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У видавництві  «Ibidem»  вийшов черговий, 
122-й, том у серії «Радянська й пострадянська 
політика  та  суспільство».  Автором  моногра-
фії є Міхаель Мозер – відомий австрійський 
славіст, професор Інституту славістики Віден-
ського університету, декан філософського фа-
культету  Українського  вільного  університету 
(Мюнхен) та професор Католицького універ-
ситету ім. Петера Пазманя (Будапешт). Про-
фесор Мозер є фахівцем зі  слов’янських мов, 
автором  понад  250  праць;  протягом  останніх 
десяти  років  він  зосередився  переважно  на 
українській  мові  (корінний  австрієць  Міха-
ель  Мозер  казав  в  інтерв’ю,  що  українська 
мова  давно  належить  до  його  улюблених  і 
має величезний вплив на його власне життя). 

Із  найпомітніших  в  україністичному  доробку 
професора слід назвати «Причинки до  історії 
української  мови»  (книга  витримала  вже  три 
видання – 2008, 2009, 2011)  та монографію 
«Тарас  Шевченко  і  сучасна  українська  мова: 
спроба гідної оцінки» (вийшла німецькою мо-
вою 2008 року та українською 2012 року).

Своє нове англомовне дослідження «Мов-
на політика та дискурс про мови в Україні за 
президентства Віктора Януковича (25 лютого 
2010 – 28 жовтня 2012)» М. Мозер присвя-
тив  актуальній  соціолінгвістичній  проблема-
тиці. Автор зауважує, що видає цю моногра-
фію до 150-річчя сумнозвісного Валуєвського 
циркуляра  (1863),  спрямованого  на  заборону 
української мови. Цим, вочевидь, підкреслено, 
що проблеми розвитку й нормального функціо-
нування  української  мови  вкорінені  в  імпер-
ській політиці минулих століть і що сьогодні ці 
проблеми не в останню чергу створюють при-
бічники оновленої імперської ідеології. 

У  передмові  автор  висловлює  впевненість 
у тому, що українська мовна політика та мов-
ний  дискурс,  проаналізовані  в  його  книзі, 
«мають  величезне  значення  не  тільки  для 
України, але, в кінцевому рахунку,  і для всієї 
Європи». Праця висвітлює насамперед мовну 
політику  протягом  перших  двох  з  половиною 
років президентства В. Януковича, фактично 
найновішу  історію  мови,  проте  англомовному 
читачеві потрібна також  інформація про  істо-
рію  давнішу.  М.  Мозер  дає  енциклопедично 
стислий  та  фахово  виважений  опис  розвитку 
української  мови  від  часів  Київської  Русі  до 
сьогодення.  Учений  зазначає,  що  українська 
мова  «поступово  розвинулася  після  розпаду 
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праслов’янської мови близько 600 року н. е.» 
(як  і  сусідні  слов’янські  мови  –  російська, 
польська, словацька, білоруська). 

У першому розділі монографії йдеться про 
сучасний  стан  української  мови,  її  поширен-
ня, сфери вживання, про оцінку громадянами 
України мовної політики держави, а також про 
прихильників концепції двомовності. 

Другий  розділ  присвячено  розглядові 
«Євро пейської  хартії  регіональних  та мінори-
тарних мов». Описано, як цей документ ухва-
лювали українські парламентарі, які процедур-
ні порушення та суттєві помилки в перекладі 
мали  місце.  У  підрозділі  «Велика помилка» 
автор пише, що цей документ покликаний за-
хищати мови, що зникають, а російська ніяк не 
відповідає  цьому  критерію  (с.  75).  Навпаки, 
стверджує М. Мозер, саме українська мова в 
деяких регіонах України потребує захисту.

У  третьому  розділі –  «Віктор Янукович 
та українська мова»  (с.  89–123)  –  автор 
об’єктивно,  без  замовчування  неоднозначних 
фактів  пише  про  походження  політика,  його 
біографію,  погляди,  електоральну  базу,  а  та-
кож його вплив на мовний розвиток в Україні. 

Одним із головних розділів книги є четвер-
тий – «Русский мир» та «співвітчизники» 
(с. 123–180). Спочатку автор порівнює стано-
вище української меншини в Російській Феде-
рації зі становищем етнічних росіян в Україні 
(наприклад,  українці,  третя  національна  гру-
па після росіян  і татар, не мають у РФ не те 
що україномовних шкіл, а навіть класів). Далі 
М. Мозер детально описує сутність «русского 
мира» – цієї, за його визначенням, «сучасної 
державної ідеології Росії» (с. 140), концепцію 
«святої Русі», вплив офіційної Росії на Украї-
ну та українців. На особливу увагу заслуговує 
висновок австрійського вченого про повернен-
ня  офіційних  російських  кіл  до  імперського 
дискурсу XIX – початку XX ст. з його запе-
реченням існування української мови та укра-
їнського народу.

Наступні  розділи  присвячені  поглядам  на 
мовний  розвиток  в  Україні  речників  правля-
чої  Партії  регіонів:  «Яструб в українській 

мовній політиці: Вадим Колесніченко» 
(с.  181–211),  «Дмитро Табачник та укра-
їнська мова в освітній сфері» (с.  211–247), 
«Олена Бондаренко та українська мова в 
електронних ЗМІ»  (с.  247–260).  Погляди 
Вадима  Колесніченка,  наприклад,  автор  ха-
рактеризує так: «Висловлювання Колеснічен-
ка  виразно  демонструють  сутність  нинішньої 
боротьби за “право людини на рідну мову” в 
Україні. Та сама особа, що постійно говорить 
про  “європейські  цінності”  та  необхідність 
демократизації  України,  зокрема  у  сфері  за-
конодавства  про  мови,  регулярно  робить  за-
яви,  що  характеризують  її  як  тоталітарного 
політика-неосталініста, який виробив для себе 
специфічну пострадянську новомову, перепов-
нену  екстремістською  риторикою  ненависті» 
(с.  414–415).  З  прикрістю  мусимо  погоди-
тися  із  висновком  професора  Мозера  про  те, 
що «ті представники партії  влади,  які беруть 
активну участь в українській мовній політиці, 
ставляться до української мови та ідентичності 
лише за схемами, добре відомими з імперських 
та радянських часів... вони тримаються за об-
раз української, як неповноцінної або “забруд-
неної”  мови  з  малою  або  нульовою  цінністю 
порівняно з “великою і могутньою” російською 
мовою» (с. 414).

У  восьмому  розділі  монографії  (с.  261–
291)  розглянуто  проект  мовного  закону  від 
7 вересня 2010 року, його критику в Україні, 
оцінки Венеціанської комісії, Верховного комі-
сара ОБСЄ. У дев’ятому та десятому розділах 
(с. 291–412) детально описано події, пов’язані 
з прийняттям закону «Про принципи держав-
ної мовної політики» за проектом В. Колесні-
ченка та С. Ківалова, його сприйняття в Укра-
їні та за кордоном.

У висновках до праці Міхаель Мозер дає 
таку  оцінку  прийнятому  закону  про  мови: 
«З огляду на природу “боротьби за рідну ро-
сійську  мову”  у  теперішніх  політичних  умо-
вах, закон є нічим іншим, як першим кроком 
до  впровадження  російської  як  другої  дер-
жавної  мови.  Цей  наступний  крок,  швидше 
за  все,  відкине  Україну  до  ситуації,  що  на-
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гадує  радянські  часи  –  іншими  словами, 
до  катастрофічного  білоруського  сценарію. 
Тому  саме  приклад  України  переконливо 
демонструє,  що  не  тільки  захист  регіональ-
них  та  міноритарних  мов,  але  також  захист 
і  зміцнення  державних  мов  може  бути  дуже 
важливим  внеском  у  підтримання  мовного 
розмаїття  у  Східно-Центральній  і  Східній  
Європі» (с. 418).

Для  українського  читача  дослідження  ав-
стрійського  вченого  цінне  можливістю  зіста-
вити  власне  бачення  проблеми  з  прихильним 
до української мови, та все ж стороннім, більш 
об’єктивним, поглядом. Наприклад, М. Мозер 
наводить  статистичні  дані  про  реальне  спів-
відношення  російськомовної  та  україномов-
ної  продукції  в  книговиданні,  у  ЗМІ  тощо:  у 
2003  році  україномовні  книжки  становили 
лише 5,5 % на книжковому ринку України; на 
радіо україномовні передачі – 28 % ефірного 
часу; з 263 пісень на 8 радіостанціях україно-
мовних менше 5 %; у 2011 році українською мо-
вою видано лише 13 % примірників друкованих 
ЗМІ (с. 55–56). Автор дослідження зазначає: 
«Міцну позицію російської мови як в електрон-
них, так і в друкованих ЗМІ можна пояснити 
кількома чинниками. По-перше, за багато де-

сятиліть  радянської  влади  населення  України 
звикло  до  переважно  російськомовних  ЗМІ... 
По-друге,  більшість  власників  українських 
ЗМІ  –  які  в  більшості  є  російськомовними 
олігархами – самі з різних причин активно не 
зацікавлені у зміцненні української мови. По-
третє, україномовні, безперечно, стають жерт-
вою власної двомовності, тому що вони загалом 
готові споживати інформацію російськомовних 
ЗМІ,  а  російськомовні  часто  не  сприймають 
україномовні  ЗМІ  (інколи  через  недостатній 
рівень володіння українською). Тому, аби роз-
ширити  свою  аудиторію,  ЗМІ  частіше  вико-
ристовують російську мову» (с. 58). 

Рецензована  монографія  вирізняється  не 
тільки  багатством  фактичного  матеріалу,  ло-
гічністю  викладу,  лінгвістичною  ерудицією 
автора,  але  й  стриманим  академічним  гумо-
ром. Нові ракурси бачення наших застарілих 
проблем  та  їхня  об’єктивна  аргументована 
оцінка ставлять книгу Міхаеля Мозера в один 
ряд із класичними працями з української со-
ціолінгвістики – наприклад, відомою книгою 
Юрія Шевельова «Українська мова в першій 
половині  двадцятого  століття  (1900–1941). 
Стан  і  статус»  (яку,  до  речі,  теж  написано  
англійською).
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