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сної землі та держави, доводиться в побуті і в спілку-
ванні – на робочих місцях та інших людських взаєми-
нах бути "живим свідченням" та унаочненням справ-
жнього образу українця й України. 

Теперішня еміграція в Європі є більш українсько-
потребувальною у країнах саме півдня Європи, де струк-
тура економіки потребує і відповідної робочої сили. По-
повнюють її переважно вихідці з сільських українських 
місцевостей та менших за чисельністю міст. Саме вони 
виявляються в Україні більш українсько-запов'язаними. 
Їхня мова у спілкуванні – будь-якому – побутовому чи ін-
шому – незмінно українська. Такого українського середо-
вища потребують вони і на нових місцях праці чи посе-
лення в європейських країнах. Тим більше, що той же таки 
виробничий процес в цих країнах чи сільськогосподарські 
роботи скупчують українців-емігрантів чи заробітчан у  
більші масиви, не розпорошуючи їх по одинці. Через те 
виникають і сприятливі можливості саме для українського 
мовного спілкування у повсякденні та ширшого культурно-
го спілкуванні під час святкувань традиційних українських 
свят саме по-українськи [1, 20]. 

Тоді як еміграція до Західної Європи – здебільшого 
інженерний склад, на якому позначилася попередня 
зросійщувальна політика великих міст. Немалою част-
кою спричинюють меншу україно-потребу серед них і 
особливості їхнього виробничого процесу та робочого 
місця. Адже це майже поодиноке українське представ-
лення у тамтешньому середовищі – майже "кабінна" 
відсторонена праця оператора-виконавця, програмува-
льника. Виникає замкненість та відсутність спілкуваль-
но-контактної основи. 

Здебільшого їхній зв'язок з Україною та українсь-
ким відбувається через інформативне споживання  
з українських каналів телебачення та радіо, що ся-
гають зарубіжжя. По-особливому виявляється серед 
них і мовне питання. Вони не менш часто за своїх 
південноєвропейських земляків вдаються до вхо-
дження в україномовний простір. Але це перебуван-
ня в просторі панування української мови виявля-
ється здебільшого через споглядально-сприй-
мальний спосіб мовного спілкування, аніж активно-
мовленнєвий. Через ті ж таки українські – з України 
чи тамтешні засоби масової інформації – телеба-

чення, радіо, друковану періодику. Немалим впли-
вовим чинником саме для цих вихідців з України є 
так само і друковане слово книги – наукової та ху-
дожньої. Знання мови – точніше розуміння мови – 
мовний запас в цих випадках є наявним, але майже 
невживаним в активний спосіб. Та коли існує і така 
використальна причетність до мови серед українців-
емігрантів, то і в цих випадках можна говорити про 
них як про носіїв мови та як про питомих спромож-
них мовців [5, 154, 172]. 

В теперішньому світі інформативний простір по-
ширюється і на таку активно-поінформувальну сферу 
як Internet. Наявність у цій всесвітній інформативній 
мережі частки представлення певною мовою так са-
мо працює на завдання загального показу і сучасних 
можливостей самої мови, а разом з тим і обслугову-
ваної нею культури та держави, як також і народу – 
витворювача цих явищ. Для українців-споживачів 
Internet-ресурсу українське представлення у цій сфе-
рі виявляється як у мові, але не менш представниць-
ки та означально щодо всього українського спрацьо-
вує також і традиційна для українців та ще кількох 
слов'янських народів графіка – кирилиця, що обслу-
говує потреби мови, а отже і культури. 

Тож, навіть за відсутності "живого" – живомовного 
спілкування, виходячи в Internet-мережу і більш "кабін-
ні" українці Західної Європи, і українці з європейського 
півдня мають можливість не поривати зв'язок зі всім 
українським, як і з самою Україною. 

Словом на узагальнений підсумок може бути те, 
що зв'язок зарубіжних українців з Україною – землею  
і культурою витворює розлогий масив світового украї-
нства. Відбувається він на рівнях прихильності та за-
хоплення Україною й всім українським та пишання й 
гордості за своє українське походження. А також акти-
вного чи не на стільки – коли як – пропагування Украї-
ни як культури та держави всіма тими, котрі є пройня-
тими ідейною українськістю. 
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ЕТНОВИЯВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АРХЕТИПУ РОДЮЧОСТІ  

В УКРАЇНСЬКІЙ КАЛЕНДАРНІЙ ОБРЯДОВОСТІ 
 

Архаїка календарно-обрядової творчості становить з обрядом нерозривну єдність, в якій простежується закони 
впорядкованості світу. Календарна обрядовість відображає певні архаїчні елементи в етнокультурі українців, а саме – се-
мантику архетипу родючості. 

The archaic of calendar-ritual creation forms indissolubly connection with the ritual and in this unity we can observe the laws of the 
order in the world. The calendar rituals represent some archaic elements in the ethnoculture of Ukrainians, exectly-semantics of arche-
typ of fertiation  

 
Інтерес різних наукових досліджень до календарно-

обрядової поезії зумовлюється тим, що в ній зберегли-
ся прадавні основи міфологічного мислення наших 
предків. Така основа хоча й уривчасто, однак дає мож-
ливість репрезентувати  нашу етнокультурну. Тому до-
слідження українського фольклору було і є предметом 
багатьох наукових пошуків у філософії, фольклористи-
ці, етнології, культурології, етнопсихології та ін. Так,  
В. Гнатюк, характеризуючи поширені теорії про народну 
творчість, пов'язану із найдавнішими віруваннями, го-
ворив, що жодна з них  не може бути універсальна, бо 
не можна постання всіх творів усної словесності пояс-
нити одним способом [3, 133]. Тому особливий інтерес 
викликають наукові пошуки які обгрунтовують те, що  

у фольклорних текстах є структури, які концентрують  
і продукують прадавні міфологічні уявлення про світ, 
поклавши за основу архетипи.     

Міфологічні мотиви творення світу в українському 
фольклорі мають досить чітку хліборобську спрямова-
ність, що є виявом правічного буття українців. Про це 
свідчить першорядність землі в українській міфологічній 
системі світобудови (небо-земля-вода-вогонь-небесні 
світила). Йдеться про землю не як космічне тіло, а як 
про ґрунт. Українська архаїчна культура заснована на 
культі землі, хліба, землеробської праці, пошанування 
предків, а етновияви та особливості архетипу родю-
чості лягли в основу формування міфологічної 
свідомості. Власне творення світу в українських коляд-
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ках та інших фольклорних текстах полягає у творенні 
землі, як такої. Відбувається це близьким для земле-
робів способом – сівбою. Багато варіацій має мотив 
творення землі. Поетична форма українських колядок 
донесла до нашого часу дохристиянську версію ство-
рення світу.  

Висхідним початком творення світу, як свідчить ко-
лядка, є вода (океан) зі світовим деревом, птахи (голу-
би). Механізм творення – пірнання у воду і діставання з 
води піску та каменя. Прикладом є тексти давніх колядок: 

Як ще не було початку світу, то ще не було неба, 
ні землі, 
А лишень було широке море, а на тім морі явір 
зелений. 
На тім яворі три голубочки, три голубочки раду 
радили: 
— Як би ми, браття, світ поставили?..[12, 196]. 
………………    ………………………………………… 
З дрібного пісочку – чорна землиця, 
Студена водиця, зелена травиця. 
З синього камінця – синє небо, 
Синє небо, світле сонечко, 
Ясен місячок і всі звіздочки [5, 97]. 
В обрядовій поезії архетип Землі передає не стільки 

перемогу осілої цивілізації над тиском степу, а найхарак-
тернішу рису української ментальності – органічний зв'язок 
природного і соціального, святе ставлення до землі-
годувальниці. Формування світогляду, звичаїв, календар-
ної обрядовості українців не могли обминути світ родючо-
сті як невичерпний арсенал символів. Головною ідеєю, яка 
лежала в культі родючості, було обрядове використання і 
водночас вшанування врожаїв, а також єднання землі, 
води і вогню (сонячної енергії), що вело до буяння рос-
линності та дозрівання врожаїв. Проростання, цвітіння 
рослин – це перший етап зрілості, формування колоска, 
дозрівання насіння і зерна – другий етап. 

Як посіємо овес, та до зерна увесь. 
Та до зерна, до зерна, до зерна увесь…[15, 18]. 
……………………………………………………… 
Добра нивонька була, сто кіп ізродила: 
Що копа, то колода – панові нагорода…[23, 236]. 
Складовими архетипу Землі є культ родючості, 

культ рослинності, культ зерна і насіння. Концепція 
культу родючості базована на закономірності пророс-
тання зерна, яке гине і разом з тим народжує нове 
життя "смерть народжує життя". Саме тому в основі 
культу родючості лежить обряд ритуальної смерті 
(або його імітація), що має народити нове життя. За 
такою моделлю народжується рік (на Новорічні свята 
виконується обряд "Водіння кози"), помирає і оживає 
тотемна тварина – Коза. Ще цікавим є обряд 
спалення Дідуха ("діда") в новорічних обрядо-
дійствах, який викликає асоціацію принесення жертви 
з надією на добрий врожай – помирає старе, щоб 
народити нове. Культ родючості закодований і у ви-
конанні обжинкового обряду "бороди", так називали 
останній сніп збіжжя:  

Ой чия ж то борода сріблом, золотом обвита?  
Любої пані жито сріблом, золотом обвито [22, 241]. 
Винятково важливого значення надавалося у віру-

ваннях та звичаях українців культу землі, сонця, води, 
які часто виступають в поєднанні один з одним. Прик-
ладом знову є фольклорні  тексти :  

Дощику, дощику, не мани, не мани,  
Та ще лучче сипони, сипони [8, 141]. 
……………………………………………… 
Прийди, прийди сонечко, під моє віконечко, 
Будемо ся гріти, як маленькі діти [9, 142]. 

Культ родючості в етнокультурі українців є сим-
волом вічного оновлювання життя, родючості землі  
і займає вагоме місце у життєдіяльності людини. 
Родючість виражається в міфологічній схемі життє-
дайного поєднання землі, води і джерела енергії 
(вогню, сонця), що проходить наскрізно в усіх обря-
додіях річного кола.  

Одна із версій побудови моделі Життя є та де 
земля, поєднуючись з водою, за допомогою зовніш-
нього джерела енергії (вогню, сонця), утворює "зе-
лень", що є основою народження насіння, зерна, 
плодів, які самі по собі також є потенційно життє-
дайними. Земля як символ може мати різне значен-
ня залежно  позиції: земля "від землі вгору" – сим-
волізує життя, плідність; земля "згори вниз" – темні 
сили, згасання, закінчення життя.  

Характерною особливістю міфологічного світогля-
ду наших предків є нерозмежування людського та 
природного світу. Гармонійне поєдднання людського, 
тваринного, рослинного є однією з найяскравіших 
ознак народного світогляду, що лягла в основу бага-
тьох народних уявлень, образів та символів. Звідси 
наявність у народній свідомості таких уявлень-образів, 
як сніп-дід, дівчина-колос, дівчина-тополя, вогонь-
мати, або тваринно-рослинних образів, як перепілка-
збіжжя, коза-збіжжя, або навіть складних схрещених 
назв, як дівчинка-весна-жайворонок та ін. [16, 246–
248]. Тому недарма календарна обрядовість українців 
наповнена репрезентативним наслідуванням. Дуже 
цікаво, що народна обрядовість знає багато видів ма-
скованого уподібнення, це може бути маска уподібне-
на рослині, тварині або пташці:  

Горобчику-шпачку, шпачку,  
Ци бував же ти в садку, в садку, 
Ци видав же ти, як мак сіють? [20, 34]. 
В прадавні часи наші предки виготовляли ритуальну 

маску з шкіри, трави, квітів, гілля та кори дерев або з 
колосків жита чи пшениці. Обрядодії маскування пере-
важно відбувалися під час проведення весняних та різ-
двяно-новорічних свят.  

Вінкоплетіння, завивання рослин (маку, фіалок, 
льону, гілля берези), майстрування ляльок-опудал 
(Марена) також належать до обрядів маскування. 
Прикладом є веснянка, під час виконання якої дівчата 
плетуть вінки з фіалок: 

Ой зацвіли фіялочки, зацвіли, зацвіли  
Аж ся гори з долинами прикрили… [25, 175]. 
Такі пісні виконувалися в поєднанні з ритуальни-

ми рухами (хороводами) й мали символічне значен-
ня. За давніми традиціями на новорічні свята прово-
дять ігри (водіння Кози), при цьому молоді хлопці й 
дівчата переодягаються та маскуються. Проведення 
таких обрядодій символізує родючість, нове життя, 
гарні врожаї: 

Де коза ходить, там пшениця родить [26, 53]. 
Землеробське (аграрне) бачення світу наших пра-

щурів культивує світотворчу ідею, за якою життя при-
ходить через смерть (за схемою зерно – рослина – 
зерно). Для того, щоб спричинити народження (поча-
ток) нового життя, треба заподіяти смерть. Ритуальне 
заподіяння смерті – це жертвопринесення. Жертво-
принесення (смерть) є кульмінацією ритуалу і разом  
з тим стає процесом відтворення життя та початком 
нового народження.  

Отже міф жертвопринесення в календарній обря-
довості, як початку нового життя, тісно пов'язаний  
з тотемічними віруваннями. Тотем – божество, що 
сприяє родові в усіх його господарських справах. То-
темічні вірування – це ті вірування, коли приносять 
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тварину в жертву полю, воді тощо. В текстах календа-
рної обрядовості часто зустрічаємо опис жертвопри-
несення через тотеми-тварин, тотеми-рослин у формі 
спалювання або потоплення. 

Обрядодії відтворюють й інші способи жертвоприне-
сення, але яким би способом воно не було здійснене, 
очевидним постає відображення ритуальної смерті,  
а вона є початком нового життя.  

Найвірогідніше, що принесення тотема в жертву 
відноситься до аграрної культури, оскільки у весняній 
обрядовості жертва приноситься полю, щоб краще 
родила земля і були гарні врожаї. 

Жертвопринесення землі спостерігається в україн-
ській обрядовості від весняних до різдвяних свят. 
Гарним прикладом є дитячі ігри на свято св. Юрія, коли 
діти, за традицією, котили яйце або печиво(коржик) по 
полю і одночасно перекочувалися через голову, що 
означало жертвопринесення землі на гарний врожай.  

На Русалії жертвопринесення в ритуальних іграх 
молоді розкодовувалося у вигляді водіння "куста, 
трой-дерева": 

Крещіте вогні яснейкії, будем палити трой-дерево, 
Будемо шукати царівнойку [14, 95]. 
В купальському обряді, на свято Івана Купала, 

спалення на вогнищі солом'яної ляльки чи деревця  
і розсіяння попелу з цього вогнища по полях 
виконувалось для того, щоб краще родило жито. 
Климець Ю., у дослідженнях української обрядовості 
обстоював думку про те, що жертвопринесенням під 
час святкування Івана Купала було й потоплення 
купальського деревця [10, 15]. Рибаков Б. зазначав, 
що жертвопринесення під час обрядодій в образах 
куща (куста), тополі, купальської ляльки дослідники 
вважають відгомоном історичних людських жертво-
принесень [17, 378]. 

У дитячому фольклорі часто зустрічаємо жертво-
принесення у вигляді "борщика", "горщика": 

— Іди, іди, дощику, зварю тобі борщику 
В полив'яному горщику. Тобі горщик, а нам дощик 

[21, 263].  
Як жертвопринесення  молодої дівчини воді описує 

В. Давидюк у веснянці-хороводі "Подоляночка" 
Десь тут була Подоляночка,  
Десь тут була молодесенька,  
Тут вона впала, до землі припала,  
Сім літ не вмивалась, бо води не мала. 
Ой, встань, встань, Подоляночко, 
Умий личко, як ту шкляночку, 
Візьмися у боки, поскачи трохи... 
Попливи до Дунаю, бери дівку скраю [6, 122–124]. 
Отже, ідея жертвопринесення, на думку О. Таланчук 

"полягає у сприйнятті сенсу життя значно глибшому, ніж 
життєвий цикл окремої людини. Це життя вічне, косміч-
не, і закон родового самозбереження, і відданість богу, 
людям, а головне – це самопожертва" [19, 21]. 

Культ родючості тісно пов'язаний з культом пред-
ків. У віруваннях та обрядодійствах українців на ро-
дючість землі, багаті врожаї та добробут родини 
впливає пошанування предків. М. Гримич твердить, 
що культ предків не був окремим культом, він входив 
як складова в культ родючості. А весь ритуал  
(з огляду на тотемічні зв'язки) був одночасно і ритуа-
лом вшанування першопредка [4, 88].  

Донині в народі побутує повір'я, що на визрівання 
врожаю впливає "прихід предків". Тиждень після Вели-
кодня присвячувався вшануванню предків – Радуниця. 
Молилися про рід, влаштовувалися обіди на могилах 
родичів. Вважалося, що душі предків мають сприяти 
врожаю і добробуту своїх нащадків. В.Борисенко, дос-

ліджуючи календарну обрядовість, зазначає: "На Спаса 
літо з осінню зустрічається. Цей день та дні напередод-
ні нього є поминальними, як вияв вдячності за новий 
урожай, прохання забезпечити врожайність на наступ-
ний рік" [2, 179]. 

Культ родючості в свідомості українського етносу не-
розривний з символікою рослин. Це явище прослідкову-
ється в календарній обрядовості і оспівується в фолькло-
рних текстах, де існують різноманітні форми такого вияву. 
Під час весняних свят, водіння хороводів, співання весня-
нок дівчата плетуть вінки з квітів та зелених гілок, що сим-
волізує молодість, красу, вічність життя. 

Під час святкування Зелених свят відбувається кле-
чання та прикрашання оселі гілками липи, клену. На 
свято Купайла завивають дерева, дівчата пускають він-
ки з квітів на воду. На свято Маковія освячують квіти з 
голівками маку. Цей букет називають ще "Маковійська 
квітка". Маковійську квітку плели з різносортних квітів: 
чебрецю, васильків, чорнобривців та ін. Прикрашали 
"квітку" стеблами льону, соняшником та перев'язували 
червоною стрічкою. Кожна квітка в букеті виконувала 
свою роль і була символічною. "Маковійською квіткою"  
жінки прикрашали свої оселі.  

Обжинковий вінок, сніп із збіжжя оспівують в обжи-
нкових піснях і зберігали вінок, сніп як оберіг аж до 
Різдвяних свят, щоб поставити цей "Сніп-Рай", "Дідух" 
на Покуть, як прикрасу в оселі, як один з головних си-
мволів Різдвяних свят. 

Символіка рослинності багато переплітається з та-
кими поняттями як молодість і краса. Усі обрядодії, по-
в'язані із залученням рослинної символіки, припадають 
на молодіжні зібрання, ігри, весілля.  

Зерно, насіння, колосок є складові культу родю-
чості і дещо відрізняються від символіки рослинності. 
Якщо з рослинами в українців був емоційний зв'язок, 
поєднаний з станом молодості, краси, буянням при-
роди, цвітінням рослин, то зерно, насіння, колосок – 
це нове життя. Вони символізують модель творення  
з "одного" – "багато", тобто йде розмноження, що 
реалізується в такій магічній обрядодії, як "обсіван-
ня". Обрядодія обсівання і обсипання найновіше 
практикується у весільній обрядовості. Мати молодо-
го, за традицією, обсівала свого сина перемішаним 
вівсом, горіхами, насінням соняшника, насінням гар-
буза та дрібними грішми [1, 55–57]. Обсівають моло-
дих ще і житом. Це символізує здорове життя, наро-
дження дітей, добробут. Традиційно на Новий рік 
хлопчик-посівальник обсіває господарів зерном, ві-
таючи з Новим роком всю родину, що символізує ща-
стя та багаті врожаї:  

Сійся, родися, жито, пшениця, горох, чечевиця  
І всяка пашниця, внизу корениста, зверху коло-

систа,  
Щоб на майбутній рік було більше ніж торік [7, 22]. 
Особливої уваги заслуговує в календарно-обрядовій 

поезії українців символ жита. "Слов'янське взагалі, ма-
лоруське ж особливо, слово "жито" походить від "жити". 
В слові цьому зосереджується багато смислу і змісту, 
ним виражається головне благо народу, так що благо 
можна поставити синонімом жита…"  [18, 19]. 

Митрополит Ілларіон, досліджуючи дохристиянські віру-
вання,зазначав : "Жито – символ плодючості, і тому часто в 
ритуалі вживається або в зерні, або в снопах" [11, 61].   

Тому, недарма, жито є символом життя, добробуту  
і навіть золото та дорогоцінності не зрівняються з ним. 
Такий приклад зустрічається в записах народних пісень 
Лесі Українки: 

Гочиняй, панойку, ворота, несемо віночок з золота, 
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Ой не з золота – із жита, суди вам, боже, пожити 
[13,114]. 

Бажання гарного врожаю, родючості землі є голов-
ним чинником обрядодій річного кола і оспівується в 
календарно-обрядовій поезії: 

Вроди, Боже, жито, пшеницю і всяку пашницю. 
У полі ядро, а вдомі – добро!  
У полі колосок, а в домі пиріжок [24, 334]. 
Таким чином, відношення до навколишнього світу на-

ших предків та обрядодійства, ритуальні пісні й танці, які 
виконувалися під час проведення свят, виявляли особли-
вості архетипу родючості й символізували високий духов-
ний зміст життя. Тому впродовж віків в Україні виробляла-
ся ціла система звичаїв та обрядів, спрямованих на за-
безпечення родючості полів, плодючості тварин, птахів, 
шанування родини, пошанування предків. Це було скла-
довою людських цінностей та духовної культури наших 
предків, які, проживаючи в календарно-обрядовому колі, 
всі ці звичаї виконували та свято шанували. 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО РОЗШИРЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

МОВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

В статті аналізується сучасний стан та перспективи розвитку державної мовної політики в Україні. Підкреслюється 
необхідність ратифікації запропонованих проектів законів та концепцій державної мовної політики з дієвими механізмами 
удосконалення мовної та культурної ситуації в Україні. 

The modern condition and prospects of development of the state language policy in Ukraine is analyzed in the article. Imperfection 
of present legal base is emphasized and the sharp need to update conceptual approaches in the decision of language problems is 
accented. Necessity of ratification of last projects of laws and concepts of the state language policy which detail mechanisms of 
improvement of a language and cultural situation in Ukraine is emphasized. 

 
Конкурентоспроможність будь-якої нації у сучасному 

глобалізованому світі передбачає не лише уміння пос-
лідовно захищати власні економічні та політичні інте-
реси на міжнародній арені. Так само необхідною умо-
вою самодостатності, рівноправності та самостійності 
спільноти у світовому співтоваристві є здатність оборо-
няти питомий мовно-культурний простір, від цілісності 
та автентичності якого залежить повноцінне існування 
конкретного індивіда та моральне здоров'я й інтелекту-
альний потенціал загалу. Відтак, одним із найважливі-
ших завдань держави як особливої форми уконститую-
вання та самоорганізації нації стає охорона свого мов-
ного середовища та вироблення цілеспрямованої дер-
жавної політики, зорієнтованої на досягнення певного 
мовного стану у суспільстві. Для України проблема мо-
вної політики як складової процесу національно-
державного будівництва є надзвичайно актуальною, 
зважаючи на недосконалість українського законодавст-
ва, періодичні політичні спекуляції, неправомочні рі-
шення деяких місцевих органів влади та потужний тиск 
ззовні. За умов штучного загострення мовного питання, 
слабкої регуляторної, виконавчої та контрольної діяль-
ності державних інституцій вирішення мовних проблем 
набуває ідеологічної, структурно-організаційної, культу-
рно-представницької, зрештою, наукової ваги. 

Державна політика України щодо розширення україн-
ського мовного простору, її зміст, мета та форми реалі-
зації мало досліджені у сучасній гуманітаристиці. Україн-
ські вчені більшу увагу приділяли проблемам функціону-
вання української мови як державної, визначали основи 
її авторитету та комунікативні потужності [1]. Суспільно-
політичні обставини розвитку країни спричинили появу 
ґрунтовних розвідок, в яких аналізувалася сучасна мовна 
ситуація в Україні [2], вивчалися причини й наслідки та-
ких згубних для мовної та національної самосвідомості 

явищ, як білінгвізм, лінгвоцид тощо. Практика викорис-
тання української мови в різних сферах державного жит-
тя України зумовила розгляд засад мовної політики од-
ночасно у лінгвістичній та юридичній площинах. Так,  
К. Городенська зазначає, що законодавче закріплення за 
українською мовою статусу єдиної державної на певному 
етапі сприяло розширенню поля її використання. Водно-
час правовий нігілізм деяких високопосадовців, недо-
тримання україномовного режиму держслужбовцями, на 
думку дослідниці, загальмували поступ в удержавленні 
української мови. К. Городенська як прихильниця насту-
пальної мовної політики наполягає на тому, що "дотри-
мання мовного режиму в різних сферах державного 
життя, визначеного Основним Законом України, не повин-
но бути предметом поступок і компромісів..." [1, c. 153].  
А за умов бездіяльності владних структур, відповідаль-
них за дотримання мовного законодавства, вирішення 
кардинальних питань мовної політики в Україні мають 
взяти на себе академічні інституції гуманітарного про-
філю. Попри цілковиту слушність міркувань авторки, 
зауважимо, що структури Академії наук, хоч і є визна-
чальними, проте не єдиними інструментами здійснення 
мовної політики. Збереження та розширення україно-
мовного простору повинно бути одним із першочерго-
вих завдань для органів виконавчої влади, освітніх 
установ і засобів масової інформації. 

Фахові юридичні коментарі, як правило, спираються 
на чинну правову базу, що регулює використання укра-
їнської мови у сферах державного управління, ділового 
спілкування та професійної діяльності. Констатуючи 
рівень найвищої законодавчої підтримки державної мо-
ви, науковці не оминають питань недосконалості кон-
ституційних механізмів реалізації державної мовної по-
літики. Зокрема, вони зауважують неповне вирішення 
проблеми оптимального співвідношення між держав-
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