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У стат ті від би то шлях у ве ли ку нау ку ви дат но го мо воз нав ця ака де мі ка В. М. Ру са нів сько го.
Ана лі зую ться йо го різ но біч ні нау ко ві ін те ре си, пра ці в різ них га лу зях мо воз нав ства: лек си -
ког ра фії, іс то рії ук раїн ської мо ви, сти ліс ти ки, лін гво ди дак ти ки, сла віс ти ки.

К л ю  ч о  в і  с л о  в а: В. М. Ру са нів ський, ук раїн ське мо воз нав ство, Інсти тут мо воз нав ства
ім. О. О. По теб ні НАН Украї ни.

Кож на на ціо на льна нау ка вхо ди ть до гло ба льно го нау ко во го прос то ру яс кра ви -

ми осо бис тос тя ми, зав дя ки яким во на стає ві до мою сві то во му за га ло ві. Україн -

сько му мо воз нав ству XX ст. та ких ви дат них пос та тей не бра ку ва ло, але й се ред

них зір кою пер шої ве ли чи ни, все біч но об да ро ва ним гу ма ні та рієм, лю ди ною ве -

ли кої при тя га льної си ли, спов не ної по зи тив ної енер ге ти ки, був ака де мік Ві та лій 

Ма ка ро вич Ру са нів ський.
Фі ло ло гіч на сі м’я, з якої по хо ди ть Ві та лій Ма ка ро вич, при ще пи ла йо му лю -

бов до сло ва, щи ру за ко ха ніс ть у рід ну мо ву, її кра су і си лу. В. М. Ру са нів ський
на ро див ся 25 чер вня 1931 р. у Хар ко ві. Ба тько йо го — Ма кар Олек сі йо вич Ру са -
нів ський, ві до мий шев чен коз на ве ць, уче нь про фе со ра М. Грун сько го, був до -
цен том ка фед ри ук раїн ської лі те ра ту ри Київ сько го дер жав но го уні вер си те ту, а
та кож обій мав по са ду де ка на фі ло ло гіч но го фа ку льте ту. Йо го доб ро зич ли віс ть,
ін те лі ген тніс ть, щи ріс ть у сто сун ках з лю дьми і до сі із вдяч ніс тю зга дую ть ко -
лиш ні сту ден ти-фі ло ло ги, яким по щас ти ло вчи ти ся то ді на філ фа ці. По тім
Макар Олек сі йо вич Ру са нів ський пра цю вав в Інсти ту ті ук раїн ської лі те ра ту ри
ім. Т. Г. Шев чен ка.

Та ла но ви тий нау ко ве ць Ма кар Олек сі йо вич Ру са нів ський най бі льше ці ка -
вив ся твор чіс тю ве ли ко го Коб за ря. 1939 ро ку од ним із пер ших зі сво го нау ко во -
го по ко лін ня за хис тив кан ди дат ську ди сер та цію. Ве ли ка йо го стат тя про хар ків -
ських ро ман ти ків, по пе ред ни ків Та ра са Шев чен ка, про спі льне і від мін не в їх ній 
твор чос ті з’я ви ла ся у збір ці до 125-річ чя Коб за ря.

У пер ші дні вій ни Ма ка ра Олек сі йо ви ча бу ло заа реш то ва но та зви ну ва че но в 
бур жуаз но му на ціо на ліз мо ві, а по тім без су ду і слід ства за пря мим роз по ря -
джен ням про ку ро ра стра че но в Лу к’я нів ській в’яз ни ці. Піс ля XX з’їз ду КПРС
1956 р. йо го реа бі лі то ва но, а 10 трав ня 1989 р. Ко мі сія пар тій но го кон тро лю ЦК
Ком пар тії Украї ни прий ня ла пос та но ву про пар тій ну реа бі лі та цію без під став но
реп ре со ва но го ко лиш ньо го де ка на фі ло ло гіч но го фа ку льте ту Київ сько го
уні вер си те ту до цен та М. О. Ру са нів сько го.

Ма ти В. М. Ру са нів сько го, теж фі ло лог-шев чен коз на ве ць, Се ре да Ли за ве та
Оме ля нів на, поз на йо ми ла ся зі своїм май бут нім чо ло ві ком у Хар ко ві, ко ли нав -
ча ла ся в Інсти ту ті на род ної ос ві ти (ІНО), там і поб ра ли ся. Піс ля пе реїз ду до
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Киє ва жи ли спо чат ку в не ве ли кій кім на ті на Ке ро син ній, а по тім ку пи ли не до бу -
до ва ну ха ту на Ба тиє вій го рі, до ве ли її до пут тя, там і жи ли з ба тька ми та дво ма
си на ми.

Страш ні ро ки вій ни, арешт чо ло ві ка, тур бо та про ста рих і ма лих ляг ли на
тен діт ні жі но чі пле чі. Тре ба бу ло під ні ма ти на но ги си нів. Де ся ти річ ний Ві та лій
з ос тра хом чув, як па даю ть ні ме цькі бом би на Київ, як страш но без ба тька.

До вій ни він два ро ки пров чив ся у 115-ій се ред ній шко лі м. Киє ва, під час
вій ни са мо туж ки «прой шов» тре тій і чет вер тий кла си. І ко ли виз во ли ли Київ,
пі шов од ра зу в п’я тий клас. Ду же бояв ся, що не опа нує ро сій ської, ад же сі м’я
була ук раї но мов на, але пер ший дик тант на пи сав на чо ти ри (вид но, і в цьо му ви -
явив ся йо го фі ло ло гіч ний хист).

1949 р. Ві та лій Ма ка ро вич із ме дал лю за кін чує шко лу і всту пає до Київ сько -
го дер жав но го уні вер си те ту. Піс ля спів бе сі ди йо го дов го не за ра хо ву ва ли, до ки
не вик ли ка ли до спец час ти ни і не за пи та ли про ба тька. На той час на ру ках у
Ві та лія бу ла до від ка про смер ть ба тька 26 лип ня 1941 р. Так, че рез ві сім ро ків, на 
філ фа ці зно ву заз ву ча ло та ке фі ло ло гіч не пріз ви ще Ру са нів ський.

Ко ли на ук раїн сько му від ді лен ні сту ден там бу ло зап ро по но ва но спе ціа лі за -
ції з мо воз нав ства чи лі те ра ту роз нав ства, пе ред Ві та лієм Ма ка ро ви чем та йо го
уні вер си тет ським то ва ри шем, май бут нім про фе со ром Вік то ром Коп ті ло вим не
стоя ло пи тан ня ви бо ру. Во ни обид ва об ра ли мо воз нав ство, яке зда ва ло ся юна -
кам со лід ним. А в мо воз нав стві юний Ві та лій об рав ще «со лід ні ший» роз діл —
іс то рич ну гра ма ти ку ук раїн ської мо ви, що є ви щою ма те ма ти кою для мо воз нав -
ців і ви со ким пі ло та жем для фі ло ло гів уза га лі. Дип лом ну ро бо ту Ві та лій Ма ка -
ро вич пи сав у до цен та Пет ра Дмит ро ви ча Ти мо шен ка, про від да ніс ть яко го нау -
ці та ви мог ли віс ть до сту ден тів ще й до сі, че рез ба га то ро ків піс ля йо го смер ті,
хо дя ть ле ген ди на фі ло ло гіч но му фа ку льте ті.

Пет ро Дмит ро вич Ти мо шен ко (1920–1984) став і нау ко вим ке рів ни ком Ві та -
лія Ру са нів сько го, ко ли він 1954 р., піс ля за кін чен ня нав чан ня, всту пив до ас -
пі ран ту ри при ка фед рі ук раїн ської мо ви Київ сько го дер жав но го уні вер си те ту.
Ві до мий уче ний спря му вав ін те ре си юно го ас пі ран та на дос лід жен ня іс то рії гра -
ма тич них ка те го рій ви ду і ча су в ук раїн ській мо ві XVI–XVII ст.

Актуа льніс ть дос лід жен ня іс то рії ук раїн ської мо ви на той час зу мов лювало
те, що не бу ла ще оп ра цьо ва на дже ре льна ба за дос лід же нь, ба га то пи сем них па -
м’я ток не ввійшло в нау ко вий обі г, а та кож не ви рі ше ни ми за ли ша ли ся час тко ві
пи тан ня.

Кан ди дат ська ди сер та ція юно го ас пі ран та бу ла нас ті льки ва го мим до слi -
джен ням в іс то рії гра ма ти ки ук раїн ської мо ви, в якій бра ку ва ло конк рет них
праць, прис вя че них ана лі зо ві тих чи ін ших гра ма тич них еле мен тів, що ляг ла в
ос но ву мо ног ра фії «Зна чен ня і взає моз в’я зок гра ма тич них ка те го рій ви ду і ча су
в ук раїн ській мо ві XVI–XVII ст.» (К., 1959). В ук раїн ській лін гвіс ти ці не так уже 
й ба га то прик ла дів, щоб 28-річ ний мо воз на ве ць опуб лі ку вав та ку фун да мен -
таль ну пра цю.

За хис тив ши 1960 р. кан ди дат ську ди сер та цію, В. М. Ру са нів ський при хо ди -
ть до Інсти ту ту мо воз нав ства ім. О. О. По теб ні Ака де мії наук УРСР, де про йшло 
по над 45 ро ків йо го твор чо го, нау ко во го, ка р’єр но го жит тя. Са ме в Ін ститу ті мо -
воз нав ства вияв ляє ться яс кра ва лін гвіс тич на об да ро ва ніс ть В. М. Ру са нів сько го,
різ но біч ніс ть йо го нау ко вих ін те ре сів і упо до ба нь: від ор то ло гії до лек си ко гра -
фії, від іс то рії мо ви до тер мі ноз нав ства, від гра ма ти ки до за га льних і кон крет них 
пи та нь сла віс ти ки, від між мов них кон так тів до фі ло соф ських пи та нь мо воз нав -
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ства. Важ ко знай ти ту га лу зь лін гвіс ти ки, в якій би В. М. Ру са нів ський не ска зав
сво го ва го мо го нау ко во го сло ва.

Не ли ше нау ко вий, але й ор га ні за тор ський та лант уче но го змуж нів у цьо му
ін сти ту ті. Він був фун да то ром, пер шим за ві ду ва чем від ді лу ку льту ри мо ви і сти -
ліс ти ки, по тім очо лив від діл тео рії і іс то рії ук раїн ської мо ви, а зго дом від діл за -
хід но- і пів ден нос ло в’ян ських мов. Дов гі ро ки В. М. Ру са нів ський був зас туп ни -
ком ди рек то ра ін сти ту ту, а піс ля смер ті акад. І. К. Бі ло ді да по над 15 ро ків
очо лю вав цю ус та но ву.

Ши ро кий нау ко вий діа па зон лін гвіс тич них ін те ре сів В. М. Ру са нів сько го
ґрун ту вав ся на дос ко на ло му знан ні дос лід же них фак тів і умін ні виок ре ми ти
з-по між них го лов ні, виз на ча льні, май стер нос ті їх ана лі зу й ін тер пре та ції, до -
три ман ні точ них норм нау ко во го сти лю при їх вик ла ді у поєд нан ні із жва віс тю
та до хід ли віс тю.

Дієс лів ні гра ма тич ні ка те го рії ви ду і ча су в ук раїн ській мо ві XVI–XVII ст.
виз на чи ли по да льші гра ма тич ні по шу ки В. М. Ру са нів сько го і при ве ли йо го до
дос лід жен ня за га льних проб лем ук раїн сько го дієс ло ва. На пев не, ця час ти на
мови, як нія ка ін ша, від би ває ха рак тер дос лід ни ка, що пе ре бу вав у пос тій но му
ру сі, по шу ку точ нос ті, адек ват но му реа гу ван ні на змі ни в нау ці та жит ті, важ ли -
вих учин ках.

Істо рія струк ту ри ук раїн сько го дієс ло ва за син хрон ни ми зрі за ми дос лід жу -
ва ла ся В. М. Ру са нів ським як з фор ма льно-гра ма тич но го, так і з се ман тич но го
пог ля ду. Во на пред став ле на не ста тич ною кон струк цією, а ди на міч ною сис те -
мою, яка заз нає пос тій них змін у ча сі. Мо ло дий дос лід ник ство рив пра цю, що
бу ла піо нер ською не ли ше в ук раїн сько му, а й у сло в’ян сько му мо воз нав стві.
Основ ні її ідеї ста ли фун да мен том док тор ської ди сер та ції, яку В. М. Ру са нів -
ський за хис тив 1970 р. На той час він став чи не най мо лод шим док то ром фі ло ло -
гіч них наук не ли ше в Украї ні, а й у Ра дян сько му Сою зі.

В. М. Ру са нів ський був та кож ав то ром роз ді лу «Дієс ло во» у ве ли кій ко лек -
тив ній пра ці «Су час на ук раїн ська лі те ра тур на мо ва. Мор фо ло гія» (К., 1969).
У цій епо ха льній для ук раїн ської мор фо ло гії ро бо ті уче ний вис ту пав і як від по -
ві да льний ре дак тор, ке рів ник ве ли ко го ав тор сько го ко лек ти ву, що скла дав ся із
виз нач них ук раїн ських гра ма тис тів. Нау ко ве та ку льтур не зна чен ня опуб лі ко ва -
но го в 70-і ро ки ака де міч но го ви дан ня кур су «Су час на ук раїн ська лі те ра тур на
мо ва», який скла дав ся з шес ти то мів, важ ко пе рео ці ни ти: та ко го сис тем но го
кур су на той час не ма ла жод на сло в’ян ська мо ва.

Дієс ло во, як пер ша гра ма тич на прис трас ть, на дов гі ро ки при в’я за ло до се бе
ро зум Ві та лія Ма ка ро ви ча. Що б він не ро бив — ук раїн ський пра во пис чи слов -
ник, під руч ник чи до по ві дь на між на род ну кон фе рен цію, час від ча су по вер тав -
ся до сво го улюб лен ця — дієс ло ва. Ві та ліє ві Ма ка ро ви чу ду же хо ті ло ся, щоб
його дієс лів ні роз ду ми і спос те ре жен ня бу ли ві до мі не ли ше сту ден то ві-фі ло ло -
гу, вчи те ле ві-сло вес ни ку, а й шко ля ре ві, лю би те лю точ но го сло ва. Він жва во і
прис трас но роз по вів 1977 р. про ук раїн ське дієс ло во в книж ці «Дієс ло во — рух,
дія, об раз», опуб лі ко ва ній ос ві тян ським ви дав ниц твом Украї ни.

Гра ма тич ні роз ду ми В. М. Ру са нів сько го не об ме жу ва ли ся мор фо ло гією,
йо го за ці кав лен ня ся гаю ть і сло вот во ру, і син так си су, він є од ним із спі вав то рів
та ких пра ць, як «Се ман ти ко-син так сич на струк ту ра ре чен ня» (К., 1983), «Укра ин -
ская грам ма ти ка» (К., 1986), низ ки ста тей. Зв’я зок лек сич ної та гра ма тич ної се -
ман ти ки, взає мо зу мов ле ніс ть зміс ту і фор ми гра ма тич них оди ни ць дос лід же но
ним у мо ног ра фії «Струк ту ра лек сич ної та гра ма тич ної се ман ти ки» (К., 1988).
По нят тя внут ріш ньої фор ми сло ва О. О. По теб ні В. М. Ру са нів ський твор чо за -
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сто со ву вав до ана лі зу ме ха ніз му змін у лек сич ній та гра ма тич ній сис те мах мо ви, 
що є ак туа льним пи тан ням су час но го тео ре тич но го мо воз нав ства.

Різ но біч ніс ть фі ло ло гіч но го об да ру ван ня В. М. Ру са нів сько го вияв ляє ться в
то му, що він од но час но міг оп ра цьо ву ва ти ма те ріал з різ них мов них сфер. Па ра -
ле льно зі свої ми дієс лів ни ми спос те ре жен ня ми сер йоз но дос лід жу вав па м’ят ки
ук раїн ської мо ви, виз на чав пра ви ла їх ви дан ня, ос кі льки Інсти тут мо воз нав ства
роз по чав ве ли ку ро бо ту з ви дан ня па м’я ток ук раїн ської мо ви різ них сти лів і
жан рів у ве ли ко му хро но ло гіч но му діа па зо ні. Ці пра ви ла він прак тич но зас то су -
вав під час ви дан ня ук раїн ських гра мот XV ст. (1965), пуб лі ка ція яких бу ла ви -
со ко оці не на в ре цен зіях віт чиз ня них (М. А. Ху даш) та за ру біж них мо воз нав ців
(К. Ре гуш).

Різ но жан ро вим є лек си ког ра фіч ний до ро бок В. М. Ру са нів сько го: це і тлу -
мач ні, ор фог ра фіч ні, тер мі но ло гіч ні, ор фое піч ні та пе рек лад ні слов ни ки. Він
був чле ном ред ко ле гії, од ним із ре дак то рів та ук ла да чів «Слов ни ка ук раїн ської
мо ви» в 11-ти то мах, пер шо го в та ко му об ся зі лек си ког ра фіч но го опи су су час -
ної ук раїн ської мо ви. Лек сич ний склад, фра зео ло гія, сло вот вір на бу до ва знай -
шли все біч не ві доб ра жен ня в цьо му слов ни ку. Автор ський ко лек тив цієї пра ці
бу ло від зна че но Дер жав ною пре мією СРСР у га лу зі нау ки і тех ні ки 1983 р. Зна -
чен ня слов ни ка вий шло да ле ко за ме жі Украї ни, йо го ви со ко по ці но вую ть у
всьо му сві ті як ма те ріал для нау ко вих дос лід же нь у га лу зі лек си ки, фра зео ло гії
та сло вот во ру сло в’ян ських мов, для вста нов лен ня між сло в’ян ських се ман тич -
них від по від нос тей, особ ли во при пе рек ла ді з од нієї мо ви на ін шу тво рів ху дож -
ньої лі те ра ту ри.

В. М. Ру са нів ський став ідео ло гом ство рен ня но во го тлу мач но го слов ни ка
ук раїн ської мо ви у 20-ти то мах, 1-й том яко го по ба чив світ у груд ні 2010 р., ав то -
ром кон цеп туа льних за сад йо го ук ла дан ня. Спо ді ва ти ме мо ся, що цей слов ни ко -
вий за по віт ака де мі ка бу де зреа лі зо ва но в най ближ чі ро ки.

Роз по чи нав Ві та лій Ма ка ро вич свої лек си ког ра фіч ні дос лід жен ня з ор фог ра -
фіч них слов ни ків ук раїн ської мо ви, ви да них 1975 р. Він вияв ляв свої знан ня у
слов ни ках різ них ти пів і жан рів і як ук ла дач, і як від по ві да льний ре дак тор, і як
ав тор кон цеп туа льних за сад. Ним бу ло роз роб ле но кон цеп цію пер шо го в Украї -
ні ве ли ко го ро сій сько-ук раїн сько го слов ни ка нау ко вої тер мі но ло гії, що охоп -
лює по над 300 тис. слів, ужи ва них у сус пі льно-по лі тич ній, при род ни чій, нау ко -
во-тех ніч ній, тер мі но ло гіч ній сис те мах. Зна чен ня цьо го слов ни ка для
роз бу до ви ук раїн ської тер мі но ло гії важ ко пе рео ці ни ти.

У чис лен них тео ре тич них пра цях з різ них га лу зей мо воз нав ства В. М. Ру са -
нів ський ба га то ува ги при ді ляв пи тан ням за га льної тео рії лек си ког ра фії та тер -
мі ног ра фії. На дум ку вче но го, реєс тр слов ни ка, йо го бу до ва і струк ту ра маю ть
від би ва ти ті змі ни, що знай шли ві доб ра жен ня в тен ден ціях роз вит ку су час ної
ук раїн ської лі те ра тур ної мо ви. Це сто сує ться і до бо ру ілюс тра тив но го ма те ріа -
лу, і фун кціо на льно-сти ліс тич них ха рак те рис тик ря ду лек сем, і су час них пра во -
пис них норм.

Май же че рез двад ця ть ро ків піс ля пуб лі ка ції ор фог ра фіч но го слов ни ка
1974 р. В. М. Ру са нів ський ра зом із С. І. Го ло ва щу ком, М. М. Пе щак та О. О. Та -
ра нен ком ви дає «Орфог ра фіч ний слов ник ук раїн ської мо ви» (К., «До ві ра»,
1994), який став по дією в бу рем но му ку льтур но му жит ті по чат ку 90-х ро ків. Че -
рез п’я ть ро ків, 1999 р., йо го бу ло пе ре ви да но.

В ор фог ра фіч них слов ни ках від би ли ся роз ду ми В. М. Ру са нів сько го про ук -
раїн ський пра во пис, йо го прин ци пи, від по від ніс ть жи во му мов лен ню.
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Про тя гом май же 40 ро ків Ві та лія Ма ка ро ви ча хви лю ва ли пра во пис ні проб -
ле ми, свід чен ням цьо го є «Україн ський пра во пис» (К., 1960), «До від ник з ук -
раїн ської ор фог ра фії і пун ктуа ції» (К., 1964; 1973; 1984; 1986), «Склад ні пи тан -
ня ук раїн сько го пра во пи су» (К., 1980); «Україн ський пра во пис» (К., 1990;
1993). Він ду же уваж но ста вив ся до тен ден цій роз вит ку пра во пис ної сфе ри, був
обе реж ним в оцін ці про по но ва них но ва цій, дот ри му вав ся дав ньо го лі кар сько го
гас ла «Не заш ко дь!»

По дією у сла віс тич ній лек си ког ра фії ста ло ви дан ня «Че сько -ук раїн сько го
слов ни ка» у двох то мах (т. 1, 1988; т. 2, 1989), де Ві та лій Ма ка ро вич є від по -
ві даль ним ре дак то ром. Плід на пра ця ве ли ко го ав тор сько го ко лек ти ву ук раїн -
ських і че ських лек си ког ра фів ус піш но за вер ши ла ся ли ше зав дя ки ве ли ким нау -
ко во-ор га ні за цій ним зу сил лям В. М. Ру са нів сько го, йо го осо бис тим кон так там
із про від ни ми че ськи ми мо воз нав ця ми.

У лек си ког ра фіч но му до роб ку В. М. Ру са нів сько го зна хо ди мо від по ві да льне 
ре да гу ван ня ор фое піч них слов ни ків для різ них вер ств ко рис ту ва чів («Орфое -
піч ний слов ник ук раїн ської мо ви у 2-х то мах», К., «До ві ра», 1994; 2003),
«Орфое піч ний слов ник ук раїн ської мо ви. Для шко ля рів і сту ден тів», К. ; Ірпі нь,
«Пе рун», 2006), пе рек лад них слов ни ків, а та кож слов ни ка Л. Г. Скрип ник та
Н. П. Дзят ків ської «Влас ні іме на лю дей», що є про тя гом ба га тьох ро ків на -
сті льною книж кою дер жав них служ бов ців — від сі льра ди до пар ла мен ту.

Істо рія ук раїн ської мо ви, шля хи її ста нов лен ня і фор му ван ня, з чо го, влас не,
по чи нав свій шлях у нау ку Ві та лій Ма ка ро вич, ма ла ло гіч не про дов жен ня у йо го 
ро бо ті над ба га то том ною пра цею «Істо рія ук раїн ської мо ви» («Вступ». «Фо не -
ти ка», 1978; «Лек си ка і фра зео ло гія», 1983; «Син так сис», 1985). Істо рич ні сту дії 
вче но го, дос лід жен ня ним різ но жан ро вих па м’я ток ук раїн ської мо ви вті ли ли ся
в ко лек тив ній мо ног ра фії, де він є від по ві да льним ре дак то ром: «Жан ри і сти лі в
іс то рії ук раїн ської лі те ра тур ної мо ви» (К., 1989) та у двох ви дан нях «Істо рія ук -
раїн ської лі те ра тур ної мо ви» (К., 2001; 2002).

Істо рію ук раїн ської мо ви, змі ни в її струк ту рі В. М. Ру са нів ський роз гля дає
на ши ро ко му сло в’ян сько му тлі, у за га льно му кон тек сті ін доєв ро пей ських мов.
Осмис лен ня іс то рич но го роз вит ку спо рід не них мов, при чи ни змін на різ них
струк тур них рів нях — у цен трі ува ги ав то ра в пра ці «Дже ре ла роз вит ку схід но -
сло в’ян ських лі те ра тур них мов» (К., 1985). Ця мо ног ра фія під су мо вує роз ду ми
Ві та лія Ма ка ро ви ча про по ход жен ня та шля хи роз вит ку схід нос ло в’ян ських
мов, вик ла де ні в ра ні ше опуб лі ко ва них пра цях «На род но-роз мов на мо ва як дже -
ре ло роз вит ку схід нос ло в’ян ських лі те ра тур них мов XVI — по чат ку XVIII ст.»
(К., 1978), «По ход жен ня і роз ви ток схід нос ло в’ян ських мов» (К., 1980).

Гли бо ке знан ня тео рії та іс то рії мо ви, кон так тів різ них мов доз во ли ло Ві та -
лію Ма ка ро ви чу звер ну ти ся до дос лід жен ня фі ло соф ських проб лем мо воз нав -
ства — со ціа льної при ро ди мо ви, зв’яз ку мо ви і мис лен ня, мо ви і сус пі льства,
сис те ми і струк ту ри в мо ві, ідіоет ніч но го й уні вер са льно го в ній, ме то до ло гіч -
них проб лем мо воз нав ства.

Уче ний зав жди ро зу мів: як що ти хо чеш, щоб твоя нау ка піш ла в лю ди, тре ба
про її до сяг нен ня ство рю ва ти по пу ляр ні пра ці. Він був виз на ним май стром нау ко -
во-по пу ляр но го жан ру в лін гвіс ти ці. По ряд із пра ця ми, в яких фі ло соф ськи
осмис лює ться ро ль мо ви в жит ті сус пі льства, мов но-ку льтур ні взає ми ни, пе ру
В. М. Ру са нів сько го на ле жа ть та кі нау ко во-по пу ляр ні розвідки, ши ро ко зна ні
серед різ них вер ств на се лен ня, як «Як па рос ть ви ног рад ної ло зи» (К., 1967), «Рід -
не сло во» (К., 1969), «Чи пра ви льно це на пи са но?» (К., 1972), «Жит тя сло ва» (К.,
1972), «Роз цві тай же, сло во» (К., 1983), «На ша мо ва ка ли но ва» (К., 1984).
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Окре мою гран ню фі ло ло гіч но го та лан ту Ві та лія Ма ка ро ви ча є лін гво ди дак -
ти ка — ство рен ня під руч ни ків і нав ча льних по сіб ни ків для се ред ньої та ви щої
шко ли. Він є спі вав то ром по сіб ни ка для се ред ньої шко ли «Україн ська мо ва»,
який вит ри мав шіс ть ви да нь (1978, 1979, 1981, 1990, 1991, 1992). Ро зу мію чи, що
но віт ні до сяг нен ня лін гвіс ти ки тре ба нес ти у сту ден тські ау ди то рії, В. М. Ру са -
нів ський у спі вав тор стві ство рив нав ча льні по сіб ни ки для сту ден тів-фі ло ло гів
«Гра ма ти ка ук раїн ської мо ви. Мор фо ло гія» (К., 1993) та «Ку льту ра ук раїн сько -
го на ро ду» (К., 1994).

Се ред нау ко вих упо до ба нь В. М. Ру са нів сько го — гра ма тич них, лін гво ди -
дак тич них, сла віс тич них, сти ліс тич них — виок рем лює ться шев чен кіа на, до -
слід жу ва на ним з особ ли вим тре пет ним по чут тям, ус пад ко ва ним від ба тьків.
По чи нає ться во на із скром ної те ми «Дієп рик мет ник в пое зії Т. Г. Шев чен ка»,
стат ті, опуб лі ко ва ної юві лей но го 1964 р., і про дов жує ться в стат тях «Лі то пис
твор чос ті і бо ро тьби. До ха рак те рис ти ки Шев чен ко во го що ден ни ка» (К., 1986),
«Сві тог ляд і мо ва (до 175-річ чя з дня на род жен ня Т. Г. Шев чен ка)» (К., 1989),
«Істо рич на лек си ка в пое зії Т. Г. Шев чен ка» (К., 1991), «Із Уман щи ни, з усієї
Украї ни (на род но-роз мов не дже ре ло мо ви Т. Г. Шев чен ка)» (К., 1999) та ін., ок -
ре мих роз від ках, прис вя че них пра во пи су та по чер ку Шев чен ка, у Шев чен ків -
сько му слов ни ку, в мо ног ра фії «У сло ві — віч ніс ть» (К., 2002).

Для бі льшос ті ук раїн ських мо воз нав ців, які сфор му ва ли ся про фе сій но в
70–90-і ро ки, В. М. Ру са нів ський був ду хов ним нас тав ни ком, лю ди ною, яка
щед ро об да ро ву ва ла ін ших про дук тив ни ми ідея ми, ці ка ви ми дум ка ми що до
дос лід жен ня тих чи ін ших мов них явищ. Він умів ці ну ва ти дум ку ін шо го, не на -
в’яз ли во під ка зую чи ра ціо на льні шля хи роз в’я зан ня дос лід ни цьких зав да нь, міг
виз на чи ти тренд роз вит ку тих чи ін ших сфер гу ма ні тар ної нау ки. Йо го ідея ми
ще дов го на пов ню ва ти ме ться жи ви льне дже ре ло мо воз нав чої нау ки.

N. H. OZEROVA

WORD AND DESTINY

The ar ti cle gives a bio graph i cal out line of an em i nent Ukrai nian lin guist, full mem ber of the
Ukrainan Na tional Acad emy of Sci ences pro fes sor Vitalii Rusanivskyi. The pa per dis cusses his ver -
sa tile lin guis tic in ter ests re flected in his writ ings in the branches of lex i cog ra phy, his tory of the
Ukrai nian lan guage, styl ist ics, lan guage teach ing, and Slavic stud ies.

K e y  w o r d s: Rusanivskyi, Ukrai nian lin guis tics, O. O. Potebnia In sti tute of Lin guis tics.
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