова здатна і повинна розвиватись, повноцінно збагачуючись, 



вдосконалюватись тільки в самій Україні як мова титульної нації, найбільш поширеної в 

мовному спілкуванні, що, зрештою, закріплено в 10 статті Конституції України. Наголосимо, 

що в названій статті говориться, що українська мова в незалежній Українській державі є 

державною мовою. Це значить, що вона мусить бути дієвим, постійно посилюваним 

комунікативним чинником між усіма виносами, що представлені в населенні України. 

Звідси випливає державно-соціальна норма – обов’язкового володіння і оволодівання 

українською державною мовою всіма етносами, які є в Україні. Адже, за даними останнього 

перепису 2002 року в Україні, в її існуючому географічному просторі проживають 

представники 130 етносів. В даному аспекті заслуговує добрих слів і поваги практичний 

досвід багатьох країн, що мають свої дипломатичні представництва в Українській державі. З 

різних обставин автору довелось мати спілкування з керівниками дипломатичних 

представництв, іншими словами – з послами ряду держав у незалежній Україні. Зокрема, із 

знаними і широко відомими дипломатами країн Західної Європи. Всі вони володіють досить-

таки добре українською мовою. Спілкуються українською навіть без посередника, тобто 

перекладача, що, безперечно, не могло не викликати поваги до них у зв’язку з такою 

шанобливістю до мови країни, де вони здійснювали свою дуже важливу дипломатичну 

місію. Природно, виникало питання: звідки в них досить завидна обізнаність з українською 

мовою? Постійно була відповідь, що перед тим, як направити їх з дипломатичною місією в 

Україну, для них здійснювалися значні заходи по оволодінню українською мовою. 

Так, скажімо, посол Великої Британії Роланд Сміт, який представляв її інтереси в 

Українській державі до 2002 року, за його словами, вивчав українську мову цілих два роки. 

Така вимога є правилом, обов’язковою нормативною умовою, що додає поваги до такого 

просто-таки зворушливого правила. Дані обставини засвідчують не тільки високий рівень 

інтелігентності та поваги до України, а й винятково велику серйозність до підготовки 

дипломата з метою здійснення його високої місії. Нунцій Ватикану, керівник дипломатичної 

місії Європейської держави, іншими словами – її посол в Україні, доктор богослов’я п. 

Никола Етерович також досить добре володіє українською мовою. Спілкується з 

представниками України без послуг посередника. Читає, виступає перед вченими, іншими 

представниками інтелігенції, використовує інші форми спілкування як з працівниками різних 

державних ланок, так і з іншими людьми.  

Також без посередництва сприймає українську мову посол республіки Казахстан в 

Україні Равіль Чердабаєв. З іскристим блиском очей і погордою він працює над постійним 

поглибленням знання української мови, вважаючи необхідним неухильно посилювати 

оволодіння нею. 

Можна такого роду приклади, безперечно, продовжити, навіть істотно примножити, 



але, думається, й цього досить, щоб проникнутись розумінням відповідального відношення 

до нашої мови багатьох і багатьох представників зарубіжної інтелігенції. Що в такому 

випадку можна сказати про поширене явище, коли чимало представників російського 

народу, котрі роками й роками живуть на Україні, частина з них навіть тут народилася, і не 

вважають за потрібне приспільнитись до української мови, знайти потребу нею оволодіти, 

збагатити свій словарний запас. Адже до цього зобов’язує вимога Конституції, Закон 

України про мови, зрештою, до цього спонукає нагальна потреба постійного посилення 

комунікабельності в соціальному просторі незалежної України.  

Між тим, всупереч існуючому законоположенню, виникають просто неприйнятні 

логікою акції, коли навіть приймаються на місцях рішення місцевих органів влади в Криму, 

Запоріжжі, Харкові та інших містах про надання державного статусу російській мові. Такі 

речі людям без вживання брому, як свого часу говорив Володимир Винниченко, годі 

зрозуміти. 

Письменники удостоїли українську мову особливо цнотливим епітетом “солов’їна”. В 

продовження цієї "пісенної ідеї
”
 можна додати епітети про мову як "барвисто-пісенну", 

"яскраву", "яскраво-сонячну", одну з найдосконаліших у світових вимірах, „європейсько-

досконалу" тощо. Водночас пісенно-солов’їна мова може найкомфортніше почувати себе на 

тих землях, де відчайдушно співають свої чарівні арії саме українські солов’ї. Отже, 

українська мова може найефективніше і найпродуктивніше розвиватись лише і тільки в самій 

Україні, а не десь. В той час, як, скажімо, російська свою визначену базисну основу має не в 

Україні, а в сусідній Росії, білоруська – природно, в Білорусії, болгарська – в Болгарії, 

грецька – в Греції і т.д. Двох міркувань не повинно бути, тільки українська мова повинна 

бути панівною, всіма визнаною, визначальною в Українській незалежній державі, 

важливішим і невід’ємним компонентом української ментальності, духовності етносу, 

яскравої виразності його єства. 

Українська мова виступає одним з могутніх крил ментальності титульної нації в 

складі населення України. Між тим ми повсякденно зустрічаємося з такими обставинами, 

коли „галасарі” російськомовного населення голосно кричать про начебто утиски російської 

мови. Хоча життя, соціальні процеси рішуче спростовують такого роду нетолерантні закиди. 

Останнім часом започатковано видання багатосторінкової спеціальної російськомовної 

газети, що на своїх сторінках аж кипить антиукраїнською спрямованістю, статті рясніють 

нестримною лайкою, не припускають толерантності, делікатності та культури спілкування. В 

Харкові, Дніпропетровську, Запоріжжі місцеве радіомовлення, телебачення здійснюється 

російською мовою, бо українську витіснено. 

Особливі обставини привносить діяльність Української православної церкви 



Московського патріархату – УПЦ (МП). Вона на українському ґрунті має велику духовну 

посередність, об’єднує близько 5200 релігійних громад. У східних областях є громади, які 

підпорядковані безпосередньо Московському патріархату. Формально вважається, що 

служби в тих приходах, проповіді священнослужителів мають здійснюватись українською 

мовою. Насправді вони проходять, як заявляють самі священнослужителі, 

старослов’янською мовою. А реально відправи відбуваються мовою російською. То ось і 

виходить, що дзвони в таких церквах в географічному просторі України, в її повітрі дзвонять 

спільною "мовою", а зміст відправ, їх спрямованість здійснюються мовою сусідів, сусіднього 

народу, в якого у менталітеті значення мови відігравало роль консолідуючу стосовно нього. І 

навпаки, неприхильну – відносно народу, на теренах земель якого функціонують приходи та 

їх об’єднавчі потуги. 

Навіть при розпаді Союзу РСР і далі – під кінець останнього десятиліття ми 

зустрічаємо усолоджуючі авторів тлумачення про “великорусский язык”, себто російську 

мову, і "малорусский", тобто українську мову. Про це детально говорить Академік І. Дзюба, 

зокрема у дослідницькій праці "Почитаймо з поваги до себе" (К.: Просвіта, 2002, с. 30). 

Доречно нагадати, що з особливою акцентованістю свого часу вживався термін "малороси" 

царською зверхністю в санкт-петербурзьких найвладніших верхівках. З того часу води, 

відомо, витекло багато, а термінологічна амбітність продовжує бути присутньою й далі. І не 

тільки в подумках російських інтелігентів, а й письмоносців, підручникотворців та інших 

носіїв некоректного, а точніше – дискримінаційного самоносійного зверхництва. Що й 

казати, фантазії тут зовсім не бракує, але надбагато вже амбітноблудства. | 

З тоталітарних часів у багатьох державовладників та однопартійників випинає 

“великоросійство”, під тим же дахом “единый и великий советский народ", "братская семья 

народов” і т.п. У продовження царського великоросійства активно розігрував ту карту Йосип 

Сталін, свою особливу старанність до того доклав головний партійний ідеолог Михайло 

Суслов, а затим – Олександр Яковлєв, Єгор Лігачов, останній генсек КПРС, перший 

президент Союзу РСР Михайло Горбачов. Потік у тому ж ряду продовжують Борис Єльцин, 

відомий політик Володимир Жириновський, хоча він своїми родинними коренями проростає 

з одеських горизонтів. 

Іноді питання про ущемлення в Україні російської мови звучать зі щаблів різних 

державних інституцій. Офіційно це навіть прозвучало з кабінетів Міністерства закордонних 

справ Росії про начебто утиски російської мови в сусідній державі – Україні. Озвучена в 

такий спосіб "блемномовна" сентенція ще раз пролила світло на наступальну позицію в 

даних питаннях офіційної Росії. Але фронт політикуму тут є значно ширшим, 

масштабнішим, що дає підстави говорити про значно більш розлогі наступальності. Вони 



охоплюють фронт економіки, де спостерігаємо особливо значне місце тиску сусіда, 

наприклад, у газовій, нафтопереробній, кольоровій, машинобудівній, авіаційній, переробній 

промисловості. Україну прагнуть тримати, так би мовити, на “короткому поводку”, і не 

можна сказати, що успіхів немає. Вони про себе постійно дають знати. Бо все це –  

складники, що охоплюють фактично всі основні сфери життєдіяльності українського 

суспільства, в чому вже спостерігається досить чітка політична лінія у всеохопленні нашої 

дійсності. 

Дані обставини мають своє плетиво історизму, що віддзеркалює явище в баченні ролі 

мови, її значення не тільки в контексті конкретних обставин суто прагматичного порядку, а й 

простеження та аналізу відповідних змін на основі наукових підходів по шляху поступу, 

вдосконалення самого рішучого конкретного самовиявлення. Ці речі самі по собі лягають у 

канву історії, є проблемами соціальної історії, струною світосприйнятності та світоглядності, 

складовою частиною ментальності людини, етносу.  

Отже, історія народу, етновизначення є теж його могутнім життєдайним крилом. 

Думається, що буде справедливо сказати, що історія і мова разом – дієві крила української 

ментальності, найбільш здатні підносити на щаблі нового розвитку та вдосконалення. Бо 

людина, озброєна знанням історії, оволодіває, образно кажучи, ключем від дверей у 

завтрашній день, а значить, і в майбутнє. Не випадково відомий корифей у галузі наукового 

пізнання вказував, що єдиною серед наук є наука історія.  

Всі види наукових знань в аналітичному просторі незаперечно мають свою історію як 

об’єкт дослідження, певну лінію простеження. 

Людина, озброєна необхідними знаннями історії та рідної мови, активно спираючись 

на зброю слова, здатна домагатись продуктивної реалізації своїх намірів слугування своєму 

народові, своїй Батьківщині. До того ж історія розкриває уявлення не тільки про близько 

пережите етносом, а й істотно віддалене минуле, дає уявлення про пережите не тільки 

батьками, а й дідами. Завдячуючи історії, знанням в її галузі, рідній мові, людина і весь 

народ здатні більш повною мірою оцінити свої генетичні корені і приумножувати своєю 

честю і дією, добром слугуючи, родословні традиції, соціальні надбання. Все те є добрим 

уроком для наслідування синами та онуками. Але визнаними і почутими людина і народ 

можуть бути тільки завдячуючи їх історії і мові. 

 

 


