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Державна мовна політика 
Ірландії

Вивчення та врахування моделей
державної політики європейських
країн, а саме досвіду врегулювання
мовних відносин в Ірландії є надзви-
чайно актуальним з огляду на поши-
рену двомовність та проблему його
розв’язання як на місцевому, так і на
загальнодержавному рівнях.

Ситуація, де поширена одномов-
ність у більшості країн Європи, вже
далеко в минулому. Тому пріоритетом
не тільки державного, але й між-
народного спілкування завжди кори-
стувалась домінантна мова. У світі, де
в економічному, науковому і культур-
ному житті панує англійська мова,
міноритарні мови займають хитку
позицію, тим самим поступово зника-
ючи з повсякденного вжитку.

З моменту заснування такої дер-
жави як Ірландська Республіка, націо-
нальний уряд проголосив курс на від-
родження ірландської мови та спря-
мував зусилля на надання і закріплення
в Конституції та законодавстві спеці-
ального статусу ірландської мови як

важливий національний об’єкт. Основ-
ними рисами мовної політики були:
всебічна підтримка районів, де прожи-
ває ірландськомовне населення; відро-
дження та поступове поширення ірланд-
ської мови в англомовній країні через
систему освіти; забезпечення мовної
компетенції для тих, хто працює в дер-
жавному секторі, а також стандарти-
зація і модернізація ірландської мови.

Така політика уряду була очікува-
ною, оскільки основним ідеологічним
підґрунтям боротьби за незалежність
була утверджена відокремлена націо-
нальна приналежність та ідентич-
ність, основана на мовній складовій.
Вірилось, що ірландська мова замі-
нить англійську, як у попередньому
столітті остання викорінила рідну
мову населення острова. Така політи-
ка містила задачі, основними з яких
було навчання ірландської мови всіх
дітей у школах та запровадження
цього предмета як обов’язкового для
здавання державних іспитів, а також
для вступу на державну службу.
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Хоча держава докладала більшою
або меншою мірою зусилля щодо відро-
дження та розвитку національної мови,
все ж результати від реалізації такої
політики були невтішними. У той час
як ірландська вивчалась значною час-
тиною населення країни, однак, фак-
тично, була відсутня можливість її
практичного застосування поза шкіль-
них стін. Кількість районів, де перева-
жало ірландськомовне населення по-
ступово зменшувалась. З часом, посту-
пово держава відступала від політики
відродження мови до нечіткої форми
мовного розвитку.

При оцінюванні сьогоднішньої мов-
ної політики в Ірландії, на нашу думку,
необхідно взяти до уваги як юридич-
ний, так і фактичний статус ірланд-
ської мови та визначити, яке місце вона
посідає в суспільстві. Різні аспекти
ірландської мовної політики значною
мірою залежать від розвитку економіки
країни, що впливає на всі сфери жит-
тєдіяльності. Варто зазначити, що тут
держава відіграє домінуючу роль у
формуванні соціально-економічного
розвитку і тому необхідно проаналізу-
вати як саме реалізується мовна полі-
тика Республіки Ірландія стосовно
економічних і соціальних питань. При
оцінюванні мовної політики цієї дер-
жави, на нашу думку, слід також виокре-
мити як позитивні, так і негативні тен-
денції її реалізації.

Р. Белл вважає мовну політику Рес-
публіки Ірландія унікальною, оскіль-
ки національна самосвідомість грома-
дян привела до вибору місцевої мови з
малим колективом її носіїв як першої
державної і національної [1, с. 220].
Дослідивши мовну політику держав,
він виділив та об’єднав їх у три основ-
ні типи: А, В, С. Тим самим віднісши
мовну політику Ірландії до третього
типу С, яка характеризується поєд-
нанням ознак двох попередніх. Тобто,
мовну політику типу А, яка перед-
бачає відсутність у державі «великої
традиції» (комплексу спільних для
всього населення культурних ознак –

мови, історії, релігії, літератури та ін.),
приймаючи курс на збереження мови
колишніх колонізаторів як офіційної
на тлі великої кількості місцевих не-
стандартних мов, та мовну політику
типу В, яка застосовується в державі,
де існує «велика традиція»,а отже,знач-
на соціально-культурна й політична
єдність, де одна мова виконує обидві
функції – національну й державни-
цьку [1, с. 227–229].

Цей тип мовної політики придат-
ний для держави з кількома «велики-
ми традиціями» – суперниками. Сто-
сунки місцевих еліт кожної «великої
традиції» часто визначає протистоян-
ня, що спричинює посилення в держа-
ві сепаратистських тенденцій. Най-
частіше така проблема вирішується
шляхом збереження мови колишніх
завойовників як офіційної поряд з од-
нією чи кількома місцевими мовами.
Таким чином, політика типу С є «тим-
часовим» прийняттям політики типу А
із проголошеним наміром, при пер-
шій же можливості, перейти до полі-
тики типу В, яка вимагає від громадян
володіння двома або навіть трьома
мовами. Такий вибір мовної політики
Ірландії був спричинений історично-
суспільними умовами.

Необхідно зазначити, що з при-
йняттям конституції країни у 1937 році,
ірландська мова втратила свою моно-
офіційність, оскільки основний закон
держави закріпив за англійською ста-
тус другої офіційної мови, тим самим
давши поштовх для поступового
витіснення корінної мови Ірландії.

На сьогодні англійська є не тіль-
ки мовою вседержавного поши-
рення, але її визнають рідною мо-
вою більшість населення Ірландії.
Проте, ірландська мова має спеціаль-
ний статус. Хоча, можливо, не більше 
ніж 1% населення нині є носіями
мови, ірландська визнається, в основ-
ному, як носій культурної спадщини,
враховуючи те, що вона раніше була
рідною мовою більшості населення
[2, с. 143].
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Хоча громадяни Ірландії ствер-
джують, що ірландська є їх «рідною
мовою», її знання і використання у
громадянському суспільстві залишає
бажати кращого. З одного боку, дер-
жавні установи мають ірландську назву,
офіційні листи часто містять приві-
тання ірландською, з іншого – покаж-
чики друкуються на двох мовах, а
зміст вищевказаних листів наводиться
англійською мовою.

Сучасні законодавчі офіційні доку-
менти Ірландії видаються зазвичай
лише англійською мовою, хоча мають
бути двомовними. Більша частина пуб-
лічного телебачення транслюється
ірландською безграмотно. Ірландський
автор Д. Охеалайте називає мовну по-
літику уряду Ірландії «повною і абсо-
лютною катастрофою» [3].

Зі зростанням економіки після
1959 р., що зробило Ірландію сучасною
індустріальною країною, ставлення до
мови змінилося. Молоде покоління не
хотіло спілкуватися мовою, яку ніхто
не розумів за межами їх острова.Тому,
окрім західної частини держави, ірланд-
ська залишається другою мовою, яку
вивчають у школах, але здебільшого
вона не використовується в щоденно-
му спілкуванні. Незважаючи на праг-
нення збільшити використання ірлан-
дської мови у супільстві..., її вживання
зменшується у публічній сфері [4,
с. 84]. Очевидно, що ця мова є ніщо
інше як національний символ.

Політика уряду стосовно ірланд-
ської мови ґрунтується на принципі
рівності, тобто ірландсько-англійсько-
го білінгвізму, який відіграє значну
роль у формуванні національної іден-
тичності. Те суспільство, яке оперує
принципом рівності, наприклад, Кана-
да, Бельгія та Ірландія, намагається
забезпечити рівне використання від-
повідних мов у всіх державних орга-
нах [5, с. 55].

Незважаючи на вимоги з боку дер-
жави, організації дуже рідко застосо-
вують ірландську мову для комуніка-
ції з громадськістю. А те, що вивіски

розміщені цією мовою, зовсім не оз-
начає, що співробітники цієї органі-
зації володіють ірландською. Це слу-
жить лише виявом та збереженням
культурної автентичності та цінності
корінної мови як національного сим-
волу.Таке слабке використання ірланд-
ської мови – не сучасний феномен.
Це явище є досить довготривалим і
для тих, хто захищає мову і підтримує
її збереження, повинні заперечувати
той факт, що ірландська не має ніякої
практичної цінності [6, с. 38]. Показ-
ником цієї думки є той факт, що
попри позитивне ставлення до ірланд-
ської мови, більша частина населення
не спілкується нею регулярно.

Незважаючи на не надто оптимі-
стичні відгуки щодо наявності надан-
ня послуг ірландською мовою, уряд
все ж продовжує сприяти її вживанню
шляхом тотального поширення білін-
гвізму чи бажання покращення її
позиції у суспільстві. Але в основі цих
дій лежить характерний «постнарод-
ний статус» ірландської мови. Такий
статус характерний для мови, на якій
майже припиняють спілкуватися, але
вона використовується в іншому рус-
лі, наприклад, стає предметом викла-
дання в освітніх закладах, або куль-
турним символом [7, с. 157]. Саме за
цими критеріями, ірландська дістала
постнародний статус.

Тому деякі дослідники порівню-
ють мовну ситуацію Ірландії та знахо-
дять спільні риси із Білоруссю, так як
ірландська і білоруська є офіційними
мовами, однак домінантною мовою –
англійська – в Ірландії та російська – 
в Білорусі. Білоруська продовжує
вживатись і викладатись у навчанні,
тим самим відображаючи урядову під-
тримку мови. Але в економічному та
домашньому середовищі функціонує
російська мова, у той час як білору-
ська виконує символічну роль [8,
с. 68]. Для обох мов має місце їх сим-
волічне використання, але вони офі-
ційно визнаються та підтримуються
державами.

Державна мовна політика Ірландії
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Б. Орурк знаходить спільні риси
між ірландською та галіцийською мо-
вами, якими спілкуються на терито-
рії північної Іспанії. Хоча він ствер-
джує, що ірландська та білоруська
мови є різними за своїм політичним
контекстом [9, с. 275]. Отже, символіч-
не і постнародне використання мови
ми можемо відшукати у багатьох різ-
них мовних середовищах. Та очевидно,
що на нинішньому етапі державо-
творення мова не тільки обмежується
комунікативною здатністю, а містить
значно більші функції та виконує
покладені на неї завдання.

Найважливіші цілі уряду Ірландії
стосовно мови є зміна ситуації в райо-
ні Гельтахт (Gaeltacht), яка спричине-
на зниженням використання ірланд-
ської, а також її поширення по всьому
острову. На основі вищезазначених
завдань було здійснено два важливих
кроки: прийняття у 2003 році Закону
про офіційні мови і 20-річної стратегії
для ірландської мови.

Маючи на меті забезпечення
функціонального білінгвізму у різних
сферах життєдіяльності, основопо-
ложним завданням Закону про офі-
ційні мови є доступність та покращен-
ня якості надання громадських послуг
ірландською мовою, яке повинно
бути досягнуте шляхом накладення
законодавчих зобов’язань на департа-
менти державних і громадських орга-
нів. Цей Закон визначив основні
положення, наприклад, такі, як зобо-
в’язання ведення громадськими орга-
нізаціями діловодства однією з офіцій-
них мов, надання відповідей тією мо-
вою, якою було надано звернення;
публікація важливих документів та
звітів обома офіційними мовами; на-
дання інформації населенню ірланд-
ською мовою (чи обома: ірландською
та англійською) [10].

У 2010 році було прийнято 20-річну
стратегію для ірландської мови, яка,
на думку уряду, поширюватиме ірланд-
сько-англійський білінгвізм. Цим стра-
тегічним документом не тільки ірланд-

ська мова наділяється важливою куль-
турною та символічною роллю у су-
часному суспільстві, а й розрізняють-
ся такі поняття, як «знання» і «викори-
стання» мови, що у зв’язку з цим ство-
рює задачу перед урядом забезпечити
позитивні умови для користування
ірландською. Ця стратегія вказує
саме на необхідність останнього. Це
констатує той факт, що ірландська не
вважається мовою спілкування. Поза
межами району Гельтахт символічну
цінність цієї мови відзначає лише
Дублін. Присутність ірландської мови
у столиці має важливе символічне
значення як для населення Ірландії,
так і для іноземців.

Позитивним моментом у мовній
політиці Ірландії стало визнання ір-
ландської мови офіційною мовою Єв-
ропейського Союзу, що мало велике
значення як у цілому для самої держа-
ви, так і для мови зокрема. Це надало
право державам-членам або особам,
що підлягають юрисдикції держави-
члена, звертатися до інституцій Спіль-
ноти ірландською мовою.Тепер інсти-
туції зобов’язані відповідати ірланд-
ською, якщо звернення було направ-
лено такою мовою. Тому, як бачимо,
держава домоглась реалізації принци-
пу білінгвізму.Тут, де-юре, знайшла своє
відображення політика законодавчо-
го закріплення двомовності.

На нашу думку, вищезазначена
подія сприяла позитивним змінам не
тільки всередині країни, а й за її ме-
жами. По-перше, ірландська мова поча-
ла користуватися певним попитом за
відсутністю спеціалістів з високим
рівнем її знання, оскільки з’явилися
нові робочі місця як в департаменті
ірландської мови, так і на інших місцях.
Це сприятиме не тільки створенню
факультетів перекладачів ірландської
мови, але і в подальшому реформує
систему освіти та працевлаштування.
По-друге, має місце значне збільшення
кількості публікацій ЄС ірландською
мовою, що тим самим реалізувало
право будь-якої особи використовувати
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ірландську на офіційних засадах ЄС.
Однак варто зазначити, що з метою
сприяння поширення ірландської, збіль-
шення витрат на публікацію цією мо-
вою повинно у більшій мірі здійсню-
ватися у межах Ірландії.

Слід наголосити на тому, що в Ір-
ландії немає чіткої національної мов-
ної політики у сфері освіти. Однак як
англійська, так і ірландська мови є
обов’язковими предметами для всіх
учнів початкової школи. Стосовно
конкретної державної політики, як за-
значає ірландський вчений ÓTuathaigh,
відродження зобов’язань держави щодо
поширення ірландської мови було
найбільш активним у системі освіти.
Ірландська мова є обов’язковим пред-
метом початкової і середньої освіти,
за виключенням деяких випадків.
Вступні екзамени з ірландської, так
само як з англійської мови є вимогами
для вступу до чотирьох із семи ірланд-
ських університетів,– тих, які входять
до системи національних університе-
тів Ірландії [11, с. 29].

Посилення ролі ірландської мови
у системі освіти сприяв додатковий по-
пит на неї державних службовців, яких
законодавчо зобов’язували її знання;
закріплення більш високого (тобто
офіційного) статусу в Європейському
Союзі надало змогу створити мовні
класи для дорослих. Проте, до 2005 ро-
ку, хоча і була невелика кількість 
груп осіб, що брали участь у забезпе-
ченні гарної якості ведення курсів
ірландської мови для дорослих поза
офіційною системою освіти, забезпе-
чення більшості класів відбувалося на
досить нерегулярній основі і без будь-
якої програми. Крім того, не існувало
національної акредитації цих курсів
[12, с. 19].

Відповідно до Закону про освіту
1998 року офіційне закріплення ірланд-
ської мови забезпечувалося у числен-
них випадках. Окрім сприяння у поши-
ренні білінгвізму, цей закон містить
зобов’язання щодо поширення вико-
ристання ірландської мови у школах

та суспільстві, а також збереження її за-
стосування у гельтахтських районах.

На нинішньому етапі більшість
шкіл, які знаходяться в районі Гель-
тахт, тобто де переважає ірландсько-
мовне населення, де-факто, стають
здебільшого білінгвальними. Тим са-
мим ірландська втрачає свій статус
домінантної мови в навчанні у зв’язку
із соціальними змінами, спрямовані не
на її користь.

З часу свого формування ірланд-
ський державний простір теле-,
радіомовлення розглядався як важли-
вий елемент як у відновленні мови,
так і у створенні національної іден-
тичності. Як зазначає М. Горам, теле-,
радіомовлення у період до Другої сві-
тової війни відображало націоналі-
стичне прагнення вийти з тіні Брита-
нії [13, с. 101]. Однак післявоєнний
період аж до 1970-х років відзначився
послабленням зобов’язань держави
щодо мовного відновлення. Замість
того, щоб лобіювати політику всео-
сяжного відродження мови, зараз має
місце двомовний підхід у політиці дер-
жави [14, с. 103].

Постанова уряду щодо створен-
ня станції РТЕ (RTE), є результатом
політики, яка явно унеможливить втру-
чання держави у сферу трансляції ір-
ландськомовних програм. Крім того,
РТЕ була створена у результаті напів-
комерційної основи, оскільки основ-
ною аудиторією були англомовні слу-
хачі. Для станції було дуже складно
віддавати перевагу ірландськомовно-
му населенню та транслювати їх пе-
редачі у години пік. Тому це неминуче
призвело до соціальної ізоляції ірланд-
ськомовних програм.Така ситуація,мож-
ливо, продовжувалася і далі, якщо б у
1971 році за ініціативою ірландсько-
мовного населення тією ж станцією
РТЕ (RTE) не було засновано радіо
Гельтахт (RnaG), де проживала най-
більша кількість ірландськомовного
населення, яке і отримало назву того
району. Ці учасники руху захисту прав
громадян регіону Гельтахт визнали
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ірландськомовне населення меншина-
ми та ірландську міноритарною мо-
вою, як мову меншості населення кра-
їни. Тому, будучи громадянами держа-
ви, вони мали право на належне забез-
печення медіапростором. Це на той
час було радикальним відхиленням
від традиційного напряму діяльності
держави стосовно ірландськомовного
населення [14, с. 107].

Діяльність цього активістського ру-
ху, крім заснування радіостанції, перед-
бачала важливу зміну у розумінні по-
літичного манеру тлумачення мови 
як такої. Вона вже не була поняттям,
яке містило в собі ознаки історичної,
культурно-етнічної спадщини, а пере-
важно увібрала у свій зміст політич-
ний статус міноритарної мови і всі
права та обов’язки, що з цього випли-
вали. Це дістало вирішальне та оста-
точне закріплення зі вступом Ірландії
у 1973 році до Європейського Еконо-
мічного Співтовариства. Результатом
цього стала соціальна ізоляція держа-
вою ірландської мови, що мало під-
ґрунтя відміну чи зменшення чисель-
ності директив або послаблення полі-
тичної діяльності держави стосовно
міноритарних мов у межах членства.

Кінцевим результатом визнання
ірландської як міноритарної мови
стало заснування у 1996 році окре-
мого телевізійного каналу, на сього-
дні відомого як ТГ4 (TG4). Політика
станції ґрунтувалась на європейських
досягненнях тих програм, що велися
міноритарними мовами. З часу засну-
вання ТГ4, міністр з питань теле-,
радіомовлення Майкл Д. Хігінс зазна-
чає, що він завжди приймав рішення
за принципом багатомовного і куль-
турного різноманіття та ґрунтуючись
на правах громадян, а не на стратегії
відродження ірландської мови [15,
с. 750].

У світлі цього, станція ТГ4 розгля-
дається як засіб надання меншинам
колективного голосу в національній
громадській сфері Ірландії, де домінує
англійська мова. Таким чином ірланд-

ськомовне населення виявилось ізольо-
ваним у англомовному суспільстві.
З точки зору М. Хеллер, дуже важли-
вим є дозволити ірландськомовному
населенню об’єднати і виявити колек-
тивну ідентичність у громадському
просторі [16, с. 169]. Тому діяльність
станцій ТГ4 та радіо Гельтахт не
пов’язана із відродженням мови, а
скоріше із реалізацією права меншин
на ідентифікацію, що відображає
принцип демократизму.

На тлі численних спроб в основно-
му з боку напівдержавних і волонтер-
них організацій зробити ірландську мову
хоч трохи активнішим учасником гро-
мадського життя нам все ж доводить-
ся констатувати той факт, що націо-
нальна мова слабко присутня у найваж-
ливіших галузях суспільного життя.
Все ж таки вона поки що лишається
мовою нечисленної групи її носіїв.
Хоча раніше ірландська була мовою
спілкування мільйонів, на сьогодні її
вживання катастрофічно зменшилось
не тільки на державному рівні, але і в
повсякденному спілкуванні.

Посадові особи уряду Республіки
Ірландія у здійсненні державної мов-
ної політики швидше за все готові
повністю перекласти відповідальність
на знаходження шляхів захисту ірланд-
ської мови на Європейський Союз,
радше спробувати реалізувати нові
стратегії, які, на їхню думку, можуть
виявитися суперечливими чи непо-
пулярними. Але визнання ірландської
мови національною та надання їй ста-
тусу офіційної надає конституційні
права громадянам щонайменше ви-
магати захисту ірландської як націо-
нальної від уряду країни. Таким чином,
конституційне визнання та закріплен-
ня ірландської мови захищає і розширює
права тих осіб, для яких вона стано-
вить необхідний елемент національ-
ної ідентичності.

Отже, на основі вищевикладеного
ми можемо констатувати, що сього-
дні є як позитивні, так і негативні
результати державної мовної політики
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Республіки Ірландії. На сучасному
етапі рано говорити про повноцінне
функціонування ірландської мови в
житті країни. Та, позаяк, простежуєть-
ся заінтересованість багатьох людей у
пізнанні ірландської культури та без-
посередньо мови Ірландії. Тому гро-
мадська підтримка мови як у межах
країни, так і шляхом офіційного ви-

знання ЄС є дуже важливими кро-
ками у забезпеченні соціального мов-
ного розвитку. За умов збереження ак-
тивності громадських організацій та
посилення відповідної роботи держав-
них структур у майбутньому можна
сподіватися на досягнення позитивних
результатів щодо поширення ірланд-
ської мови серед населення.
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Клименко Л. С. Державна мовна політика Ірландії 
У статті автор проаналізував мовну політику Ірландії з точки зору законодав-

чого закріплення та функціонування англійської та ірландської мов у важливих
сферах суспільного життя.

При оцінюванні мовної політики цієї держави було виокремлено як позитивні,
так і негативні тенденції її реалізації.
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Клименко Л. С. Государственная языковая политика Ирландии
В статье автор проанализировал языковую политику Ирландии с точки зрения

законодательного закрепления и функционирования английского и ирландского
языков в важных сферах общественной жизни.

При оценке языковой политики данного государства были выделены как
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Klymenko L. State language policy of Ireland
In this article the author analyzes the language policy of Ireland in terms of legisla-

tive consolidation and functioning of the English and Irish languages in important
spheres of public life.

Both positive and negative trends in implementation of the language policy in the
given state were emphasized.
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