
Мова — наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив, вигодував і виховав. 
Мова — втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаймо її, 
розвиваймо її! Борімося за красу мови, за правильність мови, за приступність мови, за 
багатство мови... 
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Східнослов’янські народи мають тисячолітню історію вживання рідної мови в різних сферах 
громадського та культурного життя. Давньоруська мова — спільний предок української, 
російської та білоруської — була в добу Київської Русі знаряддям не тільки художньої 
літератури, літописання, а й мовою законодавства та діловодства, офіційного і приватного 
листування. Отже, вона фактично була мовою державною. Небагато мов епохи середньовіччя 
мали аналогічний статус. Давньоруську традицію зберегли східнослов’янські народи — 
український, російський та білоруський. Але тільки традиція вживання російської мови як 
державної була безперервною. Історична доля українського та білоруського народів склалася 
так, що їхні мови протягом історії не завжди зберігали функції державних. 

Після батиївської навали переважна більшість українських та білоруських земель 
опинилася у складі великого князівства Литовського. Сформована на давньоруській основі 
українсько-білоруська літературна мова, що залежно від народного живого оточення 
виступала в українському чи білоруському варіантах, починаючи з XIV ст. функціонувала в 
законодавстві, судочинстві, великокнязівській та князівських канцеляріях, державному й 
приватному листуванні. Становище її (що традиційно називалася руською) як державної 
закріплювалося в «Статуті» — зведенні законів Великого князівства Литовського. У 
«Статуті» 1566 р. видання (т. зв. «Волинському») зазначено: «А писар земский по руску 
маєть литєрами и словы рускими вси листы и позвы писати, а не инъшым языком и словы» 
(розділ IV, артикул I). 

Українська мова мала статус, близький до державного, у XIV—першій половині XVI ст. і 
на землях Галичини та Західної Волині, що тоді перебували під владою Польщі, адже вона 
вживалася в судах і діловодстві, очевидно, на основі якогось акта-привілею котрий не 
зберігся. Мабуть, існувала й домовленість про те, що королівське діловодство, яке 
стосувалося українських земель, мало здійснюватися також українською мовою. Про це 
свідчить переклад нею т. зв. Вислицького статуту 1357 р. короля Казимира Великого — 
зібрання правових, насамперед карних, норм середньовічної Польщі та численні грамоти, які 
вийшли з королівської та приватних канцелярій, інших установ. Українською мовою іноді 
користувалися татарські хани у зносинах із польськими королями. Протягом XIV-XV ст. 
українська писемно-літературна норма була мовою Молдавського князівства. Варто згадати, 
що велика (коли не переважна) частина пам’яток ділового стилю української мови цих віків 
походить із канцелярії правителів Молдови. 

Укладена 1559 р. в Люблені унія Литви з Польщею призвела до того, що майже всі 
українські землі перейшли до складу Польського королівства. Представники української 
шляхти (зокрема Київщини та Волині) на Люблінському сеймі домоглися від короля 
привілеїв, які далі забезпечували функціонування української мови в офіційно-ділових 
сферах. Проте з самого початку чинності привілеїв ці постанови порушувалися. Вже 1571 р. 
київська шляхта писала до короля: «Особливе теж его к[оролевскую] м[илость] просимъ, абы 
листы сеймовые, универсалы, констытуции и кождая справа подле обетницы и привилею его 
королевское м[и]лости при сконченю унеи выданого не иними литерами и словы, одно 
рускими литерами и єзыком до земли Києвскоє писаны и выдаваны были, кгды ж з 
молодости иншого писма о[т]цове н[а]ши учит [и] нас не давали одно своего прирожоного 
руского...». На Варшавському загальному сеймі 1590 p. посли від Волинського, 
Брацлавського та Київського воєводства домоглися нової ухвали про те, що на території 



зазначених земель юридичні документи «згідно з їх правом, руською мовою та письмом 
мають бути писані». Але й ця ухвала часто не виконувалася, і в юридично-ділові сфери 
дедалі проникають польська й латинська мови, тіснячи українську. 

Після возз’єднання України з Росією спеціального закону про державність української 
мови не було прийнято, бо функціонування її в генеральній, полкових, сотенних канцеляріях, 
у судах, ратушах — у всіх установах Гетьманщини вважалося природним. При цьому варто 
зазначити, що листування Б. Хмельницького з царем Олексієм Михайловичем велося 
українською писемно-літературною мовою, а Олексія Михайловича з Б. Хмельницьким — 
російською. 

На землях, що залишилися під владою шляхетської Польщі, українська мова далі 
зазнавала утисків. На загальному сеймі 1669 р. ухвалено постанову, що король давніх 
привілеїв дотримуватися не буде і всю документацію видаватиме тільки польською й 
латинською мовами. Постанову було підтверджено й на Варшавському сеймі 1696 р. Це був 
недвозначний натяк на те, що українську мову не треба вживати в адміністративних 
установах на Правобережній Україні. Наша мова в XVIII ст. тут майже цілковито 
витісняється польською та латинською. 

На українських землях, які опинилися під владою Австро-Угорщини, українська мова 
тільки час від часу з’являлася в офіційних цісарських та королівсько-цісарських документах і 
як державна була зведена нанівець. Вона іноді вживалася у приватних актах. 

На Лівобережній Україні в державних установах українська мова зберігалася до початку 
80-х років XVIII ст., коли було ліквідовано всі залишки автономії України. Відтоді аж до 
Жовтневої революції 1917 р. на всіх історичних землях України вона перестала 
функціонувати в державних установах. 

Тільки в XX ст. українська мова була проголошена державною на сході України законом 
Директорії Української Народної Республіки в січні 1919 р. із забезпеченням прав мов 
національних меншостей, на заході — законом від 15.02.1919 р. Західноукраїнської Народної 
Республіки, на Закарпатті — конституцією Карпатської України, прийнятої 15. 03. 1939 р. 
Статус української мови, близький до державного, гарантувався «Положенням про 
забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури», 
затвердженим ВУЦВК та РНК УСРР 6. 07. 1927 р., в якому, між іншим, зазначалося (пункт 4 
першого розділу): «Відповідно до переважного числа людності УСРР, що говорить 
українською мовою, брати як переважну мову для офіційних зносин українську мову». 
Положення забезпечувало рівноправність мов населення України. Однак зазначене 
положення починаючи з 30-х pp. до жовтня 1989 р. не виконувалося, що спричинило 
обмежене використання української мови як державної й призвело до звуження її функцій на 
більшості території України, до загальмування природного розвитку її системи, 
вдосконалення функціональних стилів. Все це неминуче вело до денаціоналізації 
українського народу, гальмувало його національно-духовний розвиток. У зв’язку з цим 
громадськість республіки 1987-1989 pp. наполегливо ставила питання про необхідність 
надання українській мові статусу державної. 28. 10. 1989 р. Верховна Рада УРСР прийняла 
закон «Про мови в Українській РСР», в якому сказано: «Відповідно до Конституції 
Української РСР державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є 
українська мова. Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування 
української мови в усіх сферах життя». Разом із цим у Законі сказано, що Україна створює 
необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей у республіці. 

Узаконення української мови як державної забезпечить їй повноцінне функціонування в 
республіці, створить умови для дальшого розвитку, піднесе її суспільний престиж, буде 
гарантом збереження її в майбутньому. Від долі нашої мови залежить доля українців як 
етносу, бо мова — головна серед визначальних ознак народу. 
 


