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Від укладачА

З

1999 року в Науковій бібліотеці НаУКМА розпочато
підготовку інформаційних видань – біобібліографічних посібників
серії «Вчені НаУКМА», що видаються в основному до ювілейних
дат вчених та презентують досягнення науковців Університету
у різних галузях знань.
Біобібліографічний покажчик підготовано з нагоди 70-річного
ювілею професора кафедри української мови Національного
університету «Києво-Могилянська академія», доктора філологічних наук, провідного фахівця із соціолінгвістики Лариси Терентіївни
Масенко. Це видання серії «Вчені НаУКМА» є спробою ознайомити
зацікавленого читача з творчим доробком Лариси Терентіївни
як науковця, розповісти про її життєвий, творчий шлях, громадську та педагогічну діяльність.
З ґрунтовних вступних статей Людмили Ткач та Надії Трач
постають біографічні дані, етапи становлення особистості
талановитого науковця, який вивчає мовну ситуацію й прогнозує
мовну політику в Україні, бере активну участь у публічних
обговореннях, завжди аргументовано й наполегливо захищає
позиції української мови.
Для зручності користування покажчик складається з двох
розділів, що побудовані за хронологічно-алфавітним принципом.
Перший розділ «Публікації про Масенко Ларису Терентіївну»
охоплює бібліографічні описи публікацій про життєвий шлях та
творчі досягнення Лариси Терентіївни. Укладачі не ставили
за мету зібрати всі опубліковані відгуки про Л. Масенко, а зосере
дились, в основному, на довідкових виданнях, наукових збірниках,
виданнях вищих навчальних закладів, публікаціях із періодичних
видань, монографій та дисертацій. Бібліографічні описи цього
розділу анотовано.
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До другого розділу «Хронологічний покажчик друкованих
праць Л. Т. Масенко» увійшли друковані праці від першої публікації в пресі 1968 року до року укладання покажчика. Праці,
в яких Л. Т. Масенко була редактором, рецензентом, упоряд
ником, до яких писала передмови, подаються в кінці алфавіту
праць у відповідних хронологічних межах та позначені відповідно «Ред. :», «Рец. :», «Упоряд. :», «Передм. :». Запис «[Рецензія]»
подається у бібліографічному описі джерела за відсутності
самостійної назви рецензії. Відгуки, згадки, рецензії на праці
Л. Т. Масенко подано в об’єднаному бібліографічному описі за
хронологією. Якщо одна й та сама робота надрукована в різних
джерелах, бібліографічний опис джерела вжито один раз із відпо
відною позначкою «Те саме». Праці іноземною мовою розташовані
в кінці абетки у певних хронологічних рамках. Нумерація позицій
в усіх частинах загальна.
При відборі матеріалу до покажчика були використані особисті
матеріали, люб’язно надані Ларисою Терентіївною, фонди та до
відковий апарат Наукової бібліотеки НаУКМА, Парламентської
бібліотеки, бібліотеки ім. В. Вернадського, Інтернет-сайти.
Відбір матеріалу завершено у вересні 2012 року. Майже всі праці
описано de visu (за винятком позначених астериском – *).
Матеріал описано згідно з Державними стандартами України
та правилами сучасного українського правопису.
Довідковий апарат містить: «Від укладача», «Вступні статті»,
«Основні дати життя і діяльності», «Іменний покажчик».
Укладачі покажчика щиро вдячні Ларисі Терентіївні за співпрацю
та надання матеріалів до цього видання, бажають ювілярці міцного здоров’я, творчої наснаги, невичерпної енергії у досягненні
мети, багато добрих років життя та сподіваються на подальшу
співпрацю.
Покажчиком можуть послугуватись науково-педагогічні
працівники, науковці, аспіранти, студенти та всі читачі,
яким не байдужі питання функціонування рідної мови та розвитку філологічної науки в Україні.
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Повернутися
до свого материка

Трагічна мово! Вже тобі труну
не тільки вороги, а й діти власні тешуть.
Ліна Костенко

Боротьба за мовну емансипацію є не чим
іншим, як боротьбою з тоталітаризмом
на щонайінтимнішому з його плацдармів –
на терені людського духа.
Оксана Забужко

Народ, неспроможний заблокувати ініційований загарбником процес внутрішнього
розкладу, розколу єдиної національної
спільноти на ворожі табори, приречений
на зникнення з етнічної карти світу.
Лариса Масенко

П

оява бібліографічного покажчика праць науковця зав
жди позначає завершеність певного циклу в його професійному житті й дає змогу сучасникам сприйняти творчий досвід ученого в його
початках, становленні, збагаченні, а головне – в тих інтелектуальних
здобутках, що їх справжній науковець беззастережно віддає тій спільноті, до якої належить за своїм народженням, за фахом, за етичним
вибором, себто, висловлюючись немодним тепер стилем, – віддає
своєму рідному народові.
Бібліографічний опис праць професора Лариси Масенко – одне
з тих традиційних, проте вкрай необхідних наукових видань, без
яких було б неможливо сформувати системне, структуроване знан
ня про стан, розвиток і пріоритети сучасного українського мово
знавства, про феномен державної мовної політики в українському
виконанні, про мовні проблеми нашого суспільства й навколомовні
політичні спекуляції.
Книги Лариси Масенко, що вийшли у світ наприкінці 1990-х
й у перше десятиліття 2000-х років, – «Мова і політика» (1999),
«Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній» (2001,
у співавторстві з соціологом Ганною Залізняк), «У Вавилонському
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полоні: теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі
Українки» (2000, 2002), «Мова і суспільство: постколоніальний вимір» (2004), «(У)мовна (У)країна» (2007), «Нариси з соціолінгвістики» (2010), «Суржик: між мовою і язиком» (2011) – швидко знайшли свого читача, і не лише в порівняно вузькому філологічному
колі. Можна з певністю сказати, що книги Л. Масенко викликали
значний громадський і культурний резонанс. Напевно, чи не найбільший – якщо порівнювати з працями інших сучасних українських мовознавців.
Презентації авторських книг та багатьох маловідомих праць і джерел з історії української мови в ХХ ст., що їх Лариса Масенко впорядкувала й підготувала до друку, стали вже своєрідною традицією на
щорічному «Форумі видавців у Львові». У 2005 р. Видавничий дім
«Києво-Могилянська академія» отримав персональну відзнаку президента Форуму Олександри Коваль за збірник документів і матеріалів «Українська мова у ХХ ст.: історія лінгвоциду», редактором і одним з авторів якого є Л. Масенко. У 2010 р. спеціальну відзнаку Форуму здобули «Нариси з соціолінгвістики» – перший в українському
мовознавстві посібник для вищої школи, в якому викладено ті го
ловні теми, що становлять предмет цієї галузі (форми існування мови,
білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика), а також подано історію
соціолінгвістичних студій.
Двотомне видання праць найвидатнішого українського філолога
ХХ ст. Юрія Шевельова, що вийшло у світ 2008 р., на честь столітнього ювілею вченого, з’явилося й завдяки ентузіазмові Лариси Масенко
як упорядника тому «Мовознавство». Саме це видання, що після тривалого замовчування в Україні самого імені Ю. Шевельова вводило
великий корпус його праць у широкий культурний обіг, удостоєне
в 2009 р. найвищої відзнаки – Гран-прі Х Всеукраїнського рейтингу
«Книжка року».
Про ці та багато інших фактів розповідають нам джерела, вміщені
й упорядковані в Бібліографії Лариси Масенко.
Врешті, й про саму особистість ученого ніщо не скаже промовистіше, як його бібліографія. Ба більше! Специфічним українським парадоксом є те, що бібліографія людини дуже часто буває правдивішою
за біографію, адже в нашому патріотичному українському бомонді
рясненько на таких персон, які воліють ще за життя поробити зі своєї
біографії агіографію. Та це жодним чином не стосується Лариси Масенко! Вона – провідний український соціолінгвіст, з високою науковою репутацією, чиї праці добре знані як в Україні, так і за кордоном.
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У цьому легко переконатися. Бібліографія засвідчує участь Л. Масенко як провідного виконавця міжнародного науково-дослідного проекту ІNTAS «Languare Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic
and Further Perspectives» (2006–2008)», результати якого представлено в праці «Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації» (за ред. Юліане Бестерс-Дільґер), що побачила світ
у 2008 р. Наскільки знаю, ця праця й досі залишається єдиним виконаним проектом такого роду.
На 2008 р. припадає й перевидання польською мовою монографії
«Мова і суспільство: постколоніальний вимір» (2004 р.) – «Język
i społeczeństwo: wymiar postkolonialny», що вийшла у видавництві
Ґданського університету, й публікація фундаментальної статті «Сур
жик: історія формування, сучасний стан, перспективи функціону
вання» в академічному виданні «Studia Slavica Oldenburgensia» (м. Оль
денбурґ, Німеччина).
Без покликань на праці Л. Масенко годі собі уявити сучасні дослідження українських мовознавців у галузі соціолінгвістики, лінгвостилістики, історії літературної мови. Проте думки, висловлені
Л. Масенко, сприймаються й у ширших наукових колах – зокрема,
й серед філософів, як про це свідчить дисертація Тетяни Біленко
«Феномен слова в духовному житті українського суспільства: со
ціально-філософський аналіз» на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук зі спеціальності «соціальна філософія та філософія історії» (що була захищена у Львові 2005 р.) 1, й серед політологів та соціологів: у проекті «Експертної доповіді: про внутрішнє
і зовнішнє становище України у 2006 році», що її готували під керівництвом Ю. Рубана в Інституті стратегічних досліджень при Президенті України, Лариса Масенко виступила одним з авторів розділу
«Формування українського гуманітарного простору – шлях до національної консолідації».
Виступи Лариси Масенко чи то на наукових конференціях, чи
в засобах масової інформації, чи на презентаціях видань, актуальних
для сучасної культурної ситуації, завжди мають вдячну аудиторію.
Своєю багаторічною самовідданою працею в українському мово
знавстві та активною (й безкорисливою!) участю в процесах відродження української національної культури й повернення національної
1

Біленко Т. Феномен слова в духовному житті українського суспільства : со
ціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 /
Т. І. Біленко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2005. – 44 с.
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пам’яті Лариса Масенко давно вже здобула собі авторитетне ім’я –
й тепер воно відоме кожному, хто по-справжньому вболіває за долю
української мови. Й аж ніяк не випадково в журналі «Український
тиждень», у завершальному числі за 2010 рік, серед облич України –
облич людей, чиї дії «утворюють синергію успіху, свободи і розвитку країни», ми побачили обличчя Лариси Масенко – однієї з тих
сотень тисяч наших громадян, що просто щодня роблять справу, яку
обрали: «Щиро й не очікуючи нагород, вони торують шлях до демократичного світу, де людина має окреслені законом права й обов’язки,
де їй гарантована свобода й гідність, де вона може не боятися май
бутнього» *.
Не ховаючись за безпечною і зручною маскою «академічного науковця», а бувши таким академічним науковцем за своєю суттю, Лариса Масенко не вважає, що «академізм» має правити за аргумент для
тих українських мовознавців, що воліють такими «об’єктивними»
причинами виправдовувати свою позицію «непротивлення злу» і невтручання в ті складні процеси суспільного життя, що їх породжує
новітня русифікаційна політика, здійснювана під покривкою демократизації.
Лариса Масенко не боїться вести відкритий діалог із суспільством – без емоційних загравань, без патетичної афектації і квазіпатріотичної пишномовності. Вона не боїться наражатися на шовіністичну їдь, якою просякнуті дилетантські, а часто – ще й блюз
нірські виступи проти неї в столичних друкованих виданнях та  
інтернет-блогах. Вона справді – одна з небагатьох, хто не боїться,
а тому саме Ларису Масенко ми бачимо на тих прес-конференціях,
круглих столах, де проблеми функціонування української мови
в сучасній Україні обговорюють відверто й професійно, й де чітко

* З журнальної обкладинки до нас були звернені ще й обличчя Ліни Костенко,
Дмитра Малахова, Володимира Панченка, Лесі Ворониної, Ігоря Лосєва, Юрія
Щербака, Володимира Кошуби, Олега Скрипки, Вадима Скуратівського, Свято
слава Вакарчука, Леоніда Ушкалова, Валерія Шевчука та інших діячів науки
і культури, щодо яких редактори журналу подали такий коментар: «Це не рейтинг. Це вільні, сильні, талановиті й порядні люди. Вони різняться професіями,
віком, життєвим досвідом, мешкають у різних куточках країни і світу, проте їх
об’єднує одне: всі вони патріоти України. І таких в Україні сотні тисяч». Не можу
втриматися, аби не додати до сказаного ще й дуже промовистий коментар одного
з читачів «Українського тижня», залишений в інтернет-мережі: «Ну нарешті
з’явилися нормальні обличчя талановитих людей! Бо вже набридло дивитися на
“об’єктивні рейтинги” моральних виродків з печерського пагорба».
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маркують ті загрози, що йдуть від намагань депутатського корпусу
Партії регіонів повсякчас спекулювати на темі російської мови, цинічно використовуючи при цьому такий інструмент, як «Європейська Хартія меншинних мов».
До Лариси Масенко, як до одного з провідних експертів з питань
мовної ситуації та мовної політики в Україні, дуже часто звертаються
журналісти провідних українських видань. Упродовж останнього
десятиліття чимало таких публікацій знайдемо на сторінках газет
«День», «Дзеркало тижня», «Урядовий кур’єр», «Слово Просвіти»,
«Друг читача», «Україна молода» та ін.
Своїми спостереженнями над сучасною мовною ситуацією в Україні та її аналізом Лариса Масенко охоче ділиться зі студентством, університетськими викладачами, вчителями й учнівською молоддю під
час зустрічей на презентаціях своїх книг у Києві, Харкові, Львові,
Дніпропетровську, Донецьку, Полтаві, Одесі, Кривому Розі, Кіровограді, Чернівцях, Тернополі, Острозі, Кам’янці-Подільському, Лубнах. На таких зустрічах Лариса Масенко відверта зі своєю аудито
рією, а тому до її слів ставляться з довірою.
Під час однієї з нещодавніх таких зустрічей – в Кіровограді, на
рідній землі батька, відомого українського поета Тереня Масенка, –
Лариса Терентіївна розповіла, що в підлітковому віці й сама була
скоріше російсько-, аніж українськомовною. Усвідомлений вибір
прийшов згодом: «Великий вплив на становлення особистості мала
книга Івана Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація”. Я  почала
формувати своє коло однодумців, яких виявилося чимало, з того все
й почалося», – так розповіла про свій мовний досвід і свій вибір Лариса Масенко 1.
Попри свою надзвичайну наукову ерудицію, глибоке знання української історії й літератури, яскравий особистий публіцистичний
хист і стиль, Лариса Масенко, як у нас, українців, і годиться, належить до людей скромних. Тому ніколи й не намагалася перейняти для
себе «хоч єдиний промінь» слави тих знаних діячів української культури, з якими була однієї крові й однією родиною *.
1

Адреса матеріалу : http://www.kirovograd.net/society/2011/11/30/larisa_
masenko_movna_neviznachenist_%E2%80%94_zanepad_derzhavi.htm.
* Вдаюся тут до чудового образу безіменної дружини славного співця, що його
створила Леся Українка в поезії «Суворий Дант, вигнанець флорентійський»:
Їй дорога була його співецька слава, Але вона руки не простягла, Аби хоч промінь
перейнять єдиний.
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А проте саме Ларисі Масенко судилося продовжити справу старших поколінь свого роду – однієї з тисяч і тисяч «трагічних династій
української інтелігенції» (за визначенням Оксани Забужко), що їх
ХХ ст. і більшовицький терор розділили кордонами й ідеологіями.
У Тереня Масенка, поета й одного з поетичних співавторів класика
української естрадної пісні, композитора П. Майбороди, був рідний
брат Степан, учитель за фахом. Після поразки українських визвольних змагань 1918–1920 рр. Степан Масенко емігрував у Закарпаття
(на той час – у складі Чехословацької Республіки). У праці Симона
Наріжного «Українська еміграція» знайдемо фотографію Степана
(з тонкими масенківськими рисами обличчя) і скупу згадку про нього як про одного з українських педагогів у міжвоєнному Закарпатті:
«З усіх українських земель, де доводилося в останньому двадцятилітті працювати українським еміґрантам, чи не найбільше значіння
мала їх праця саме на Закарпатті. Це в значній мірі саме завдяки культурній праці українських еміґрантів з усіх українських земель (наддніпрянців, галичан, буковинців і кубанців) настало національне відродження Срібної Землі й було підготовлене перетворення Підкарпатської Руси в Карпатську Україну» 1.
При цьому хочу висловити й таке спостереження: коли родини
українських інтелігентів працюють для культури свого народу так,
що вкладають у свою працю не тільки професійні знання, а й душу, то
й Бібліографія такої праці – це не просто такий собі хронологічний
список опублікованих текстів і згадок у пресі чи інших виданнях, не
«бібліографічні холодини» (перефразовуючи слова Максима Рильського), а гарячі джерела, що б’ють з глибини родинного вогнища.
У Бібліографії Лариси Масенко згадано й двох найрідніших і найближчих для неї людей – світлої пам’яті чоловіка Андрія Німенка,
талановитого художника, скульптора, мистецтвознавця, та сина Максима Німенка, що успадкував мистецький талант свого батька, проте
йде у малярстві своїм шляхом. У липні 2010 р. в київській галереї
«Pit-Art» були представлені твори живопису на честь 85-річчя від дня
народження Андрія Васильовича Німенка (1925–2006). З невеличкого за обсягом, проте надзвичайно інформативного та людяного
матеріалу Наталі Шраменко «Мотиви “Пастельного дня”», опубліко
ваного в газеті «День» і представленого в Бібліографії, довідуємося,
що Андрій Німенко належав до когорти фундаторів українського
1
Наріжний Симон. Українська еміґрація : культурна праця української еміґрації між двома світовими війнами. Частина перша. – Друге видання [Репринтне
видання 1942 року]. – Львів ; Кент ; Острог, 2008. – С. 330–331.
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мистецтва; що був він учасником Великої Вітчизняної війни і наго
роджений багатьма медалями; що був викладачем, дослідником і…
поетом; брав участь у монументально-декоративному оформленні
комплексів у Краснограді, Браїлові, пам’ятника Лесі Українці в Луцьку, створив барельєф «Арсенальці» (ст. метро «Арсенальна»), а за
створення у співавторстві з Миколою Обезюком славнозвісного
пам’ятника Давидові Гурамішвілі (м. Миргород) Андрія Німенка
удостоїли звання заслуженого діяча мистецтв Грузинської РСР.
Для Лариси Масенко, дочки письменника, дружини художника
й мами художника, доля не поскупилася на щедрий дарунок – бути
в парі з красивим і мужнім чоловіком, що на світанку пише вірші
й картини: «Андрій Васильович і вірші, і картини любив писати на
світанку. Мабуть, тому всі його пастелі й акварелі немовби в серпанку вранішніх туманів. Та світанкову імлу неодмінно прорізає сонячне проміння (пастель «Сонце»), і тоді вогненна стихія сповна
володіє простором — як життєстверджуючий мотив творчого неспокою. Гадаю, саме це й передав у спадок синові» 1.
Бібліографія Л. Масенко розповість і про родинний дарунок українському читачеві від Лариси Масенко й Андрія Німенка, що його
вони зробили далекого і такого трагічно знакового для України
1986 р., коли підготували до видання чудову ілюстровану збірку української пейзажної лірики «Земна нев’януча краса» (що вийшла тоді
у видавництві «Дніпро») – хоч ніхто не міг тоді навіть подумати чи
уявити, що саме 1986 р. красу правічних поліських лісів зв’ялить
і спалить Чорнобильська АЕС.
Відтоді життя мільйонів людей в Україні й у світі поділилося на
ДО і Після Чорнобиля.
Та в житті української інтелігенції духовний Чорнобиль настав
значно раніше від цієї дати, хоч назву мав іншу – «боротьба з ідеологічними диверсіями».

Людина і час
Перші наукові праці Лариси Масенко вийшли друком на межі
1960–1970-х років – трагічних років для тих українців, що не відмовилися від думки про Вільну Державу українського народу і словом
й учинками підтримували цю, здавалося б тоді, нездійсненну мрію.
1
Шраменко Н. Мотиви «Пастельного дня». Враження від виставки Андрія
та Максима Німенків // День. – 2010. – № 132. – 28 лип.
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Про те, що означали ці часи для української інтелігенції, відомо й написано вже чимало. Тому наводжу лише один шкіц про
Київ початку 1970-х, що його подав відомий сучасний український поет, лауреат Національної премії імені Т. Шевченка, Мойсей Фішбейн: «Чорного 1972 року випало мені перебратися з Чернівців до Києва. Рік тотального українського погрому. Зденаціоналізовані істоти нищили культуру України. Били по живому. До
синців. До крові. Арешти, арешти… Здавалося, їм не буде кінця.
Кого заарештовано, кого виключено, кому заборонено друкуватися… Нескінченні “чорні списки”… На всесоюзному телебаченні
українських пісень співав Дмитро Гнатюк, українського гопака
виконували професійні та самодіяльні ансамблі, Андрій Сова
в Москві читав українські жарти Глазового, ресторанні співаки захлиналися “Червоною рутою”. Під цей стилізований естрадний
акомпанемент нищили культуру народу. Фарисеї у хромових чоботях та в цивільному» 1.
Жанри стилізацій могли змінюватися, та мета в них була одна –
нав’язати масовій свідомості такі ментальні стереотипи, які змусили б українців самих відмовлятися від своєї мови. На думку Лариси Масенко, «багатий матеріал для вивчення маніпулятивних технологій прихованої ідеологічної пропаганди дають артефакти
радянської масової культури» – саме про це йдеться в одній з найновіших книжок дослідниці – «Суржик: між мовою і язиком»
(2011), в якій серед багатьох явищ радянського маскульту докладно проаналізовано творчість популярного в 50–70-х рр. минулого
століття комедійного дуету Тарапуньки і Штепселя (Юрія Тимошенка та Юхима Березіна): «Оскільки в мовному вираженні комедійний дует будувався на двох мовах і одна з них була представлена літературним стандартом, а друга – ненормативним мішаним
варіантом, в підсвідомість масового глядача “ненав’язливо” впроваджувалось сприйняття російської мови як норми спілкування,
а української – як її порушення. Мовлення Тарапуньки мало продемонструвати комічність і недолугість української мови порів
няно з розвиненою повноструктурною російською» 2.
1
Фішбейн М. Відстань пізнання // Фішбейн М. Ранній рай. Поезії, абсурдокамера, поезії для дітей, переклади, проза, есеї, аферизми. – К. : Факт, 2006. –
С. 416.
2
Масенко Л. Суржик : між мовою і язиком. – К. : Вид. дім «Києво-Могилян
ська академія», 2011. – С. 89.
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Наприкінці 1960-х – на початку 1970-х не можна було навіть припустити можливість появи книги про український суржик *. Та все ж
у 1968 р., під зловісними для української культури знаменнями, ще
встигла вийти в Києві дуже важлива праця історика Михайла Брайчевського «Походження Русі».
Цінність цієї праці для дослідників історії України визнали вже
давно, проте не меншу вартість вона становить і для української лінгвістики, зокрема – для діалектології. Саме на цьому наголошує відомий український професор і поліглот Костянтин Тищенко в статті
«Поки живі українські діалекти – жива Україна», підкреслюючи, що
в праці «Походження Русі» М. Брайчевський «оприлюднив достережену ним відповідність більшості українських діалектів “своєму” локальному варіантові ранньослов’янських археологічних культур і щоразу одній з літописних племінних назв. […] Так, волинські говірки,
виходило б, досі історично продовжують мовлення волинян, подільські – бужан, покутсько-буковинські – тиверців, наддніпрянські –
полян, сіверсько-поліські – сіверян, закарпатські – білих хорватів,
галицькі, очевидно, дулібів. […] Переважна більшість сьогочасних,
живих діалектів давнішої частини українського діалектного континууму постала як часове продовження давніх суспільних явищ ще дописемної доби, слід гадати, VIII – ІХ ст. […] Діалекти – як досі живі
свідки справжньої, а не вигаданої історії – донесли до нас прадавні
назви річок України» 1.
Таку розлогу цитату я дозволила собі навести передусім тому, що
саме до цих «живих свідків справжньої, а не вигаданої історії» і звернулася Лариса Масенко у початках своєї праці в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні Академії наук Української РСР, куди вона прийшла працювати після закінчення Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Перші наукові статті Л. Масенко присвячені
топонімії та гідронімії України.
Розвиток українського мовознавства засвідчує, що, попри нескінченні утиски, в цій галузі таки залишалися теми, працюючи в яких,
* Навіть і за часів незалежної України праця Лариси Масенко залишається, на
жаль, поки що єдиним соціолінгвістичним дослідженням суржику, виконаним
і опублікованим в Україні. У 2009 р. польський мовознавець Артур Брацкі видав
у Ґданську монографію під назвою «Surżyk: historia і terazniejszoźść» («Суржик:
історія і сучасність»), та все ж значно більшої кількості досліджень на цю тему
потребує передусім українська спільнота.
1
Тищенко К. Поки живі українські діалекти – живе Україна // Адреса мате
ріалу : http:/novamowa.com./ua/htm/radchuk/tum/lang_conf_27.htm.
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науковець усе ж міг розкривати свої творчі здібності, здобувати фа
ховий вишкіл і визнання серед колег, та при цьому – не кривити
душею.
На щастя, дослідження назв річок України та давніх літописних
географічних назв якраз були до певної міри саме такими темами.
На щастя, й Лариса Масенко знала справжню ціну сказаного й написаного слова.
І тепер, з відстані в понад 40 років від початку її шляху в українському мовознавстві, виразно можна побачити: моральні вартості,
що їх Лариса Масенко обрала ще в студентській юності, залишилися
сталими. Вони не ділять час її життя на до і після дня проголошення державної незалежності України.

Вишкіл ономастикою
Бібліографічний список праць Л. Масенко розпочинається розвідками з ономастики, науки про власні назви, – однієї з найцікавіших і водночас найскладніших галузей лінгвістики, що за самою
природою об’єкта дослідження прикладає дуже високу мірку до
кваліфікації мовознавця, адже потребує від нього знання з багатьох
суміжних галузей гуманітаристики – історії, етнології, фольклористики, археології, археографії. До ономастичних праць Л. Масенко належать, зокрема, статті, що були надруковані в академічних
збірниках і журналах, як-от: «Топонімія Волині в “Українських гра
мотах ХV ст.”» (1968); «Молдавські елементи в гідронімії Південного Бугу» (1969); «До походження назви річки Громоклія» (1970);
«З гідронімії тюркського походження басейну Південного Бугу»
(1972); «Архаїчні гідронімічні паралелі на території України (Пів
нічно-східне Поділля)» (1974); «Річкові назви басейну Інгулу на
тлі гідронімії Південної України» (1974); «До походження назви
Бершадь» (1976); «Літописна Болохівська земля в світлі ономастичних даних» (1979).
Узявши до уваги самі лише назви праць, можна не сумніватися
в тому, що мовний матеріал, який досліджувала Лариса Масенко, дав
їй живе відчуття усіх куточків української землі, глибоке знання її
історії та географії.
Сторінковий обсяг цих праць порівняно невеликий, проте кожен,
хто має досвід ономастичних досліджень, добре знає, що наукові пошуки, результат яких можна викласти на кількох сторінках, мають
у своєму підґрунті десятки, а то й сотні джерел, з яких потрібно було
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повизбирувати щонайдрібніші зернятка фактів. Бібліографічний
апарат, що його опрацювала й використала Лариса Масенко для своїх
перших статей у журналі «Мовознавство», вражає й дотепер. І це аж
ніяк не моє суб’єктивне враження. Для будь-кого із сучасних молодих дослідників статті Л. Масенко в галузі ономастики не лише подають зразок наукової методики, а й досі можуть правити за своєрідний бібліографічний путівник. Адже багато з тих джерел, що були
актуальними для українського мовознавства початку 1970–1980-х рр.,
зберігають свій інформаційний потенціал – вони ще й тепер можуть
прислужитися всім, хто по-справжньому цікавиться історією та географією України.
У бібліографічних списках до статей «Про походження назви
річки Громоклія» (1970), «Про походження і правопис назви Яланець»
(1973), «Архаїчні гідронімічні паралелі на території України (Пів
нічно-східне Поділля)» (1974), «Літописна Болохівська земля в світлі
ономастичних даних» (1979) представлено такий перелік автори
тетних джерел, який забезпечує високу вмотивованість аргументів та
вірогідність висновків.
Це й архівні джерела – як неопубліковані, так і опубліковані
(напр., Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском
генерал-губернаторе (1869–1914); це й статистичні джерела та карти
(Карта реки Буга от г. Николаева до Ольвиополя (1804); Тверитинов.
Военно-статистическое обозрение Подольской губернии (СПб., 1849);
А. Скальковский. Опыт статистического описания Новороссийского
края (Одеса, 1850); А. Шмидт. Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния (СПб., 1863); В. Ястребов. Объяс
нительная записка к карте Елисаветградской провинции 1772–1774 гг.
(1886), серед яких побачимо й справжні раритети: В. Гульдман. Справочная книга Подольской губернии (Кам’янець-Подільський, 1888);
«Подробная карта Подольской губернии, составленная в XIV листах»,
составил штабс-капитан Менде (Тульчин, 1825); це й київські, петербурзькі (згодом – петроградські), московські видання з давньої історії та історії України, видані російською мовою в ХІХ – на початку
ХХ ст. (як-от: К. Похилевич. Сказания о населенных местностях Киевской губернии (К., 1864); Н. Дашкевич. Болоховская земля и ее значение в русской истории (К., 1876); Геродот. История в девяти книгах
(М., 1888); Д. Эварницкий. Вольности запорожских казаков (СПб.,
1890, 1898); Описание Украины Боплана в кн. Мемуары, относящиеся
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к истории Южной Руси (К., 1896); А. Лазаревский. Малороссийские
переписные книги 1666 г. (К., 1900); В. Ляскоронский. Гильом Левассер де Боплан и его историко-географические труды относительно
Южной России (К., 1901); Указатель к первым восьми томам полного
собрания русских летописей (СПб., 1907); П. Маштаков. Список рек
бассейнов Днестра и Буга (Южного) (Пг., 1917), рідкісні львівські видання: Д. Зубрицкий. История древнего Галичско-русского княжества
(Львів, 1855), И. Шараневич. История галицко-володимерской Руси
(Львів, 1863).
Бібліографія до статей з ономастики засвідчує сумлінність Л. Масенко не лише в роботі з історичними джерелами, а й із лінгвістичними працями, у яких – ще як молодий науковець – вона виявила велику обізнаність, що поширювалася й на студії з української мови,
й охоплювала набагато ширший слов’янський контекст (йдеться,
зокрема, про такі праці, як: А. Шахматов. Введение в курс истории
русского языка. Исторический процесс образования русских племен и
наречий (Пг., 1919); А. Соболевский. Как исследовать местные названия (Пг., 1919); J. Rozwadowski. Studia nad nazwami wód słowiańskich
(Краків, 1948); K. Moszyński. Pierwotny zasięg języka prasłowiańskiego
(Вроцлав, 1957).
Статті з ономастики виконані й на фундаментальній лексикографічній базі, що її становлять: Старославянский именослов или собрание
славянских личных имен в алфавитном порядке М. Морошкіна (1867);
Материалы для словаря древнерусского языка І. Срезневського (1893);
Словник української мови Д. Яворницького (1920); Этимологический
словарь русского языка М. Фасмера; Опыт словаря тюркских наречий
В. Радлова; польські словники: S. Makowiecki. Słownik botaniczny ła
cińsko-małoruski (Краків, 1936); T. Skulina. Staroruskie imiennictwo oso
bowe (Вроцлав – Варшава – Краків – Ґданськ, 1974).
Цей далеко не повний перелік джерел, що їх Лариса Масенко
опрацювала ще на початках своєї самостійної роботи в українському
мовознавстві, в поєднанні зі змістом опублікованих статей можна
вважати чи не найоб’єктивнішим аргументом високої загальномово
знавчої кваліфікації та широкої ерудиції дослідниці передусім у темах історико-мовознавчого характеру.
Завдяки таким ґрунтовним знанням Лариса Масенко успішно брала участь у написанні колективних монографій з ономастики. Під титулом Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні видавництво «Нау
кова думка» випустило у світ кілька таких видань: «Власні назви
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і відтопонімні утворення Інгуло-Бузького межиріччя» (1977), «Гідронімія Східного Поділля», «Словник гідронімів України» (1979),
«Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв’язках» (1981)
й унікальний та досі не перевиданий «Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі» (1985), робота над яким
зробила б честь і досвідченому мовознавцеві. А в колективі упорядників цього словника – до якого входили авторитетні українські ономасти Ірина Желєзняк, Алла Корепанова, Олекса Стрижак – Лариса
Масенко була наймолодшою.
Маю надію на те, що українські вчителі, краєзнавці, студентська
молодь з Поділля, Побужжя, Волині, яким потрапить до рук Бібліографія професора Лариси Масенко, зацікавляться історією своїх рідних місць, історією та долею своїх річок і підтримуватимуть цю тему в нашому науковому, культурно-інформаційному просторі. Мешканцям сіл і селищ Бершадського району Вінницької області, напевно
ж, по-новому відкрилася б історія їхньої місцевості, якби вони знали,
що назва річки Яланець, лівої притоки Савранки в басейні Південного Бугу, імовірно, походить від тюркської основи alan – «плоский,
рівний»: тобто, Яланець – це «річка, що тече по рівній, плоскій міс
цевості, на якій є луки, пасовища» 1.
А пам’ять про літописну Болохівську землю, що в XII–XIII ст. локалізувалася у верхній течії Случі, де сходилися давні землі Галича,
Волині й Києва, довго зберігалася в діалектній лексиці української
мови та у власних назвах людей. І цей факт також дослідила й переконливо довела Л. Масенко, пов’язавши літописну назву з українським словом болоховець, яке в XVII ст. вживалося в значенні «запорізький козак, що промишляє ловлею звірів». Дослідниця зауважила,
що «семантичний розвиток, який пройшла лексема болоховець від назви жителя м. Болохова або Болохівської землі до загальної назви особи, що займається полюванням, можна вважати цілком закономірним. Територія, яку займала Болохівська земля, належала до окраїнних областей давньої Русі і межувала з величезним незайманим
лісостеповим простором, унаслідок чого полювання й рибальство
стало, очевидно, головним заняттям значної частини населення Болохівської землі, особливо, після розорення її міст» 2.
1
Масенко Л. Про походження і правопис назви Яланець // Мовознавство. –
1973. – № 1. – С. 85.
2
Масенко Л. Літописна Болохівська земля в світлі ономастичних даних // Мовознавство. – 1979. – № 4. – С. 63.
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Не втратили свого пізнавального та загальнонаукового значення
для тих, хто цікавиться історією співвідносних мовних одиниць української та російської мов, і такі статті Л. Масенко, як «Українські
прізвища із суфіксом -ій» (1976), «Генезис та історичний розвиток територіальних назв на -щин-а (-чин-а)» (1984).
Загалом же хочу відзначити, що праці з ономастики мають своєрідну особливість – і полягає вона в тому, що ряди й гнізда логічних
аргументів, якими пояснено походження, значення й розвиток тієї
чи іншої власної назви, не застигають, не кам’яніють. І хоч на певному етапі дослідження їх ніби замкнуто на один об’єкт, проте науковий текст і далі пульсує семантичним «випромінюванням», що висвітлює нові мовні об’єкти й породжує нові асоціації. Одна з таких
асоціацій-променів проглядає в статті Л. Масенко про походження
назви річки Громоклія (що тече на території Бобринецького району
Кіровоградської області і Новобузького, Єланецького, Новоодеського та Баштанського районів Миколаївської області). Назва річки
означає «місце, де водяться аргамаки, тобто гарні коні», а витоки
цієї назви губляться в прадавніх часах: «Про те, що в минулому на
території, де протікає річка, водились дикі коні, засвідчують історичні джерела. Так, у… “Топографічному описі… 1774 р.” зазначено: “По лівий бік Інгулу є безліч диких коней”. Г. Боплан в “Описі
України” (перша половина XVII ст.) також зауважує, що в причорноморських степах часто зустрічались табуни диких коней. Цікаво,
що про диких білих коней у степах Надбужжя згадував ще два з половиною тисячоліття тому грецький історик Геродот в “Описі Скіфії” (V ст. до н. е.)» 1.
Досліджуючи цю назву, Л. Масенко не оминула й загальної лексики, подавши у своїй роботі запозичені з тюркських мов у російську
слово аргамак «найкраща порода коней в Середній Азії» та д-рус.
«благородний кінь» (за М. Фасмером), а також українське діалектне
слово громак «баский кінь», зафіксоване в «Словарі української
мови» за ред. Б. Грінченка за матеріалами з Черкаського повіту. Припущення Л. Масенко про те, що українське громак і є видозміненим
тюркським аргамак/аргымак 2, було цілком слушним, адже діалектне
українське слово громак своїм звучанням близьке до відомого з книжних та фольклорних джерел слова румак «верховий кінь; кінь гарної
1

Масенко Л. До походження назви річки Громоклія // Мовознавство. – 1970. –
№ 6. – С. 82.
2
Там само. – С. 81–82.
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породи». В українській літературній мові нової доби традицію вживання слова румак підтримували М. Старицький, М. Рильський,
М. Лукаш та інші письменники-перекладачі, проте лише в «Палімпсестах» Василя Стуса румак – уже не білий, а чорний (!):
Небо – як попіл, як сніг – дерева.
У смертнім галопі горить голова.
Мій чорний румаче, на захід, на заЦе хмара неначе, це наче сльоза,
Бо око просторе хміліє в світах,
Бо серце суворе на схресних ножах.
Лечу – і згоряю. Заобрійний край
Мене настигає, мене спостигає,
Мені простягає черствий коровай.
В. Стус, Палімпсести

Поява такого образу яскраво показує, що саме доля й поезія
В. Стуса довершує цю єдину у своєму роді метафору трагічної тисячолітньої історії українського народу. Зароджувалася ця історія
у вільних, буйнотравих степах, оспіваних ще Геродотом, на берегах
таких річок, як Громоклія, де випасалися білі пишногриві аргамаки.
В українській мові вони впродовж століть залишалися як громаки
й румаки, проте лише в ХХ ст. румаки стали чорними, небо перетворилося на попіл, а траєкторію смертного галопу цього століття ще й досі
не зупинено в її кінцевій точці. Отже, хочу підкреслити, що розкриття
символіки образу чорного румака в поезії В. Стуса потребує різних
семантичних ключів, один з яких знайдемо в статті Л. Масенко про
походження назви річки Громоклія.

Від історії мови до лінгвостилістики
Логічним тематичним продовженням мовознавчих досліджень
стали праці в галузі історії української літературної мови та лінгво
стилістики, що їх Л. Масенко розпочала публікувати в середині
1980-х рр. Проте цікавість до стилістичної проблематики в поєднанні
із соціолінгвістичною залишається сталою й на всі наступні періоди
життя науковця і викладача – чи то в статусі старшого наукового
співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України,
чи то на посаді доцента кафедри української мови Київського націо
нального університету ім. Т. Шевченка, чи то на посаді завідувача
кафедри української мови Національного університету «Києво-Мо
гилянська академія» і професора цієї ж кафедри.
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У 1989 р. побачила світ колективна монографія «Жанри і стилі
в історії української літературної мови», до якої Л. Масенко підготувала розділ «Бурлеск і початки нової української літературної мови».
Про різноплановість професійного зацікавлення Л. Масенко проблемами лінгвостилістики красномовно свідчить сам перелік її праць,
що виходять з-під пера дослідниці впродовж уже майже 25 років:
«Власні назви у творах Г. Ф. Квітки-Основ’яненка» (1986); «Слово
в поезії Івана Драча» (1987); «Антична назва в українській поетичній
мові» (1987); «Власна назва в поетиці Шевченка» (1989); «До питання про семантику ключових слів поезії Шевченка» (1989); «Античний
образ хаосу у творчості Лесі Українки» (1991); «Химерна проза як
традиційна мовностильова течія української літератури» (1991);
«“Святої правди голос новий” (одне з ключових слів християнської
культури в поезії Шевченка)» (1992); «Сила деревію [про мовну майстерність Григора Тютюнника]» (1992); «Символіка повісті Валерія
Шевчука “Камінна луна”» (1992); «З похмурої зони заборон… Дещо
про мову літератури “нової хвилі”» [про мову письменників Ю. Андруховича, В. Цибулька, О. Ірванця, В. Неборака, В. Діброви, Б. Жолдака
та ін.] (1994); «З позиції сповідування: ключові мотиви “Польових
досліджень з українського сексу” Оксани Забужко» (1996); «Міф та
реальність в оповіданні Валерія Шевчука “Самсон”» (1998); «“Не сійте
зради на моїй землі” (образ Яреми Вишневецького в історичних романах
Ліни Костенко “Маруся Чурай” і “Берестечко”)» (2000); «Мовна майстерність Григора Тютюнника» (2005); «Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича “Дванадцять обручів”» (2007);
«“Невеличка драма” Валер’яна Підмогильного: перед темним проваллям» (2010).
Дуже важливим мовознавчим внеском у шевченківську тему стали праці Л. Масенко, виконані в аспектах лінгвостилістики та концептології, – «Образ шляху в поезії Тараса Шевченка» (1988);
«Власна назва в поетиці Шевченка» (1989); «До питання про семантику ключових слів поезії Шевченка» (1989); «“Святої правди голос
новий” (одне з ключових слів християнської культури в поезії Шевченка)» (1992). Можна з певністю стверджувати, що в українському
мовознавстві Л. Масенко була серед перших дослідників феномена ключових образів і семантики ключових слів як засобу змістової
інтерпретації художнього твору. З-поміж названих статей особливо хочеться виділити «Образ шляху в поезії Тараса Шевченка» –
сказати б, своєрідну інтерпретаційну перлину, витворену тонкими
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семантичними зіставленнями Шевченкових образів з традиційною
символікою мандрів у середньовічній культурі, з образами шляху,
дороги й роздоріжжя в міфопоетичних та релігійних традиціях, завдяки яким образ велелюдного розпуття тісно в’яжеться з образом бунтаря, з духом бунтарства. Та найцікавішими в статті є ті
семантичні зіставлення, завдяки яким розкрито спроектованість
творчості Т. Шевченка в українську літературу ХХ ст. – саме це
й побачила Л. Масенко у вірші В. Симоненка «Там, у степу, схрестилися дороги» та в образі перехрестя з повісті В. Шевчука «Три
листки за вікном» 1.
Загалом же варто наголосити на тому, що за формулюванням проблеми, вмінням розгледіти прикметні явища в стилістиці авторського
тексту праці Лариси Масенко завжди були оригінальними, новаторськими й виявилися настільки продуктивними, що й через багато років після опублікування діставали своє продовження в дослідженнях
молодшого покоління мовознавців.
Нині Лариса Масенко – визнаний фахівець у галузі лінгвостилістики, що засвідчують її статті в багатьох сучасних енциклопедичних
виданнях. Так, для енциклопедії «Українська мова», що від 2000 року
вийшла вже трьома виданнями, Л. Масенко підготувала статті про:
роль письменників у розвитку української літературної мови; феномен езопівської мови; постать І. Котляревського; нову українську літературну мову; ключові слова; моду на особові імена та ін.
Такими рисами свого наукового темпераменту, як чулість і чуйність до слова, що, безперечно, дуже важливі для дослідника мови,
Лариса Масенко завдячує, напевно, українським генам та родинному
вихованню. Проте якби не свідомо вироблена дисципліна до читання
і добрий літературний смак, не обов’язок знати якомога більше з того,
що дотичне до твоєї професії, – а це дається не лише вихованням,
а й систематичною працею над собою – ми не мали б в особі Лариси
Масенко того рідкісного в сучасному українському мовознавстві типу
дослідника, в якому академічний педантизм не виключає почуття гумору й живого сприйняття життя, розуміння його прагматичних за
конів не виключає романтизму, а світоглядна позиція не заходить
у суперечність із тим, що людина пише, говорить і – головне – з тим,
що вона робить. Тому, на яку б тему не писала Л. Масенко, який стиль чи
жанр вона б не обрала – науковий, науково-популярний чи полемічний, –
1
Масенко Л. Образ шляху в поезії Тараса Шевченка // Мовознавство. – 1988. –
№ 3. – С. 38–40.
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її тексти завжди цікаво читати, бо в них вкладено не лише знання,
а й частку душі.
Особливо це стосується праць з поетичної стилістики – скажімо,
таких, як «Слово в поезії Івана Драча» (1987), «Чумацький Шлях
сріблясту куряву простеле…» (1990).
Гадаю, що стаття Л. Масенко «Слово в поезії Івана Драча» (1987),
опублікована в журналі «Українська мова і література в школі», прислужилася не одному поколінню наших учителів у їхній щоденній
праці. Адже саме поетичний текст дає вдячний матеріал для сприйняття слова в усіх його семантичних гранях – як загальнознаних, так
і прихованих, індивідуально-поетичних. А такий рівень сприйняття
й розуміння слова цілком осяжний для свідомості будь-якої людини,
що знає й відчуває свою рідну мову, й лише опосередковано залежить
від віку, освіти чи фаху.
Цю статтю можна вважати класичним взірцем тексту лінгвостилістичного жанру, адже на прикладах з першої збірки І. Драча «Соняшник» та найновішої на той час збірки «Теліжинці» Л. Масенко
сформулювала універсальні закономірності стилістичного оновлення слова, яке в поетичній мові досягається «шляхом зіткнення високої експресії традиційно-поетичних образів, виражених традиційними поетизмами-символами, з мовними засобами протилежного експресивного ряду – просторічною лексикою, назвами підкреслено
прозаїчних побутових реалій, лексикою з галузі офіційно-ділового
мовлення і наукової термінології» 1. Саме Л. Масенко виявила й характерну рису поетичного стилю І. Драча – «контрастне поєднання
прозаїчного і високого, конкретного й абстрактного, високого й смішного» 2 – й водночас помітила, що «контрастність мовного матеріалу
на лексичному рівні» поєднується з протилежною тенденцією на рівні семантичному – об’єднувати антагоністичні поняття, співміряти
контрасти («А Правда велика стоїть, як мала невідчепна дитина») 3.
У статті про поетичний стиль І. Драча виявилася й дуже характерна риса мовознавчого стилю самої Л. Масенко: підкреслюючи позитивне й головне в мовних знахідках письменника, не оминати й творчих прогріхів. Щодо поезії І. Драча, то, на думку Л. Масенко, «у запереченні елементів декоративності й пишномовності, властивих
поезії 30–50 років, поет часом втрачав почуття міри – введення нового
1
Масенко Л. Слово в поезії Івана Драча // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 1. –
С. 33.
2
Там само. – С. 34.
3
Там само.
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лексичного матеріалу у вірш не завжди було конструктивно виправданим» 1. Проте стилістичні досягнення І. Драча в збірці «Теліжинці»
Л. Масенко якраз і пояснює тим, що в ній поетові вдалося майстерно
синтезувати традиційне й нове, збільшити питому вагу «поетизмів».
Ларисі Масенко вдається глибоко аналізувати поетичну стилістику української мови не лише на матеріалі творчості того самого автора, а й схоплювати увесь варіативний ряд образів та семантичних
акцентів, якими творча уява різних авторів наділяє реалію, що, здавалося б, усім давно відома. Рядком із поезії П. Тичини «Золотий
гомін» названа одна з найбільш ліричних статей Л. Масенко про
мову української поезії – «Чумацький Шлях сріблясту куряву простеле…» (1990), в якій чи не вперше в українській лінгвостилістиці
розкрито найтонші асоціативні, смислові та естетичні відтінки, породжені внутрішньою формою образної назви зоряного скупчення
Чумацький Шлях. І  зроблено це на основі живих, свіжих, ретельно
дібраних текстів з поезії П. Тичини, М. Вінграновського, В. Симоненка, Є. Гуцала, Д. Павличка, Б. Олійника, І. Драча, І. Виргана, М. Кучеренко. До слова сказати, у цій статті Л. Масенко цитує відомий вислів
філософа І. Канта про зоряне небо: «Дві речі, що вічно нові і вічно
в мені зростають, сповнюючи душу подивом і побожністю, це – зоряне небо наді мною і моральний закон у мені». У наступні десятиліття
цей крилатий вислів, що позірно здавався простим і ефектним, набув
особливої популярності в мовленні представників політичного істеблішменту, що хотіли б позиціонувати себе як «моральних» політиків. Щоправда, через часте цитування від вислову І. Канта залишилися уривки й затерлася суть. Та саме до суті того, чим було зоряне небо
для ментальності українців – дітей Чумацького Шляху (як свого часу
назвала цей феномен Докія Гуменна), повертає нас українська поезія, а надто – Симоненкові рядки, у яких образ Чумацького Шляху,
на думку Л. Масенко, став «високим символом, своєрідним знаком
національної історії, культури» 2:
Упаду я зорею,
Мій вічний народе,
На трагічний і довгий
Чумацький твій шлях.
1
Масенко Л. Слово в поезії Івана Драча // Укр. мова і л-ра в шк. – 1987. – № 1. –
С. 33.
2
Масенко Л. «Чумацький Шлях сріблясту куряву простеле...» // Культура
слова : республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. –
1990. – Вип. 39. – С. 33.
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Наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років Л. Масенко опублікувала й низку досліджень про мову сучасної української прози, новаторських за самим окресленням проблеми. Досягнення цих розвідок
полягало в тому, що, знову ж таки, чи не вперше в українському мово
знавстві розуміння феномена письменницької мови було виведене
за межі творчої лабораторії автора й безпосередньо пов’язане з мовною ситуацією в українському суспільстві. Навіть більше! На думку
Л. Масенко, і розвиток самої української літератури, і розвиток її окремих жанрів значною мірою залежить від мовної ситуації – від живомовного джерела, від того, в яких соціальних середовищах українська
мова залишається функціонально повноправною.
У 1989 р. в рубриці «Книжковий калейдоскоп» журнал «Київ»
опублікував кілька матеріалів дискусійного характеру, означивши
предмет дискусії кількома запитаннями, серед яких було і таке:
«Що загрожує “міській” україномовній прозі?». Стаття Л. Масенко
«Щоб справдились надії» і стала однією з можливих відповідей на це
запитання. І  хоч від часу публікації статті минуло понад 20 років,
думки й аргументи, наведені в ній, не втратили, на жаль, своєї актуальності. Стаття й тепер читається з цікавістю, адже самé життя довело слушність думок Л. Масенко щодо причин зниження попиту на
україномовну книжку. Так, уже наприкінці 1980-х серед головних
причин такого стану літературознавці називали відсутність гостропроблемних актуальних творів, оригінальних ідей, брак позитивного
героя з яскраво вираженими рисами національного характеру, а також –
вади мови. З одного боку, прозовим творам українських письменників шкодила «багатослівність, орнаменталістика, зловживання красивостями» 1, а з іншого – «книжна сконструйованість мови героїв» 2.
У цьому контексті Л. Масенко навела оцінку І. Дзюби, з якою могли
б погодитися й читачі сучасної української літератури: «Автори раз
у раз, не вагаючись, беруть у руки залікові книжки своїх героїв і йдуть
складати іспити за них – під чужим документом. […] У творах, що зображають життя у “формах самого життя”, де чинний критерій без
посередньої вірогідності, маємо справу зі стильовою дисгармонією,
художньою недовершеністю або й фальшем» 3.
На думку Л. Масенко, кожен персонаж реалістичного твору повинен
мати свою вікову, професійну, соціальну характеристику, яка художньо
1

Масенко Л. Щоб справдились надії // Київ. – 1989. – № 5. – С. 155.
Там само.
3
Там само.
2
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втілюється насамперед в особливостях мови: «Органічним елементом сучасного художнього тексту може бути слово з будь-якого різновиду усного мовлення – і місцевого діалекту, й офіційно-ділового
мовлення, і професійного жаргону, і сленгу певної соціальної групи.
Це те джерело, яке постійно живить прозову мову й без повноцінного
функціонування якого над нею нависає небезпека звуження можливостей художнього відображення реального життя» 1.
Звуження функціональних можливостей української мови, перебування її фактично за межами таких великих соціальних груп, які
формуються лише в міському середовищі (робітництво, творча молодь, інтелігенція), породжує при написанні художнього твору проблеми такого характеру, що розв’язати їх самими лише творчими зусиллями письменника неможливо. Л. Масенко зауважувала, що поки
не розвинуться живі розмовні форми українського молодіжного мовлення, «спроби ввести молодіжний міський жаргон у тканину україномовного художнього твору здебільшого приречені на невдачу, вони
полишають у читача відчуття неприродності, бо належать іншій живомовній стихії» 2.
У статті наведено прикметний епізод зі спогадів Інни Христенко
про письменника І. Муратова: «Про мову було згадано й на раді. Емоційний Муратов поставив питання руба: як писати на робітничу тематику українською мовою, коли твої герої насправді по-українському
не говорять? Письменник опиняється в якомусь дивному становищі:
йому доводиться на ходу перекладати мову своїх героїв» 3.
Та все ж українська проза кінця 1980-х мала й певні досягнення.
Й особливо Л. Масенко виділила з цього погляду твори Ю. Щербака: «Типи й характери, взяті Ю. Щербаком із добре відомого йому
середовища міської інтелігенції, виписано тонко й реалістично.
Прозаїкові вдається обходити й рифи київської мовної ситуації.
Мова героїв його творів не викликає відчуття перекладеної з російської» 4. Л. Масенко відзначає також, що високий рівень художньої
прози Ю. Щербака можна пояснити не лише стильовою майстерністю автора, а й об’єктивною мовною ситуацією, адже наукова інтелігенція, життя якої зображає письменник, розмовляє мовою, близькою до літературної.
1
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Знаним є й ім’я другого письменника, чию творчість Л. Масенко
вважала дуже «цікавою й плідною для розширення виражальних засобів українського словесного мистецтва» 1, – Валерій Шевчук. Те,
що «автор прагне дослідити не так конкретні людські характери
й долі, як певні універсальні моделі людських стосунків, елементи сучасної свідомості, що є вічними», й зумовило особливість його поетики та органічне поєднання «літературної мови із стильовою тради
цією староукраїнської писемності» 2.
Тепер, з відстані часу, ясно видно: Лариса Масенко не лише дуже
спостережливий мовознавець, а й дуже проникливий читач і поціновувач літератури. Вона вміє чітко розпізнавати головні тенденції її
розвитку. Адже з часу проголошення державної незалежності України саме Юрій Щербак і Валерій Шевчук, кожен у своїх іпостасях, стали знаковими особистостями в державно-інституційному та духовному відродженні українців. Тепер Ю. Щербак – не лише досвідчений
письменник, а й досвідчений дипломат та мислитель, що не втомлюється переконувати посттоталітарне українське суспільство в тому,
що нам потрібно вийти з тіні Радянської імперії 3.
Валерій Шевчук працює в протилежній, здавалося б, царині – його
називають аскетом із літературного скиту. В тому величезному масиві текстів, що їх В. Шевчук увів у сучасний український культурний обіг, – і художня проза, і дослідницькі праці, присвячені, здебільшого, епосі бароко – XVI–XVIII ст., зокрема, й відновленню наших
знань про українсько-польський культурний шар часів Речі Посполитої. Добре обізнаний В. Шевчук і в так званій малоросійській культурі, що сформувалася після знищення Козацької держави та русифікації в другій половині ХVIII – першій половині ХІХ ст. української
освітньої системи. Тому сáме В. Шевчук дуже глибоко розуміє таке
явище, як політичний малорусизм, що його сповідують ті антиукраїнські сили, в чиїх руках опинилася тепер держава Україна. Ці сили «готують нашому народові нове поневолення […] й жодних нових вартостей, ідей, принципів нова влада не несе, бо її ідеї та принципи – повернути Україну в позавчорашній день, а це вже загрожує існуванню й
тієї аморфної держави Україна, яку творили попередні її керманичі» 4.
1
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Відлунням через десятиліття озивається й фундаментальна стаття
Л. Масенко «Химерна проза як традиційна мовностильова течія української літератури» (1991), що її за важливістю й глибиною порушених проблем життя мови й літератури та баченням шляхів їх роз
в’язання потрібно визначити не інакше, як готовий план-проспект
дисертації про жанрово своєрідні твори української літератури другої
половини ХХ ст. – романи О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…», П. Загребельного «Левине серце», В. Яворівського «Оглянься з осені», Є. Гуцала «Позичений чоловік», повісті В. Дрозда «Ирій»,
Ю. Щербака «Хроніка міста Ярополя» та ін.
Химерна проза, що стала помітним явищем українського літературного процесу 1960–1980-х років, була, на думку Л. Масенко, не
чим іншим, як «продовження тієї стильової лінії, що відіграла велику
роль на початковому етапі формування нової української літератури
і літературної мови, а саме лінії сміхової, бурлескно-травестійної» 1.
Саме тому для визначення жанрової специфіки химерного роману
важливе значення має не тільки тема, сюжетна лінія, умовна алегоричність чи метафоричність, фольклорні ремінісценції тощо, а й –
аналіз мовностильових особливостей 2.
І Л. Масенко, докладно їх проаналізувавши, назвала найбільш характерні мовні ознаки химерного роману. До них належать: використання лексики знижено-просторічного ряду, вульгаризмів, лайок; нанизування синонімічних рядів, також орієнтованих переважно на
просторічну лексику; довгі переліки побутових реалій; нагромадження фразеології; добір імен і прізвищ персонажів, орієнтований на досягнення гумористичного ефекту 3. З іншого боку, Л. Масенко підкреслила той виразний факт, що «мова в химерному романі виступає
до певної міри як самодостатня цілість. Нерідкими тут є захоплені
панегірики народній українській мові, як, наприклад, у романі П. Загребельного “Левине серце” […] У химерному романі не автор веде
слово, а саме слово мовби веде автора, постійно примушуючи його
“спотикатися” об слово, звертати на нього увагу, зосереджуватися не
так на розгортанні сюжетної дії, як на самому слові. Автор роману виразно демонструє свою залюбленість у слово, увагу до його звучання,
значення, походження» 4. Проте, на думку Л. Масенко, в «традиційній
1
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бурлескній лінії, своєрідному варіанті новітньої “котляревщини”, що
знайшов найповніший вияв у першому творі химерного жанру – романі О. Ільченка “Козацькому роду нема переводу…”», виявилися
й «традиційні вади цього стильового напряму, яких він набув у творчості послідовників Котляревського, – багато в Ільченковому романі
бутафорного етнографізму, штучної гри під простонародність, “гопаківщини”» 1.
Перспективнішим Л. Масенко вважала іронічно-пародійний струмінь химерного жанру, адже «“химеризація”, висміювання сухого офі
ціозного слова, публіцистичного штампу, лозунгового стереотипу,
підкреслення його беззмістовності, фальші і відірваності від життя
стимулювали вже в ті роки, які ми називаємо застійними, важливий
процес вивільнення слова й думки з-під догматичного пресу заідеологізованості» 2.
Розмірковуючи над причинами появи такого жанру, як химерна
проза, та над його перспективами в українській літературі, Л. Масенко прямо вказує на зв’язок із мовною ситуацією: «Химерний роман
з’явився як реакція літературного писемного варіанта мови на кризу,
що її переживає усне мовлення, як спроба літературної компенсації
просторіччя», що перейшло в стадію занепаду, проте «шлях цей, незважаючи на достойні наміри тих, хто на нього ступив, все ж виявився малоперспективним […] мода на химерний роман виявилася короткочасною» 3.
Як мовознавець, Лариса Масенко переконана в тому, що «мова
прозового твору, якщо він претендує на відтворення усного розмовного мовлення, має відповідати тому мовленню, яке побутує в реальному житті. Лише в цьому випадку читач сприйматиме твір – попри
всю його ексцентричність, фантастичність і химерність – як життєвий.
Коли ж у романі розмовне народне мовлення буяє лексичним і фразеологічним багатством стильових нюансів, а в реальному житті це
мовлення є переважно лексично збідненим, змішаним з російською
мовою або ж повністю витісненим нею, то твір неминуче створює враження надуманості, бутафорності» 4. Фактично, в цих думках з приводу шансів химерного роману на життєвість бачимо розвиток тих
1
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самих думок, що їх Л. Масенко висловила й щодо української реалістичної прози у статті 1989 р. «Щоб справдились надії».
І ось аж тепер реалії нашого життя додають нам віри в те, що надії
таки можуть справдитися. Маю на увазі факт однієї цікавої рецепції
твору сучасної української літератури – роману Сергія Жадана «Ворошиловград», жанр якого також визначають як химерну прозу. Відгук на цей роман, що його написав на сайті «Лаборатория фантастики» російськомовний автор під іменем Petro Gulak, датований жовтнем
2011 р. З цього прикметного тексту, що його раджу прочитати цілком 1, виокремлюю тут лише один момент – про те, що «Ворошиловград» – «це дуже лірична і дуже особиста книга, в якій пафос урівноважений здоровою іронією» (виділення курсивом моє. – Л. Т.). А тепер
пригадаймо – хіба не про це, не про іронічно-пародійний струмінь
як про перспективний напрям розвитку українського химерного роману писала Л. Масенко? Ось і відлуння – через двадцять років.
У своїх найновіших працях із лінгвостилістики Л. Масенко повертається до теми літературної антропонімії, проте розкриває її вже не
на матеріалі класичної української літератури, а на майстерних творах українських письменників новітньої доби, яким є, безперечно,
роман Ю. Андруховича «Дванадцять обручів». Мовна гра, що її передбачає жанр, у якому працює Ю. Андрухович, забирає в своє коло
й імена літературних героїв.
Статтею «Мовна гра в літературній антропонімії роману Юрія Андруховича “Дванадцять обручів”» (2007) Л. Масенко має на меті «розшифрувати, бодай частково, розмаїття асоціацій і художніх смислів,
які письменник вкладає в літературний ономастикон» 2. Спостереження, подані в цій статті, надзвичайно цікаві не лише для розуміння
прихованого змісту імен та прізвищ персонажів, а й для цілісного
сприйняття твору Ю. Адруховича, адже в мотивах та сценах роману,
в іменах його героїв Л. Масенко помічає й «пародійні алюзії на середньовічний лицарський роман», і характерні для постмодерної манери
елементи пародіювання, в тім числі й ремінісценції з «Гамлета» 3. Переконлива інтерпретація асоціативних полів, що зосереджені навколо імен героїв, підводить Л. Масенко й до формулювання цілком
1
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переконливих висновків щодо тематичного діапазону роману «Дванадцять обручів»: «Внаслідок збереження влади в руках колишніх
комсомольських функціонерів, а нині “нових українців”, “власників
навколишнього ландшафту”, збірним образом яких виступає Ілько
Варцабич, у формально незалежній Україні продовжується руйнація
як природного, так і мовно-культурного довкілля. Як показує письменник, Україна не позбулася розкладового тиску імперії, він лише
набув інших форм. Нинішні процеси денаціоналізації й маргіналізації населення України відбуваються передусім внаслідок панування
на її теренах російської масової культури, яка сягає найвіддаленіших,
загублених у Карпатах закутків» 1.
У романі Ю. Андруховича наскрізно проходить «мотив розкладового впливу чужої, безцеремонно нав’язуваної пісенної попси, що занечистила весь звуковий простір краю» 2. Антропоморфний образ
цієї попсової культури концентрується в імені – Чьотєнада. Л. Масенко вважає, що саме цей образ символізує «новітнє російське
вторгнення в сферу масової культури України», що «продовжує
руйнацію масової свідомості населення, утримуючи його в стані
мовно-культурної, а відтак і світоглядно-ментальної залежності
від євразійської цивілізації» та блокує «розвиток безпосередніх
контактів України з іншими державами, зокрема, перекриває перспективу відновлення історичних зв’язків Галичини з центральноєвропейським культурним ареалом» 3.
Ось так проблеми лінгвостилістики переплелися з проблемами історії, культури, політики. Своїми працями Л. Масенко доводить, що
зв’язок цей має онтологічну природу і що розкривати справжні
причиново-наслідкові зв’язки в процесах мовного розвитку аж ніяк
не означає бути «ідеологічно заангажованим» мовознавцем – навпаки! Це означає бути МОВОзнавцем безстороннім, а якщо й «заангажованим» – то лише самим об’єктом свого дослідження.
Власне, оця сув’язь лінгвокультурологічної та історичної проблематики залишатиметься головною прикметою всіх подальших наукових зацікавлень і пошуків Лариси Масенко. Їх реалізація з часом набуватиме дедалі більшої глибини – в сенсі пізнання й аналізу не лише
зовнішніх, а й внутрішніх механізмів мовно-культурного розвитку,
1
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що криються в індивідуальній психології мовців та в колективній свідомості етноспільноти. А проблеми стилістики постануть завдяки
працям Л. Масенко в ширшому засягу – від характеристики мови
окремого письменника, історії окремого мовного стилю чи жанру до
аналізу всього комплексу тих соціально-політичних умов, у яких національна літературна мова переходить через драматичні періоди занепаду або ж досягає розквіту.

«Як світ новий з старого збудувати?
Як научить байдужих почувати?
Як розбудити розум, що заснув?»
Гадаю, що ці рядки з поезії Лесі Українки, що їх Лариса Масенко
обрала за епіграф однієї зі своїх статей про творчість письменниці,
визначають і її особистий моральний імператив. Адже й для Л. Масенко, як і для багатьох українських істориків, мовознавців, літературознавців, культурологів усіх поколінь (і старших, і молодших), межа
1989–1990-х років стала своєрідною рискою часоподілу й точкою відліку нового часу для українознавчих досліджень.
Саме тоді, ще в радянській Україні, було створене Товариство української мови ім. Т. Шевченка, а в Києві відбувся Перший конгрес Міжнародної асоціації україністів. Л. Масенко, свідок і учасник тієї небуденної
й незабутньої події, опублікувала в тодішньому тижневику «Україна»
свої нотатки про цей конгрес, розповівши цікаво й дотепно і про дух пленарних засідань, і про кулуарні пригоди. Одна з таких пригод мала символічний зміст. Пленарне засідання проводили в невеликому для такого
заходу залі, який не міг умістити всіх, хто хотів послухати доповіді:
«Сила людей скупчилась в проходах і, затамувавши подих, слухала Івана Дзюбу. Несподівано з натовпу виринув рішучого вигляду молодий
чоловік в зеленій уніформі, і його голос залунав, здавалося, на весь зал,
і звучали в цьому голосі металеві інтонації військового наказу: “Немедленно освободить проходы! Вы нарушаете правила пожарной безопасности!”. На інтелігентні умовляння стоячої публіки не порушувати засідання суб’єкт у зеленій уніформі тим же казарменим тоном прорік:
“Вот сейчас отключу свет – и конец всему этому вашему Конгрессу!”
Але, незважаючи на серйозність погрози, світло не згасло. Іван Дзюба
благополучно дочитав доповідь. Що ж – подякуємо чоловікові в зеленій
уніформі. Він все-таки дозволив провести цей наш Конгрес!» 1.
1
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Так, тоді нам дозволили провести Конгрес, дозволили приїхати на
батьківську землю тим, чиї імена впродовж повоєнних десятиліть або
таврували, або замовчували. Та сили для свого визволення українці
повинні були знайти самі. І те питання, яким Лариса Масенко розпочинала свої нотатки з першого конгресу Міжнародної асоціації україністів, – Чи знайдемо сили вийти із зачарованого семантичного поля
великої руїни? – ще залишається відкритим.
У 1990 р. в журналі «Наука і суспільство» побачила світ стаття
«Корінь і крона української мови» – у ній Л. Масенко закцентувала
увагу на тих головних питаннях, довкола яких точитимуться наукові
й не-наукові дискусії наступних десятиліть й у яких сама вона не боятиметься брати слово.
При одному з таких питань – хто має право на культурну спадщину Київської Русі? – Л. Масенко привернула увагу до того, як супе
речили одна одній панівна в радянському мовознавстві концепція
про походження української, російської і білоруської мов з єдиного
джерела (давньоруської мови) та практика застосування цієї концепції в працях з історії української літературної мови, адже «цілком природним» було вважати добу Київської Русі періодом історії російської мови: «В російському мовознавстві існує навіть визначення
в періодизації історії російської мови – “київська епоха”, далі йде
“московська епоха”. […] Стосовно ж української мови будь-які спро
би спустити часовий рубіж її утворення до епохи Київської Русі трактуються як злісний вияв українського буржуазного націоналізму і суворо забороняються» 1.
Іншим гостро дискусійним було й залишається питання про
мову освіти. Ще на початку 1990-х рр. Л. Масенко підкреслювала,
що порушення сприятливого балансу для розвитку усної й писемної форм української мови відбулося ще за часів дії русифікаторського апарату самодержавної Росії, наслідком чого стало «відторгнення від народу його вищої верстви, яка, за нормальних умов
розвитку нації, має бути головним носієм і захисником національних цінностей» 2. А той мовний розрив між містами і селами України, який утворився в часи Радянського Союзу й «поглиблювався
із зростанням міст і концентрацією населення в них», став на заваді формуванню повнокровного міського розмовного варіанта
1
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української мови: «Натомість в українських містах насаджувалася російська мова, в свою чергу позбавлена на цій території животоку рідного мовного підґрунтя. В результаті в містах Центральної і Східної України, в тім числі і в столичному центрі, утворилась
специфічно безнаціональна культура, задушлива атмосфера міщанської бездуховності і національного нігілізму» 1. Процеси денаціоналізації, руйнівні для духовності українського суспільства, були безпо
середнім «катастрофічним наслідком сталінського терору: вбивство
інтелігенції було нищенням крони національного духовного життя,
вбивство селянства було руйнацією його кореня» 2.
У тому ж таки 1990 р. у статті «Оптимістичний фрагмент у сумній
мелодії: деякі аспекти мовної ситуації на Україні» спільно з Н. Шумаровою Л. Масенко опублікувала результати соціолінгвістичного дослідження щодо сфер функціонування української мови в містах. На питання анкет, розроблених в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні
АН УРСР, відповідали українці, що вважали своєю рідною мовою
українську (а таких за даними перепису 1979 р. було 65,58 %). Анкетування провадилося в кількох областях – Київській, Житомирській,
Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Дніпропетровській,
Харківській, Хмельницькій, Тернопільській, Волинській, Одеській,
Донецькій, Чернівецькій – і виявило чимало важливих фактів, які
мали б зацікавити й сучасних соціолінгвістів і соціологів, політиків
і політологів, а головне – реформаторів системи освіти. Адже саме фактор освіти – один з найбільш значущих для становлення мовної свідомості і поведінки людини – працював не на користь рідної мови. Автори статті навели такі приклади: у Кривому Розі серед українців із середньою спеціальною освітою розмовляло з дітьми-дошкільнятами
українською мовою 60,8 % опитуваних, а серед українців з вищою освітою – лише 39,5 %. У Полтаві українців-батьків, що розмовляли
з дітьми-дошкільнятами українською мовою, було 88,4 % серед робітників і 55,2 % – серед службовців; у Кіровограді – 64 % серед робітників і 50 % серед службовців, у Дніпропетровській області відповідно –
72,4 % і 42 % 3. Соціологічне опитування виявило і таке небезпечне для
майбутнього української мови явище, як спад активності її побутування
1
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серед членів однієї родини: спілкуючись з дітьми, значна частина українців переходила на російську мову.
У Кривому Розі й загалом у Дніпропетровській області витіснення української мови російською в професійно-виробничій сфері найінтенсивніше відчувалося за параметром «спілкування з начальником». Серед робітників Полтави показник проведення зборів українською мовою становив лише 14 %, у Кіровограді – 24 %. У діловодстві
процент використання української мови фактично дорівнював нулю.
Навіть у Луцьку, де робітниче середовище відзначалося високими показниками побутування української мови (понад 90 % у спілкуванні
в родині, з друзями, колегами), показник проведення українською
мовою зборів на підприємствах становив у середньому 36,2 %, випуску стінгазет – 19,1%, наказів і оголошень – 8 % 1.
У статті «Мова пристосування і мова протистояння (до питання
мовного виховання дитини в деформованій мовній ситуації)» (2000)
Л. Масенко вкотре привернула увагу до проблеми мовного диктату
російськомовного середовища українських міст, під дію якого потрапляє людина, для якої звично розмовляти українською мовою: «Українське урбаністичне середовище створює психологічно комфортні
умови для російськомовної частини населення і дискомфортні для
тих, хто зберігає вірність рідній мові. […] Можна сказати, що мовнокультурна атмосфера наших міст зробила російську мовою пристосування, а українську мовою протистояння» 2.
Чи не з таких мовних деформацій беруть свій початок три дуже
помітні явища сучасної масової культури: травестійно-гротесковий
образ Вєрки Сердючки (артист Андрій Данилко – родом з Полтави);
блюзнірський щодо української культури та політичної історії гумор
всюдисущої зірки «95 Кварталу» Володимира Зеленського (родом
з Кривого Рогу) і геть-таки інакші й за змістом, і за стилем пісні лідера гурту «Тартак» Сашка Положинського (що родом – з Луцька):
Ми не безрідні, ми – українці!
Тож досить плювати в дідівські криниці,
Досить боятися вірити в краще,
А своє на чуже не міняти нізащо!
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Спільнота розумних, міцних, незалежних,
Без «правобережних», без «лівобережних»,
Добрих, привітних і незрадливих,
В усьому єдиних, в усьому щасливих.
Лиш уявіть, якою стане країна,
В якій кожна людина живе як людина…

Пісні гурту «Тартак» стали новітнім маніфестом української молоді, хоч в одному з інтерв’ю Сашко Положинський говорить про
свою творчість дуже просто: «Співаю українською не з принципу –
просто це моя рідна мова. Я нею думаю. Кілька разів пробував щось
написати російською на прохання друзів – вийшло кумедно, з цього
реально можна пореготати. А писати навмисно, щоб стати комерційно привабливішим, я не можу. І не хочу, що важливіше» 1.
Звичайно, за двадцять років державної незалежності України багато чого змінилося в ставленні до української мови, проте синхронно
з процесами відродження національної культури й надання українській мові державного статусу почали оприявнюватися й симптоми та
наслідки тих психологічних комплексів, що виробилися як неуникненна, свідома й підсвідома реакція українців на імперську політику нищення їхньої ідентичності. І  саме ці задавнені хвороби й комплекси
стали перешкодою на шляху радикального духовного одужання української нації й розблокування її творчого потенціалу – інтелектуального, мистецького, економічного.
Знаком доби стали й прояви імперської українофобії та шевченкофобії, підживлювані лукавою редакційною політикою низки російськомовних столичних газет, і войовниче ментальне чужинство щодо
української землі й української культури – таке симптоматичне в поведінці українських нуворишів. За таких умов українській культурі
непросто вийти з того хворобливого стану, що його Оксана Забужко
означила як ґлобальний невроз. І як ніколи потрібним і запотребованим є правдиве слово письменників, культурологів, істориків, лінгвістів.
Саме в такий час Лариса Масенко полишила роботу в академічному Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні й занурилася у щоденний вир тих проблем, якими живе суспільство. Викладаючи українську мову спочатку в Київському національному університеті імені
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Т. Шевченка, а згодом очоливши кафедру української мови в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», безпосередньо спілкуючись зі студентською молоддю, Л. Масенко відчуває, досліджує й аналізує гострі прояви проблем, породжених несиметричною українсько-російською двомовністю, серед яких – і проблема
престижності чи непрестижності української мови в молодіжному
міському середовищі, і мотивація вибору мови спілкування в різних
вікових групах міських мешканців, і проблема суржику як мовної
хвороби, і ставлення до західноукраїнських традицій розвитку літературної мови, і стилістика постмодерної української літератури, що
загострила проблему культурної спадкоємності й започаткувала процес переосмислення норм сучасної літературної мови.
Л. Масенко переконана в тому, що своєрідність тих процесів, які
відбуваються в мовно-культурній сфері України, є безпосереднім наслідком «дуже специфічної радянської мовної політики»: «Як відомо,
головною її метою було спрямувати розвиток української мови на
максимальне зближення з російською, що в перспективі мало призвести до остаточного злиття, а точніше – влиття “українського ручая в російське море”. Специфіка ж відповідного мовного планування полягала в тому, що воно провадилося під гаслами боротьби за
чистоту української мови» 1. Навіть у професійному колі сучасних
українських мовознавців ще й досі не сформувалося науково обґрунтоване ставлення до мовотворчого досвіду західноукраїнської інтелігенції другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – і Л. Масенко цілком
чітко називає причини такої невизначеності: «Нинішні спроби реалізувати давно розв’язані суперечки щодо доцільності чи недоцільності
вживання в загальнонаціональному мовному стандарті слів із колишнього західноукраїнського варіанта літературної мови фактично продовжують колишню мовну політику КПРС, що намагалася знищити
досягнутий у 1920-х рр. соборний характер української літературної
мови, в якій завдяки зусиллям наукової й культурної еліти з різних
територій України було об’єднано західно- і східноукраїнську традиції мововжитку» 2.
Від кінця 1990-х – початку 2000-х рр. теми зв’язку мови, політики
і національної ідентичності стають провідними в дослідженнях і публікаціях Лариси Масенко. З появою монографій «Мова і політика»
1

Масенко Л. Український пуризм : міф чи реальність // Дивослово. – 2009. –
№ 7–8. – С. 50.
2
Там само. – С. 50.
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(1999), «Мова і суспільство: постколоніальний вимір» (2004) ці теми
виходять на рівень загальногромадського обговорення – сама ж Лариса Масенко стає визнаним українським соціолінгвістом.
У цей період побачила світ низка статей полемічного змісту, в яких
Л. Масенко саме з наукових позицій соціолінгвістики, психолінгвістики та етнології аргументує завдання мовної політики в утвердженні державного статусу та престижності української мови. Такі статті,
як «Мова пристосування і мова протистояння (до питання мовного
виховання дитини в деформованій мовній ситуації)» (2000), «Державна мова в соціокультурному контексті» (2001), «Старі джерела
нових проектів мовно-культурного розвитку України» (2001), «Річ не
просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави
за мовною ознакою» (2003), «Наближаємось до ірландської моделі?
Мовні законопроекти в світлі комсомольської правди» (2005), «Двоязика небезпека» (2005), «Мічена карта: “Європейська хартія регіональних або меншинних мов” в контексті українських реалій» (2008)
та інші, не залишають байдужими ані лінгвістів, ані соціологів, ані
психологів, ані батьків, що дбають про виховання своїх дітей.
Мовні проблеми, суть яких розкриває у своїх статтях Л. Масенко,
цікавлять кожного, хто свідомо сприймає життя сучасного українського суспільства і замислюється над політичними перспективами
держави Україна, адже загроза для самого її існування ще не минула.
І одна з очевидних загроз полягає в тому, що в українському соціумі
почуття національної солідарності послабилося до критичної межі,
а відбулося це, на думку Л. Масенко, саме через мовний бар’єр, який
«витворився в надрах імперії і перетворив міські центри підросійської України, з Києвом включно, на провінцію Москви» 1.
А тому головним завданням нашої мовно-культурної політики
мала б стати «якнайширша популяризація через засоби масової інформації української культури і державне сприяння розвиткові усіх її
форм», проте влада дозволяє «московську експансію в інформаційнокультурний простір України», внаслідок чого наше суспільство й надалі залишається «пасивним споживачем московської версії сучасної
цивілізації», а в масовій свідомості «програмується вигідний колонізаторові образ українців» 2.
1
Пастушенко Л. Симптом невиліковності чи надія на одужання / Л. Масенко ...
[та ін.] // Урок Української. – 2005. – № 1–2. – С. 16.
2
Масенко Л. Державна мова в соціокультурному контексті // Розбудова держави. – 2001. – № 1. – С. 81–82.
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Л. Масенко чітко окреслює й інші загрози, спричинені русифікацією, серед яких – глибока криза національної ідентичності, що «давно вже вийшла за межі проблеми маргіналізації особи на індивідуальному рівні й стала характерною рисою масової свідомості українців»,
а найгірший наслідок цих процесів виявляється в тому, що «хворобою маргіналізації свідомості уражені не тільки наші маси й політична “еліта”, котру ці маси як близьку собі обирають на виборах, а й інтелектуальна еліта, яка мала б аналізувати причини національної
кризи і перейматися пошуками адекватної протидії реальній загрозі
втрати державної самостійності» 1.
У невизначеній позиції української владної еліти щодо мовного
питання виявляється її мовно-культурний конформізм 2, проте
Л. Масенко підкреслює, що «успішність реасиміляції таких країн,
як Фінляндія, Чехія, Словаччина, Хорватія, Естонія та інших, забезпечила передусім сильна керівна еліта, свідома своєї відповідальності за долю всієї спільноти. […] Відродженню івриту в ролі
державної мови Ізраїлю, що називають єврейським дивом, оскільки
іврит до того ніколи не був мовою побутового спілкування», єврейський народ завдячує «фанатичній відданості національній ідеї таких
діячів, як Еліезар Бен-Єгуда і Володимир (Зеєв) Жаботинський» 3.
Національна еліта відіграє вирішальну роль у збереженні мови як
основи національної культури й ідентичності. На цій думці Ореста
Ткаченка, відомого мовознавця, члена-кореспондента НАН України,
Л. Масенко наголошує в рецензії на його монографію «Українська
мова і мовне життя світу» 4. Навіть коли народ втрачає державність,
національна еліта, сформована в попередній період державності, виявляє опірність процесам асиміляції. Інакші соціальні механізми діють у тих випадках, коли під тиском асиміляції опиняється народ бездержавний: «Ті його представники, що соціально вивищуються, переходять на мову панівної на їхній території держави. В такий спосіб
відбувається денаціоналізація еліти і відчуження її від народу, внаслідок чого постають так звані “селянські народи”, якими в минулому
1
Масенко Л. Старі джерела нових проектів мовно-культурного розвитку України // Дивослово. – 2001. – № 11. – С. 12.
2
Масенко Л. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче. – 2003. – № 4. – С. 56.
3
Там само. – С. 55.
4
Масенко Л. [Рецензія на кн. : Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя
світу / НАНУ ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Спалах, 2004. – 271 с.] //
Урок Української. – 2005. – № 5–6. – С. 62–64.
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були литовці, латиші, естонці, фіни, бо в переважній більшості випадків у цих народів власною етнічною мовою дуже довго говорило, як
правило, село. […] Основою мовно-культурного, а згодом і державного утвердження таких народів виступає передусім заможне селянство» 1. Такий шлях О. Ткаченко вважає перспективним і для України. У своїй рецензії Л. Масенко актуалізувала важливий висновок
праці О. Ткаченка, який полягає в аргументованому доведенні «загального принципу побудови держави на основі загальнотериторіального поширення однієї національної мови, що виступає головним
чинником формування національної культури й ментальності та консолідації не тільки корінного етносу, а й національних меншин» 2.
Статті Л. Масенко, в яких конкретно розглянуто мовну політику
європейських країн та їхні вимоги при набутті громадянства, важливі
не лише для фахівців, адже такою інформацією має володіти кожен,
хто виступає за збереження статусу української мови як єдиної державної мови в Україні: «Щоб стати громадянином Швейцарії, треба
прожити в одному з її кантонів не менше 12 років і скласти іспит не
тільки на знання мови відповідного кантону, а й довести, що Ви опанували “місцевий спосіб думок”» 3. А затяжна політична криза в Бельгії 2010–2011 рр. підтвердила слушність тієї думки, що її Л. Масенко
висловила ще 2005 р. в статті «Двоязика небезпека»: «Ті поодинокі
європейські й північноамериканські країни, де двомовність, як-от
у Бельгії, Канаді і Фінляндії, або тримовність, як у Швейцарії, що їх
українські газети, які видаються на московські гроші, постійно ставлять нам у приклад, лише унаочнюють небезпеки такої мовної політики для територіальної цілісності країни» 4.
Докладний аналіз досвіду розвинутих європейських країн у галузі
мовних відносин, поданий у працях Л. Масенко, не залишає сумнівів
у тому, що спробами покликáтися на цей досвід у застосуванні до
української мовної ситуації прикривають цілком свідоме намагання
законсервувати стан російської одномовності у східних та південних
регіонах України: «Оборонці панівних позицій російської мови
1

Масенко Л. [Рецензія на кн. : Ткаченко О. Б. Українська мова і мовне життя
світу / НАНУ ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Спалах, 2004. – 271 с.] //
Урок Української. – 2005. – № 5–6. – С. 63.
2
Там само. – С. 64.
3
Масенко Л. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче. – 2003. – № 4. – С. 54.
4
Масенко Л. Двоязика небезпека // Урок Української. – 2005. – № 3–4. –
С. 3.
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в Україні, вимагаючи надання їй статусу офіційної, тобто другої державної, демагогічно посилаються на принцип рівноправності мов.
Але відомо, що принцип культурної рівноправності в постколоніальних країнах іде на користь колишній імперській культурі, яка пригнічувала і витісняла місцеву. […] Насправді цей принцип є не чим іншим, як підступним впровадженням культурного дарвінізму, а в деяких випадках і культурного геноциду» 1. Л. Масенко нагадує, що
«у двомовному соціумі співіснують і конкурують, звичайно ж, не мови,
а люди, їх носії, а відтак нинішня протидія поширенню української
мови зберігає досягнуте за доби колоніальної залежності домінування російськомовних груп населення» 2. Апелюючи до загальновідомої
істини, що «двомовних народів чи націй не існує, а є лише двомовні
індивідууми», Л. Масенко цілком переконлива у такому своєму твердженні: «Жодна мова не має права претендувати на роль другої рідної
мови іншого народу. Таке право привласнює собі лише колонізатор
з метою змінити ідентичність колонізованих, уподібнити її до своєї,
а відтак позбавити завойованих опірності й привласнити їхню територію» 3.
На думку Л. Масенко, оголошення європейського шляху побу
дови держави неприйнятним для України та спроби перенести на
українські реалії американські моделі «сплаву» і «культурного плюралізму» є одним з виявів «ідеологічної підтримки двомовно-дво
культурного розвитку України» 4. Виразником і натхненником такої
ідеології є ті посадовці й чиновники, свідомість яких сформувалася
ще в надрах радянської партійно-комсомольської номенклатури з її
чітко вираженими психологічними установками до ідеологічного
диктату й, водночас, з унікальною здатністю до маскування й пристосуванства.
Виступаючи в березні 2003 р. на парламентських слуханнях з проблем функціонування української мови, Л. Масенко наголосила
на тому, що «мотивацією колаборантства української компартійної
верхівки завжди була особиста вигода», а тому марно сподіватися
на відповідальну поведінку цих людей щодо української землі й укра
1
Масенко Л. Річ не просто в мовній проблемі. Річ у тенденції до розпаду єдиної держави за мовною ознакою // Віче. – 2003. – № 4. – С. 57.
2
Там само. – С. 56.
3
Масенко Л. Наближаємось до ірландської моделі? : мовні законопроекти
в світлі комсомольської правди // Віче. – 2005. – № 5. – С. 66.
4
Масенко Л. Старі джерела нових проектів мовно-культурного розвитку
України // Дивослово. – 2001. – № 11. – С. 12.
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їнських громадян: «Це ті можновладці, що розуміють слово можний,
похідне від могти, – тільки в одному значенні – як тотожне слову заможний, а відтак використовують владу з єдиною метою приватного
збагачення» 1.
Такі чиновники не ідентифікують себе з Україною як своєю батьківщиною, а трактують її як територію для експлуатації: «Наполеглива боротьба цих чиновників за надання російській мові статусу, рівного з українською, попри їхні постійні запевнення в тому, буцімто
вони опікуються правами людини й демократичними принципами
розв’язання проблеми двомовного соціуму, насправді нічого спільного з демократією не має» 2.
Важливою за аналізом психологічного підґрунтя вимог надати російській мові статус другої державної мови є стаття «Іржава логіка
“желєзних”» (2002) – про працю А. Желєзного «Происхождение
русско-украинского двуязычия в Украине», в якій автор називає
українську мову «російсько-польським діалектом». Аналізуючи головні тези автора та той суспільний контекст, у якому ця книжка
з’явилася, Л. Масенко дає їй цілком аргументовану оцінку: «Не становлячи жодного інтересу з наукового погляду, праця Желєзного
варта уваги з іншого боку – як майже класичний зразок імперськошовіністичного світогляду. Вона відверто демонструє, як російський
шовініст розуміє інтернаціональний мир і злагоду. Для нього такий
мир може забезпечити тільки відмова українців від своєї незалежності
й добровільне повернення їх до попереднього стану “підданих” Російської імперії. Поступове виокремлення із совкової зденаціоналізованої
маси свідомого себе і своєї національної гідності народу страшить Желєзного. Зрештою, його страх небезпідставний. У сформованій національній державі тим росіянам, які не спроможуться позбутися імперського комплексу привілейованої нації, справді загрожує витіснення
на узбіччя суспільного життя» 3.
У статті «Мічена карта: “Європейська хартія регіональних або
меншинних мов” в контексті українських реалій» (2008) Л. Масенко
проаналізувала зміст офіційних документів – ухвалених в 2006–
2007 рр. рішень обласних і міських рад східних і південних регіонів
1
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2003. – № 7. – С. 11–12.
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України про надання російській мові статусу регіональної, чим довела, що «захисникам російської мови не йдеться про двомовність ані
на регіональному, ані на загальнодержавному рівні, їм ідеться про
збереження у східних і південних областях й подальше територіальне
розширення російської одномовності, а разом з нею і стану провінційної постколоніальної асимільованості, культурної, розумової
й економічної залежності населення України від Росії» 1.
Л. Масенко наголошує на тому, що саме «розщеплена між двома
етносами свідомість значної частини українців, особливо на сході
і півдні, становить головну причину розколу країни за політичними
вподобаннями й ціннісними орієнтаціями. Вона ж робить цю частину
населення вразливою, незахищеною від маніпулятивних спекуляцій
проросійських політиків» 2.
Та все ж реалізувати те право, що його зарубіжні соціологи називають «правом на відмінність», українці зможуть лише тоді, коли їм
«вдасться здолати наслідки імперської політики мовно-культурної
асиміляції, злиття українського етносу з російським» – доки це завдання не реалізоване, «доти суверенітет України лишатиметься загроженим, оскільки зросійщення, розмивання національної ідентичності українців у радянський період досягли значних результатів» 3.
Л. Масенко висловлює загальне розуміння переважної більшості інтелектуалів, що думають з українських позицій: «для відокремлення
від імперії замало встановити державний кордон на сході» – потрібно
розблокувати українську культуру, а найпотужнішим її знаряддям є,
звичайно ж, українська мова і створювані українською мовою найрізноманітніші форми культури – як елітарної, так і популярної.
На виступи Лариси Масенко реагують, зокрема – і з позицій полемічних.
Та, на жаль, полеміка ця не має високого рівня аргументації. За
аргументи в ній правлять звинувачення в «густопсовому» чи «печерному» націоналізмі, в примітивному русофобстві, у ксенофобії під
«націоналістичним соусом» – а це стандартний «не-джентльмен
ський» набір штампів, що ними оперують представники тих політичних та навколополітичних кіл, яким муляє державний кордон між
Україною та Росією.
1
Масенко Л. Мічена карта : «Європейська хартія регіональних або меншинних
мов» у контексті українських реалій // Науковий світ. – 2008. – № 7. – C. 27.
2
Масенко Л. Стратегії культурного розлучення // Дивослово. – 2006. – № 11. –
С. 44.
3
Там само. – С. 44.
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Щось на зразок рецензії на монографію Л. Масенко «Мова і політика» опублікував Вадим Тринчій під назвою «Политическая
лингвистика, или ее борьба» (ця публікація фігурує й у Бібліографії
Л. Масенко – за відомим ефектом: прізвища авторів блюзнірських
писань завжди потрапляють до того самого комплексу інформації,
що й ті праці, вартість яких такі автори мали на меті применшити).
Щоправда, сам В. Тринчій вважав, що цю рецензію можна не брати
до уваги, бо її поява – це лише наслідок «раздражения против плохо
выполненной работы» 1.
Воно й справді, коли навіть у заголовку автор виводить на поверхню знущально-іронічні конотації, а автора рецензованої роботи звинувачує в «болезненном психологизме», то це – не рецензія. Жанр
таких творів можна визначити інакше – як текстове втілення того
психологічного феномена, що до нього Л. Масенко привернула увагу
в статті «“…слово брехнею підбите” (з приводу книжки О. Бузини)», – це «особливі, радикальні, агресивно-шовіністичні прояви пострадянської російської ідентичності», що сформувалися на базі так
званої «совєтської» ідентичності 2.
Звідси – й лукавство аргументів, якими оперує В. Тринчій. На
його думку, «“украино-русский языковой вопрос” – не вопрос язы
кознания и даже не вопрос социологии или политики. Сейчас это вопрос личный» 3. Справді, це особисте питання, коли йдеться про людину, що думає й вихована російською мовою, та про її вибір – почати
вживати ще й українську мову чи ні. Проте не береться до уваги той
загальнознаний факт сучасного культурного життя України, що людина, вихована в українській мові, не має жодної реальної можливості задовольняти свої культурні запити без повсякчасного «перескакування» від української мови до російської: жодного тільки українськомовного випуску новин на загальнонаціональних каналах, жодної
тільки українськомовної розважальної передачі чи то на радіо, чи на
телебаченні, жодного повноцінного українського, ще й українськомовного телесеріалу… Залишаються хіба преса та книжки, але, за офіційною статистикою, в Україні регулярно читають і купують книжки
лише близько 20 % громадян.
Саме на епіграф до критикованої В. Тринчієм книжки Л. Масенко
«Мова і політика» – слова Є. Сверстюка про те, що ознакою нормального
1

Адреса матеріалу: http://www.niurr.gov.ua/ru/ukr_rus/bulletin_5/trinchy.htm.
Масенко Л. «…слово брехнею підбите» (З приводу книжки О. Бузини) //
Слово і час. – 2001. – № 3. – С. 55.
3
Адреса матеріалу : http://www.niurr.gov.ua/ru/ukr_rus/bulletin_5/trinchy.htm.
2

43

культурно-духовного життя буде відсутність розмов про національні
проблеми, – покликається талановитий сучасний культуролог з молодшого покоління українських інтелектуалів Дмитро Дроздовський,
характеризуючи стан українського суспільства в 2009 р., через 10 років після появи книжки «Мова і політика»:
«Часом національне перетворюють або на націоналістичне з усіма
ідеологічними конотаціями, або на профанізоване народне, коли поняття українського народу постає химерною ілюзією. У будь-якій
країні, зокрема Росії, національні інтереси першочергові. У нас передовсім інтереси або олігархії (на жаль, не української за способом
мислення), або ж інших держав і “українських” прочужодержавних
сил. Усе це формує в Україні ауру сюрреального абсурду: український
народ – найвища державна цінність, натомість український громадянин стає нікому не потрібним […].
Усе робиться для того, щоб велич минулого спотворити і знизити
до наших часом плебейських стандартів, коли величина думки пропорційна можливості отримати від цієї думки фінансовий зиск для
власної кишені […].
Засилля порожнього дешевого кітчу, який лізе у вікна й у двері до
української оселі. У такому разі важливо (і потрібно) мати природний захист від цієї ординської інформаційної навали, яку ми впус
тили у свій дім у формі абсолютно безглуздих російських мильних
“тюремно-злочинницьких” серіалів, українських політичних ток-шоу
чужою мовою та з пропагуванням інтересів чужих держав, які висловлюють “как-би” наші українські політики» 1.
Сумно констатувати те, про що пише Д. Дроздовський, та при цьому вкотре переконуємося: теми, що до їх розкриття Л. Масенко взялася ще десять років тому, – про масову двомовність і розкладовий
вплив суржику на якість української мови в її щоденній, безпосередній реалізації; про мову і свідомість; про малоросійство і мовну стійкість – всі ці теми ще залишаються пекучими, проблемними й нехтувати ними ми не маємо права.
Та повертаючись до рецензії В. Тринчія, хочу підкреслити ще одну
лише деталь: упізнаваний стиль приниження професійного рівня мовознавця, чийого світогляду В. Тринчій не поділяє, виявляється в покликанні на авторитетні імена – Івана Огієнка, Олександра Потебні,
а також – у протиставленні «толерантного» й «убогого» націоналізму.
1
Дроздовський Д. Газета людської етики // Слово Просвіти. – 2009. – 19–
25 лист. (ч. 46).
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Проте сáме О. Потебня найвиразніше визначив суть і наслідки процесів денаціоналізації: «Вообще денационализация сводится на дурное воспитание, на нравственную болезнь: на неполное пользование
наличными средствами восприятия, усвоения, воздействия, на ослабление энергии мысли; на мерзость запустения на месте вытесненных,
но ничем не замененных форм сознания; на ослабление связи подрастающих поколений со взрослыми, заменяемой лишь слабой связью
с чужими; на дезорганизацию общества, безнравственность, оподление» 1. Саме цю цитату з рецензії О. Потебні на збірник Я. Головацького «Народные песни Галицкой и Угорской Руси» навів видатний
український мовознавець Ю. Шевельов у статті «Олександер Потебня і українське питання (Спроба реконструкції цілісного образу науковця)» – вступній статті до ним же впорядкованої збірки праць
О. Потебні «Мова. Національність. Денаціоналізація».
На думку Ю. Шевельова, ідеї О. Потебні про націоналізм і його
зв’язок з проблемою збереження народності / мови можна звести до
кількох основних положень: «кожна народність тримається на вродженому націоналізмі»; «цей націоналізм не має потреби всотувати,
а тим більше поглинати інші народності з їхніми окремішніми націоналізмами»; «коли якась народність розчиняється в іншій, це збіднює
все людство, а отже, і народність-переможця»; «нема що й казати,
особливо згубні наслідки чекають на народність переможену» 2.
Ю. Шевельов зауважує при цьому, що погляди О. Потебні на проблему народності були «високогуманні та сповнені терпимости»,
проте на випадки ренегатства й відступництва О. Потебня реагував
гнівно і пристрасно, «хоч ніколи не вказує прямо на Росію і, що важливіше, ніяк не проповідує ненависти та не закликає до священної
війни» 3. Те, що В. Тринчій називає «болезненным психологизмом»,
у звичайній людській мові називається інакше – «небайдужість».
І якщо в шкалі оцінок В. Тринчія небайдужість є виявом «хворобливого психологізму», то до числа хворих йому довелося б зарахувати
1

Потебня О. Мова – Національність – Денаціоналізація : Статті і фраґменти / Упоряд. і вступ. ст. Ю. Шевельова. – Нью-Йорк, 1992. – С. 11.
2
Шевельов Ю. Олександер Потебня і українське питання : Спроба реконструкції цілісного образу науковця / Пер. з англ. О. Соловей // Олександер Потебня.
Мова – Національність – Денаціоналізація. Статті і фраґменти / Українська Вільна Академія Наук у США ; Упоряд. і вступ. ст. Юрія Шевельова. – Нью-Йорк,
1992. – С. 10–11.
3
Там само. – С. 11.
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й І. Огієнка, й О. Потебню, і Ю. Шевельова, і багатьох інших українських мовознавців, хто аналізував стан української мови та наслідки
мовно-культурної асиміляції з точки зору українців.
Що ж до зв’язку мови і політики, то цей зв’язок існує об’єктивно,
а тому словосполучення «політична лінгвістика» – не суперечить науковості предмета й аж ніяк не надається до іронічних конотацій чи
блазнювання. Про це свідчить бодай той факт, що віднедавна саме
в Росії «Уральское лингвистическое общество» почало видавати збірник наукових праць «Политическая лингвистика», завдання якого
полягає в обміні найновішою інформацією в галузі політичної лінгвістики, а також у сфері взаємовідносин мови, культури і суспільства.
А ухвалою Президії Вищої атестаційної комісії Міністерства освіти
і науки Російської Федерації від 19.02.2010 № 6/6 науковий журнал
«Политическая лингвистика» внесено до Переліку провідних рецензованих наукових журналів і видань, у яких мають бути опубліковані
основні результати дисертацій на здобуття наукового ступеня док
тора і кандидата наук 1.
Що ж до «упередженості» й «маніакальності», які В. Тринчій
ладен приписати кожному, хто усвідомлює небезпеку новітніх російських імперських проектів, то це – типові риси виразників сáме
шовіністично-імперського світогляду. Шовіністична агресія щодо українців, що особливо посилилася після подій Помаранчевої
революції, створила вже і свій «словник ненависті»: оранжоиды,
оранжгутанги, майданутые, майДауны – ось невеликий перелік
з тих неологізмів російської мови, які можна прочитати в першо
му-ліпшому наборі інтернет-коментарів до будь-яких подій, пов’я
заних з «помаранчевими» політиками.
До речі, на подібні факти вже звернули увагу й зарубіжні мово
знавці – з тих, які цікавляться мовною ситуацією в сучасній Україні.
На одну з таких праць – статтю австрійського славіста М. Мозера
«The Galician Variant of the Ukrainian Language and Anti-Ukrainian
Discours in Contemporari Internet Sources» в науковому збірнику
«Contemporary Ukraine оn the Cultural Map of Europe» (2009, НьюЙорк) – покликається І. Дзюба в одній з новіших своїх монографій
«Нагнітання мороку». Численні висловлювання про українську мову,
що їх наводить у своїй статті М. Мозер («аж до такого: “Українська
мова – это не язык, это крики животных (мычанье, гавканье, хрюканье, карканье) – жидопольського быдла из Галичины” – с. 330»),
1

Адреса матеріалу : http://cognitiv.narod.ru/ling.html.
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І. Дзюба називає «абсолютно дикунськими»: в них «очевидною є політична спрямованість ненависті до всього українського – пряма
пов’язаність із російським шовінізмом. Це вже щось більше, ніж просто декультуризація суспільства» 1.
На всі агресивні випади Лариса Масенко, як людина самодостатня, що цілком спроможна обстоювати свою професійну й особисту
гідність, дає адекватну відповідь у своїх публікаціях. Та ще більш
промовистою й оптимістичною є реакція на такі звинувачення з боку
небайдужих громадян. Наведу лише один приклад.
16 листопада 2011 р. народний депутат п. В. Колесніченко, що
в Партії регіонів є фахівцем з «мовних» питань, подав у своєму блозі в «Українській правді» відгук на лекцію Лариси Масенко «Конфлікт мов: чи довго існуватиме білінгвізм в Україні?» 2, з якою вона
виступила в книгарні «Є». Воно, звичайно, пікантно виглядає, коли
професійний рівень лінгвіста береться оцінювати випускник сільськогосподарського інституту, що в часи Радянського Союзу розпочинав свою кар’єру з працівника стадіону, а закінчив – головою конт
рольної комісії Ялтинського міськкому КПРС. Та заперечуючи право
української мови бути єдиною державною мовою в Україні, п. В. Колесніченко виступає в ролі ретранслятора багатьох маскувальних
пропагандистських кліше про те, що в «природі білінгвізму немає
нічого загрозливого»; про те, що в інших державах є «значна кількість» регіональних мов; про те, що «історично так склалося, що
Україна – поліетнічна держава». Проте будь-який неупереджений
фахівець, хоч би ким він був – істориком, політологом, демографом,
соціологом, культурологом, – має до свого розпорядження більш
ніж достатньо аргументів для того, щоб довести: Україна за національним складом свого населення відповідає визначенню моноетнічної держави, а ситуація українсько-російської двомовності склалася не сама собою – її цілеспрямовано «складали» за планами,
ухваленими не в Києві, а в Москві.
І  те, що владні кола незалежної Української держави й досі не
виробили політичних важелів для подолання наслідків мовних та
психологічних деформацій суспільства, спричинених радянською
тоталітарною ідеологією, непокоїть не тільки Ларису Масенко.
1
Дзюба І. М. Нагнітання мороку : Від чорносотенців початку ХХ століття до
українофобів початку століття ХХІ. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – 465 с.
2
Адреса матеріалу : http://blogs.pravda.com.ua/authors/kolesnichenko/4ec3db3cb4ec3.
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Проте у своїх працях вона говорить про ці проблеми найбільш відкрито й сміливо. І це відчувають всі, хто читає ці праці чи довідується про їхній зміст навіть із таких джерел, як відгук В. Колесніченка.
Із сотень коментарів, які надійшли В. Колесніченкові на цей відгук, серед перших були такі:
Як добре, що є у нас такі люди, як професорка Могилянки Лариса Масенко. І добре, що є такі, як ви, бо таких, як пані Лариса,
ніде не почути і не побачити, тому що весь ЗМІ-простір конт
ролюють «бідні і безправні» – такі, як ви. Все пізнається у порівнянні – і на вашому фоні проникаєшся безмежною любов’ю
і вдячністю до пані Лариси.
В зв’язку зі своїм геополітичним становищем Україна не
може бути федерацією – це обов’язково доведе її до розколу та
занепаду... Отже, як унітарна держава вона мусить гуртуватись довкола однієї державної мови, яка буде консолідувати народ у своїй неповторності. Відповідно, такою мовою може бути
тільки історична мова більшості – тобто українська...

У своїх працях Л. Масенко неодноразово наголошувала, що політика «відсутності мовної політики» уже має своїм наслідком перехід
нашого інформаційно-культурного простору під майже тотальний
контроль Росії. Молоде покоління ще не стабілізованої української
держави формується в зросійщеному урбаністичному середовищі, де
домінує російська мова, звульгаризована російська поп-культура, російські поведінкові стереотипи. «Чи маємо ми нове українське покоління в містах? – запитує відомий етнолог Роман Кісь. І відповідає –
Ні. Маємо переважно російськомовне напіввестернізоване покоління. Реципієнтом якої культури воно буде через двадцять років, носієм
якої культури? Будь-якої, однак не української…» 1.
Ці думки з книги Романа Кіся, що їх Л. Масенко навела у своїй
статті «Для цієї влади ми – безголоса меншість», написаній ще
в 2003 р., з драматичною актуальністю звучать і в році 2012-му, повертаючи нас до трагічної туги і болю Стусових рядків:
Протрухлий український материк
Росте, як гриб. Вже навіть немовлята –
І ті заповідаються на ката
1
Масенко Л. Для цієї влади ми – безголоса меншість // Урок Української. –
2003. – № 7. – С. 11.
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І порубати віковий поріг,
Дідівським вимшілий патріотизмом,
Де зрідка тільки човгання чобіт
Нагадує: іще існує світ,
Справіку заборонений, як схизма.
Ця твердь земна трухлявіє щодня,
А ми все визначаємось. До суті
Доходимо. І Господом забуті
Вітчизни просимо, як подання.
В. Стус, Палімпсести

Ці рядки з’явилися на світ у ті ж таки роки, коли починала свій
шлях в українській мовознавчій науці Лариса Масенко. Через кілька десятиліть саме її високопрофесійну й віддану працю в соціолінгвістиці, її безстрашність в обстоюванні прав української мови відзначили в 2008 р. премією імені Олекси Гірника 1 – того Олекси Гірника, який 21 січня 1978 року спалив себе в Каневі біля
Шевченкової могили на знак протесту проти шаленої русифікації
України.
Лариса Масенко – з тих українців, хто ніколи не просив Вітчизни,
як подання, – вона сама була цією Вітчизною, жила в ній, нею і для
неї. І  свідченням цього є й ця Бібліографія, відлік якої розпочався
в роки, освячені жертовним світлом живих смолоскипів.
Джерелом духовної сили для Л. Масенко завжди була національна культура. У Бібліографії мовознавця знайдемо чимало свідчень
того, як багато праці вкладено у відновлення історичної цілісності
простору цієї культури. Щоб окреслити обсяг діяльності Л. Масенко
в цій галузі – не досить ужити вже звичних метафор про повернення
«замовчуваних сторінок» чи «забутих імен». Адже те, що своїми власними інтелектуальними та організаційними зусиллями відновлювала – і відновлює! – Лариса Масенко, є у своїй суті не чим іншим, як
величезними енергетичними масивами – енергією думки, пристрасті
й таланту українських науковців та митців, від яких нас, як від блоку
живлення, брутально відімкнули. І тепер день по дневі ми повертаємо
цю українську енергію в своє єство. Завдяки ентузіазмові таких людей, як Лариса Масенко.
1
Лауреати премії імені Олекси Гірника / Прес-служба Ліги українських меценатів // Слово Просвіти. – 2009. – 22–28 січ. (ч. 3). – С. 5.
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До гарячих джерел
Зміна ідеологічних парадигм у житті українського суспільства, започаткована процесами українського національного відродження ще
на межі 1980–1990-х рр., триває й досі. Спрямувати вектор цих колективних та індивідуальних зусиль у конструктивне річище – непросто, адже всі вони мають глибинну й складну психологічну природу, різну мотивацію, розмаїті за формами ініціативи, а до того ж –
скуті браком знань та обтяжені радянськими поведінковими
й ментальними стереотипами. Знання – це найважливіший ресурс
ХХІ  століття – саме на такій їхній ролі в сучасному житті наголошує
Д. Дроздовський у статті «Національний “Likbez”», аналізуючи книжки з серії «Likbez-Abetka», що в 2007–2008 рр. побачили світ у видавництві «Темпора». Серед них – і книжка мовознавця Лариси Масенко «(У)мовна (У)країна», і книжки істориків – «Походження українців: між наукою та ідеологією» Леоніда Залізняка, «Народи, етноси,
нації…» Кирила Галушка. Науково-популярний жанр, у якому ці
книжки написані, поєднав «патріотизм і здоровий глузд, усуваючи
міфологічно-утопічні» брязкальця 1.
Такий жанр – як ніколи – актуальний. Адже українців ще й досі
намагаються утримувати в полі тяжіння різних концепцій етногенезу – «аматорсько-романтичної трипільської», «пострадянської пізньо
середньовічної» та «ранньосередньовічної, яку з середини ХІХ ст.
розвивають українські історики, мовники, етнологи», – так їх визначає Л. Залізняк 2. Проте сформуватися в модерну націю українці
зможуть лише тоді, коли, нарешті, їм поталанить вийти за межі того
«ілюзорного простору масової радянської людини», що його витворила «ера тоталітарної імперії» 3, – а досягти цього можна лише за
однієї умови: коли буде віднайдена міцна й непохитна психологічна
опора, що тримається на знанні історії своїх земель, своєї мови
і культури.
Праці Л. Масенко, в яких вона дістається до занедбаних чи й заблокованих інформаційних покладів мовної історії, закликають і спонукають усіх нас опановувати ці джерела альтернативного знання.
І на такі заклики відгукуються як студенти й аспіранти, так і досвід1
Дроздовський Д. Національний «Likbez» // Українська культура. – 2008. –
№ 6. – С. 13.
2
Там само. – С. 13.
3
Там само. – С. 12.
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чені вчителі, викладачі вишів, журналісти, письменники й загалом –
активні люди, в яких, незалежно від професії, громадянські почуття
залишаються живими й невигаслими.
У своїх працях, присвячених творчості Лесі Українки, Л. Масенко
актуалізувала образ гарячих джерел, яким М. Зеров передав і своє
особисте сприйняття, і загальне значення творчої спадщини Лесі Ук
раїнки як чільної постаті всього свого літературного покоління 1.
Гадаю, що образ гарячих джерел – це універсальна метафора нашої
історичної спадщини та національної пам’яті, повернення й відживлення якої відчули після 1991 р., напевно, сотні тисяч – якщо не мільйони – українців. І серед цих тисяч і мільйонів мусили бути й достеменно були такі, що освоєння минулого сприйняли і як свій невідкличний професійний обов’язок. Адже, як дуже мудро написала
свого часу Оксана Забужко, освоювати минуле й проговорювати інтелектуальний досвід цього освоєння вголос – це єдиний спосіб руху
й розвитку, це єдиний спосіб перетворитися з в-собі-сущої етнічної
маси в для-себе-сущу націю 2.
Досвід Лариси Масенко в освоєнні українського минулого промовляє з усього, що зроблено нею за цей період. Відкриває цей ряд
підготовлена Ларисою Масенко до публікації в тижневику «Україна»
добірка фрагментів з праці видатного українського вченого, громадського діяча, одного з засновників Харківського історико-філо
логічного товариства М. Сумцова «Малюнки з життя українського
слова» (1910). У вступному слові до цієї публікації Л. Масенко підкреслює, що в 1906 р., після скасування заборон на українське слово,
М. Сумцов одним із перших на Україні почав читати лекційні курси
в Харківському університеті рідною мовою 3.
Слушність поглядів М. Сумцова на історію української літературної мови й ті умови, за яких вона може піднестися на високий рівень
здійснення своїх освітніх і соціальних завдань, визнає кожен, хто
об’єктивно оцінює і сучасну мовну ситуацію в Україні, й стан українського мовознавства. Свої думки М. Сумцов висловив у народнорозмовній манері, та від того їхня вартість не меншає: «Як кожна людина
хоче дихати на усі легені, як для всякого чоловіка важко і шкідливо
1

Масенко Л. Ні, правда для неї ніколи не була тільки словом (До 130-річчя від
народження Лесі Українки) // Урок Української. – 2001. – № 2. – С. 4.
2
Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст : франківський період. – К. : Факт, 2006. – С. 86.
3
Сумцов М. Малюнки з життя слова [вступ. сл., підгот. до друку Л. Масенко] //
Україна. – 1990. – № 20 (трав.). – С. 4.
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довго задержувати дихання, такечки і мові важко і шкідливо йти під
примусом тільки однією літературною стежкою. Вона бажає також
щирого наукового підтримання. Тільки йдучи таким шляхом можна
наукові домагання злучити з почуттям національно-лінгвістичної
справедливості. Шкоди або кривди від того нікому ані крихти, а пожиток може бути, і, здається, чималий» 1. Важливо також підкреслити, що у своїх поглядах на українську мову як основу духовного життя народу й запоруку його незнищенності М. Сумцов покликався на
авторитет О. Потебні та на думки ірландського вченого Дави: «Славнозвісний в літописах науки проф. Потебня ґрунтовно висловився,
що всі українські бажання, які минають мову, збудовані на піску. […]
Одночасно ірландський вчений Дави теж каже: “Кожен народ повинен берегти свою мову ще більш ніж свої кордони; бо мова – головна
його оборона далеко більшої міцності, ніж усі його фортеці”» 2.
Серед багатьох праць Лариси Масенко, що в них вона зачіпає гостро дискусійні проблеми культурної спадщини та її прочитання –
зокрема, аналізує творчість М. Гоголя, Т. Шевченка, Лесі Українки, –
кілька праць можна вважати знаковими.
Першою в цьому ряду виступає стаття «Гоголь у російській літературі: пророк чи Басаврюк?» (1992), у якій Л. Масенко висловлює свій
погляд на причини мовного вибору М. Гоголя, що волею історії опинився в «трагічному розламі “свого між чужими” і “чужого між своїми”» 3. З огляду на незавершеність дискусій про те, кому належить
літературна спадщина геніального М. Гоголя, науково вивірені аргументи, подані в цій статті, задають певну матрицю для продовження
чи й завершення таких дискусій. Зокрема, на думку Л. Масенко,
«письменник належить тій літературі, мовою якої він писав, а відтак
спадкоємне право російської літератури на Гоголя є незаперечним
і неподільним. Тому так очевидно проглядає лукавство у позиції тих
російських діячів, котрі згодні великодушно “поділитися” гоголевою
спадщиною з українцями» 4.
Покликаючись на праці визнаних авторитетів у галузі історії російської літературної мови, Л. Масенко зазначає, що «генієві Гоголя
судилося здійснити в російській культурі історичну місію творення
1

Сумцов М. Малюнки з життя слова [вступ. сл., підгот. до друку Л. Масенко] //
Україна. – 1990. – № 20 (трав.). – С. 4.
2
Там само. – С. 4.
3
Масенко Л. Гоголь у російській літературі : пророк чи Басаврюк? // Літера
турна Україна. – 1992. – 11 черв. – С. 7.
4
Там само. – С. 1.
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літературної мови нової доби. В його творчості масштабно окреслився і знайшов завершення розпочатий Пушкіним перехід од книжної
культури закритого елітарного типу до загальнонародної демократичної культури. […] Як зазначає В. Виноградов [в “Очерках по истории русского литературного языка XVII–XIX веков”], після Гоголя
“опертя на усне, живе мовлення, на стилі національного просторіччя,
на побутову мову «середнього стану», інтелігенції, на професійні діалекти і жаргони міста, на форми простонародної мови – робиться гаслом реалістичної школи (Некрасова, молодого Достоєвського,
Салтикова-Щедріна, Тургенєва і т. ін.) і основою нової системи російської літературної мови”» 1.
Питання мовного вибору М. Гоголя Л. Масенко запропонувала
формулювати в іншій площині, ніж це переважно робилося до того
часу: «Вибір між російською й українською мовами означав для письменника вибір між повнотою і частковістю творчої реалізації в слові.
[…] Гоголеву “зраду” породила історична окраденість української культури, її пригнічений стан, що позбавляв письменника можливості
ширшого розкриття його мистецького дару слова. […] Унікальний літературний дар Гоголя для свого повного вияву потребував достатньо
сформованої в стильовому плані мовної бази, яку на той час письменникові могла дати лише російська мова. Варто згадати в цьому зв’язку
й відоме спостереження про те, що літературним геніям властиво користуватися готовими літературними формами, тоді як власне мовотворчістю займаються менш обдаровані письменники» 2.
Величезна заслуга М. Гоголя перед російською літературною мовою – в тому, що він «звільнив її від кастової замкненості, поєднавши
її книжну й великосвітську основу з живою стихією усного народного
слова. Колосальну роль у розвитку російської прози відіграло здійснене Гоголем блискуче пародіювання всіх елітарних стилів російської
мови – мовлення панської верстви, канцелярсько-бюрократичної
мови, мови російських сентиментальних романів» 3. Проте, водночас,
як доводить Л. Масенко, приклад М. Гоголя показує нам типовий для
метрополії «шлях духовного зростання за рахунок виснаження культури підкорених народів» та звуження культурного простору підкореного народу, де залишається занадто мало місця для зростання
великих талантів – й вони змушені шукати можливостей для своєї
1
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реалізації не в межах рідної культури, а в межах культури імперської:
«Гоголь став великим російським письменником, але трагічна роздвоєність, глибинні суперечності його національної свідомості стали,
ймовірно, головною причиною душевного виснаження й зламу і привели до творчої кризи та передчасної смерті» 1.
За нових політичних умов, коли Російська імперія продовжила
своє існування у формі імперії радянської, колишня практика адміністративних заборон щодо української мови була замінена «значно
підступнішою методою, яка приховувала процеси посиленої русифікації за позірним офіційним визнанням рівноправності національних
мов із російською» 2 й породженням якої стали цілковито інакші, й до
того ж – небезпечні, деформації в психіці представників підкореного
народу. Про це Л. Масенко написала у відгуку на одну з найбільш
симптоматичних українських книжок, що були видані вже в незалежній Україні й засвідчили попит тих-таки проросійських імперських
кіл на знеславлення імені Тараса Шевченка. Йдеться про книжку
Олеся Бузини «Вурдалак Тарас Шевченко» (2000).
До речі, кожен, хто береться аналізувати антишевченківські виступи О. Бузини, ризикує накликати на себе агресію як його промоторів, так і самого «фахівця». Тому серед сучасних українських істориків та літературознавців загалом знайдеться небагато відважних.
Та все ж одну з недвозначних оцінок таких феноменів, як О. Бузина,
хочу тут навести. Її подав відомий історик та археограф Ігор Гирич
у статті «Яку історію нав’язує нам Бузина», отже: «Будь-яка країна
має своїх бузин. Обов’язково знаходяться оригінали, що, приміром,
палять державні прапори у себе на Батьківщині. Проте у цих країнах
таких людей сприймають як маргіналів, їм при зустрічах не подають
руки. А в нас газета, що має понад 100 тис. накладу, бере такого прой
дисвіта на роботу. Віце-прем’єр з гуманітарних питань дає йому
інтерв’ю (sic!) (ідеться про час, коли віце-прем’єром з гуманітарних
питань був Д. Табачник. – Л. Т.). Та де б у нормальній державі було
таке чувано, щоб поляк, який плює на А. Міцкевича або Ю. Пілсудського, міг працювати у польських засобах масової інформації. Та це
виключається апріорі. Ми не Польща, у нас ЗМІ  виконують за
мовлення інших держав. А для тих замовників О. Бузина – корисна
1
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людина, бо ставить знахабнілих “хохлов” на місце з їхніми “псевдо
геніями”» 1. І хоч І. Гирич зауважує, що «в принципі, відповідати такій
особі, як О. Бузина, – це принижувати себе», – добре, що свою відповідь він таки дав і опублікував. Бо дуже важливо, щоб за позірною
«нестандартністю поглядів» О. Бузини та його епатажністю, що ними
легко накидати тенета на незрілі уми, українська молодь бачила шовіністичні «вуха»: «Людина, яка зробила своєю спеціалізацією зогидження всього, що є для українців святим, навряд чи заслуговує на
розмову з ним на рівних. Бузина все життя прагнув скандальної слави, слави руїнника-Герострата. Для нього діяти насупроти громадської думки приносить особливий кайф, бо вважає, що його читатимуть невігласи (а він усіх українців якраз і вважає такими) і про автора вони думатимуть: “Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на
Слона!”. Він упевнений, що чим більше нісенітниць написати про
Т. Шевченка, чим більше помиїв вилити на М. Грушевського, тим більшої популярності заживеш» 2.
Не промовчала щодо книжки О. Бузини й мовознавець Лариса
Масенко. Свою статтю, написану з цього приводу, вона назвала Шевченковими рядками – «...слово брехнею підбите». Саму можливість
написання й опублікування такої книжки Л. Масенко виразно пояснює тим, що «у певному сенсі радянська тактика асиміляції вияви
лася ефективнішою, ніж царська, а відтак національний розкол на
селення України на “свідоме” й “несвідоме” не тільки зберегла,
а й поглибила. Посилила вона й позиції соціо-психологічного типу
перевертня, що в процесі пристосування до нових політичних умов
зазнав певної модифікації, досконало засвоївши, зокрема, радянську
практику маніпуляції масовою свідомістю» 3. На думку Л. Масенко,
шевченкофобія О. Бузини «демонструє не тільки повне відчуження її
автора від рідної культури і відповідне сприйняття культури імперської як “своєї”, а близьке до патології посилення агресивності у ставленні до зрадженої національної спільноти» 4. Власне, ці агресивні
виступи дають «багатий матеріал для аналізу деформацій, що відбуваються в психологічній структурі особистості під впливом “пере
вернутої” національної свідомості» 5.
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Л. Масенко ясно й переконливо показує ті софістичні прийоми,
маніпулятивні трафарети та засоби мовної стилістики, до яких вдається О. Бузина, і дуже влучно зіставляє стиль його писань з історичним текстом, що виправдовував страту Жанни д’Арк:
«На стовпі, до якого англійці прив’язали Жанну д’Арк для страти,
вони написали: “Жанна, яка називала себе Дівою, брехлива, небезпечна обманщиця народу, чаклунка, блюзнірка, зарозуміла безвірниця, пихата ідолопоклонниця, жорстока, безпутна спільниця диявола,
відступниця, схизматичка, єретичка” (покликання на працю І. Ко
шелівця “Жанна д’Арк”. – Л. Т.). […] Типологічна подібність пейо
ративної лексики книжки Бузини до лайки середньовічних англійців
зумовлена спільністю реакції на конфліктну ситуацію одного типу
свідомості – свідомості колонізатора, збуреної тим, що в завойованій
країні, де він звик комфортно панувати, раптом з’являється якийсь
(чи якась) нахаба з місцевих туземців і відверто, вголос заявляє про
їхні права на самостійне господарювання у, здавалося б, навіки упокореній країні.
З цього погляду, Шевченко, справді – “єретик”, “пихатий ідолопоклонник”, “чаклун”, “жорстокий і безпутний спільник диявола”, одне
слово – “вурдалак”.
І хай нікого не вводить в оману українське наймення автора на обкладинці книжки. Воно – тільки знак колаборанта на фальшивому
образі, створеному за власною подобою. Подобою перевертня, що
в перекладі на російську означає – вурдалак» 1.
У працях Л. Масенко тема творчості Т. Шевченка перебуває на
значно вищих регістрах інтерпретацій, ніж ті, що їх вона позначила
у відгуку на книжку О. Бузини. У 2000–2001 рр. опубліковано кілька
статей: «Образ Мазепи в поезії Шевченка і Пушкіна», «Чому загинули Гонтині діти? (Дискурс насильства в творчості Тараса Шевченка)» – самі їхні назви свідчать про те, що Ларису Масенко цікавлять
передусім теми контроверсійні – ті, щодо яких шевченкознавство ще
не виробило остаточної думки. Та в незалежній Україні помітним стало й таке явище, як «шевченкознавчі» студії на сторінках російських
часописів. Привертаючи увагу до таких публікацій у київській газеті
«Столичные новости», Л. Масенко пише, що в них оприявнюється
«не тільки закрита до сприйняття Шевченка свідомість – їх надихає
агресивна ворожість і прагнення будь-що скинути з п’єдесталу най1
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більшого українського поета» 1. У статті про образи гетьмана І. Мазепи й царя Петра І в поезії Т. Шевченка й О. Пушкіна Л. Масенко
ставить риторичне питання: «А кого “розчаровані” в Шевченкові
хотіли б бачити на звільненому їхніми активними зусиллями постаменті Головного Поета українців?», – і далі послідовно доводить, що
саме Пушкінова поезія, на думку авторів публікацій на кшталт тієї,
що з’явилася в «Столичных новостях» у березні 2000 р., «на відміну
від Шевченкової, є втіленням гуманності, толерантності й космополітизму» 2.
Текстологічний аналіз поеми О. Пушкіна «Полтава» на рівні лексики й семантичних рядів, використаних для змалювання образів
Мазепи й Кочубея, показує, що «всю відповідальність і провину за
розв’язання збройного конфлікту й масового кровопролиття Пушкін
покладає на «зрадника російського царя» 3. Зрозуміло, пише Л. Масенко, що «Шевченкові оцінки цих же подій і їх учасників заперечували Пушкінові» 4. У згаданій статті докладно зібрані ті нечисленні
факти, на підставі яких визнані літературознавці – М. Рильський,
Ю. Луцький, Ю. Івакін, Ю. Шерех – намагалися виявити ставлення
Т. Шевченка до історичної постаті І. Мазепи, адже в «Кобзарі» прямі
згадки про гетьмана трапляються вкрай рідко. Зібравши й проаналізувавши ці факти, Л. Масенко висловлює гіпотезу про те, що збіг першого рядка поезії «Бували войни й військовії свари» зі словами поеми «Іржавець», у якій є одна з нечисленних прямих згадок Шевченка
про Мазепу («Наробили колись шведи Великої слави, Утікали з Мазепою В Бендери з Полтави») може бути непрямим підтвердженням
того, що асоціативно її зміст пов’язаний з образом І. Мазепи. На думку Л. Масенко, і в згаданій поезії, і в містерії «Великий льох» закладено єдиний смисловий ключ: «Поезія “Бували войни й військовії свари”, яку Шевченко написав за три місяці до смерті, – останній його
твір, присвячений темі національного розколу української спільноти,
символічно вираженої в образі двох близнюків, двох Іванів, народження яких в Україні пророкує Перша Ворона у містерії “Великий
Льох”: “Один буде, як той Гонта, катів катувати! Другий буде… оце
вже наш! Катам помагати”. Як показує Шевченко в цій самій містерії,
1
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народження двох Іванів, тобто початок згубного процесу розпаду
єдиного національного організму, уможливив проведений Петром І 
масовий терор, що знищив козацтво – українську військову потугу,
носія волелюбного колективного духу опору» 1. Завершується стаття
цілком переконливим висновком: «Такий ось Шевченко нашим антидержавникам чужий. Як і Мазепа. Бо люблять Пушкіна? Ні, просто
солідарні з Петром» 2.
Не менш важливим є й висновок до статті «Чому загинули Гонтині діти?..», що логічно випливає з аналізу Шевченкової поеми «Гайдамаки» в контексті тих оцінок, якими сприйняла цей твір російська
критика в особі В. Бєлінського. В ньому Л. Масенко показує відмінність у тому, як уявляли собі всеслов’янське братерство Шевченко
і Пушкін:
«Обов’язковою передумовою майбутнього гармонійного слов’ян
ського світу Шевченко вважав національну свободу і рівність народів.
Пушкін також бачив майбутній слов’янський світ об’єднаним, нерозмежованим. Але його візія єдиної Слов’янщини засадничо відмінна від Шевченкової. Якщо для українського поета – це мирне співжиття вільних народів, то для російського – це “влиття слов’янських
річок в російське море” […].
Оскільки жоден народ, що усвідомлює себе окремою етнічною
спільнотою, добровільно вливатися в інший не бажає, то саме цей,
агресивно-імперський, принцип об’єднання народів і потребував розливу кривавих річок.
Однак про це муза Пушкіна, на відміну від Шевченкової, воліла
мовчати» 3.
До подій української історії Л. Масенко звертається й у статтях,
присвячених творчості сучасних українських письменників, що, як
і Т. Шевченко, дошукуються глибинних психологічних причин національної зради й відступництва, захованих у самій філософії життя.
Дуже цікавими з цього погляду є дві статті Л. Масенко – «Міф та реальність в оповіданні Валерія Шевчука “Самсон”» (1998) та «“Не сійте зради на моїй землі” (образ Яреми Вишневецького в історичних
романах Ліни Костенко “Маруся Чурай” і “Берестечко”)» (2000).
1
Масенко Л. Образ Мазепи в поезії Шевченка і Пушкіна // Дивослово. –
2000. – № 12. – С. 10–11.
2
Там само. – С. 11.
3
Масенко Л. Чому загинули Гонтині діти? (Дискурс насильства в творчості
Тараса Шевченка) // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 137 – квіт. – С. 188.
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Аналізуючи твір В. Шевчука, Л. Масенко характеризує змальований у ньому історичний час – другу половину XVII ст., коли Лівобережна Україна втрачала рештки автономії: «Сотника вже не обирають, його призначає гетьман, а на Слобожанщині – місцева царська
адміністрація. Зрозуміло, що тепер відбір місцевої адміністрації здійснюється за найгіршими людськими якостями, адже вона стає репресивним органом, завдання якого полягає в придушенні будь-яких
проявів вільнодумства й незалежності» 1. У пошуку причин політичного занепаду України письменник підходить до аж надто виразних
паралелей із нашим теперішнім часом: «Якщо в переказі про Самсона
героя покарано сліпотою і безсиллям за засліпленість красою жінки,
то Івана губить беззахисність перед підступом заздрісника-інтригана.
[…] Ненависть сотника до Івана – це ненависть дрібного до високого,
ненависть морально хворого до морально здорового, ненависть рабської натури до внутрішньо вільної людини. Якщо ж дрібному дано
владу над людьми, то його ненависть стає соціально небезпечною» 2.
Майстерність В. Шевчука виявилася в тому, що, «переплітаючи історичну реальність з міфом», він зумів відтворити «певну домінанту
національного буття, зокрема, притаманну йому схему соціальної
ієрархії, за якою влада формується з нікчемних честолюбців, що безжально винищують незалежних і духовно вищих» 3.
Невеличка за обсягом стаття «“Не сійте зради на моїй землі” (образ Яреми Вишневецького в історичних романах Ліни Костенко “Маруся Чурай” і “Берестечко”)» – це чудовий зразок семантичного декодування через внутрішню й звукову форму слів тих підтекстових конотацій, що ними Ліна Костенко наснажила, здавалося б, цілком
прозорі за авторським задумом твори. Адже «відомо, що в текстах великих митців немає жодного слова, вжитого випадково» 4. Не випадково в одному асоціативному ряду опиняються ім’я матері Яреми Вишневецького – Раїна, внутрішня форма якого асоціюється із загальними словами рай, раїна, та часто повторюване в тексті поеми
«Маруся Чурай» слово руїна: «Багатство художніх смислів, які на
повнюють протиставлення Раїни руїні, увиразниться, якщо взяти до
1
Масенко Л. Міф та реальність в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон» //
Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 104. – С. 144.
2
Там само. – С. 143.
3
Там само.
4
Масенко Л. «Не сійте зради на моїй землі» (образ Яреми Вишневецького
в історичних романах Ліни Костенко «Маруся Чурай» і «Берестечко») // Урок
Української. – 2000. – № 2. – С. 40.
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уваги, що обидва слова близькі за звучанням до іншої назви – тієї, що
виступає як ключова в романному дискурсі – назви Україна» 1.
До питань семантики і стилістики слова – як і до загальної проблеми формування й функціонування лексико-фразеологічного
фонду української літературної мови в різні періоди її історії та
в найближчих перспективах – Лариса Масенко звертається в багатьох своїх працях, що, написані в різні роки, становлять, проте, один
цикл і підпорядковані тій самій меті – відновити спадкоємність
українських мовознавчих традицій і духовний зв’язок культурних
поколінь.
До таких праць належать передусім статті «“Щоденники” Сергія
Єфремова як історичне й філологічне джерело» (2000), «Слово писане – слово мовлене (Про книжно-писемні й усні розмовні різновиди української літературної мови)» (2003), «До проблеми вульгаризації мови» (2003), «Лінгвокультурологія і стратегія мовної політики в дослідженнях Романа Кіся» (2003), «Доба українізації 20-х
років ХХ ст.: засади освітньої й культурної політики Миколи Скрипника» (2004), «Альтернативне мовознавство шістдесятників» (2004),
«Український пуризм: міф чи реальність?» (2009) та ін.
У такому ж мотиваційному ключі Лариса Масенко виконала
й ряд інших – не менших, а часом і більших за обсягом витраченого
часу завдань. З ініціативи Л. Масенко Видавничий дім «КиєвоМогилянська академія» перевидав принципово важливі для викладання курсу історії української літературної мови праці Ю. Шевельова – «Портрети українських мовознавців» (2002) та «Внесок
Галичини у формування української літературної мови» (2003).
Спільно з Віктором Кубайчуком та Орисею Демською Л. Масенко
підготувала до видання збірник документів та матеріалів «Українська мова в ХХ сторіччі: історія лінгвоциду» (2005), упорядкувала
мовознавчі та культурологічні статті Ю. Шевельова до перевидання в збірниках «Мовознавство» (2008) та «З історії незакінченої війни» (2009, спільно з Оксаною Забужко).
Реабілітація імені Юрія Шевельова та перевидання його мово
знавчої спадщини становлять не просто окремі позиції чи сторінки
в Бібліографії Лариси Масенко, а важливий етап її творчої та організаційної діяльності як мовознавця, викладача вищої школи, педагога
1

Масенко Л. «Не сійте зради на моїй землі» (образ Яреми Вишневецького
в історичних романах Ліни Костенко «Маруся Чурай» і «Берестечко») // Урок
Української. – 2000. – № 2. – С. 40.
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і наставника дослідників-початківців. Цьому віддано не один рік життя – що засвідчує чимала низка публікацій у наукових та науково-методичних виданнях, в громадсько-політичних часописах, виступи на наукових форумах та перед різними аудиторіями: «Укра
їнські видання Юрія Шевельова» (1998); «Юрій Шевельов повертається» (1998); «V Міжнародний конгрес україністів [доповідь
Л. Масенко на конгресі містила інформацію про видання мовознавчих праць Ю. Шевельова в Україні]» (2002); передмова до статті
Ю. Шевельова «У кого з українських письменників багатша мова»
в журналі «Українська мова і література» (2005); «Така тривала відсутність, таке непросте повернення» – передмова до публікації листів Юрія Шевельова до Романа Корогодського в журналі «Кур’єр
Кривбасу» (2008); «Юрій Шевельов як політичний мислитель» –
передмова до збірника праць Ю. Шевельова «З історії незакінченої
війни» (2009) тощо.
У статті «Юрій Шевельов – видатний український мовознавець»
(2003), опублікованій уже по тому, як «патріарх української філології
діаспори» відійшов у вічність, Л. Масенко назвала його «ключовою
фігурою української культури другої половини ХХ ст.» й наголосила
на такому важливому моральному аспекті: Юрій Шевельов, «обравши в молоді роки українство (а проблема вибору ідентичності перед
сином російського генерала, німця за походженням, стояла вочевидь
реально), духовно завжди лишався укоріненим у свій ґрунт» 1. Сучасне українське мовознавство ще й досі залишається в боргу перед
спадщиною цього видатного вченого: «Офіційні інституції поки що
бездіяльні у справі видання і популяризації праць Юрія Шевельова.
Це й не дивно. На мовознавчому Олімпі не бракує тих, хто свого часу
паплюжив його ім’я» 2. Проте, вважає Л. Масенко, осягнення тієї на
укової й духовної висоти, що її становить спадщина Ю. Шевельова,
допоможе українцям «уникнути двох реальних загроз – мовнокультурного поглинання з боку Росії і перетворення на культурну резервацію» 3. Доповнення цієї думки Л. Масенко знайдемо в її Передмові до тому праць Ю. Шевельова «Мовознавство», виданого 2008 р.:
«Непересічне значення спадщини Юрія Шевельова полягає в тому,
що він зберіг тяглість розвитку українського мовознавства. Теми, які
1
Масенко Л. Юрій Шевельов – видатний український мовознавець // Диво
слово. – 2003. – № 1. – С. 63.
2
Там само.
3
Там само.
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він опрацьовував і які десятиліттями замовчувалися або фальшувались у радянському мовознавстві, нині знаходять вдячний інтелектуальний ґрунт. Поступова зміна парадигми лінгвістичних досліджень
в Україні, формування лінгвістичних напрямів відбувається під знаком Шевельова» 1.
Оксана Забужко у своєму «Вибраному листуванні…» з Ю. Шевельовим подає «міні-бібліографію» його книжок, виданих в Україні
після 1991 року, – як штрих до «портрета доби». Коментуючи сам
факт появи 11 книжок, що становлять цей список, О. Забужко підкреслює: «Кожне з цих видань з’явилося на світ унаслідок піонерських зусиль ентузіастів, які, долаючи колосальну інерцію економічного та ідеологічного опору, намагалися “нести Шевельова
в Україну” в умовах, коли українське книгарство фактично впало
ледь не до рівня таборів “ді-пі”, за кожним – своя “невеличка драма”, варта окремої оповіді, а всі вкупі складаються на новочасну
ілюстрацію до відвічного українського інтеліґентського сюжету “лупання скали”» 2.
Додам лише, що найпалкішим ентузіастом у популяризації в Україні філологічної спадщини Ю. Шевельова та самого його імені була
таки Лариса Масенко. Знак її безпосередньої чи опосередкованої
участі в прокладанні дороги до читача залишився чи не на кожній
книжці згаданого списку, хоч одну з таких книжок О. Забужко – оминула. Маю на увазі перевидану 1998 р. в Чернівцях, до 90-річчя від
дня народження вченого, фундаментальну працю Ю. Шевельова
«Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–
1941): Стан і статус». До цього видання Л. Масенко написала вступну
статтю «Доля мови». Макет цієї книжки працівники Чернівецької обласної друкарні готували за примірником американського видання,
що його Лариса Терентіївна надала зі своєї хатньої бібліотеки.
Чималий шмат свого особистого часу Л. Масенко вклала в написання передмов і до багатьох інших видань, серед них – «Пошук українського слова, або боротьба за національне “Я” С. Караванського»
(2001); перевидані «Російсько-український фразеологічний словник.
1
Масенко Л. [Передмова] «Те, що Грушевський зробив для української історії,
я зробив для української мови» // Шевельов Ю. Вибрані праці : У двох кн. – Кн. 1 :
Мовознавство / Упоряд. Лариса Масенко. – К. : Києво-Могилянська академія,
2008. – С. 23.
2
Забужко О., Шевельов Ю. Вибране листування на тлі доби : 1992–2002 : з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими докумен
тами. – К. : Висока Полиця, ВД Факт, 2011. – С. 39.
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Фразеологія ділової мови» 1927 р., укладений В. Підмогильним та
Є. Плужником (1993); «Російсько-український словник» С. Іваницького і Ф. Шумлянського 1918 р. (2006). Необхідність перевидання
таких словників у незалежній Україні випливає з потреби повернути
до життя все цінне у репресованої мовознавчої спадщини першої половини ХХ ст.: «Введення словника [С. Іваницького і Ф. Шумлянського] в практично-ужитковий і науковий обіг сприятиме поверненню українській мові повноти лексичного складу, а українській лексикографії – вилученої ланки, необхідної для вивчення словникарства
відповідної доби» 1.
Узявши за взірець заголовок однієї з найцікавіших із вищезгаданих статей Л. Масенко, всі праці цього циклу можна б назвати так –
«Альтернативне мовознавство». І  завдання цього альтернативного,
сучасного українського мовознавства Лариса Масенко виконувала за
покликанням – як представник свого покоління в українській культурі. Чи не найзворушливіше вона написала про це в передмові до
«Російсько-українського фразеологічного словника» В. Підмогильного і Є. Плужника – загубленого скарбу: «Цей невеликий словник
без перебільшення можна вважати одним з найцінніших здобутків
української лексикографії 20-х років. Яскрава творча індивідуальність авторів, вроджене й розвинуте літературною працею чуття слова, його найтонших смислових і семантичних нюансів, що так бага
тогранно виявилось у словесному мистецтві і В. Підмогильного,
і Є. Плужника, зумовили й успіх створеного ними словника. Досить
переглянути реєстри слів на двох-трьох його сторінках, щоб побачити той незримий знак Високого Майстра, що вигідно вирізняє, приміром, Словник української мови Бориса Грінченка або Тлумачний
словник російської мови Володимира Даля з-поміж інших лексикографічних праць» 2 – і далі: «Хочеться вірити, що цей з любов’ю укладений у 20-х роках словник вдячно прийме нащадок, схиливши голову перед пам’яттю тих, хто дар оживляти слова оплатив ціною власною життя» 3.
Стаття «Альтернативне мовознавство шістдесятників», пронизана глибокою шаною до тих, хто свою любов до української мови
1

Масенко Л. Передмова // Іваницький С. Російсько-український словник /
С. Іваницький, Ф. Шумлянський. – К. : Обереги, 2006. – С. 4.
2
Масенко Л. Загублений скарб // Російсько-український фразеологічний
словник. Фразеологія ділової мови / Уложили : В. Підмогильний, Є. Плужник ;
упоряд. Л. Масенко ; Перевид. 1927 року. – К. : УКСП Кобза, 1993. – С. 3.
3
Там само. – С. 12.
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також оплатив ціною власного життя, стала чи не першим концентрованим викладом означеної теми, хоч те, що написане про це покоління письменників і дисидентів, становить уже цілу галузь. Та все ж для
повного усвідомлення його ролі в історії українського визвольного
руху бракувало саме цього суттєвого сегмента – знання про погляди
шістдесятників на проблеми розвитку української мови. І своєю статтею – новаторською, вивіреною за багатьма не дуже відомими, проте
дуже промовистими фактами з життя І. Дзюби, І. Світличного, В. Стуса, С. Караванського, – Л. Масенко професійно заповнює цю лакуну.
При цьому вона оперує фактами з різножанрових джерел – наукових
монографій, мемуарів і листів, періодичних видань, історичних документів тоталітарної доби, що за ними пізнаються дух і буква силоміць
упроваджуваних змін у граматичну структуру, синоніміку та стилістику української літературної мови.
Інтелектуальний внесок шістдесятників в українське мовознавство виявився не менш важливим, аніж емоційний ефект від прочитання їхніх праць. Працю І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», роль якої «у пробудженні національної свідомості в масово
зрусифікованому соціумі» важко переоцінити, Л. Масенко вважає
«першим науковим соціолінгвістичним дослідженням реальної мовної ситуації тогочасної України, яке сміливо й аргументовано спростувало догму радянського мовознавства про гармонійність російськоукраїнської двомовності» 1.
Значення цієї праці полягало в тому, що, «крім загального аналізу
звуження сфер функціонування української мови, автор, спираючись
на ідеї В. Гумбольдта, О. Потебні та інших класиків мовознавчої науки, висвітлив і такі цілковито замовчувані в офіційному радянському
мовознавстві питання, як нерозривність зв’язку мови, культури й національної свідомості, показав згубний вплив денаціоналізації на моральний стан суспільства» 2. Написана переконливо й емоційно, поширювана в численних машинописних копіях, ця праця «справляла
колосальне враження на тогочасного читача» 3.
Розповідаючи про словниково-стилістичні вподобання шістдесятників, про їхню мовленнєву поведінку та реакцію на прояви брутальності в мові, про їхнє сприйняття лексикографічних здобутків
1
Масенко Л. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Укр. мова. –
2004. – № 2. – С. 26.
2
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у нормуванні літературної мови, Л. Масенко наводить багато фактів,
проте особливо зачіпають душу ті, що пов’язані з історією життя Івана Світличного. Вони заслуговують на спеціальне дослідження, адже,
на думку Л. Масенко, «мовознавча тематика становить вагому частину» його творчого доробку 1. Найбільшою мірою це стосується тих
праць, у яких розглянуто проблеми українського словникарства, що
й дотепер залишаються дискусійними й актуальними. Велику наукову вартість має стаття «Новий словник. Який він?» – докладна рецензія на академічний тритомовий «Російсько-український словник»
(виданий 1968 р. у «Науковій думці»), що її І. Світличний опублікував у 1970 р. «під прізвищем, “позиченим” у перекладача Анатоля Перепаді» 2.
Л. Масенко привертає увагу до того, що в складних підцензурних
умовах І. Світличному вдалося залучити для зіставного аналізу репресований академічний словник, укладений у 1920-х рр. за редак
цією А. Кримського і С. Єфремова. Проаналізувавши російськоукраїнські словники, видані в різні періоди, І. Світличний дійшов
висновків, над якими мусять замислитися й сучасні лексикографи,
перекладачі, редактори, а мовознавці – й поготів. Один із таких вис
новків Л. Масенко цитує: «…довголітня і вперта орієнтація тільки на
лексичну спільність і відраза до будь-якої лексичної відмінності так
глибоко ввійшли в словники і в мовну практику взагалі, лишили по
собі стільки мовних “пам’яток”, на які, маючи охоту, можна тепер посилатися як на “джерела”, що перебороти інерцію мовного вульгаризаторства сучасним мовознавцям буває дуже й дуже важко» 3.
А переборювати інерцію потрібно. Наснагу до такої праці дають
нам і самі шістдесятники – прикладом свого життя: Іван Світличний
навіть у місцях позбавлення волі, в таборі для ув’язнених, працював
зі Словником Кримського і Єфремова й розпочав укладати словник
синонімів; Святослав Караванський самотужки уклав «Практичний
словник синонімів української мови», удосконалюючи його в кожному новому виданні й здійснивши працю такого обсягу, що її зазвичай
виконують цілі колективи академічних інститутів 4.
Лариса Масенко переконливо довела, що альтернативне мовознавство шістдесятників становило невід’ємну частину правозахисної
1
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діяльності української інтелігенції 1960–70-х років: «Боротьба ця
провадилась в обох визначальних для майбутнього української мови
напрямках: і проти зовнішньої русифікації, що виявлялася у звуженні суспільних функцій української мови, і проти спланованого режимом втручання у її внутрішньомовний розвиток, за збереження її лексичного багатства й самобутності» 1.
Адже, як показала О. Забужко у статті «Мова і влада», в тому зразку української мови, що його калькували з російського компартій
ного новоязу, сувора відповідність граматичним нормам і безособова «правильність» накладалися на мізерний словниковий запас 2.
Покликаючись на працю О. Забужко в статті про книжно-писемні
й усно-розмовні різновиди української літературної мови, Л. Масенко поглиблює цю думку: «Війна за чистоту мови, за додержання мовних норм, що її час від часу оголошувало компартійне керівництво,
мала зовсім інші підґрунтя й мотивацію, ніж відомі в історії багатьох
мов, особливо загрожених, пуристичні рухи. Якщо ці останні спрямовувались на боротьбу з іншомовними запозиченнями, тобто мотивувались уболіванням за збереження розвитку мови на питомій основі,
то совєтські мовні чистки фактично були війною із самою мовою.
Спрямовані на лексико-семантичне обмеження української мови, на
вилучення з неї питомої самобутньої лексики, ці кампанії мали на
меті боротьбу з мовою як незалежним духовним феноменом» 3.
«Мертвонароджений новоязівський покруч» був непридатний для
звичайного, невимушеного щоденного спілкування, й самé життя – зокрема, і яскрава творчість молодшого покоління українських письменників – довело, що «кодифікованість літературної мови і обов’язковість
її норм аж ніяк не дорівнюють спрощеності, однозначності й одно
вимірності» 4. А запорукою гармонійного розвитку літературної мови
є збереження традицій уснорозмовного мовлення – «значно вільнішої,
рухливішої й відкритої форми існування мови» 5.
Бібліографія праць професора Л. Масенко яскраво увиразнює той
факт, що за своїм ставленням до професії мовознавця і за своїми про1
Масенко Л. Альтернативне мовознавство шістдесятників // Укр. мова. –
2004. – № 2. – С. 37.
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фесійними пріоритетами Лариса Масенко продовжує традицію того
покоління, видатним представником якого був професор Ю. Шевельов. Адже одна з ланок багатогранної діяльності самого Ю. Шевельова була спрямована на збереження пам’яті про своїх попередників – Олександра Потебню, Костя Михальчука, Олену Курило, Всеволода Ганцова, Василя Сімовича, на дослідження й перевидання
їхньої спадщини.
За своїм професійним стилем та етикою Лариса Масенко дуже
близька до Ю. Шевельова. Саме цим можна пояснити її сталий інте
рес до спадщини таких мовознавців, як Павло Житецький, Микола
Сумцов, Василь Сімович, Степан Смаль-Стоцький. Саме з таких мотивацій випливає увага і до тих новітніх видань, які дають змогу віднайти орієнтири в розумінні історії української літературної мови
й сприйнятті тих суспільно-культурних процесів, що відбувалися на
землях Галичини, Буковини і Закарпаття. Про це Л. Масенко написала в статті «Мовна історія України в дослідженнях австрійського славіста» (2009) 1 – рецензії на фундаментальну книгу Міхаеля Мозера
«Причинки до історії української мови» (2008).
Першою серед українських мовознавців Л. Масенко привернула
увагу читачів і до такого унікального історично-мовного джерела, як
«Щоденники» С. Єфремова – «блискучого поєднання політичного аналізу з філологічним, рідкісним умінням побачити зв’язок соціальних
явищ з мовними, вловити матеріалізований у слові дух часу» 2. Їх публікація в 1997 р. стала подією в літературному житті року. Віддаючи належне першим рецензентам цього видання, що писали про його надзвичайну цінність для дослідження доби першого десятиріччя радянського
режиму в Україні, Л. Масенко акцентує увагу на мовних принадах «Щоденників». За її спостереженнями, особливої виразності й експресії надає щоденниковим записам емоційно забарвлена лексика, характеристичні слова, елементи київського вуличного сленгу, російськомовні
вкраплення, фразеологічні звороти 3. Безумовно, що цей текст – неповторний за стилістичним багатством, «влучністю формулювань» та
«безпосередністю і щирістю оцінок» – мав би стати «одним із важливих
джерел для вивчення літературної мови відтворюваної доби» 4.
1
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Свої погляди на проблему дослідження, відновлення й активізування живодайних джерел української літературної мови, що є основою життєздатності української культури, Лариса Масенко найбільш
конкретно розкриває в статті, присвяченій аналізові досліджень ві
домого українського етнолінгвокультуролога Романа Кіся. На думку
Л. Масенко, висока наукова вартість праць Р. Кіся зумовлена його засадничим підходом до мови як до такого соціального феномена, розуміння якого може дати лише комплексне використання досягнень
таких новітніх галузей, як соціолінгвістика, етнопсихолінгвістика, кібернетика. Адже, як пише Р. Кісь, «у мові та через мовлення здійснюється не просто омовлювання світу, відображення різних його складових, процесів та їхніх взаємовідношень (гаданих або дійсних)…
а духовне обживання світу. У слові (саме в рідному слові) та через
слово світ стає нам ближчим. Через категоризацію та осмислюванняконструювання нашого “проміжного” лінгвокультурного світу здійснюється психокультурне обживання й екзистенційно-орієнтаційне
“опанування” розмаїтих потоків вражень, які постійно наростають.
Ось чому, втрачаючи рідну мову, асимілюючись, русифікуючись,
українці не просто набувають нової лінгвокультурної “оптики” чи іншої візії світу… Русифікуючись, ми втрачаємо з поля зору і наш український світ – світ, окреслений власною мовною картиною, мовленнєвими моделями» 1.
Та найбільш цінним у працях Р. Кіся є те, що така властивість мови,
як опірність, що прямо пропорційна до спектра її соціальних функцій,
розглядається «під кутом зору універсального кібернетичного закону
необхідної різноманітності, який сформулювали засновники теорії інформації Рос-Ешбі та Шеннон: “Згідно з цим законом, – пише дослідник, – чим внутрішньо інформаційно багатша система (етносоціальний
організм – інфосистема), тим більшій розмаїтості зовнішніх збурень
вона може протидіяти, маючи вищу опороздатність”» 2.
Що ж до багатства самої мови, то в джерелах його формування
українська мова історично спиралася на різні площини, проте серед
важливіших варто назвати кілька з них. Це, зокрема, розмаїтість рецепційного досвіду в пізнанні природного довкілля, духовна творчість,
відкритість до міжкультурних та міжмовних контактів, конкретизований у багатьох деталях обшир господарських занять, розгалуже1
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ність соціальних функцій мови, завдяки яким і витворився той багатющий словниковий та фразеологічний фонд, який забезпечив українській мові статус однієї з найрозвиненіших мов сучасності.
Наступи на українську мову, що з різною періодичністю активізовувалися (чи, радше, провокувалися) впродовж тривалої політичної
історії українського народу в часи його бездержавності, фактично
мали на меті затерти і знищити той своєрідний мисленнєвий і ду
ховний досвід, що його закарбувала українська мова в колективній
свідомості багатьох поколінь.
У працях Лариси Масенко вперше в українському мовознавстві
докладно проаналізовано ті періоди в історії нівелювання соціальних
функцій української мови та самої її структури, що припали на добу
сталінського Великого терору, а згодом кількома хвилями здіймалися
то в часи брежнєвського застою, то навіть у новітні часи незалежної
Української держави.
У монографії «Мова і суспільство: постколоніальний вимір» Л. Ма
сенко на широкому історичному тлі висвітлює соціопсихологічні наслідки мовної асиміляції, проблеми стану і функціонування української мови в двомовному соціумі, завдання соціолінгвістики у світлі
практичних потреб соціальної реабілітації української мови. В цій
праці детально розкрито й концепцію мовно-культурної політики
Миколи Скрипника в період українського національного відродження 1920-х років, а також ті суспільні процеси, які відбувалися після
трагічного самогубства М. Скрипника та згортання політики українізації. Л. Масенко привертає увагу до проблем орфографічної та лексикографічної кодифікації української літературної мови, що в цей та
в наступні періоди були спрямовані на те, аби наблизити українську
літературну мову до російської мови шляхом уніфікації норм правопису та слововжитку. Так, зокрема, факти, що їх Л. Масенко виявила
при зіставленні російсько-українських словників 1924–1933 рр. та
1948 р., спонукали дослідницю сформулювати такий висновок:
в українській частині словника 1948 р. значна кількість питомої української лексики, представленої в словнику 1924–1933 рр., була або
зовсім вилучена, або відсунута на другу позицію, після слова, спільного з російською мовою, – «масштаби лексичних втрат і безпрецедентної уніфікації реєстру українських слів, штучно підігнаних під
російські, виявить майбутнє порівняльне дослідження праці лексикографів 20-х років зі словником 1948 року» 1.
1
Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір. – К. : КМ Академія,
2004. – С. 39.
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Не оминає Л. Масенко і такого дражливого питання, як реформа
правопису сучасної української літературної мови. Довкола цих питань медійні засоби проросійської орієнтації вже в незалежній Україні час від часу збурюють громадську думку й провадять спрямовану
кампанію з дискредитації самої справи, зміщуючи дискусію з наукової площини в політичну 1. Л. Масенко підкреслює, що призупинення
правописної реформи відбулося саме тому, що, з одного боку, наше
суспільство виявилося неготовим до адекватного осмислення цих
проблем – тому політичні маніпулятори й досягли своєї мети. З іншого ж боку, неготовою до змін виявилася й консервативна частина
українських мовознавців та викладачів української мови. Вони «обстоюють збереження правописних, термінологічних і лексикографічних практик 1933 р.» 2, покликаючись на те, що «періоди національного романтизму, що їх проходить у своєму розвитку нація, не по
винні повторюватися по кілька разів протягом історично короткого
часу, щоб нація не виглядала смішною. Їм на зміну має нарешті приходити період реалізму» 3.
На такі аргументи Лариса Масенко знаходить свої: «Все залежить від того, як розуміти реалізм і романтизм. Якщо національним
романтизмом вважати чітку моральну позицію в оцінках минулого,
збереження традиції повноцінного мовного розвитку і пошану до
пам’яті загиблих, то цілком імовірно, що в прийдешньому наївні романтики знайдуть значно більше прихильників, ніж прагматичні
реалісти. І  в такому сенсі повернення до доби “національного романтизму” означатиме не зупинку в мовному розвитку, а початок
руху вперед» 4. Гадаю, що до аргументів Лариси Масенко варто
і прислýхатися, і прислухáтися. Особливо ж – якщо сприймати їх
не в суто українських реаліях, що надто піддаються абераціям політичної кон’юнктури, а брати їх ширше – в загальноєвропейському контексті. Адже проблеми мовної реабілітації й деідеологізації
словників, перегляд засад лексикографічної практики актуальні не
лише для сучасної України, а загалом – для країн пострадянського
простору.
Так, зокрема, з інтерв’ю Мирослава Банька, сучасного польського
лексикографа, довідуємося, що й у польському мовознавстві другої
1

Масенко Л. Мова і суспільство : постколоніальний вимір. – К. : КМ Академія, 2004. – С. 86.
2
Там само. – С. 87.
3
Там само.
4
Там само.
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половини ХХ ст. – в 40-х, 50-х, 60-х, 70-х і навіть 80-х роках – «процвітала практика деформації словникарства, що виявлялося: 1) в деформації понять, 2) в доборі кваліфікаторів та поміток до реєстрового
слова, 3) в доборі джерел до словників (наприклад, у словнику В. Дорошевського, укладеному на основі писемних джерел (близько 3200
текстів), немає жодного польського перекладу Біблії, немає молитовника, катехізму, істотні прогалини в літературі соціологічній, що перешкоджає висвітленню в словнику понять, важливих для соціальнополітичного життя» 1.
Отже, поле, на якому наші мовознавці мають своїм моральним
обов’язком працювати тепер і за межі якого вони зможуть вийти хіба
що в найближчі десятиліття, потребує і глибоких професійних знань,
і широкого культурного круговиду, і відповідної етики, а головне –
усвідомленого вибору, що до нього спонукає тільки особиста воля
й аж ніяк не згорішні вказівки офіційних інституцій.
Всі ці якості, а особливо – особиста воля, в Лариси Масенко є.
Знаючи ті літературні постаті, до яких вона відчуває особливу
симпатію і з чиїми думками знаходить спорідненість своїх думок,
можна безпомилково стверджувати: таким духом і волею наділяє Ларису Масенко творчість Лесі Українки.
Приклад її життя дав поживу для роздумів і творчості багатьом
українським письменникам. Називаю тут лише двох – Ліну Кос
тенко, яка писала про Лесю Українку як про генія в умовах забло
кованої культури, та Оксану Забужко, що розкриває для сучасників «код Лесі Українки» як представниці багатовікової лицарської
культури 2.
Праці Лариси Масенко фактично вивершують те триєдине древо
нашого осмислення трагічної у самоті й непочутості творчості Лесі
Українки, одна з віток якого розвинулася в поезії Ліни Костенко,
а друга – у філософських та культурологічних працях Оксани Забужко і навіть – у її літературній творчості. Напевно, саме Леся
Українка підказала головній героїні «Польових досліджень…» одну
з головних її думок – про закляття на вірність мертвим – «усім тим,
хто так само несогірше міг би писати – по-російськи, по-польськи,
1

Бук С. Соціологія лексикографії з погляду університетської кафедри та
з перспективи ринку : інтерв’ю з польським лексикографом Мирославом Баньком // Проблеми слов’янознавства. – 2007. – Вип. 56. – С. 328–329.
2
Так сказано в анотації до книжки : Забужко О. Notre Dame d’Ukraine : Українка в конфлікті міфологій. – 2-ге вид., випр. – К. : Факт, 2007. – 640 с.; іл. –
(Сер. «Висока полиця»).
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дехто й по-німецьки, і жити зовсім інше життя, а натомість шпурляв
себе, як дрова, в догоряюче багаття української…» 1.
Не дивно, отже, що спадщиною Лесі Українки зацікавилася й дослідниця української мови Лариса Масенко.

«Чому втекти не смію з поля честі?»
До розкриття ключових тем і мотивів творчості Лесі Українки Лариса Масенко підходила поступово. Це засвідчує й Бібліографія, зокрема, такі статті, як-от: «Античний образ хаосу у творчості Лесі
Українки» (1991), «Анатомія національного поневолення (за “Ор
гією” Лесі Українки)» (1996), «Великі роздоріжжя (Національна і соціалістична ідея у драмі Лесі Українки “Руфін і Прісцілла”)» (1996),
«Драматична поема Лесі Українки “Адвокат Мартіан”» (1998); «Ідеї
соціалізму в оцінках Лесі Українки» (2000), «Мотив боротьби у творчості Лесі Українки» (2000), «Пророк і фарисей: ключова образна
опозиція в драматургії Лесі Українки» (2000), «У Вавилонському полоні (Теми національної та соціальної неволі в драматургії Лесі Українки)» (2000); «Леся Українка про публіцистичний стиль» (2001),
«Ні, правда для неї ніколи не була тільки словом (До 130-річчя від
народження Лесі Українки)» (2001).
Осібне місце в працях Л. Масенко, присвячених творчості Лесі
Українки, посідає монографія «У Вавилонському полоні», перше видання якої побачило світ 2000 року у здвоєному числі фахового часопису «Українська мова і література». На появу цієї відкривавчої праці
відгукнувся журнал «Урок української», подавши до неї характеристичний коментар від редакції: «Стан вітчизняного книговидання нині
такий, що вже й не дивуємося, уздрівши художній альбом, який міг
би стати окрасою престижних експозицій і бібліотек, у варварських
палітурках одноразового використання, а відкривавчу монографію
поважного науковця – взагалі без палітурок, на сірому папері газетних додатків. Втішаємося тим, що бодай у такий спосіб автори змогли
оприлюднити свої думки, зробити нашим набутком свою, бува, багаторічну працю» 2.
У цьому ж таки коментарі підкреслено, що в монографії, де подано глибокий і аргументований аналіз 15 драматичних творів Лесі
1
Забужко О. Польові дослідження з українського сексу : Роман. – К. : Згода,
1996. – 142 с.
2
Масенко Л. Ні, правда для неї ніколи не була тільки словом (До 130-річчя від
народження Лесі Українки) // Урок Української. – 2001. – № 2. – С. 4.
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Українки, «авторка зосередила свою увагу передовсім на тому, що
впродовж багатьох десятиліть замовчувалося чи послідовно фальшувалося радянськими “лесезнавцями”, але не оминає і новітніх прикладів все тієї ж політичної, хоч і з іншим забарвленням,
кон’юнктури, обвішаної брязкальцями “постмодернізму”, “фемі
нізму”, “естетизму” та інших ялових “ізмів”, мобілізованих для бо
ротьби з національним» 1.
Друге видання монографії Л. Масенко «У Вавилонському полоні»
з’явилося 2002 р. і стало вже бібліографічним раритетом, проте авторська методика, за якою опрацьовано теми і сюжети драм Лесі
Українки, а також ідеї самої Лариси Масенко, що їх вона подала у своїй інтерпретації змісту цих творів, виявилися настільки продуктивними, що їх не цураються й відомі літературознавці *.
Одним із мотивів, що спонукав Ларису Масенко взятися до такої
складної теми, як інтерпретація драм Лесі Українки, було бажання
дослухатися до голосу самої письменниці й тим самим піднестися над
рівнем «убогого літературознавчого і дидактично-шкільного коментаря, який звів усю її творчість, унікальну за глибиною філософської
думки і багатством її художнього втілення, до примітивної схеми
“поета-революціонера, борця за звільнення робітничого класу”» 2.
Праці Л. Масенко написані на підставі глибокого й тонкого відчитування художнього тексту та докладного студіювання джерел. Серед таких джерел – «Стародавня історія східних народів» з-під пера
самої Лесі Українки; історико-літературні та літературознавчі праці
дослідників, чиї погляди на творчість письменниці далеко не в усьому збігалися (і не збігаються й до сьогодні) – М. Зерова, П. Филиповича, Д. Донцова, А. Білецького, Ю. Шереха (Шевельова), Ю. Лав
ріненка, М. Возняка, О. Бабишкіна, О. Ставицького, Н. Кузякіної,
П. Мовчана, В. Панченка, Л. Скупейка, В. Гориня, В. Гошовської,
В. Агеєвої, О. Забужко, Я. Поліщука та інших. До розкриття змісту
драм Лесі Українки Л. Масенко залучає й свідчення людей, що близько знали письменницю, – спогади Климента Квітки, Ольги КосачКривинюк, Людмили Старицької-Черняхівської.
1

Там само.

* Про це свідчить, зокрема, післямова професора Володимира Панченка «Олтар
серед руїни» до ілюстрованого Сергієм Якутовичем видання окремою книжкою
драми Лесі Українки «Руфін і Прісцілла» (Київ, видавництво «Либідь», 2011;
Післямова – на с. 191–199).
2
Масенко Л. У Вавилонському полоні : теми національної та соціальної неволі
у драматургії Лесі Українки – К. : Соняшник, 2002. – С. 6.
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Працюючи з джерелами різних жанрів та з різних галузей, Лариса
Масенко переконливо знаходить у них стрижневі компоненти для свого аналізу, підкреслюючи значення тих праць, що дають «нове філософське прочитання теми національного поневолення в Лесиній драматургії». У цьому контексті Л. Масенко високо оцінює статтю О. Забужко «Імперія і провінція в історіософських драмах Лесі Українки»,
в якій на матеріалі драм «Бояриня», «Оргія», «Йоганна, жінка Хусова»
авторка розкрила «глибинні художні смисли – відображення знелюднюючого впливу імперії на духовний і культурний стан підкорених народів, процеси маргіналізації і втрати національної свідомості» 1.
Ключовою образною опозицією в драматургії Лесі Українки виступають, на думку Л. Масенко, образи пророка і фарисея. Драма
«У пущі» «окреслює психологічні механізми здійснення ганебного
колективного насильства над гідністю і правами особи. Причиною
злочину стало масове поневолення розуму і підкорення людей волі
головного ідеолога, котрий обманом і демагогією ліквідував демократичні засади самоорганізації групи і досяг тотального контролю над
думками і поведінкою її членів.
Таким чином, у художньому вирішенні образу проповідника з драми “У пущі” змальовано зловісну постать ідейного тирана, а в моделі
пуританської громади – прообраз контрольованого ним ідеологічно
уніфікованого суспільства, суспільства безмежної демагогії і такого ж
безмежного безправ’я людини» 2.
У драмі «Кассандра» Леся Українка показала, що «рабська залежність Паріса від чужинки виявляється фатальною для Трої тому, що Паріс належить до царського дому, до правлячої еліти, на яку покладено
особливу відповідальність за долю свого народу» 3. В інтерпретації Лесі
Українки «військову поразку троянців спричинила їхня легковірність,
неспроможність дивитися у вічі реальності, нездатність відрізнити
справжнього “видючого” свого провідника від демагога, який, жонглюючи словами, маніпулює людською свідомістю заради досягнення власних вигод. Народ, що не вірить своїй правдивій еліті, справжнім ду
ховним провідникам, а доручає вирішувати свою долю користолюбним
авантюристам, приречений бути невільником сильнішого сусіди» 4.
1
Масенко Л. У Вавилонському полоні : теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки – К. : Соняшник, 2002. – С. 12.
2
Масенко Л. Пророк і фарисей : ключова образна опозиція в драматургії Лесі
Українки // Урок Української. – 2000. – № 3. – С. 44.
3
Там само. – С. 42.
4
Там само. – С. 44.
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Лариса Масенко аргументовано довела, що «драми Лесі Українки
дають хронологічно послідовну художню модель різних стадій на
ціонального поневолення. “Кассандру” присвячено зображенню початкового етапу втрати національної незалежності внаслідок поразки у збройній боротьбі з ворогом. У “Боярині” осмислено наступну
після воєнної поразки стадію закріпачення народу, яке спричиняє перехід його еліти на службу до завойовника. Тему формування кола
борантської еліти на загарбаній землі продовжує “Йоганна, жінка
Хусова”. І, нарешті, в “Оргії” письменниця дає художній аналіз колоніального суспільства пізнішої доби, коли розкладові процеси мовнокультурної імперської експансії уже досягають значного поширення
і заторкують самі основи буття залежного народу» 1.
Цілком обґрунтовано Лариса Масенко вказує на методологічні
хиби в сучасних інтерпретаціях творчості Лесі Українки, серед яких
називає і перебільшення впливу феміністичних ідей, і протиставлення патріархальності та модерності, що «відкидає саму можливість
спадкового зв’язку традиції і новацій у культурі, а в соціальній проекції трактує селянство й інтелігенцію як антагоністичні, ворожі одна
одній групи» 2. Лариса Масенко наголошує на тому, що недостатня
увага до національно-визвольної проблематики, фактично – провідної у творчості Лесі Українки, й потрактування «відданості прогресивних українських письменників відсталому “патріархальному” народові» як вияву нещирості (за інтерпретацією В. Агеєвої) неминуче
призведе до накидання українській літературі прокрустових постмодерних схем, що не мають нічого спільного ані з особистісним досвідом самої Лесі Українки, ані з духом її творів.
У висновкових тезах монографії Ларисі Масенко вдалося сформулювати суть ключових тем, мотивів та ідей драматичних творів Лесі
Українки чи не найвідповідніше до тієї тональності, яка звучала з голосу самої письменниці:
«Зіткнення античної культури з християнством у драматургії Лесі
Українки осмислено як конфлікт двох антагоністичних традицій – західного теоретичного мислення, заснованого на принципах раціоналізму
й інтелектуальної свободи, із східною традицією релігійного мислення
й прагненням підпорядкувати йому всі аспекти культурного життя.
Характер ідеологічних суперечок між персонажами її драм та їх
художньо-смислове вирішення свідчать про те, що в поєднанні марк1

Масенко Л. Ні, правда для неї ніколи не була тільки словом (До 130-річчя від
народження Лесі Українки) // Урок Української. – 2001. – № 2. – С. 6.
2
Там само. – С. 6.
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систських ідей з імперським владним абсолютизмом і традиційними
претензіями на всесвітнє панування вона провиділа небезпеку переродження Російської імперії в нову форму зловісної тиранії.
В образах релігійних фанатиків часів поширення християнства на
теренах Римської імперії постають провідники нової віри, понелюдському бездушні й жорстокі догматики, проповідники культу
сили й насильства, готові принести в жертву безліч людських життів
заради утвердження своєї влади. Не менш життєвими є драматичні
образи фальшивих пророків, що використовують людську довірливість у своїх приватних інтересах, як і трагічні постаті ідеалістів, щиру
віру яких лжепророки злочинно експлуатують» 1.
У віртуальному діалозі письменника та інтерпретатора його творів
Лариса Масенко обрала позицію уважного слухача й сумлінного та
вдумливого переказувача, що «не минає ані титли ніже тії коми». Праця «У Вавилонському полоні» демонструє ті дослідницькі стандарти,
за якими творчість письменника осмислюють передусім на основі сказаного самим письменником. Цією рисою підхід Лариси Масенко докорінно відрізняється від, скажімо, підходу Оксани Забужко, авторки надзвичайно цікавої й, поза сумнівом, непересічної, а за обсягом – і значно
більшої книжки про Лесю Українку «Notre Dame d’Ukraine: Українка
в конфлікті міфологій». Та все ж маймо на думці й те, що писала сама
О. Забужко про жанр, у якому вона осмислює історичні постаті.
Відповідаючи в листі до Ю. Шевельова (від 22 листопада 1996 р.) на
його критичні зауваги щодо концепції «Шевченкового міфу України»,
О. Забужко дуже мило й цілком відверто пояснює свій підхід: «Я пишу
нестак конкретну постать, як витворений мною з цієї постаті персонаж,
чи, коли вгодно, концепцію (так і Франка писала, так заміряюся в найближчому часі написати Лесю – sic!) – персонаж, у який я щиро й палко
закохуюсь і, відповідно, прагну нагородити якнайбільше ефектних теоретичних риштовань, аби переконати решту світу в його, персонажа, реальності. Це ні в якому разі не ошуканство, а навіть не інтелектуальне
шахрайство – швидше гра, і то не з читачем, а з собою передовсім (я й до
живих людей так само ставлюся, і дуже дивуюся, коли вони опираються
моїй насильницькій “концептуалізації”») 2.
1
Масенко Л. У Вавилонському полоні : теми національної та соціальної неволі
у драматургії Лесі Українки. – К. : Соняшник, 2002. – С. 148.
2
Забужко О., Шевельов Ю. Вибране листування на тлі доби : 1992–2002 : з додатками, творами, коментарями, причинками до біографій та іншими документами. – К. : Висока Полиця, ВД Факт, 2011. – С. 137.
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Вдаючись до метафори Оксани Забужко, хочу зауважити, що Лариса Масенко написала про Лесю Українку – без риштовань, без
інтелектуального гурманства. І цим наблизила її творчість до якнайширшого кола читачів.
Сповідуючи національні ідеали Лесі Українки, Лариса Масенко
наблизила нас і до розуміння моральних імперативів поетеси. Про
них вона впрост і гірко сказала в одному з віршів свої останньої прижиттєвої збірки «Відгуки». Написаний вірш у червні 1901 р. в містечку Кімполунг у Південній Буковині:
Якби вся кров моя уплинула отак,
Як сі слова! Якби моє життя
Так зникло непримітно, як зникає
Вечірнє світло!.. Хто мене поставив
Сторожею серед руїн і смутку?
Хто наложив на мене обов’язок
Будити мертвих, тішити живих
Калейдоскопом радощів і горя?
Хто гордощі вложив мені у серце?
Хто дав мені одваги меч двусічний?
Хто кликав брать святую орифламу
Пісень, і мрій, і непокірних дум?
Хто наказав мені: не кидай зброї,
Не відступай, не падай, не томись?
Чому ж я мушу слухати наказу?
Чому втекти не смію з поля честі
Або на власний меч грудьми упасти?
Що ж не дає мені промовить просто:
«Так, доле, ти міцніша, я корюся!»
Чому на спогад сих покірних слів
Рука стискає невидиму зброю,
А в серці крики бойові лунають?..

Свій дотеперішній шлях в українській культурі й громадському
житті Лариса Масенко пройшла з лицарською гідністю, не відступаючи з поля честі перед навалою новітньої шовіністичної орди й новітніх
яничарів, «виплеканих» уже в незалежній Українській державі (!).
На ювілейному вечорі Ліни Костенко в Українському Домі 22 березня 2010 року Іван Дзюба цитував рядки з поеми «Берестечко» –
«Життя людського строки стислі – немає часу на поразку». Ці самі
рядки наводила й Лариса Масенко у своїй статті про образи історичних романів Ліни Костенко «Маруся Чурай» і «Берестечко» – десять
років перед тим, у 2000-му. За цей час багато чого змінилося – і не
в кращий для українців бік.
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До цитованих слів Іван Дзюба додав свої міркування, що їх не назвеш оптимістичними: «На жаль, незважаючи на стислість строків
і людського буття, і історичних, у нас завжди знаходилися час і сили
для поразок. Нинішня поразка, на мій погляд, страшніша за Берестечко. Бо після Берестечка були ще перемоги. А після культурного
і мовного геноциду, я б сказав – і самогеноциду, що нам загрожує, перемог не буває. Бо не стає народу.
Буде псевдодержава. Будуть президенти і уряди. Будуть прапор,
тризуб і навіть гімн: “Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці…”
Але тими воріженьками в цій псевдодержаві будемо вже ми, українці, – під чужим нещадним сонцем.
Вибір у нас один – спротив культурному і мовному геноциду» 1.
Чинити такий спротив важко – передусім через те, що «ушкоджена
національна самоідентифікація значної частини українського масово
продукує тип конфліктної свідомості й поширює явище, що в науці має
назву “ненависть до самого себе“, або “самоприниження”» 2.
Та поки проти культурного і мовного геноциду українців, проти самоприниження й комплексів меншовартості виступають такі мовознавці, як Лариса Масенко, доти ми маємо надію на те, що вирвемося з Вавилонського полону і збудуємо свій Дім, свій Храм без учорашніх тюремних ключарів – як хотіли того і Тарас Шевченко, й Іван Франко,
і Леся Українка, і всі ті покоління українців, хто обирав мову, а не язик.
Бібліографія Лариси Масенко задокументувала її чин – чіткий
і правдивий життєпис українки за народженням і вихованням, що не
полишає поля честі, а своєю дією й вірою додає сили й віри всім, хто
давно знає її праці й чує її слово. А той, хто візьметься читати праці
Лариси Масенко тепер і робитиме це без упереджень і без злоби, – також легко дійде до розуміння того, що слово має ставати чином. Тоді
й Господь почує нас…
Людмила Ткач,
доктор філологічних наук,
професор кафедри сучасної української мови
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
1
Дзюба І. М. Нагнітання мороку : Від чорносотенців початку ХХ століття до
українофобів початку століття ХХІ. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2011. – С. 478.
2
Дроздовський Д. Фенікс над попелищем мови // Дзеркало тижня. – 2006. –
№ 28. – 22 лип.
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Життєвий і творчий шлях
Лариси Масенко

Л

ариса Терентіївна Масенко народилась 14 листопада
1942 року в родині українського поета Тереня Масенка. Воєнний час
наклав свій відбиток на назву місця народження майбутнього філолога, а точніше – на її відсутність. У посвідченнях особи Л. Т. Масенко зазначено, що вона народилась у селі Безіменному Безіменського
району Саратовської області. Річ у тім, що батьки Лариси, евакуювавшись з початком війни з Харкова, зупинились у колишньому поселенні німців Поволжя, яке раніше мало назву Лізандергей. Але з початком війни німці Поволжя були депортовані до Сибіру й Казахстану. Як завжди у випадках депортацій людей за етнічною ознакою,
радянська влада намагалась стерти й топонімічну пам’ять про їхні поселення. Таким чином Лізандергей став Безіменним. У цьому селі Катерина Григорівна Скрипник, мати Лариси, лікар за фахом, працювала в роки окупації. У 1944 році, після звільнення України, родина переїхала до Києва, де батько Лариси отримав квартиру в будинку
письменників по вул. Леніна, 68, так званому Роліті. Тут і минули дитячі та юнацькі роки майбутнього філолога.
Після закінчення в 1959 р. середньої школи № 52 Лариса вступила
на філологічний факультет (відділення української мови та літератури) Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Роки навчання в університеті, як згадує Лариса Терентіївна, не
мали визначального впливу на формування її особистості, на пробудження глибшого зацікавлення філологічними дисциплінами. Надто
заідеологізованим було викладання, особливо курсів історії й літератури, не кажучи вже про неймовірно нудні, але обов’язкові для всіх
факультетів історію КПРС і марксистську політекономію. Щоправда, і на цьому сірому тлі вирізнялись окремі викладачі, наділені ви
соким професіоналізмом, любов’ю до науки і лекторською майстерністю. Одним з таких професорів, лекції якого з курсу сучасної української мови Лариса Терентіївна завжди згадує з вдячністю, був професор Ілля Корнійович Кучеренко. Лекції й семінари Іллі Корнійовича
вирізнялись тим, що, викладаючи, поряд з традиційними граматичними
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вченнями, свою оригінальну класифікацію частин мови, він прищеплював студентам звичку до критичного погляду на усталені теорії,
давав приклад творчого підходу до наукових проблем. Саме Кучеренкові завдячує Лариса Терентіївна тим, що обрала для дипломної роботи мовознавчу тему, хоча писала її під керівництвом Валентини
Сидорівни Перебийніс, завідувачки відділу структурно-математич
ної лінгвістики Інституту мовознавства АН УРСР ім. О. О. Потебні.
Однак проблематика відділу, що фактично обмежувалась застосуванням статистичних методів до вивчення фонетичної та лексичної систем української мови, не зацікавила випускницю. Довідавшись, ще
під час написання дипломної роботи, що в іншому відділі Інституту
мовознавства – відділі історії української мови – звільнилося в січні
1964 року місце старшого лаборанта, вона попросила його завідувача
Кирила Кузьмича Цілуйка зарахувати її на цю посаду.
У цій академічній установі й почалась наукова кар’єра Лариси Терентіївни, тут вона провела більшу частину свого творчого життя, про
йшовши шлях від лаборанта до провідного наукового співробітника.
Треба сказати, що початок її наукової діяльності припав на часи
хрущовської відлиги, коли в українській культурі й науці склалась
сприятливіша, порівняно з попередніми роками, атмосфера. Наприкінці
50-х – у 60-ті роки в українську філологічну науку прийшло нове покоління талановитих, відданих науці молодих людей, які знаходили
застосування своїх здібностей, обираючи тематику, що її можна було
досліджувати з об’єктивних наукових позицій. Переважно з таких науковців сформувався в той час відділ історії української мови, коли
до його складу ввійшла Лариса Масенко. Над виданнями пам’яток
української мови тут працював Василь Німчук, що згодом став провідним фахівцем у галузі історії й діалектології української мови. Непересічною особистістю був також співробітник відділу Анатолій
Павлович Непокупний, філолог широкого профілю, який не лише
досліджував балто-слов’янські мовні зв’язки, а й перекладав з литовської та латиської мов, був автором цінної праці з шевченкознавства
«Балтійські зорі Тараса. Литва в житті і творчості Т. Г. Шевченка»,
збірки оригінальних поезій «Золото вікон». З 1960 року працював
у відділі майбутній видатний ономаст Олексій Сильвестрович Стрижак, автор низки монографій з топоніміки й етноніміки. В цій же галузі працювали Ірина Михайлівна Желєзняк, яка вже в 90-х роках
очолила відділ ономастики Інституту української мови НАН України, та Алла Пантелеймонівна Корепанова.
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Треба сказати, що саме цей відділ був академічним центром з ономастичних досліджень, які розгорнулись в Україні з кінця 1950-х років і особливо активно розвивались упродовж 1960-х. Починаючи
з 1964 р. співробітники відділу під керівництвом Цілуйка працювали над укладанням Гідронімічного атласу України. До цієї роботи
була залучена і Масенко. Темою її кандидатської дисертації, яку вона
успішно захистила в 1972 році, отримавши науковий ступінь кандидата філологічних наук, була «Гідронімія Південного Бугу». Більша
частина дисертаційного дослідження ввійшла до її монографії «Гідронімія Східного Поділля», опублікованої у 1979 р.
Хоча в 70-х роках роботу над «Гідронімічним атласом України»
було перервано, багатий матеріал, зібраний під час його підготовки,
став основою кількох колективних праць, у створенні яких брала
участь Масенко: «Словника гідронімів України» (1972), що до сьогодні є найбільшим зібранням річкових назв України, монографії «Гідронімія України у її міжмовних і міждіалектних зв’язках»
(1981), «Етимологічного словника літописних географічних назв
Південної Русі» (1985).
Ономастичних досліджень Лариса Терентіївна не полишала й пізніше, працюючи з 1976 р. вже над іншою тематикою у відділі теорії та
історії української мови Інституту мовознавства, а згодом – у відділі
культури мови. Про це свідчить, зокрема, розділ її авторства «Розвиток топонімічної лексики» в колективній монографії «Історія української мови. Лексика і фразеологія» (1983). У колективній монографії
«Складні випадки сучасного українського правопису» (1980) і довіднику «Культура української мови» (1990) Масенко висвітлювала питання правопису власних назв.
У 1990 р. в серії «Духовний світ людини» товариства «Знання»
вийшла в світ популярна розвідка дослідниці «Українські імена і прізвища», присвячена історії виникнення й побутування антропонімії
українського народу. Науковий доробок Лариси Терентіївни містить
і кілька статей з літературної ономастики.
Водночас з бігом часу коло наукових інтересів дослідниці розширилось, до нього ввійшли історія української літературної мови,
стилістика й поетика. У другій половині 1980-х років в Інституті
мовознавства було розпочато під керівництвом В. М. Русанівського
підготовчу роботу до створення нового курсу з історії української
літературної мови, що мав замінити попередній двотомник 1958–
1961 років, який був одним з найбільш заідеологізованих мовознавчих
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видань. Лариса Терентіївна опрацьовувала в цій темі дошевченківський період формування нової літературної мови. В межах запланованої теми у 1989 р. вийшла колективна монографія «Жанри
і стилі в історії української літературної мови», яка містила розділ її
авторства «Бурлеск і початки нової української літературної мови».
Значний резонанс здобула стаття Масенко «Українсько-російські
міжмовні стосунки в добу становлення нової української літератури», опублікована в журналі «Українська мова і література в школі»
(№ 7–8 за 1992 р.). У статті дослідниця доводила хибність поширеної в радянський період тези про «благотворний» вплив російської
літератури на українську і висвітлювала різні шляхи становлення
двох літературних мов у ХVІІІ–ХІХ ст. внаслідок розриву спадкоємного зв’язку староукраїнської писемної традиції після приєднання України до Російської імперії.
Чималий доробок має Лариса Терентіївна в дослідженні теми
«Слово в художньому тексті». У мовознавчих та літературознавчих
періодичних виданнях опубліковано низку її розвідок з поетики, присвячених як класикам красного письменства, зокрема Т. Шевченкові
й Лесі Українці, так і сучасним письменникам – І. Драчеві, В. Шевчуку, Григорові Тютюннику, О. Забужко, Ю. Андруховичу, О. Ульяненку та ін. У цих працях дослідниця поєднує мовознавчий аналіз із лі
тературознавчим, розкриває образний потенціал слова, проникаючи
в глибинну структуру художнього тексту.
Особливу увагу приділила Лариса Терентіївна творчості Лесі
Українки. У дослідженні «У Вавилонському полоні: Теми національної та соціальної неволі у драматургії Лесі Українки», опублікованому у 2000 році у двох випусках періодичного видання «Українська
мова та література» (ч. 26–27), а в 2002 році – окремою книжкою
у видавництві «Соняшник», Л. Масенко на основі аналізу ключових
тем, мотивів і образів драматургічних творів Лесі Українки розгля
нула їхню національну та соціальну проблематику в контексті того
часної суспільно-політичної боротьби різних ідеологій.
З політичними змінами кінця 1980-х років, коли була ліквідована
цензура і відкрилась можливість об’єктивного наукового дослідження тих тем, які підлягали забороні або ж були хибно інтерпретовані
у попередні десятиліття, Лариса Терентіївна все більше захоплюється
соціолінгвістичною проблематикою. У 1989 р. вона переходить до
новоствореного в Інституті мовознавства сектора соціолінгвістики
і розпочинає активну працю з вивчення проблем українсько-ро
сійського білінгвізму та мовної ситуації України, що її продовжила
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після утворення у 1991 році Інституту української мови у його відділі
теорії мовної комунікації та соціолінгвістики.
Після конфлікту з керівництвом Інституту української мови
у 1996 році Л. Масенко переходить на викладацьку роботу на посаду
доцента кафедри сучасної української мови Київського національ
ного університету імені Тараса Шевченка, але наукової роботи в га
лузі соціолінгвістики не залишає, поєднуючи її з викладанням від
повідного курсу для студентів філологічного факультету. Перейшовши
у 2001 році на посаду завідувача кафедри української мови На
ціонального університету «Києво-Могилянська академія», Лариса Терентіївна продовжила викладати в цьому навчальному закладі, поряд
з іншими дисциплінами, вибірковий спецкурс з соціолінгвістики.
На базі свого доробку з цієї наукової галузі Л. Масенко у 2005 році
захистила в Інституті української мови НАН України докторську
дисертацію на тему «Українська мова в соціолінгвістичному аспекті»,
здобувши ступінь доктора філологічних наук.
Праці Масенко започаткували соціолінгвістичне обстеження території України. Перше з них Лариса Терентіївна провела в Києві
у 2000 році разом з Центром соціологічних досліджень «Громадська
думка», яким керувала Ганна Залізняк. У ньому було визначено показники демографічної й комунікативної потужності української та
російської мов у різних сферах комунікації міста, ставлення до них
мешканців столиці, ступінь конфліктності міжмовних стосунків
тощо. Результати дослідження, яке базувалось на масовому й експертному опитуваннях, було опубліковано у книжці «Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній» (2001).
Аналогічне всеукраїнське соціолінгвістичне обстеження, в організації якого активну участь брала Масенко, вдалося провести у 2006 році завдяки міжнародному проекту «Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи» під керівництвом віденського славіста Юліане Бестерс-Дільґер. Виконання
проекту здійснювала група науковців з України, Австрії й Англії,
фінансувала його програма INTAS. Всеукраїнське опитування було
проведено на базі детальної анкети, що містила 90 запитань, а також
на матеріалі фокус-групових дискусій, для яких було обрано п’ять
міст – Київ, Луцьк, Львів, Донецьк і Одесу. Дослідження, результати
якого опубліковані у виданні «Мовна політика та мовна ситуація
України: Аналіз і рекомендації» (2008, друге вид. 2010) українською
та англійською мовами, досі лишається єдиним ґрунтовним аналізом мовної ситуації України.
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Під керівництвом професора Масенко було реалізовано ще один
важливий науковий проект – видання збірника документів «Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду» (2005, друге вид.
2006). Троє упорядників – Лариса Масенко, Віктор Кубайчук і Орися Демська – вмістили в книзі документи і матеріали переважно двох
періодів – 30-х і 70-х років минулого століття, що ілюструють практику втручання партійних органів у внутрішній розвиток української мови, спрямовану на штучне зближення її з російською, що
мало на меті ліквідацію української мови як незалежного мовного
утворення.
Ще одна лакуна, яку заповнила своїми працями Лариса Терентіївна, – це створення навчальних посібників з соціолінгвістики. Перший з них – «Мова і суспільство. Постколоніальний вимір» – вийшов
у 2004 році і здобув популярність не лише в Україні, а й за кордоном. У 2008 році у видавництві Ґданського університету вийшов переклад праці польською мовою (переклад і наукова редакція Артура
Брацького). Другий посібник «Нариси з соціолінгвістики» було
опубліковано у 2010 році. Обидві праці надруковано у видавничому домі «Києво-Могилянська академія».
Водночас прагнення донести до ширшого загалу усвідомлення
визначальної ролі української мови у побудові суверенної держави
спонукає мовознавця до активної популяризаторської діяльності.
Масенко регулярно виступає у пресі й періодичних виданнях, по радіо й телебаченню з актуальних питань мовного життя країни, наголошує на загрозах, спричинених ігноруванням з боку влади потреби впровадження державної мовної політики або й хибними кроками у розв’язанні мовних проблем білінгвального суспільства.
З метою поширення соціолінгвістичних знань серед ширших кіл інтелігенції дослідниця написала дві книжки – «Мова і політика»
(1999, друге допов. вид. 2004) та «(У)мовна (У)країна» (2007).
У 2011 році Масенко опублікувала книжку «Суржик: між мовою
і язиком», яка є першим в Україні монографічним дослідженням історії виникнення й побутування мішаних українсько-російських
форм розмовного мовлення.
За президентства В. Ющенка професор Масенко постійно брала
участь в експертних обговореннях проблем національної політики
України, що відбувались в Інституті стратегічних досліджень під
керівництвом його директора Юрія Рубана. Вона входила також до
експертної групи науковців під головуванням доктора юридичних
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наук Володимира Василенка при Національній комісії зі зміцнення
демократії і утвердження верховенства права для створення Концепції державної мовної політики. Концепцію було підготовлено
й затверджено Національною комісією 12 липня 2006 року. Вона передбачала обов’язкове володіння українською мовою посадовими
і службовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, визначення центрального органу виконавчої влади з питань державної мовної політики тощо. На жаль, справа затвердження Концепції затяглась на кілька років. Ющенко підписав відпо
відний указ лише 15 лютого 2010 року, незадовго до передачі влади
В. Януковичу.
До важливих напрямів наукової діяльності Масенко належить також видання спадщини видатних українських мовознавців. До 150-річчя від дня народження класика української філології Павла Житецького вона упорядкувала книгу його «Вибраних праць», що вийшли у 1987 році у видавництві «Наукова думка». Завдяки
ініціативі Лариси Терентіївни, яку підтримала директор видавничого дому «Києво-Могилянська академія» Віра Соловйова, було
гідно відзначено 100-річчя від дня народження видатного гуманітарія ХХ сторіччя Юрія Шевельова – публікацією двох книжок його
вибраних праць. Перший том, до якого ввійшли мовознавчі дослідження вченого, упорядкувала Масенко (2008, друге вид. 2009). Зазначене двотомне видання дістало продовження у ще одній книзі –
«З історії незакінченої війни», де зібрано культурологічну й політологічну есеїстику Шевельова. Цю книгу Лариса Терентіївна упорядкувала разом з ініціаторкою видання Оксаною Забужко. Ще
раніше, у 2002 році, в тому ж видавництві побачила світ збірка
нарисів ученого «Портрети українських мовознавців», які зібрала
й підготувала до перевидання Лариса Терентіївна.
Наукова, громадська й організаційна діяльність Лариси Масенко
високо оцінена українською громадськістю. Її книжки здобули визнання й популярність у широких колах інтелігенції, вони неодноразово діставали відзнаки на престижних конкурсах, зокрема на Все
українських рейтингових акціях «Книжка року»: «Мова і політика»
посіла друге місце у номінації «Політлікнеп» Першої акції «Книжка
року 1999», «Мова і суспільство: Постколоніальний вимір» ввійшла
до короткого списку Шостої акції «Книжка року 2004», «Українська
мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду» посіла третє місце в номінації «Сучасне українське суспільство» VІІ  Всеукраїнського рейтингу
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«Книжка року 2005» і третє місце в номінації «Краща наукова книга»
на конкурсі «Книжковий світ – 2005».
У 2010 році Академія наук Вищої школи України обрала Ларису
Терентіївну академіком з відділення філології, мистецтвознавства
та масової комунікації. Цього ж року професор Масенко отримала
премію Національного університету «Києво-Могилянська академія»
імені Петра Могили за посібник «Нариси з соціолінгвістики».
У 2005 році Ларисі Терентіївні присуджено Всеукраїнську премію
імені Бориса Грінченка, у 2009 році – премію імені Олекси Гірника,
у 2010 році – премію Української асоціації незалежної творчої інте
лігенції імені Василя Стуса.
Нині Лариса Масенко – професор кафедри української мови
НаУКМА, провідний науковий співробітник відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України. У її доробку – понад 200 наукових праць, серед яких 8 книжок. Професор створила
свою школу соціолінгвістики. Під її керівництвом було успішно захищено чотири кандидатські дисертації.
Ларису Терентіївну люблять і поважають студенти НаУКМА –
вони охоче обирають курс «Вступ до соціолінгвістики» та здійснюють соціолінгвістичні дослідження під її мудрим і вдумливим керівництвом. Найкращі студентські роботи Л. Масенко опублікувала
у додатках до «Нарисів із соціолінгвістики», таким чином демонструючи спадкоємність наукової традиції.
Надія Трач,
доцент кафедри української мови
Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
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ЛАРИСА ТЕРЕНТІЇВНА МАСЕНКО
Основні дати життя і діяльності

14 листопада 1942 р. – народилась у с. Безіменній (до 1941 р. – селище поволзьких німців Лізандергей) на Саратовщині.
1944 р. – родина переїхала до Києва. З 1949 р. до 1959 р. навчалась
у Київській середній школі № 52.
1959 р. – вступила на філологічний факультет (відділення української мови і літератури) Київського державного університету
ім. Т. Г. Шевченка.
1964 р. – диплом за спеціальністю «філолог, учитель української
мови і літератури».
Січень 1964 р. – жовтень 1966 р. – старший лаборант відділу історії
української мови Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН
УРСР.
Листопад 1966 р. – листопад 1969 р. – аспірантка Інституту мово
знавства ім. О. О. Потебні АН УРСР.
Листопад 1969 р. – липень 1981 р. – молодший науковий співробітник Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР.
1972 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Мови
народів СРСР (українська мова)» на тему «Гідронімія басейну
Південного Бугу».
Липень 1981 р. – жовтень 1991 р. – старший науковий співробітник
Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР.
Жовтень 1991 р. – липень 1996 р. – старший науковий співробітник
Інституту української мови НАН України.
Вересень 1996 р. – липень 2001 р. – доцент кафедри сучасної української мови Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка.
Серпень 2001 р. – червень 2010 р. – завідувач кафедри української
мови Національного університету «Києво-Могилянська академія».
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2005 р. – захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Українська мова» на тему «Українська мова в соціолінгвістичному
аспекті».
З червня 2010 р. – донині – професор кафедри української мови
НаУКМА. Читає курси «Вступ до соціолінгвістики», «Соціолінгвістика», «Стилістика», «Українська ономастика».
З вересня 2010 р. – провідний науковий співробітник Інституту
української мови НАН України.
2002, 2006, 2009, 2012 рр. – захисти кандидатських дисертацій, виконаних під керівництвом Л. Т. Масенко.
2010 р. – обрана академіком АНВШ України.
З 2009 р. до 2011 р. – член ВАК зі спеціальності «10.02.01 – українська мова».
2005 р. – лауреат Всеукраїнської премії ім. Бориса Грінченка.
2009 р. – лауреат премії ім. Олекси Гірника.
2010 р. – лауреат премії ім. Василя Стуса Української асоціації незалежної творчої інтелігенції.
2011 р. – лауреат премії ім. Петра Могили.
З 2011 р. – до сьогодні – член Координаційної ради з питань захисту
української мови при Київській міській організації товариства
«Меморіал» ім. В. Стуса.
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Публікації
про Масенко Ларису Терентіївну

1989
1. Історичні назви – пам’ятки культури : всесоюзна науково-прак
тична конференція в Москві (17–20 квіт. 1989 р.) : [звіт] // Вісник
Академії наук Української РСР. – 1989. – № 12. – С. 89–91.
Згадка про доповідь Л. Масенко на конференції «Основні завдання відновлення й упорядкування топонімічної системи України».

2000
2. Вихованець І. Р. Масенко Лариса Терентіївна [коротка біогр.
довідка] // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанів
ський В. М. (співголова) … [та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства
ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови, Вид-во «Укр. енцикл.»
ім. М. П. Бажана. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2000. – С. 302.

2003
3. Красуцька І. Коли у Верховній Раді обговорюється питання дер
жавної мови – її слухає вся Україна // Освіта України. – 2003. – 21 берез. – С. 1–3.
Професор НаУКМА Лариса Масенко взяла участь в парламентських слуханнях «Про функціонування української мови в Україні».
4. Сущенко О. Г. «Поза книжками і з книжок» Юрія Шереха //
Сущенко О. Г. Будьмо! : (Україна й українці: 1990–2001 роки. Пером
журналіста). – 2-ге вид., допов. – К. : УкрІНТЕІ, 2003. – С. 142–144.
Професор НаУКМА Л. Масенко виступила на презентації збірки
статей Юрія Шереха, яка з’явилася у видавництві «Час».
5. Часто П. Українська мова : тема слухань у ВР // Свобода. –
2003. – 21 берез. – С. 1.
Професор кафедри української мови НаУКМА Лариса Масенко
виступила у Верховній Раді, де відбулося обговорення питання державної мовної політики в Україні.
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2004
6. Біленко Т. І. Феномен слова в духовному житті українського
суспільства: соціально-філософський аналіз : дис. … д-ра філос. наук:
09.00.03 / Ін-т вищої освіти АПН України. – Л., 2004. – 410 с. –
Бібліогр. : С. 390–410.
На думку автора дисертації : «Дослідження явленості слова (написаного чи промовленого), розпочате ще в античності, триває
(прямо чи опосередковано) у працях Платона та Аристотеля, Демосфена і Цицерона… женевської, казанської, празької лінґвістичних шкіл, представників лінґвістичної філософії і так далі до…
Л. Масенко… та інших філософів, богословів, містиків, культурологів, лінґвістів».
7. Вихованець І. Р. Масенко Лариса Терентіївна : [коротка біогр.
довідка] // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівсь
кий В. М. (співголова)… [та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови, Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2004. – С. 329.
8. Кульова В. «Українська мова в гіршому стані, ніж за часів СРСР» //
Хрещатик. – 2004. – 12 жовт. – С. 3.
Викладачка НаУКМА Лариса Масенко взяла участь у круглому
столі «Державна мова в Україні», який відбувся в Національній спілці письменників.
9. Скиба М. «Люди, читайте!» : або нотатки з території свободи :
у Львові завершив роботу 11-[тий] Форум видавців // Слово Просвіти. – 2004. – 30 верес.– 6 жовт. – С. 11.
Професор НаУКМА Лариса Масенко на 11-[тому] Форумі видавців у Львові представила нову монографію «Мова і суспільство:
постколоніальний вимір».
10. «Цю книжку читатимуть...» // Дивослово. – 2004. – № 10. – С. 80.
Завідувач кафедри української мови НаУКМА Лариса Масенко
представила свою монографію «Мова і суспільство: постколоніальний вимір».

2005
11. Бойко Л. Картинки з виставки. Книжкової / Людмила Бойко,
Людмила Волга // Урядовий кур'єр. – 2005. – 10 черв. – С. 8.
За фундаментальне видання «Українська мова в ХХ столітті»
проф. НаУКМА Л. Масенко була нагороджена найвищою відзнакою
на Всеукраїнській виставці-форумі «Українська книга на Одещині».
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12. Кузьменко Ю. «Щоб не було поговору, панове громадо» //
Слово Просвіти. – 2005. – 10–16 берез. – С. 12.
Думка професора, викладача НаУКМА Л. Масенко про національну ідею у творчості Т. Шевченка, втілену, зокрема, у поемі
«Гайдамаки».
13. Пастушенко Л. Симптом невиліковності чи надія на одужання? / Л. Масенко ... [та ін.] // Урок Української. – 2005. – № 1–2. –
С. 16–17.
В полеміці стосовно суржика в українській мові брали участь
Л. Масенко, Л. Пастушенко, П. Федотюк та ін.

2006
14. Ільєнко Л. Перемагають діти-творці // Слово Просвіти. –
2006. – 1–7 черв. – С. 10.
Професор, завідувачка кафедри української мови НаУКМА
Л. Масенко визначала переможців конкурсу читців на третьому Всеукраїнському фестивалі дітей та молоді «Шевченко в моєму серці».
15. Короненко С. Гуманітарна сфера в небезпеці // Літературна
Україна. – 2006. – 30 берез. – С. 1, 4.
Доктор філол. наук Лариса Масенко виступила з доповіддю на
круглому столі «Український бізнес : усвідомлення національних інтересів (гуманітарний аспект)».
16. Марусик Т. «Інформаційні вибрики» чи звичайне Українофобство? // Шлях Перемоги. – 2006. – 7 черв. – С. 6.
Викладач НаУКМА Масенко Л. взяла участь у прес-конференції,
яка проходила у приміщенні УНІАН.
17. Назарчук Є. Де вона, «любов до глибини кишені»? : «У нас є дві
проблеми – якість еліт і якість суспільства» // День. – 2006. – 15 берез. – С. 6.
Професор НаУКМА Л. Масенко про вплив мови на успішність
бізнесу в Україні.
18. Радчук В. Всіх поперти в експерти... на стриптиз «експертиз» // Українська думка. – 2006. – 17–24 черв. – С. 4.
Професор НаУКМА Л. Масенко згадується як вчений-мовозна
вець-аналітик.
19. [Співчуття завідувачу кафедри української мови Масенко Ла
рисі Терентіївні з приводу смерті її чоловіка] / В’ячеслав Брюхо
вецький, адміністрація НаУКМА // Літературна Україна. – 2006. –
9 лют. – С. 2.
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20. Трач О. Український бізнес : усвідомлення національних інтересів // Слово Просвіти. – 2006. – 23–29 берез. – С. 10.
Професор НаУКМА Л. Масенко виступила на круглому столі
з доповіддю на тему «Український бізнес : усвідомлення національних інтересів».
21. Турбал Н. Книги Академії – Україні // Літературна Україна. –
2006. – 2 лют. – С. 1.
Професор НаУКМА Л. Масенко серед авторів Видавничого дому
«Києво-Могилянська академія», 10-річчя якого відзначалося в Конґрегаційній залі Староакадемічного корпусу НаУКМА.

2007
22. Баган О. «Універсум» як подолання провінційності // Універсум. – 2007. – трав.–черв. (№ 5–6). – С. 48.
Професор НаУКМА Л. Масенко серед гостей часопису «Універсум».
23. Бурмака М. Національна свідомість – основа земляцького ру
ху // Урядовий кур’єр. – 2007. – 20 листоп. – С. 10.
Завідувач кафедри української мови, професор НаУКМА Л. Ма
сенко виступила на круглому столі «Земляцький рух і розвиток української мови у суспільному житті. Сучасність і перспективи» щодо
нинішньої мовної ситуації в Україні.
24. Вихованець І. Р. Масенко Лариса Терентіївна : [коротка
біогр. довідка] // Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанів
ський В. М. (співголова) … [та ін.] ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Ін-т української мови, Вид-во «Укр. енцикл.»
ім. М. П. Бажана. – 3-тє вид., зі змінами і доповн. – К. : Укр. енцикл.
ім. М. П. Бажана, 2007. – С. 345.
25. Волощак М. Мовностилістичні поради // Шлях перемоги. –
2007. – 28 січ. – С. 5.
Професор НаУКМА Л. Масенко – про процеси мовного розвитку в країні та збереження української мови.
26. Гнатюк Н. В обороні рідного слова // Слово Просвіти. –
2007. – 11–17 жовт. – С. 7.
Думка професора НаУКМА Л. Масенко про порушення чинного
законодавства з мовного питання в Україні.
27. Гнатюк Н. Не просто слово – душа нації // Слово Просвіти. –
2007. – 8–14 листоп. – С. 7.
Професор НаУКМА Л. Масенко про круглий стіл «Земляцький
рух і розвиток української мови у суспільному житті. Сучасність
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і перспективи», який відбувся напередодні Дня української писемності і мови з ініціативи Ради земляцтв областей України та Київської міської державної адміністрації.
28. Гнатюк Н. Оживить живеє слово рідну Україну // Слово Просвіти. – 2007. – 12–18 лип. – С. 8–9.
Професор НаУКМА Л. Масенко виступила на круглому столі на
тему «Стаття 10 Конституції – Основного Закону України», який
було проведено 27 червня Всеукраїнським товариством «Просвіта»
ім. Т. Шевченка і Національною спілкою письменників України.
29. Гудзик К. Кому вигідно експлуатувати мовне питання : [круглий стіл] // День. – 2007. – 9 черв. – С. 4.
Професор НаУКМА Л. Масенко взяла участь у засіданні круглого столу з обговорення мовної ситуації в Україні.
30. Дєрік І. М. Мовні засоби реалізації розмовної тональності
в дискурсі інтернет повідомлень ділової тематики // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Вип. 32. –
2007. – С. 172–175.
Масенко Л. Т. серед вітчизняних філологів, праці яких присвя
чено висвітленню специфіки використання засобів літературно-роз
мовного мовлення в сучасній Україні.
31. Зінченко Н. «Переходь на українську!» // Культура і життя. –
2007. – 24 січ. – С. 1.
Професор НаУКМА, завідувач кафедри української мови Л. Ма
сенко виступила на прес-конференції на захист української мови
і підтримала громадський рух «Не будь байдужим» в акції «Зроби подарунок до Нового року! З 2007-го переходь на українську!».
32. Кіндратенко А. Наскільки реальним є етноцид? // Слово
Просвіти. – 2007. – 19–25 лип. – С. 7.
Про участь професора НаУКМА Л. Масенко у круглому столі
«Етнічна війна проти українців у Харкові в минулому й сьогодні».
33. Лебідь З. Інтелектуальний «Скарб» : Григорій Гусейнов знайшов благородне застосування Шевченківській премії // Україна молода. – 2007. – 16 трав. – С. 10.
Професор НаУКМА Лариса Масенко входить до складу журі
премії «Глодоський скарб», яку заснував письменник Григорій Гу
сейнов.
34. Мосенкіс Ю. Л. Мовна кон’юнктура : камо грядеши? // Демократична Україна. – 2007. – 2 лют. – С. 9.
Професор НаУКМА Лариса Масенко відповідає на запитання
«Як популяризувати українську мову?».
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35. Таран Л. В. Як засіваються господні зерна // Українська культура. – 2007. – № 6. – С. 10–11.
Професори НаУКМА Лариса Масенко та Володимир Панченко
увійшли до складу журі, яке визначило першого лауреата мистецької
премії «Глодоський скарб» – Тараса Компаніченка.
36. Тарасюк Г. Обрії книжкового світу : картинки з 52-ї Варшавської міжнародної виставки // Літературна Україна. – 2007. – 7 черв. –
С. 1, 4.
На 52-му книжковому міжнародному ярмарку (Варшава 16–20 травня) було презентовано нову працю Л. Масенко, яка вийшла друком
у Видавничому домі «Києво-Могилянська академія».
37. Тарасюк Г. Паралелі й меридіани книжкового світу : 52-й Варшавський книжковий ярмарок // Урядовий кур’єр. – 2007. – 1 черв. –
С. 9.
У рамках 52-го Варшавського книжкового ярмарку на кафедрі
україністики Варшавського університету була презентована нова
праця Л. Масенко, що вийшла друком у Видавничому домі «КиєвоМогилянська академія».
38. Томак М. Премія породила премію // День. – 2007. – 27 квіт. –
С. 19.
Професор НаУКМА Л. Масенко виступила на врученні премії
«Глодоський скарб» першому лауреату, кобзареві Тарасу Компані
ченку.
39. Україна – Почесний гість 52-го Варшавського міжнародного
книжкового ярмарку / Інформація Книжкової палати України // Віс
ник Книжкової палати. – 2007. – № 6. – С. 42–43.
У рамках 52-го Варшавського книжкового ярмарку на кафедрі
україністики Варшавського університету було представлено нову
працю (Видавничий дім «Києво-Могилянська академія») професора
НаУКМА Лариси Масенко.

2008
40. Гнатюк Н. Боронити духовний скарб усією державою // Слово Просвіти. – 2008. – 28 лют.– 5 берез. – С. 4.
Про доповідь професора НаУКМА Л. Масенко на круглому столі
«Державна мовна політика : український і світовий досвід», який відбувся в Українському інституті національної пам’яті.
41. Дроздовський Д. Залишки імперського палеозою // Дзеркало
тижня. – 2008. – 23 лют. – С. 14.
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У НаУКМА у рамках Днів науки відбулася щорічна наукова конференція, присвячена питанням мовної взаємодії та мовної ситуації,
що була організована кафедрою української мови НаУКМА та професором НаУКМА Л. Масенко, яка виступила з доповіддю «Європейська хартія регіональних або меншинних мов».
42. Дроздовський Д. Залишки імперського палеозою // Українська культура. – 2008. – № 4. – С. 10–12.
На щорічній науковій конференції «Проблеми мовної норми :
лексика, термінологія, правопис», що відбулася в НаУКМА у рамках Днів науки (організована кафедрою української мови) з допо
віддю виступила професор Л. Масенко.
43. Жулинський М. Українська мова – дзеркало своєрідності народу // Урядовий кур’єр. – 2008. – 16 лют. – С. 8.
Думка професора НаУКМА Л. Масенко щодо русифікації
інформаційно-культурного простору України.
44. Кир’ян Н. До витоків задля оновлення // Слово Просвіти. –
2008. – 11–17 груд. – С. 8.
Професор НаУКМА Л. Масенко взяла участь у Міжнародній
науково-практичній конференції «До витоків задля оновлення».
45. Каюк С. Зацікавлена розмова, обмін думками (День КиєвоМогилянської академії в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара) / Каюк С., Шевченко Т. // Бористен. –
2008. – № 8. – С. 1.
Відомий соціолінгвіст, професор НаУКМА Лариса Масенко виступила перед студентами та викладачами кафедри української мови
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
46. Кузьмин А. Когда срастется язык : вопрос, когда же Украина
заговорит по-украински, в условиях раздвоения языка становится
почти риторическим. Тем не менее ответ существует : [по материалам
разговора с Л. Масенко, М. Поповичем, К. Шаблиным, Д. Барзду
ном, С. Моисеевым] // Фокус. – 2008. – № 15. – С. 46–51.
Професор НаУКМА Л. Масенко взяла участь у полеміці на тему
двомовності в Україні.
47. Мізернюк С. Розвінчування міфів // Слово Просвіти. – 2008. –
8–14 трав. – С. 7.
У НаУКМА у рамках Днів науки відбулася щорічна наукова конференція «Проблеми мовної норми : лексика, термінологія, правопис», на якій із доповіддю виступила професор НаУКМА Л. Масен
ко. У статті наводяться цитати із доповіді.
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48. Мовна політика в Україні : історія питання, сучасні виклики
та що може й повинна зробити держава // День. – 2008. – 25 квіт. –
С. 12.
Професор НаУКМА Лариса Масенко входить до групи науковців, які кілька років працювали над проектом «Мовна політика
в Україні : антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи».
49. Пасемко І. Над відстанню і часом : Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті Анатолія Погрібного // Освіта. – 2008. –
(5–12 берез.). – С. 10–11.
Професор НаУКМА Л. Масенко брала участь у комплектуванні
бібліотеки Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Гр. Ващенка разом із професорами – А. Погрібним, П. Кононенком, М. Тимо
шиком, Є. Федоренком.
50. Сюндюков І. Захист останнього бастіону? : в Українському інституті національної пам’яті відбувся круглий стіл на тему «Державна мовна політика : український і світовий досвід» // День. – 2008. –
23 лют. – С. 4.
Професор НаУКМА Л. Масенко виступила на круглому столі
з доповіддю щодо засад державної мовної політики в Україні на тему
«Державна мовна політика : український і світовий досвід».
51. Тараненко О. О. Сучасні тенденції до перегляду нормативних
засад української літературної мови і явище пуризму (на загально
слов’янському тлі) // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 159–189.
Думка професора НаУКМА Л. Масенко про вживання запозичених слів та відновлення практики 20-х рр. з пошуку або створення
українських замінників іншомовних слів.
52. Шулікін Д. Коли українською заговорять і комп’ютери? //
Освіта України. – 2008. – 4 берез. – С. 4.
Про участь професора НаУКМА Л. Масенко у круглому столі,
присвяченому обговоренню державної мовної політики в Україні,
який відбувся в Українському інституті національної пам’яті.

2009
53. Балко М. Мовна політика в сучасній Україні : основні проблеми та пошук шляхів їх вирішення // Лінгвістичні студії : зб. наук.
пр. – 2009. – Вип. 19. – С. 8–11.
Науковець Л. Масенко досліджує проблеми мовної політики та
мовної ситуації в Україні на сучасному етапі розвитку українського
суспільства.
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54. Бондар-Терещенко І. Не користі ради, або Переможна сатисфакція «Книжки року» // Україна молода. – 2009. – 7 берез. – С. 13.
Двотомовій збірці «Вибрані праці» Ю. Шевельова присуджено Гран-прі «Книжки року». Професор Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Л. Масенко упорядкувала першу
книгу «Вибраних праць».
55. Від редакції // Європейський словник філософій / під кер.
Барбари Кассен ; [Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія», Центр
європ. гуманіт. досліджень]. – [К.] : Дух і Літера, [2009]. – Т. 1. –
С. 8–12.
Редакція висловлює подяку професору НаУКМА Ларисі Масен
ко за фахову допомогу у питаннях українського правопису та транс
літерації іншомовних імен.
56. Відбулося вручення премій ім. О. Гірника та Б. Грінченка /
(Укрінформ) // Свобода. – 2009. – 27 лют. – С. 2.
Мовознавець, професор Національного університету «Києво-Мо
гилянська академія» Л. Масенко отримала премію ім. О. Гірника.
57. Вітаємо! / Центральне правління ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка // Слово Просвіти. – 2009. – 19–25 лют. – С. 1.
Мовознавець, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Л. Масенко була нагороджена Всеукраїнською премією ім. Бориса Грінченка, якою відзначаються учені, просвітяни, громадські і політичні діячі, які зробили значний внесок
у розбудову незалежної України.
58. Гірняк С. П. Соціокультурні компоненти і компетенції мовної
особистості // Вісник Донецького інституту соціальної освіти. Серія
«Філологія. Журналістика». – 2009. – Т. 5. – С. 23–27.
Л. Масенко – відомий український мовознавець, що досліджує
вплив мовної політики держави на становлення і розвиток мовної
особистості та суспільства в цілому.
59. Дроздовський Д. Філософія францисканської любові Євгена
Сверстюка / Дмитро Дроздовський, Христина Заник // Слово
Просвіти. – 2009. – 12–18 листоп. – С. 6.
Завідувач кафедри української мови НаУКМА Л. Масенко була
модератором вечора, присвяченого обговоренню книги Є. Сверстю
ка «Правда полинова», який відбувся в Києво-Могилянській академії 28 жовтня 2009 р.
60. Кучерина С. Незгасний смолоскип // Культура і життя. –
2009. – 18 лют. – С. 6.
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За великий внесок в українське національне відродження та значні успіхи в національно-патріотичному вихованні дітей та молоді, за
прищеплення їм патріотичного ставлення до української мови премією імені Олекси Гірника за 2009 рік відзначена серед інших і професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Л. Масенко.
61. Лауреати премії імені Олекси Гірника / Прес-служба Ліги ук
раїнських меценатів // Слово Просвіти. – 2009. – 22–28 січ. – С. 5.
Мовознавець, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Л. Масенко стала лауреатом премії ім. Олекси Гірника за 2008 рік.
62. Те саме / Прес-служба Ліги українських меценатів // Освіта
України. – 2009. – 20 січ. – С. 7.
Мовознавець, професор Національного університету «Києво-Мо
гилянська академія» Л. Масенко стала лауреатом премії ім. Олекси
Гірника за 2008 рік.
63. Мово, будь! / Центральне правління товариства «Просвіта»
ім. Т. Шевченка // Слово Просвіти. – 2009. – 12–18 лют. – С. 5.
Мовознавець, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Л. Масенко запрошена до участі в роботі
круглого столу, присвяченого 20-річчю утворення товариства «Просвіта» (ТУМ) ім. Т. Шевченка та Міжнародному дню рідної мови.
64. Пленум наукової ради «Українська мова» // Освіта України. –
2009. – 4 груд. – С. 3.
Завідувач кафедри української мови НаУКМА Л. Масенко виступила на пленумі з науковою доповіддю.
65. Премія імені Олекси Гірника / Прес-служба Ліги українських
меценатів // Літературна Україна. – 2009. – 19 лют. – С. 2.
Мовознавець, професор Національного університету «КиєвоМогилянська академія» Л. Масенко стала лауреатом премії ім. Олекси Гірника.
66. Самійленко Л. Із історії українського Прометея // Молодь
України. – 2009. – 26 лют. – С. 1, 2.
Мовознавець, професор Національного університету «Києво-Моги
лянська академія» Л. Масенко стала лауреатом премії ім. О. Гірника.
67. Скляр В. М. Етномовна наукова проблематика в українознавчих студіях у сучасній Україні // Вісник Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – 2009. – № 48. – С. 115–123.
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Л. Масенко – одна з українських мовознавців, що має фундаментальний доробок у галузі етносоціолінгвістики.
68. Тихоненко О. Вплив мовної політики на становлення норм
офіційно-ділового стилю української мови // Лінгвістичні студії : зб.
наук. пр. – 2009. – Вип. 19. – С. 18–22.
«…питання мовної політики не втрачало актуальності у ХХ ст. і є
тенденційним понині, у ХХІ  ст., у колі мовознавців, істориків та
юристів. Свідченням цього є праці українських лінгвістів… Л. Ма
сенко … та ін.». – С. 19.
69. Тулузакова О. Г. Функціонування службових частин мови
західноукраїнського мовно-літературного варіанта у творах сучасних
письменників // Наукові праці : Науково-методичний журнал. –
Т. 98. Вип. 85. Філологія. Мовознавство. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2009. – С. 119–124.
«Аспекти становлення західноукраїнського мовно-літературного
варіанта розглядають Л. Масенко та ін.».
70. Шульга О. Чи вчимося так, як треба? // Слово Просвіти. –
2009. – 11–17 черв. – С. 6.
Професори Національного університету «Києво-Могилянська
академія» Л. Масенко та Ю. Мицик взяли участь у прес-конференції
«Проти вилучення з системи вищої освіти курсу історії України».

2010
71. Андріяшик О. Українська мова в Україні: сьогодення і перспективи // Літературна Україна. – 2010. – 18 листоп. – С. 1, 3.
Професор НаУКМА Лариса Масенко виступила з доповіддю на
пленумі Наукової ради «Українська мова» в Інституті української
мови НАН України.
72. Бондаренко С. Глибокий карб «Глодоського скарбу» // Літературна Україна. – 2010. – 22 лип. – С. 8.
Професор НаУКМА Лариса Масенко взяла участь у нагородженні лауреата премії «Глодоський скарб» Костя Москальця.
73. Вербич С. Архаїчна гідронімія Чернігівсько-Сумського Полісся // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (I). – С. 217–225.
Згадка про Л. Масенко та її дослідження з української ономастики.
74. Вербич С. Історія української літературної мови : минуле
й сьогодення // Українська мова. – 2010. – № 1. – С. 100–105.
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Доктор філологічних наук, професор Києво-Могилянської ака
демії Л. Т. Масенко взяла участь у роботі пленуму Наукової ради
«Українська мова», який відбувся 29 жовтня 2009 р. у м. ПереяславіХмельницькому.
75. Денисевич О. Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження соціального портрету // Волинь-Житомирщина. Історикофілологічний збірник з регіональних проблем. – 2010. – № 22 (II). –
С. 334–340.
«Соціолінгвістичною проблематикою займається мовознавець
Л. Масенко, у полі її зору співвідношення мови та суспільства, мови
та політики».
76. Дмитренко Н. Під знаком Василя : чому премія Стуса залишається важливою, проте камерною подією? // Україна молода. –
2010. – 16 січ. – С. 3.
Професор НаУКМА, лінгвіст Лариса Масенко стала лауреатом
премії ім. Василя Стуса.
77. Дроздовський Д. І. Голос Кассандри // Дзеркало тижня. –
2010. – 21 серп. – С. 12.
Дослідження Лариси Масенко у галузі української соціолінгвістики стало новим етапом вітчизняної мовознавчої науки.
78. Жовнір Н. Зустріч зі знаменитостями в Лубнах // Рідний
край : альм. Полт. держ. пед. ун-ту. – 2010. – № 1. – С. 255–256.
Професор НаУКМА, мовознавець Лариса Масенко разом з іншими видатними українцями з Києва та Німеччини побувала на Полтавщині, в м. Лубнах, на зустрічі зі школярами і шанувальниками літератури та мистецтва.
79. Євсєєва Г. Роль державної мови в національній інтеграції та
зміцненні єдності держави // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Дніпропетр. регіон. ін-т. держ. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 32–37.
«Питання державної мовної політики перебувають сьогодні в центрі уваги науковців. Зокрема, роль мови у формуванні єдиної нації
і держави досліджують … Л. Масенко…».
80. Карпенко Н. Можливості побудови анкети в соціолінгвістиці
(На прикладі анкети для вихованців закладу інтернатного типу) //
Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 103–107.
Професор Л. Масенко – одна з провідних фахівців, що займаються соціолінгвістичними дослідженнями нинішньої мовної ситуації
в українському суспільстві.
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81. Ковалев В. И. Суржик и актуальные проблемы речевой культуры в Украине // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка : Філологічні
науки. – 2010. – № 2 (189). – С. 58–62.
«…суржик як лінгвістичний феномен все ще залишається об’єктом
дослідження в основному україністів… Л. Т. Масенко та ін. З усіх
сучасних робіт, присвячених суржику, слід, перш за все, відзначити
книги Л. Т. Масенко… Вони виділяються і за широтою охоплення
практичного матеріалу, і глибиною концептуальних узагальнень, хоча
і не всі висновки автора можна вважати безперечними».
82. Коцюбинська М. Мовознавець-стратег // Наша віра. – 2010. –
лют. – С. 15.
Професор НаУКМА Лариса Масенко – гуманітарій широкого
профілю і концептуального мислення, провідний фахівець у галузі
соціолінгвістики.
83. Курохтина Т. Н. Межъязыковая интерференция в условиях
близкородственного украинско-русского двуязычия : дис. … канд.
филол. наук. 10.02.03 : Славян. языки / Моск. гос. ун-т им. Ломоно
сова. – М., 2010. – 226 с.
Професор Л. T. Масенко серед інших українських вчених займається дослідженнями в галузі соціолінгвістики. Її наукові праці, присвячені вивченню мовної ситуації в Україні, містять значне коло питань лінгвістичного, соціального, історичного характеру.
84. Лавер О. Емоційно марковані літературно-художні антропоніми у творах П. Куліша // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія : Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 22. –
С. 106–109.
«Виразовим можливостям емоційно-експресивної лексики у сучасній українській мовознавчій літературі присвячено багато праць,
зокрема відомі дослідження… Л. Т. Масенко та ін.»
85. Ліщинська Н. Відчути смак рідної мови [9 листопада в Україні відзначається День української писемності та мови] // Урядовий
кур’єр. – 2010. – 9 листоп. – С. 5.
Професор НаУКМА Лариса Масенко розмірковує про місце
української мови в житті нашої країни.
86. Не проспати Україну : [за матеріалами прес-конференції в Укр
інформі, присвяченій обговоренню проекту закону «Про мови»] /
сторінку підготувала Надія Кир’ян // Слово Просвіти. – 2010. – 23–
29 верес. – С. 1, 6.
Професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко взяла
участь в обговоренні проекту закону «Про мови». Фото на с. 1, 6.
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87. Панасюк Л. В. Білінгвізм в сучасній Україні: двомовність мовою статистики // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. – К. : ВІР
УАН, 2010. – Вип. 38. – С. 444–451.
«Нині активно досліджують питання взаємодії спільнот – взаємодії мов на загальноукраїнському тлі та в окремих регіонах … Масен
ко Л. … та ін.».
88. Петренко Я. О. Проблема вульгаризації українського мовлення // Управління розвитком : зб. наук. пр. – 2010. – 5 (81) – С. 161–162.
«Дослідженням проблем вульгаризації мовлення займаються такі
вчені як Л. Масенко … та ін.». – С. 161.
89. Поляков П. М. Вплив особливостей мовної ситуації на стан
толерантності українського суспільства // Інтелект. Особистість. Ци
вілізація : зб. наук. пр. / Мін-во освіти і науки України, Дон. нац. ун-т
економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – 2010. –
№ 8. – С. 329–340.
«Комплекс проблем, пов’язаних з мовною ситуацією та мовною
політикою, розглядається в працях … Л. Масенко та ін.».
90. Романчук О. К. Національна ідентичність і майбутнє України // Слово Просвіти. – 2010. – 17–23 черв. – С. 1.
Думка викладача НаУКМА Лариси Масенко – з приводу майбутнього України.
91. Тисячна Н. «Мовна практика випереджає мовну політику» //
День. – 2010. – 23 груд. – С. 2.
Мовознавець, професор НаУКМА Лариса Масенко взяла участь
у засіданні круглого столу на тему: «Мова як фактор безпеки дер
жави», ініціатором якого є «Радіо Свобода».
92. Ткаченко Є. Балаклія–Балаклійка : особливості розподібнення та напрямки назвотворення // Наукові записки. Серія : філологічні науки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – 2010. – Вип. 89 (4). – С. 68–72.
«Появляється цілий “вінок” топонімів, різних за структурою та семантикою, з індивідуальними твірними лексемами. Це явище взаємодії гідронімів та ойконімів, або топонімічна метонімія, багаторазово
аналізувалося у працях Є. С. Отіна, частково зверталася до нього
Л. Т. Масенко».
93. Шраменко Н. Мотиви «Пастельного дня» : враження виставки Андрія та Максима Німенків // День. – 2010. – 20 лип. – С. 8.
Професор НаУКМА Лариса Масенко ділиться враженнями від
виставки Андрія та Максима Німенків.
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94. Ялова О. В. Деякі ознаки мовної політики в Україні // Юридична психологія та педагогіка : наук. журн. – 2010.– № 2 (8). – С. 99–105.
«…Щоправда, Л. Т. Масенко розглядає ознаки сучасної мовної
ситуації в українському суспільстві й виокремлює з них такі: укра
їнсько-російська двомовність; співіснування в єдиному українському просторі трьох регіонів з різними національно-культурними, со
ціально-політичними традиціями і, як наслідок, мовно-політичними
орієнтаціями, мовними й мовленнєвими пріоритетами і звичками;
формальний характер мовної політики в державі, брак в української
мови реального високого соціального статусу; поступова й невідворотна англомовна експансія».
95. Ященко А. Чому Табачник не хоче міжнародного конкурсу з
української мови? : зникнення міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика з українського життя стане грандіозним скандалом, що викличе
голосний резонанс не тільки в Україні, а й у світовій діаспорі... //
Українське слово. – 2010. – 10–16 листоп. – С. 9.
Думка професора НаУКМА Лариси Масенко щодо рішення міністра освіти Дмитра Табачника скасувати конкурс ім. Петра Яцика.

2011
96. Букет Є. Долучайте свій голос до світового українства! //
Слово Просвіти. – 2011. – 28 лип. – С. 12.
Лариса Масенко, професор НаУКМА, запрошена до участі у Все
світньому форумі українців, що відбудеться 20 серпня 2011 р. в Українському домі.
97. Гончаренко О. Подарована усмішка // Літературна Україна. –
2011. – 24 лют. – С. 15.
Автор статті згадує українського поета Терентія Масенка (наве
дено текст його вірша «Усмішка про любе ймення») та професора,
доктора філологічних наук, завідувача кафедри української мови
НаУКМА Ларису Масенко.
98. Демура Г. В. Мовностилістичні засоби актуалізації образу
жінки (на матеріалі української преси 30–50 рр. ХХ ст.) // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Вип. 57 : Філологічні науки. – 2011. – С. 191–194.
«Суттєвим внеском у розробку питання функціонування мови в тоталітарному суспільстві є праці таких учених: … Л. Масенко … та ін.».
99. Дроздовський Д. Між мовою і язиком : колообіг одвічних проблем [за матеріалами круглого столу, коментує Л. Масенко] // Слово
Просвіти. – 2011. – 17–23 лют. – С. 4.
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Головною доповідачкою на круглому столі «Суржик: між мовою
і язиком», який відбувся в рамках Днів науки в НаУКМА, була Ла
риса Масенко, знаний український соціолінгвіст. Наводяться цитати
з виступу.
100. Євсєєва Г. Перспективи подальшого розвитку державної
мовної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. Нац. акад.
держ. упр. при Президентові України. – 2011. – Вип. 2. – С. 11–16.
«Проблеми регулювання мовних відносин у суспільстві, вплив
екстралінгвальних факторів на формування державної мовної політики є об’єктом вивчення як мовознавчих, так і політичних наук, що
відображено в працях вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема …
Л. Масенко…».
101. Зубченко В. М. Українське мовознавство початку 30-х років
ХХ століття в УРСР // Лінгвістика : зб. наук. пр. / Луган. нац. ун-т
ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 1 (22), ч. 1. – С. 16–21.
Різні аспекти мовознавчої тематики зазначеного періоду представлено в працях … Л. Масенко та ін.
102. Ковалев В. И. Суржик и актуальные проблемы коммуникативной культуры // Вісник Луганського національного університету
імені Тараса Шевченка : [зб. наук. пр.]. – 2011. – № 15 (226), ч. 2. –
С. 20–25.
Автор статті вважає, що з усіх сучасних робіт, присвячених суржику, насамперед варті уваги книги Л. Т. Масенко … Вони виділяються
і за широтою охоплення практичного матеріалу, і за глибиною концептуальних узагальнень, хоча і не всі висновки авторів можна вважати безперечними.
103. Кушнір Л. «Подарунок» під ялинку від Табачника : поки
українці святкували, сплив термін обговорення проекту «Концепції
мовної освіти в Україні» // Україна молода. – 2011. – 21–22 січ. –
С. 3.
Професор НаУКМА Лариса Масенко та почесний президент НаУКМА В’ячеслав Брюховецький висловили протест щодо проекту
«Концепції мовної освіти в Україні».
104. Легкий С. С. Мовна стійкість сучасної української молоді //
Управління розвитком. – 2011. – № 12. – С. 140–142.
«Питання мовної політики не втрачало актуальності у ХХ ст. і є
тенденційним понині, у ХХІ  ст., у колі мовознавців, істориків та
юристів. Свідченням цього є праці українських лінгвістів … Л. Ма
сенко … та ін.».
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105. Лизанчук В. «Без української мови немає України у себе
і у світі» // Дзвін. – 2011. – № 1. – С. 89–94.
Думка професора НаУКМА Лариси Масенко щодо ситуації з функ
ціонуванням української мови в Україні.
106. Лопушинський І. П. Визначальна роль мовного чинника в дер
жавотворчому процесі України // Актуальні проблеми державного
управління, педагогіки та психології / Херсон. нац. техн. ун-т. – 2011. –
№ 1. – С. 28–34.
«Останнім часом до проблеми ролі мови в державотворчому процесі України зверталися… Л. Масенко та ін.».
107. Мединська А. В. Соціально характерологічні експресеми
в мовленні персонажів Гр. Тютюнника // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : Філологічні
науки. Мовознавство. – 2011. – № 1. – С. 86–90.
«В українському мовознавстві незначна кількість спеціальних робіт присвячена сутності та взаємозв’язку засобів соціально-психо
логічної характерології в мовленні персонажа – особливому різновиді мови художнього тексту. Так, мову персонажів різних авторів досліджували Л. Масенко … та ін.».
108. Нередкова С. С. Мовний суржик як вид трансформації форм
слів у мовленні луганців // Лінгвістика : зб. наук. пр. / Луган. нац.
ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2011. – № 3 (24), ч. 1. – С. 93–99.
«Проблематику суржику розглянуто в працях багатьох українських учених, таких як Л. Масенко … та ін.».
109. Панасюк Л. В. Ідентичність та білінгвізм // Гілея : науковий
вісник : зб. наук. пр. – К. : ВІР УАН, 2011. – Вип. 46. – С. 523–528.
«Доба незалежності відкрила перед вітчизняними науковцями
можливості політично не заангажованого дослідження ідентифікаційних процесів в Україні, зокрема в дослідженнях … Л. Масенко … та ін.».
110. Ракітіна А. Ю. Мова і мовна політика в сучасному українському суспільстві // Управління розвитком. – 2011. – № 12. – С. 139–140.
«Дослідженнями суспільної природи мови займалися … Л. Ма
сенко та ін.».
111. Романчук О. Коли створимо політичну українську націю //
Універсум. – 2011. – січ.–лют. (№ 1–2). – С. 1–6.
Думка професора НаУКМА Лариси Масенко щодо мовної русифікації України.
112. Семиволос П. «Раби – це нація, котра не має слова» : концепція мовної освіти : назад – до імперії? // Дзеркало тижня. – 2011. –
29 січ. (№ 3). – С. 13.
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Професор НаУКМА, соціолінгвіст Лариса Масенко вважає
нову Концепцію мовної освіти в Україні кроком до русифікації нашої країни.
113. Скляр В. Відмінності в етномовній структурі населення обласних центрів та сільського населення півдня та сходу України //
Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 37–42.
«Етномовні процеси в українському просторі знайшли своє відображення в науковому доробку… мовознавців … Л. Масенко… та ін.».
114. Таборит М. Просвітяни зустрілись із комісаром ОБСЄ : [за
матеріалами зустрічі з верховним комісаром у справах нац. меншин
Кнутом Воллебеком] // Слово Просвіти. – 2011. – 20–26 жовт. –
С. 4.
Професори НаУКМА Л. Масенко і В. Василенко взяли участь
у зустрічі з комісаром ОБСЄ.
115. Українці : їхні дії утворюють синергію успіху, свободи і розвитку країни // Український тиждень. – 2011. – С. 44–55.
Професор НаУКМА Л. Масенко… увійшла до списку патріотів
України, який надрукував журнал «Український Тиждень». Фото на
обклад. журн.

2012
116. Волянюк О. І. Особливості вивчення розділу «Словотвір»
(на матеріалі ойконімії Північної Тернопільщини) // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2012. – № 1. – С. 36–43.
«Проблеми номінації, словотвору, їх взаємозв’язок та відмінності,
вплив позамовних чинників на розвиток відтопонімного словотвору
сьогодні висвітлені у працях багатьох вітчизняних мовознавців …
Л. Масенко … та ін.».
117. Клименко В. Сльозогінний газ у першому читанні : мітинги
опозиції проти закону «Про основи державної мовної політики» прокотилися по всій Україні. І це тільки початок / Валентина Климен
ко, Анастасія Богуславська // Україна молода. – 2012. – 6 черв. –
С. 5.
Професор кафедри української мови Києво-Могилянської академії Лариса Масенко взяла участь у протесті опозиції проти Закону
про регіональні мови, внесеного на розгляд ВР.
118. Лупенко В. Україномовних б’ють! : рідна мова може стати
причиною відмови у працевлаштуванні й навіть побоїв : [комент. :
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Л. Масенко, І. Заєць, В. Василенко] / Вікторія Лупенко, Ліна Куш
нір // Україна молода. – 2012. – 21 лют. – С. 2.
Думка професора НаУКМА Л. Масенко про ігнорування української мови чиновниками та втрату завоювань попередніх років у становленні державної мови.
119. Цимбалюк М. Лукаві граються з вогнем? // Слово Просвіти. – 2012. – 31 трав.–6 черв. – С. 1–2.
Професор Києво-Могилянської академії Лариса Масенко взяла
участь в акції протесту проти законопроекту «Про засади державної
мовної політики» № 9073 та висловила думку щодо прийняття цього
закону.
120. Ярмоленко М. Політико-правовий та соціально-регіональний
контекст функціонування української мови в незалежній Україні //
Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність :
зб. наук. пр. / Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – 2012. – Вип. 21. – С. 839–850.
«Складність нинішніх мовних проблем в Україні, на думку багатьох науковців (Л. Масенко … та ін.) корениться в деформаціях її
мовної ситуації».
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Жанри і стилі в історії української літературної мови / АН УРСР,
Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [відп. ред. вип. С. Я. Єрмолен
ко]. – К. : Наук. думка, 1989. – С. 131–139.
174. Власна назва в поетиці Шевченка // Культура слова : республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ;
[ред. вип. Н. Г. Сидяченко]. – 1989. – Вип. 37. – С. 57–61.
175. До питання про семантику ключових слів поезії Шевченка //
Мовознавство. – 1989. – № 2. – С. 25–30.
176. Історичні назви – пам’ятки культури : всесоюзна науковопрактична конференція в Москві (17–20 квіт. 1989 р.) : [звіт] // Вісник АН УРСР. – 1989. – № 12. – С. 89–91.
177. Не только возвращение… // Русская речь. – 1989. – № 6. – С. 83–85.
178. *Повернути історичні назви [назви населених пунктів ; назви
вулиць, районів] // Радянська освіта. – 1989. – 28 берез.
179. Топонімічні жонглювання [про необхідність повернення на
географічну карту України знищених історичних назв] // Соціалістична культура. – 1989. – № 11. – С. 14–15.
180. Чи треба перекладати Франка? [російською мовою] // Вечірній Київ. – 1989. – 26 лип. – С. 2.
181. Щоб справдились надії // Київ. – 1989. – № 5. – С. 155–156.
[Надрук. під заг. назвою : Що загрожує «міській» україномовній прозі? Де починається світ поезії? Чи варто письменнику бути просвітником? «Огріхи» і «промахи» масовим тиражем.]

1990
182. *Версія одного прізвища [етимологія прізвища Барабаш.
Відповідь на запитання читачки Сторчевої О. І.] // Друг читача. –
1990. – 17 трав.
183. Корінь і крона української мови // Наука і суспільство. – 1990. –
№ 10. – С. 14–17.
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184. Культура української мови : довід. / за ред. В. М. Русанів
ського [Л. Т. Масенко … та ін.]. – К. : Либідь, 1990. – 301 с.
185. Невідома сторінка з біографії С. Палія [фастівського полковника] // Український історичний журнал. – 1990. – № 9. – С. 106–108.
186. Оптимістичний фрагмент у сумній мелодії : деякі аспекти
мовної ситуації на Україні / Масенко Л., Шумарова Н. // Наука
і суспільство. – 1990. – № 3 (берез.). – С. 2–4.
187. Свій до свого : нотатки з першого конгресу Міжнародної
асоціації україністів у Києві // Україна. – 1990. – № 45 (листоп.). –
С. 18–19.
188. Сумцов М. Малюнки з життя слова [вступ. сл., підгот. до друку
Л. Масенко] // Україна. – 1990. – № 20 (трав.). – С. 4–5.
189. Українські імена і прізвища / Л. Т. Масенко. – К. : Знання
УРСР, 1990. – 47 с. – (Серія 6. «Духовний світ людини», № 3).
Цит. : Голинська Г. О. Особливості антропонімікону драми Ми
коли Куліша «Патетична соната» // Записки з ономастики : зб. наук.
пр. – 2010. – Вип. 13. – С. 53–59.
190. «Чумацький Шлях сріблясту куряву простеле...» // Культура
слова : республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [ред. вип. Н. Г. Сидяченко]. – 1990. – Вип. 39. – С. 31–35.
191. Шостий неокласик [про життя і творчість Віктора Плато
новича Петрова] // Друг читача. – 1990. – 2 серп. – С. 4.
192. Що значить прізвище [один із розд. кн. Л. Масенко «Українські імена та прізвища», яка невдовзі мала побачити світ у вид. тов.
«Знання»] / вступ. слово К. Бойко // Друг читача. – 1990. – 18 січ. –
С. 3.
193. Що значить прізвище [розглянуто найпоширеніші групи українських прізвищ] // Друг читача. – 1990. – 29 берез.– С. 3.
194. Якою заговорить місто // Культура і життя. – 1990. – 23 верес. – С. 2.

1991
195. Античний образ хаосу у творчості Лесі Українки // Культура
слова : республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [ред. вип. К. І. Бойко]. – 1991. – Вип. 40. – С. 14–18.
196. Коли – Богдан, а коли Зиновій [особливості ім’янаречення
в українській культурі] // Пробудження. – 1991. – листоп. (№ 9). –
С. 8.
197. Мова й ідеологія // Слово. – 1991. – трав. – С. 2.
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198. Осередок української науки за рубежем [огляд діяльності
УВАН в Нью-Йорку] // Вісник Академії наук Української РСР. –
1991. – № 1. – С. 56–60.
199. Проза Юрія Щербака : питання поетики // Культура слова :
республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ;
[ред. вип. К. І. Бойко]. – 1991. – Вип. 41. – С. 22–27.
200. Химерна проза як традиційна мовностильова течія української літератури // Мовознавство. – 1991. – № 1. – С. 26–33.
201. *Що значить прізвище [прізвище Чавага] // Друг читача. –
1991. – 6 лют.
202. *Що значить прізвище [прізвище Панченко] // Друг читача. – 1991. – 1 трав.

1992
203. Гоголь у російській літературі : пророк чи Басаврюк? // Літературна Україна. – 1992. – 11 черв. – С. 1, 7.
204. Поклін до чужого берега [про загрозу асиміляції чужою мовою] // Слово. – 1992. – квіт. – С. 5.
205. «Святої правди голос новий» (одне з ключових слів християнської культури в поезії Шевченка) // Культура слова : республ.
міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні ; [ред.
вип. : К. І. Бойко]. – 1992. – Вип. 43. – С. 29–35.
206. Сила деревію [про мовну майстерність Григора Тютюнни
ка] // Жива вода. – 1992. – груд. (№ 16). – С. 6.
207. Символіка повісті Валерія Шевчука «Камінна луна» // Куль
тура слова : республ. міжвід. зб. / АН УРСР, Ін-т мовознавства
ім. О. О. Потебні ; [ред. вип. : К. І. Бойко, О. Д. Семенюк]. – 1992. –
Вип. 42. – С. 33–39.
208. Українсько-російські міжмовні стосунки в добу становлення
нової української літератури // Українська мова і література в школі. – 1992. – № 7–8. – С. 51–56.
209. Чумацький Шлях [про походження назви сузір’я] // Соняшник. – 1992. – № 9–10.
210. Рец. : Топонімія відкриває свої таємниці // Друг читача. –
1992. – 11 берез. – Рец. на кн. : Походження українських карпатських і прикарпатських назв населених пунктів (відантропонімні
утворення) / М. Л. Худаш, М. О. Демчук ; відп. ред. Л. М. По
люга. – К. : Наук. думка, 1991. – 268 с. – Включ. бібліогр. ; Включ.
покажч.
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1993
211. *Його заповіт : «Молись. Чини. Міцнися і кріпись» [про творчість Євгена Маланюка] // Рада. – 1993. – 22 квіт. (№ 13).
212. Передм. : Загублений скарб // Російсько-український фразеологічний словник. Фразеологія ділової мови / Уложили : В. Під
могильний, Є. Плужник ; упоряд. Л. Масенко. Перевид. 1927 року. – К. : УКСП Кобза, 1993. – С. 3–12.
213. *Рец. : …говорить Москва – увесь світ слухає!.. // Нові Дні. –
1993. – трав. – Рец. на ст. : Кулинич В., Парфьонов М. Трі мілліона
мікрострєссов для пєрвоклассніков і учітєлєй. Видєржат? // Киевские ведомости. – 1992. – 19 дек.
214. *Рец. : Те саме // Слово. – 1993. – січ. – С. 7. – Рец. на ст. :
Кулинич В., Парфьонов М. Трі мілліона мікрострєссов для пєрвоклассніков і учітєлєй. Видєржат? // Киевские ведомости. – 1992. –
19 дек.
215. Рец. : Юлька-Зозулька із Ластів’ячого гнізда // Рада. – 1993. –
11 лют. – Рец. на повісті : Шевчук В. Місяцева Зозулька із Лас
тів’ячого гнізда // Сучасність. – 1992. – № 3. – С. 15–53 ; Шевчук В.
Чортиця // Київ. – 1992. – № 5. – С. 3–58.
216. Упоряд. : Російсько-український фразеологічний словник.
Фразеологія ділової мови / Уложили : В. Підмогильний, Є. Плуж
ник. ; упоряд. Л. Масенко. Перевид. 1927 року. – К. : УКСП Кобза,
1993. – 249 с.

1994
217. З похмурої зони заборон… Дещо про мову літератури «нової
хвилі» [про мову письменників : Ю. Андруховича, В. Цибулька,
О. Ірванця, В. Неборака, В. Діброви, Б. Жолдака та ін.] // Слово. – 1994. – Ч. 4. – С. 6.
218. Офіційна=державна [про проблеми впровадження укр. мови
як державної] // Літературна Україна. – 1994. – 28 лип. – С. 1, 4.
219. Рец. : Легкий подих розкутості // Рада. – 1994. – 22 верес. –
С. 3. – Рец. на кн. : Гуцало Є. Блуд : Україна : розпуста і виродження. – К. : Укр. письм., 1993. – 171 с.
220. Рец. : Сучасні візії апокаліпсису // Кур’єр Кривбасу. – 1994. –
№ 22 – С. 3. – Рец. на повість : Шевчук В. Початок жаху // Сучасність. – 1993. – № 3. – С. 18–66.
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1995
221. Мовно-культурна політика : шлях у нікуди [на шпальтах га
зети покладено початок дискусії щодо проблеми мови в Україні] //
Час/Time. – 1995. – 8 берез. – С. 10.
222. Польські мотиви в творчості Валерія Шевчука // Slavia Ori
entalis. – 1995. – T. XLIV. – Nr 2. – P. 283–289.

1996
223. Анатомія національного поневолення (за «Оргією» Лесі
Українки) // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 55–56. – С. 44–47.
224. Великі роздоріжжя (Національна і соціалістична ідея у драмі Лесі Українки «Руфін і Прісцілла») // Сучасність. – 1996. – № 5. –
С. 97–104.
225. Двомовність завжди завдавала тільки шкоди державі та народам // Час/Time. – 1996. – 29 листоп. – С. 12.
226. Рец. : З позиції сповідування : ключові мотиви «Польових
досліджень з українського сексу» Оксани Забужко // Кур’єр Кривбасу. – 1996. – № 61–64. – С. 74–76. – Рец. на кн. : Забужко О. С.
Польові дослідження з українського сексу : роман. – К. : Згода, 1996. –
141 с.

1997
227. Малоросійські апологети великоросійського шовінізму //
Час/Time. – 1997. – 31 січ. – С. 12.
Відгук : Корогодський Р. «Донос» на академіка Олеся Білоді
да // Час/Time. – 1997. – 31 січня. – С. 12. [Полеміка з приводу листа
Л. Масенко «Малоросійські апологети великоросійського шовінізму» до редакції газети «Час/Time» та лист-відповідь академіка
Олеся Білодіда].
Цит. : Лизанчук В. В. Морально-національні полюси : україноцентризм і малоросійство // Ювілейний збірник на пошану Степана
Гелея / відп. ред. Іван Копич. – Л., 2011. (Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. Вип. 10 / Львівська комерційна академія). – С. 599–614.
228. Мовна політика Росії : захист чи зазіхання? [мовна політика
Росії як потужне джерело дестабілізації внутрішнього життя України] // Час/Time. – 1997. – 15–21 трав. – С. 11.
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229. Мовна ситуація в Україні сьогодні // Про український правопис і проблеми мови : зб. доп. мовної секції 16-ї Річної Конф.
Укр. Проблематики, Урбана-Шампейн, Ілл., 20–25 черв. 1997 /
Наук. т-во ім. Шевченка, Конф. Укр. Проблематики в Іллінойському Ун-ті (Урбана-Шампейн). – Нью-Йорк ; Львів : [Місіонер],
1997. – С. 31–35.
230. Правописна варіантність у мові засобів масової інформації //
Тези наукової конференції з проблем сучасного українського правопису і термінології (З нагоди 70-річчя першої Всеукр. правоп. конф.
у Харкові 1927 р.), 12–13 груд. 1997 р. / Укр. нац. ком. з питань правопису при Кабінеті Міністрів України … [та ін.]. – К. : [б. в.], 1997. –
С. 65–66.
231. Рец. : Дві культури України : боротьба чи діялог // Час/Time. –
1997. – 2–8 жовт. – С. 11. – Рец. на доп. : Дзюба І. Взаємодія двох
культур : стереотипи рецепції. Доп. на міжнар. наук.-практ. конф.
«Діалог української і російської культур як чинник міжетнічної згоди в Україні», жовт. 1996 р.] // Кур’єр Кривбасу. – 1997. – № 77–78
(трав.). – С. 79–86.
232. *Рец. : Уроки реставрації Миколи Рябчука // Українське
слово. – 1997. – 6 лют. – С. 14. – Рец. на ст. : Рябчук М. Урок реставрації [до 60-річчя Є. Гуцала] // День. – 1997 – 14 січ.

1998
233. Доля мови [текст передм. Л. Масенко до кн. Ю. Шевельова
«Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–
1941). Стан і статус». – Чернівці : Рута, 1998.– 208 с.] // Жива вода. –
1998. – листоп. (№ 11). – С. 1.
234. Драматична поема Лесі Українки «Адвокат Мартіан» //
Українська мова та література. – 1998. – Чис. 39 (жовт.). – С. 1–2.
235. ...Їхнє зло прийшло перед лице моє (Про роман Олеся Улья
ненка «Сталінка») // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 97–98. – С. 145–
152.
Цит. : Тендітна Н. М. «Утробне й потойбічне завивання» міста
у творчості О. Ульяненка // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. –
2010. – № 20, ч. ІІІ. – С. 120–128.
236. Кримська «українізація» [проаналізовано статті із кримських
газет, присвячені мовному питанню] // Українське слово. – 1998. –
7 трав. – С. 7, 15.

119

237. Куди б’є Леонід Череватенко? [стаття на захист Романа Ко
рогодського від нищівної критики Л. Череватенка] // Просвіта. –
1998. – 14 лип. – С. 7.
238. Міф та реальність в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон» //
Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 104. – С. 140–144.
239. Мова як об’єкт і засіб пропаганди // Проблеми утвердження
і функціонування державної мови в Україні : матеріали міжнар.
наук. конф. 28–29 листоп. 1996 р. / упоряд. В. Житник. – К. : KM Aca
demia, 1998. – С. 75–77.
240. Не треба поспішати… : інтерв’ю / розмову вела М. Сингаїв
ська // Українське слово. – 1998. – 22 січ. – С. 6, 15.
241. Українська мова в незалежній Україні // Українська мова та
література. – 1998. – Чис. 42 (листоп.). – С. 7.
242. Українські видання Юрія Шевельова [про моногр. «Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан
і статус»] // Українська мова та література. – 1998. – Чис. 40 (жовт.). –
С. 8.
243. Чи вдасться комуністам здійснити свою давню мрію – довести «природний розвиток» української мови до летального кінця? //
Час/Time. – 1998. – 23–29 квіт. – С. 5.
244. Читаючи «Спогади» Павла Скоропадського // Слово і час. –
1998. – № 12. – С. 70–75.
245. Юрій Шевельов повертається [у видавництві «Час» вийшли
друком праця вченого «Поза книжками і з книжок» та книга спогадів
про Івана Світличного] // Час/Time. – 1998. – 18–25 груд. – С. 13.
246. Передм. : Вступне слово. Шевельов Ю. Українська мова
в першій половині двадцятого століття (1900–1941). Стан і статус. –
Чернівці : Рута, 1998. – С. 5–6.
247. Передм. : Дмитро Соловей – історик і політолог // Соло
вей Д. Ф. Втрата орієнтиру : українська інтеліґенція у визвольних
змаганнях : наук.-попул. вид. / упоряд. та авт. вступ. ст. Л. Масенко. –
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