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ВСТУП 

 

 

 

Стан розвитку соціогуманітаристики відбиває стан розвитку суспільства, 

певний період його поступу. Процес переоцінки суспільних цінностей особливо 

активно відбувається під час кардинального перелому соціального руху, відтак, 

новий етап розвою української нації, становлення незалежної української держави 

дали змогу відкрито наблизитись до аналізу раніше заборонених чи 

заідеологізованих тем, відійшовши від накинутої одностайності поглядів і оцінок. 

За радянських часів навколомовні дослідження мали чітке політичне 

забарвлення  й визначали стан білінгвізму як позитивний та цілком прийнятний 

шлях до формування єдиного радянського народу, єдиної радянської ідентичності. 

Лише з розпадом Радянського Союзу склалися умови для незаангажованого аналізу 

мовно-культурних взаємин етноспільнот в межах незалежної України, вивчення 

наслідків асиміляції українського населення    і національних меншин, 

характеристики наявної мовної ситуації, соціального  й  територіального поширення 

української   та російської мов, їх статусу   та впливу на пострадянські 

трансформаційні суспільно-політичні процеси. 

Тісний зв’язок мовних і політичних процесів обумовлений не лише зміною 

статусу України в результаті здобуття незалежності, а й активним використанням 

«мовної карти» в політичній боротьбі, особливо у виборчому процесі. Питання 

статусу мов – української  та російської – їх взаємодії, поширення, впливу стали 

важливою складовою виборчих технологій і засобом електоральної мобілізації.  

Потребують аналізу шляхи  й методи русифікації українського населення 

особливо радянської доби, дослідження наслідків дії теорії «гармонійної українсько-

російської двомовності»  та «благотворного» впливу російської мови на українську, 

дослідження характеру деформації мовної ситуації, яку наша держава успадкувала 

від руйнівної політики тоталітарного режиму («внутрішньої русифікації»), що 
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полягала у втручанні в природні процеси мовного розвитку  і примусовому 

спрямуванні до максимального наближення української та російської мов.  

Разом з тим, риторика про «насильницьку українізацію» поєднується із 

твердженнями про «повзучу русифікацію», набуваючи характеру політичних 

маніпуляцій, впливаючи на відносини між українцями    й росіянами, 

україномовним  та  російськомовним населенням держави, між Україною і Росією. 

Донині не вироблено єдності поглядів щодо етнонаціонального статусу 

Української держави, її моноетнічності/поліетнічності, двомовності/багатомовності, 

мовної структури населення, чисельності російськомовного  та україномовного 

частин соціуму, рівня мовної асиміляції, територіального і урбанізаційного рівнів 

міжмовних взаємин, місця етнонаціональних меншин у згаданих процесах. Відсутні 

спеціальні наукові праці, присвячені політологічному осягненню феномену масової 

двомовності в Україні (явище двомовності не розглядається як соціальний 

білінгвізм), причин  та напрямків розвитку білінгвізму на українських теренах, 

формування мовного середовища регіонів держави, з’ясуванню впливу згаданих 

феноменів на творення сучасної ідентичності українського суспільства, націєтворчі 

процеси та державний розвій. 

На сучасному етапі розвитку науки нагальною потребою є комплексне 

осягнення мовних, соціокультурних  і суспільно-політичних процесів в межах 

історичного суспільного поступу. Доцільність такого підходу обумовлена 

неможливістю аналізу низки важливих мовних явищ відірвано від умов 

функціонування суспільства, розвитку його культури, політичної сфери. Відтак, 

врахування мовного контексту має велике значення для адекватної характеристики 

питань, що відносяться до сфери вивчення соціології (соціолінгвістики), історії, 

політології (етнополітології).  

Актуальність теми обумовлена потребою політологічного дослідження 

явища білінгвізму та його впливу на політичний розвиток України, необхідністю 

комплексного аналізу й критичного осягнення асиміляційної політики Російської 

імперії та Радянського Союзу, з’ясування впливу масового білінгвізму на  

розвиток політичних, етнонаціональних і культурних процесів сучасного етапу 
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державотворення в умовах пострадянської трансформації українського суспільства. 

Дослідження має не лише теоретичне, а й практичне значення для впровадження 

стратегії державної мовної політики, формування правового поля взаємодії 

української та російської мов, освітньої діяльності, розвитку ЗМІ. 

За радянських часів навколомовні дослідження мали чітке політичне 

забарвлення  і визначали стан білінгвізму як позитивний  та цілком прийнятний 

шлях до формування єдиного радянського народу, єдиної радянської ідентичності. 

Лише з розпадом СРСР склалися умови для незаангажованого аналізу мовно-

культурних взаємин етноспільнот в межах незалежної України, вивчення наслідків 

асиміляції українського населення  і національних меншин, характеристики наявної 

мовної ситуації, соціального й територіального поширення української   та 

російської мов, їх статусу, а також впливу на пострадянські суспільно-політичні 

трансформаційні процеси. 

Концепція дослідження передбачає доведення зумовленості розвитку мовної 

ситуації політичним впливом. Сутність концепції полягає в тому, що білінгвізм 

українців є результатом не об’єктивних міжкультурних українсько-російських 

взаємин, а наслідком уніфікаційної політики Росії та був одним з факторів 

асиміляції й інкорпорації, а на сучасному етапі виступає чинником утримання 

України в орбіті своїх геополітичних інтересів. 

Тісний зв’язок мовних і політичних процесів обумовлений не лише зміною 

статусу України в результаті здобуття незалежності, а й активним використанням 

«мовної карти» в політичній боротьбі.  

Особливо актуальним є з’ясування політичних методів русифікації 

українського населення, що використовувались компартійними ідеологами 

радянської доби для утвердження та поширення українсько-російського 

білінгвізму, а також дослідження наслідків дії теорії «гармонійної українсько-

російської двомовності» та «благотворного» впливу російської мови на українську, 

аналіз характеру деформації мовної ситуації, успадкованої від руйнівної політики 

тоталітарного режиму в мовній сфері, що полягала у втручанні в природні процеси 
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розвитку української мови та примусовому спрямуванні до максимального 

зближення української й російської мов («внутрішня русифікація»).  

Все це ставить перед фахівцями-соціогуманітаріями, зокрема – політологами, 

завдання комплексного аналізу білінгвізму як чинника політичного розвитку 

України в її історичному поступі, впливу українсько-російської двомовності на 

політичний розвиток держави в умовах докорінних трансформаційних змін тощо. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана у межах комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України в 

умовах світових процесів глобалізації» та науково-дослідної теми філософського 

факультету 11БФ041-01 «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 

гуманітарного розвитку сучасного суспільства». 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є з’ясування ролі 

білінгвізму в політичному розвитку України, впливу українсько-російської 

двомовності на сучасну посттоталітарну трансформацію суспільства.  

Досягнення поставленої мети передбачало розв’язання наступних задач: 

 проаналізувати теоретико-методологічні підходи вивчення білінгвізму в 

соціогуманітарних науках, визначити понятійно-категоріальний апарат у 

контексті вивчення явища білінгвізму політичною наукою; 

 на основі інтегративного дослідницького підходу здійснити аналіз асиміляційної 

політики Російської імперії та Радянського Союзу, її вплив на поширення 

білінгвізму в Україні та використання українсько-російської двомовності як 

чинника політичної інкорпорації; 

 дослідити ґенезу спротиву українства тискові метрополії в контексті мовної 

стійкості українців як визначального фактору збереження їх мови та культури; 

 провести ретроспективний аналіз політико-правових норм, які забезпечують 

статуси української та російської мов в Україні;   

 дати узагальнюючу характеристику сучасної білінгвальної ситуації в Україні, що 

уможливлює аналіз білінгвізму та його впливу на сучасні трансформаційні 

процеси в умовах наявної українсько-російської двомовності; 
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 визначити особливості впливу білінгвізму на державотворчий процес та розвиток 

сучасної української нації; 

 проаналізувати політичний аспект впливу білінгвізму на формування сучасної 

ідентичності в Україні; 

 визначити характерні особливості та тенденції політичних трансформаційних 

процесів в Україні за умов наявного масового українсько-російського 

білінгвізму.  

Об’єкт дослідження: білінгвізм як суспільно-політичне явище.  

Предмет дослідження: білінгвізм як чинник політичного розвитку України. 

Методи дослідження. В роботі використано загальнонаукові методи, до яких 

належать спостереження, порівняння, узагальнення, систематизація, класифікація, 

аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, що дали змогу системно осягнути явище 

білінгвізму, дозволили розглянути феномен білінгвізму з точки зору його впливу на 

суспільно-політичні процеси в Україні. 

Загальнонаукові методи діалектично пов’язані з принципом всезагального 

зв’язку, гносеологічний зміст якого полягає у намаганні дослідити можливу 

кількість зв’язків феномену білінгвізму з іншими явищами, не обмежуючись 

розглядом його окремих елементів. Однак, повністю дослідити всі взаємозв’язки 

двомовності – як зовнішні так  і внутрішні – неможливо, оскільки таких зв’язків 

безліч. Натомість, важливо здійснити аналіз причин, ознак та наслідків основних 

зв’язків, оскільки їх втрата може призвести до суттєвих прогалин у розумінні явища, 

що, своєю чергою, негативно позначиться на якості загальних висновків  і 

практичних рекомендацій. 

Метод критичного аналізу допоміг конкретизувати сутність окремих 

положень праць вітчизняних і зарубіжних авторів із даної проблематики.  

Діалектичний метод дав змогу проаналізувати мовний, національний та 

державотворчий процеси в Україні у їхній єдності й взаємозумовленості, визначити 

внутрішні суперечності етнополітики в українському двомовному соціумі, а також 

допоміг виявити основні тенденції політичного розвитку, розглянути  

їх в органічному зв’язку з соціально-економічною, освітньою, духовно-
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інформаційною та іншими сферами життя в умовах наявного масового українсько-

російського білінгвізму. 

Структурно-функціональний метод був покликаний виявити та дослідити 

зв’язки між окремими елементами цілісної системи як у вигляді рівнозначності,  

так і в умовах домінування чи підпорядкованості, зокрема, визначення статусних 

позицій та соціальної ваги української й російської мов в Україні.  

Біхевіоріальний підхід дав змогу дослідити поведінку окремих україномовних 

осіб, а також груп  і спільнот в умовах асиміляції, – активно застосовувався для 

аналізу результатів кооптації українських еліт Російською імперією, формування 

криптоетнічності та маргіналізації українського населення внаслідок інкорпорації 

українців до складу російської держави, денаціоналізації та формування єдиної 

радянської ідентичності. 

Статистичний метод дав можливість використати дані соціологічних 

опитувань і статистичні матеріали, які стосуються переписів населення в мовному 

плані, регіональному аспекті та на вісі «місто-село» і на їх основі зробити висновки 

про розвиток білінгвальної ситуації в Україні. 

Історико-порівняльний – допоміг дослідити як подібності, так і відмінності 

мовно-культурних взаємин на українських теренах, порівняти складові згаданих 

процесів у межах певного часового проміжку, основні тенденції й наслідки взаємодії 

мов у динаміці. 

Етнополітичний метод дозволив визначити основні ознаки і характеристики 

взаємодії української та російської мов в історичній ретроспективі, а також на 

сучасному етапі державотворення в контексті функціонального та динамічного 

(еволюційного) аспектів українського політичного розвитку, сприяв аналізові 

впливу російської нації-держави на розвиток української мови, нації, культури. 

На всіх етапах аналізу явища білінгвізму в Україні та його впливу на сучасний 

вітчизняний політичний розвиток застосовувався інтегративний підхід, базовими 

дослідницькими принципами якого є системність, комплексність, сумативність, 

єдність логічного та історичного, суспільного й особистісного і який передбачає 
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широке залучення фактологічного матеріалу, використання категорій різних наук, 

визначення системних чинників досліджуваної проблеми. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній політичній науці дослідженням, де здійснено комплексний аналіз явища 

білінгвізму в контексті політичного розвитку українців, а також проаналізовано 

вплив двомовності на сучасні посттоталітарні трансформаційні процеси, що 

розкривають базову концепцію та виносяться на захист:  

 уперше на основі інтегративного підходу здійснено політологічний аналіз 

українсько-російського білінгвізму, який дав можливість зробити висновок про 

відсутність мовної солідаризації суспільства, підтвердженням чого є значна 

кількість осіб (понад 95% населення), котрі асоціюють себе з українською, 

російською чи обома мовами, а також територіальні особливості 

розповсюдження двомовності – поширення української мови на Заході держави 

(крім Закарпаття) і переважно російськомовний південно-східний регіон 

країни, де російська мова займає домінуюче становище у містах;  

 уперше, використовуючи наукові здобутки у галузі, соціолінгвістики, історії, 

філології та ряду інших соціогуманітарних наук запропоновано розглядати 

білінгвізм в контексті політичної науки як один з ефективних засобів 

завоювання, утримання та використання влади;  

 отримало подальшого розвитку положення про сутність двох основних 

різновидів категорії «білінгвізм» та запропоновано авторське їх трактування: 

індивідуальний білінгвізм – як вживання особою двох (або більше) мов (їх 

складових) за певних обставин, в тому числі й політичними діячами у своїй 

діяльності; масовий білінгвізм – як співіснування в державі та використання в 

політичному середовищі чи інституті двох мов, пов’язане насамперед з 

політичними контактами двох народів (у випадку українсько-російської масової 

двомовності – внаслідок внутрішньоколоніального стану України, активної 

політики уніфікації Російської імперії та радянського тоталітарного режиму);   

 здійснено ретроспективний аналіз впливу політичних факторів на зменшення 

соціальної потужності української та поширення російської мови, серед яких 
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виокремлюються: міграційна політика Росії; приєднання Київської митрополії до 

Російської Православної Церкви; ліквідація освітньої системи України; 

впровадження нормативно-законодавчої бази, спрямованої на створення умов 

для поширення російської мови в усіх сферах суспільного життя та зростання її 

політичної ролі; нищення соціальної основи української мови на підставі 

здійснення «революційної законності», а також внаслідок репресивних дій 

радянського тоталітаризму тощо. На цій підставі доведено, що українсько-

російський білінгвізм став вагомим елементом шовіністичної політики, 

спрямованої на асиміляцію українців;  

 уперше введено в науковий обіг фактологічні матеріали, котрі підтверджують 

русифікацію українців під час проходження військової служби у збройних силах 

Російської імперії та СРСР, а також внаслідок перебування військ Росії на 

території України. Поряд з цим здійснення асиміляційної політики Російської 

імперії у ХІХ ст. відбувалось внаслідок створення військових поселень на  

українських землях, що негативно вплинуло на стан мовного середовища 

Центральної та Східної України;  

 запропоновано авторське розуміння поняття «уніфікаційна політика Росії», що 

розглядається як сукупність шляхів та методів, за допомогою котрих держава 

намагалась привести усі сфери життя імперії до російських стандартів, в тому 

числі шляхом адміністративно-територіального поділу, економічної, освітньої, 

міграційної політики, кооптації еліт, політики релігійного поглинання 

християнських церков, що в сукупному результаті мало на меті асиміляцію та 

денаціоналізацію неросійських народів імперії; 

 уперше українсько-російський білінгвізм розглядається як важливий політичний 

чинник імперської шовіністичної політики Росії, підтвердженням чого є 

використання українсько-російської двомовності в якості підстави для 

заперечення окремішності української нації та її права на вільний розвиток, 

формування стереотипу «малоросійства», втілення в життя ідеї «триединого 

русского народа», що призвело до втрати частиною українського суспільства 

рідної мови та маркерів національної ідентичності;  
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 поглиблено тезу про те, що білінгвізм сформувався не природним шляхом 

взаємодії української та російської культур, а є результатом великодержавної 

політики, спрямованої на уніфікацію усіх сфер суспільного життя України до 

російських взірців в процесі ліквідації української козацької автономії, нищення 

традиційної козацької соціальної структури, що була основою україномовності 

краю; адміністративно-судової уніфікації; формування імперської системи освіти 

на засадах станового принципу, за яким найнижчі верстви населення не 

допускались до середньої та вищої ланок – гімназій і університетів, тим самим 

підриваючи освітній фундамент існування та поширення української мови; 

 отримало подальшого розвитку положення про те, що білінгвізм на українських 

теренах поширювався в умовах імперської нормативно-правової уніфікації, а по 

тому – впровадження тоталітарної радянської законності, що, з одного боку, 

сприяло насадженню російської мови, а з іншого – обмежувало, а то й 

забороняло використання української в найважливіших сферах суспільно-

політичного життя і призвело до значного рівня русифікації українців в умовах 

нерівності статусів української та російської мов;  

 поглиблено тезу про те, що масовий білінгвізм в Україні є показником значного 

поширення російської мови та русифікації українців, здійснює переважно 

деструктивний вплив на розвиток української мови, не спонукає до мовної 

солідаризації та національної консолідації в умовах складних посттоталітарних 

трансформацій, позаяк констатує існування і розвиток двох мов та культур, 

одна з яких лише починає етап відродження, а інша була домінуючою впродовж 

багатьох століть, а тепер є пануючою за соціальним поширенням в Українській 

державі, виступає чинником поглинання української мови. Разом з тим, процеси 

самоасиміляції, особливо активні на Сході та Півдні держави, загрожують мові 

державній – за роки незалежності вона не утвердилась як загальносуспільна в 

межах всієї держави;  

 підтверджено, що масовий білінгвізм виступає однією з причин дезінтеграції 

української нації, є перешкодою на шляху виконання державною мовою 

націоконсолідуючої функції, несе більше загроз, аніж позитивів, позаяк 
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внутрішній характер проблем націєтворення є наслідком довготривалої 

русифікації, що призвело до втрати українським суспільством мовної єдності, 

нині ж на процес формування національної свідомості негативно впливає як 

наявність великого двомовного колективу, так і політика Росії, активно 

впроваджувана у російськомовній частині України (Схід, Південь, Крим); 

 отримав подальшого розвитку політологічний вимір вивчення ролі білінгвізму у 

формуванні державності та сучасної української національної ідентичності, адже 

створення тоталітарною системою єдиної радянської ідентичності («радянського 

народу») мало наслідком диференціацію всередині самого етнічного українства, 

призвело до мовного розшарування українського суспільства, витіснення 

української мови російською у східних, південних  і частково центральних 

областях України, передусім у великих промислових центрах, підтвердженням 

чого є дисоціація мовної та етнічної ідентичностей, що становить одну з 

головних перешкод  на шляху державної єдності, а також виступає підставою для 

виникнення ідей регіоналізації, федералізації та сепаратизму;  

 визначено основні перспективи й тенденції політичного розвитку держави в 

умовах українсько-російського білінгвізму та запропоновано ряд рекомендацій (в 

освітній, інформаційно-комунікативній, церковно-релігійній сферах суспільного 

життя, а також, з урахуванням білінгвальної ситуації, – внесення змін до низки 

законодавчих актів, які формують нормативно-правову базу держави) для 

стабілізації мовної ситуації й досягнення консенсусу щодо мовного майбуття 

України.  

Практичне значення одержаних результатів. Висновки дисертаційного 

дослідження закладають підвалини для подальшого аналізу явища білінгвізму в 

контексті політичного розвитку України.  Результати дисертаційної роботи можуть 

бути використані у навчальному процесі, а також під час розробки програм розвитку 

державної мови та мов національних меншин, формування законодавчої бази 

держави в контексті здійснення етнонаціональної, етномовної та етнокультурної 

політики. 
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Апробація результатів дисертації. Головні теоретичні положення й окремі 

аспекти дисертації, основні наукові висновки і результати дослідження були 

повідомлені та обговорені на міжнародній науковій конференції «Людина  – світ – 

культура» (м. Київ, 2004 р.), Міжнародних науково-практичних конференціях 

викладачів, докторантів, аспірантів  та студентів філософського факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні науки» 

(м. Київ, 2008 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.); науковій конференції «Селянство в 

Україні у ХХ ст.» (м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

36 наукових праць, у тому числі монографію, 20 статей у фахових виданнях 

України, дві з яких включені у міжнародну наукометричну базу, 4 статті у наукових 

періодичних виданнях інших держав за напрямом, з якого підготовлено дисертацію, 

5 статей у виданнях України, а також 6 тез виступів на наукових конференціях. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота є завершеним дослідженням, що 

складається зі вступу, п’яти розділів, висновків та переліку використаної літератури. 

Загальний обсяг дисертації становить 446 сторінок, список використаних джерел 

включає 445 найменувань обсягом 41 сторінка. 
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РОЗДІЛ І 

БІЛІНГВІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

 

Незважаючи на значну перевагу в межах України одного етносу (українців), що 

дозволяло б говорити про її мононаціональність  та одномовність, мовна ситуація в 

державі не така позитивна – суспільство не є одномовним. Особливості етномовного 

розвитку України, непевність мовної політики, невизначеність  і нерозробленість 

понятійного апарату, відсутність чіткого уявлення про категорію двомовності, її 

особливості, якісні  та кількісні характеристики потребують аналізу феномену 

білінгвізму та явища диглосії. 

Вивчення позамовних факторів впливу на мовне середовище беруть свій 

початок ще від ХІХ ст., проте лише у ХХ ст. такі дослідження набрали наукової 

потужності   і систематичності – якщо в першому виданні «Міжнародної 

бібліографії з проблем двомовності» (1972 р.) зафіксовано 1100 праць, у виданні 

1982 р. вже 19 тисяч [341,с.3] та понад 3 тисячі наукових розвідок з проблем 

диглосії [443,с.13]. 

Радянське мовознавство, керуючись історико-матеріалістичними принципами 

розвитку мови, позитивно ставилось до формування двомовних спільнот в межах 

СРСР, підтримувало уявлення про російську як основну мову міжнаціонального 

спілкування, спонукало до виникнення не лише ідеї існування двох рідних мов, а  й 

до думки, що рідну мову можна змінювати впродовж життя (В. Аврорін) [1,с.126–

128], мовна проблема вважалась вирішеною, а російсько-національна двомовність 

розглядалась як гармонійна (І. Білодід) [25,с.57]. 

Виникнення двомовності О. Ахмановою вбачалось в особливих географічних, 

історичних   і соціальних умовах, котрі визначають необхідність мовного 

співробітництва (мовних запозичень) людських колективів, які розмовляють на 

різних мовах [15,с.95], а Л. Крисін узагальнив ці умови в контексті політичних, 

економічних та культурних зв’язків [197,с.207]. 
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В українському мовознавстві превалювала думка про те, що дві мови можуть 

протягом довгого періоду співіснувати як у свідомості двомовного індивіда, так  і в 

масовій свідомості соціуму, розподіляючи між собою основні соціальні функції 

(А. Білецький, Ю. Жлуктенко, С. Семчинський) [409,с.62–63]. 

Натомість, за кордоном надзвичайно активно досліджується феномен 

двомовності/багатомовності мовознавцями, соціо-  та психолінгвістами, зокрема 

американський мовознавець У. Вайнрайх заклав підвалини теорії двомовності, 

розглядав процеси взаємодії мов, досліджував соціальне  та культурне середовище 

мовної взаємодії, запропонував методику дослідження мовних контактів, дав 

загальноприйняте визначення двомовності, або білінгвізму (від лат. bі «два»  і lingua 

«мова»). Двомовністю він називає практику поперемінного використання двох 

мов, а тих, хто нею користується, визначає як двомовних осіб [45,с.22]. Таке 

надзвичайно широке розуміння білінгвізму підтримує Д. Едвардс, визначаючи 

білінгвом кожного вже тому, що немає в світі людей, які не знають якихось 

іноземних слів [439,с.55]. Ф. Грожан схиляється визнавати білінгвами людей, що 

використовують дві або більше мови у повсякденному житті [441,с.2]. 

Відповідно до загальновизнаного в лінгвістиці положення (В. Виноградов), 

засвоєння мови відбувається залежно від соціо-  та психолінгвістичних факторів, – 

таких як набуття мови дитиною  та вивчення мови дорослим. Перший фактор 

пов’язаний із формуванням первинної мовної компетенції, тобто розвитком від 

«відсутності мови до монолінгвізму». Другий фактор відкриває зв’язок з 

формуванням нової (вторинної) мовної компетенції на підставі вже набутої 

первинної, тобто рухом «монолінгвізм – білінгвізм» [301,с.289]. 

В одномовному середовищі люди рідко звертають увагу на мовні проблеми, 

проте ситуація кардинально змінюється, коли особа перебуває в ситуації, де 

співрозмовники спілкуються різними мовами. За багатомовності завжди 

взаємодіють дві природні для кожної особи, але протилежні потреби. Російський 

дослідник В. Алпатов називає їх «потребою ідентичності»  та «потребою 

взаєморозуміння». Потреба ідентичності полягає в намаганні за будь-яких обставин 

користуватися «своєю» мовою, опанованою в перші роки життя. Потреба 
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взаєморозуміння полягає в тому, що кожен з учасників будь-якої ситуації 

спілкування бажає без перешкод спілкуватися зі своїми співрозмовниками. Тільки за 

умови взаєморозуміння комунікація буває вдалою [6,с.10–11]. 

Для окремої особи  та суспільства загалом комфортніше спілкуватися однією 

мовою, яка опановується першою, є «рідною мовою», «основною» чи 

«функціонально першою» в двомовному/багатомовному середовищі [14,с.45]. 

Поняття «рідної» материнської мови наповнене чітким соціальним змістом. Не 

завжди, але в більшості випадків материнська мова – це мова свого етносу, своєї 

культури. Користування «чужою» мовою пов’язане з відчуттям етнічної, 

культурної  та  й соціальної неповноцінності. Звісно, можливе існування 

компенсуючого фактору – відчуття особливого престижу «чужої» мови [6,с.11]. 

Український мовознавець, доктор філологічних наук, професор Н. Шумарова, 

звертаючи увагу на пропозицію російського дослідника О. Шахнаровича розрізняти 

поняття «потенційно рідна мова»  і «актуально рідна мова» в ситуації білінгвізму, 

коли мови індивіда  та етносу не збігаються, зазначає, що тут знову відроджується, 

хоча  й у прихованому вигляді, ідея двох рідних мов. Видається, що суть 

розбіжності мови індивіда  і соціуму (етносу), зміни/змін мови під впливом 

об’єктивних чи суб’єктивних обставин краще передавати за допомогою понять 

«функціонально першої»  та «функціонально другої» мови, використовуваних 

стосовно індивіда.  

Суб’єкт передачі мови може виступати в кількох іпостасях – мати, сім’я, 

соціум, етнос. В одномовних середовищах ці компоненти взаємодіють в одному 

річищі  і визначення рідної мови не викликає труднощів, а вже принаймні в 

двомовному виникають суперечності між мовою матері та сім’ї, матері й етносу, 

сім’ї  та етносу. Ця суперечність актуалізується у випадках самоідентифікації, коли 

виникають розбіжності між уявленнями людини про рідну мову  і свою 

національність. Вибір демонструє бажання підкреслити зв’язок особистості сáме з 

конкретним національним угрупуванням. Він базується на різнотипних критеріях 

ідентифікації, серед яких, крім мовного, що може відходити для особистості на 
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другий план, виступають інші – територіальні, політичні, внутрішньосімейні, етичні, 

естетичні тощо. 

Невідповідність між обраною національністю  й рідною мовою особистості 

відображає різноманітність типів національно-мовної ідентифікації  та комунікації  і 

зумовлює необхідність введення вже згадуваного поняття «функціонально перша 

мова». 

Функціонально першою є мова, якою людина користується у більшості 

комунікативних ситуацій, якою вона частіше в певний період думає, задовольняє 

власні культурно-інформаційні потреби,  і яка є засобом її акомодації в різних 

сферах життєдіяльності суспільства. Функціонально першу мову здебільшого 

диктує соціум, мовне упорядкування з боку державно-адміністративних закладів, 

соціокультурні норми середовища, мовленнєвий колектив тощо. На якомусь етапі 

функціонально перша мова може  й не бути мовою, яку людина знає найкраще, але 

вона завжди є мовою пристосування, ціннісної орієнтації, вираженої у намаганнях 

стати рівноправним членом соціуму. Найчастіше це буває мова з великою 

демографічною потужністю, мова з більшою кількістю функцій або така, що 

вважається більш престижною в суспільстві [429,с.30–33]. 

Одним з сучасних підходів до розгляду білінгвізму західними науковцями 

виступає модель подвійної одномовності [442,с.7]. Вітчизняні дослідники 

Є. Борінштейн  і А. Кавалеров звертають увагу на продуктивний та рецептивний 

типи двомовності. Рецептивний тип забезпечує тільки сприйняття, а продуктивний 

передбачає вільне володіння обома мовами [40,с.75]. Як правило, двомовність 

продуктивна, тобто білінгв є здатним активно використовувати другу мову, це 

активна мовна поведінка. Особливий випадок двомовності являє собою пасивний 

(рецептивний) білінгвізм – таке володіння другою мовою, коли індивід її розуміє, 

але сам текстів на ній практично не продукує. 

Для «двостороннього» пасивного білінгвізму, коли кожен з комунікантів 

користується своєю мовою, але розуміє мову іншого, іноді використовується термін 

дуалінгвізм (англ. duаl-lingualism). Таке явище зустрічається на межах 

розповсюдження різних (як правило, споріднених) мов. 
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Залежно від рівня володіння обома мовами виділяють симетричну (індивід 

володіє обома мовами) чи асиметричну (однією мовою людина володіє краще) 

індивідуальну двомовність [237,с.171].  

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України 

А. Загнітко, як і російські дослідники В. Бєліков  та Л. Крисін, визначає три основні 

типи індивідуального білінгвізму: координативний, субординативний  та змішаний 

[120,с.178–188]. За координативного (чистого) білінгвізму дві мови цілком 

автономні, кожній властивий власний набір понять, граматичні категорії двох мов 

також незалежні. За субординативного білінгвізму мовці сприймають другу мову 

крізь призму рідної: поняття співвідносяться з лексичними одиницями рідної мови, а 

останні – з одиницями другої мови. Змішаний білінгвізм в ідеалі передбачає єдиний 

механізм аналізу  і синтезу мовлення, а співіснуючі мови розрізняються лише на 

рівні поверхневих структур [23,с.56–57]. За автономної двомовності білінгв 

використовує мовні засоби лише відповідної мови, за змішаної – мова, яку  

індивід знає гірше, будується з використанням засобів першої (основної)  

мови [237,с.171–173]. 

Український мовознавець і перекладач, доктор філологічних наук, професор, 

академік АН ВШ України О. Чередниченко значно розширює розуміння феномену 

білінгвізму, в запропонованих ним класифікаціях (за якісними  та кількісними 

ознаками) двомовність/багатомовність розглядається за ступенем поширення, 

ціннісною орієнтацією, рівнем розмежування мовних систем, характером 

комунікативного включення. За ступенем поширення розрізняються 

індивідуальна  та колективна (масова) двомовність.  

За ціннісною орієнтацією двомовність може бути горизонтальною (коли мови 

оцінюються однаково)  та вертикальною (коли одній мові віддається перевага на 

шкалі цінностей стосовно іншої). Х. Бірдсмор відокремлює ще  й діагональний 

білінгвізм як використання діалекту чи нестандартної мови разом з генетично 

неспорідненою стандартною мовою [436,с.5]. 
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За рівнем розмежування мовних систем, що перебувають у контакті, 

виділяється вже згадувані координативна (чиста)  та субординативна (змішана) 

двомовність.  

За характером комунікативного включення спостерігається активна  та пасивна 

двомовність [408,с.67].  

На «підводні рифи» близькоспорідненої двомовності звертає увагу доктор 

філологічних наук, професор Білоруського державного університету (м. Мінськ) 

Н. Мечковська, зазначаючи, що за таких ситуацій індивід доволі легко, 

«природно»  та в досить повному обсязі засвоює нерідну мову. Проте така легкість 

має зворотний бік – широку інтерференцію двох мовних систем. Інтерференція, як 

наслідок багатокультурності, виникає в тих випадках, коли двомовний індивід 

ототожнює фонему вторинної системи з фонемою первинної, застосовуючи правила 

останньої [24,с.163]. На надіндивідуальному рівні масова інтерференція 

призводить до утворення суржику – стихійно русифікованого варіанту національної 

мови [237,с.107–108].  

Аналізуючи згадані вище особливості білінгвізму В. Демченко доповнює 

класифікації двомовності: за ступенем володіння мовами (у плані відповідності до 

літературної норми) розрізняють нормативний білінгвізм, коли мовець 

дотримується норми в обох мовах; ненормативний, коли функціонально друга мова 

реалізується з порушеннями. 

За характером використання мов – компонентів білінгвізму – визначаються 

етимологічно прозорі терміни цільовий  та побутовий, або поряд із частковим 

фіксується факт відносного володіння функціонально другою мовою чи вміння 

користуватись нею лише в окремих сферах спілкування. Іншими словами, ступінь 

володіння  та використання другої мови визначає мовну компетенцію (потенційну 

двомовність, неактивне спілкування другою мовою)  та реальну двомовність (коли 

друга мова активно використовується в процесі комунікації). 

Існує також розподіл за кількісними характеристиками, в межах якого 

визначається індивідуальний, масовий, регіональний, національний різновиди 

білінгвізму. У такому плані, коли двомовність притаманна всім соціально-етнічним 
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групам, вона є повною або суцільною, а коли дві мови використовуються окремими 

групами мовців, мова йде про частковий або груповий різновид. 

Всі перераховані вище типи білінгвізму як явища мовної ситуації 

спостерігаються в різноманітних умовах контактування двох мов  і фіксуються 

серед інших чинників утворення конкретної досліджуваної мовної ситуації. 

В. Демченко цю диференціацію спрощує, розрізняючи активний  та пасивний 

різновиди, де ознаками першого є чітке розрізнення мовних кодів, ситуативне 

перемикання, наявність явища інтерференції  та активний процес запозичення 

іншомовних слів. 

Отже, білінгвістична взаємодія може бути функціональною (передбачає 

наявність певних особливостей функціонування двох мов у процесі комунікації, що 

призводить у свою чергу до виокремлення мовної ситуації як складової соціальної 

політики)  та структурною (передбачає процес взаємного впливу внутрішніх 

структур мов – компонентів білінгвізму) [86,с.14–15]. 

Аналіз явища білінгвізму буде неповним без розгляду феномену диглосії. 

Поняття  і термін диглосія (від грець. δі – дво-  і γλωσσа – мова; буквально – 

«двомовність») в 1959 р. увів до наукового обігу американський дослідник 

Ч. Фергюсон, що розглядав диглосію як існування пліч-о-пліч на всій території 

певної спільноти двох різновидів мови, кожен з яких виконує певну роль [438,с.130]. 

Дж. Поль визначав диглосію як один з типів двомовності – вертикальний 

білінгвізм, однак щодо діалектів однієї мови, а не різних мов [445,с.84]. 

На думку американського соціолінгвіста, етнолога, доктора філософії, 

професора психології Д. Фішмана, диглосія існує не тільки в багатомовних 

суспільствах, котрі офіційно визнають декілька мов, але  й в суспільствах, котрі є 

багатомовними    в сенсі використання окремих діалектів, регістрів або 

функціонально диференційованих мовних різновидів будь-якого роду [440,с.360]. 

Природні мови принципово неоднорідні, зазначає А. Загнітко, вони існують у 

багатьох різновидах, формування й функціонування яких визначаються соціальною 

(та, додамо – політичною) диференційованістю суспільства  і розмаїттям його 
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комунікативних потреб. У деяких з цих різновидів є власні носії (територіальні 

діалекти та ін.), інші різновиди виступають додатковим засобом спілкування. 

Подібне володіння різними підсистемами тієї самої національної мови  й 

використання їх залежно від ситуації або сфери спілкування називається 

внутрішньомовною диглосією. Диглосія може позначати  і володіння різними 

мовами, тоді термін вживається без означення «внутрішньомовна» [120,с.187].  

На функціональний розподіл мови (на відміну від двомовності), чи підсистем 

однієї мови звертає увагу низка українських дослідників (Л. Антошкіна, 

Г. Красовська, П. Сигеда, О. Сухомлинов) [14,с.122], продовжуючи західну 

традицію розмежування сфер використання мов чи підсистем однієї мови. За 

Ч. Фергюсоном  та Д. Фішманом сучасні західні дослідники К. Бейкер та С. Джонс 

пропонують наступні сфери щодо використання мов за диглосії: домінуюча мова, – 

якщо йдеться про багатомовне суспільство, або літературна форма національної 

мови (в одномовних суспільствах), – обіймає освітню, бізнесову, релігійну сфери та 

мас-медіа. Натомість, міноритарна мова (інші мови, які не мають статусу офіційних 

чи державних, інші мовні підсистеми – діалект, просторіччя, жаргон) обіймає 

побутову, родинну, соціально-культурну (для даної спільноти) царини  та сферу 

листування (як міжособистісну, так і з державними органами) [437,с.118]. Варто 

звернути увагу на відсутність політичної сфери (частково до неї входить сфера мас-

медіа), адже, домінування однієї мови (використання діалектів має свою специфіку) 

у згаданих сферах визначається сáме політичним домінуванням в державі певної 

спільноти! 

Важливою умовою за диглосії є та обставина, що мовці роблять свідомий вибір 

між різними комунікативними засобами  і використовують той з них, котрий 

найкраще може забезпечити успіх комунікації. З цього випливає, що двомовність не 

обов’язково супроводжується диглосією – хоч  і рідко, але мови білінгва можуть 

ніяк не розподілятись у зв’язку з комунікативною ситуацією. Кодовий репертуар 

одномовного індивіда може бути надзвичайно обмеженим,   і в різних 

комунікативних ситуаціях він (індивід) використовуватиме одну й ту ж саму мовну 
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підсистему. У цьому випадку можна говорити про його моноглосніть, або інакше – 

монолінгвізм. 

Населення буває двомовним або багатомовним, а функції мов чітко 

розмежовані, за такої ситуації маємо на увазі білінгвізм з диглосією.  

В ситуаціях білінгвізму без диглосії видно значно чіткіше, ніж перед цим, що 

білінгвізм по суті є рисою індивідуальної мовної вправності, тоді як диглосія є 

рисою суспільно обумовленого розподілу (призначення) певних функцій за різними 

мовами й варіантами.  

Білінгвізм без диглосії виникає тоді, коли дві мови вживаються поперемінно без 

суспільно вироблених засад розмежування їхніх функцій. Найхарактернішим 

проявом білінгвізму без диглосії є дуже розповсюджене поперемінне вживання обох 

мов в одному комунікативному акті, якщо припустити, що всі мовці однаковою 

мірою розуміють обидві мови. Найяскравіше це виявляється в радіо-  й 

телепередачах, коли кореспонденти (чи ведучі) ставлять запитання українською, а 

співрозмовники, що їм відповідають, використовують мову російську. Той факт, що 

значно рідше можна спостерігати ситуацію протилежну, або українську відповідь на 

запитання, поставлене російською (це роблять люди прості, що розмовляють 

говіркою,  і свідома українська інтелігенція), свідчить про дуже широке заволодіння 

російською мовою щоденною (повсякденною) комунікативною сферою. При 

близькій спорідненості мовних систем, яка існує між українською  і російською 

мовами, це призводить до прискореної появи «суржику» та створює переконання, 

що співрозмовники мають справу з однією мовою в різних стилістичних різновидах 

(варіантах) [14,с.123–127]. 

На відміну від «нормальної» мови, зазначає український мовознавець, доктор 

філологічних наук, професор, академік АН ВШ України Л. Масенко, суржик не 

становить стабільної системи. Навіть найменш підвладний змінам граматичний 

кістяк мови в суржику розхитаний і плинний. А вже фонетичні варіанти слів 

настільки різняться в індивідуальних проявах, що лишається проблематичною сама 

можливість встановлення чітких фонетичних характеристик цієї субмови. 
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У цілому говорити про певні регулярні явища стосовно суржику не доводиться, 

оскільки плинність належить до головних його типологічних рис. Це перехідний 

різновид мовлення, в якому руйнується система первинної, вже засвоєної мови, а 

місце порожніх ланок заповнюють елементи новозасвоюваної мови. 

Загалом, нівеляція діалектів і звуження їх соціальної бази внаслідок поширення 

загальнонаціонального мовного стандарту є звичайним явищем сучасного 

урбанізованого світу, але цей процес має відбуватися в межах однієї мови. Тоді 

зміщення центра ваги з територіальних діалектів, що відігравали важливу роль бази 

літературної мови в минулі епохи, на соціальні діалекти різних груп міського 

населення не порушує розвитку загальнонаціональної мови, а навпаки, стимулює 

його, активізуючи взаємодію різних форм її побутування [230,с.29]. 

Розглядаючи мовну поведінку індивіда в білінгвальному середовищі можна 

відразу відзначити невідворотність процесів змішування (міксування) кодів 

репертуару мовця в межах навіть одного висловлювання, коли у білінгва наявні 

кілька лексичних одиниць для позначення одного явища. 

Цей механізм діє і в умовах змішаного білінгвізму, коли існує одна семантична 

база, і в умовах координованого, коли діють вже дві семантичні бази. В результаті 

першого процесу сáме  й формується вислів однією з мов, але з виявами 

інтерференції. 

Згадуване явище, зауважує В. Демченко, безпосередньо пов’язане з феноменом 

бікультуралізму, коли дитина іммігрантів (або мігрантів із села до міста) опиняється 

перед небезпекою стати спадкоємцем не двох культур (що має також негативні 

наслідки), а однієї – змішаної, нової культури. 

Інтерференція наявна внаслідок зовнішніх впливів на внутрішню структуру 

споріднених мов через схожість рис матеріальної субстанції. Отже, 

близькоспорідненість мов – компонентів білінгвізму –  і є найнебезпечнішим 

явищем у цьому плані [86,с.42]. 

Е. Хауген відзначав, що більшість явищ інтерференції, особливо такого типу, як 

запозичення, пов’язані з факторами позамовного характеру – політичними  та 

соціальними, які призводять до панівного становища однієї мови щодо іншої. З 
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іншої сторони, сама форма запозичень визначається тим, як співвідношення 

(ранжування, престижність) між двома мовними системами сприймаються 

двомовцями [400]. 

Загалом інтерференція належить до звичайних явищ розвитку переважної 

більшості мов, особливо у порубіжних областях, де інтенсивність міжмовних 

контактів посилюється. Проте, коли стосунки двох мов нерівноправні, коли одна з 

них загарбує простір іншої, поглинаючи її, однобічна інтерференція переростає у 

змішування двох мов, що відбувається в усному спілкування носіїв мови, яка 

витісняється. Руйнація її системи пронизує всі мовні рівні – і фонетику, і лексику, і 

граматику, але, оскільки вплив поглинаючої мови здійснюється передусім через усні 

форми побутування мови, найсильнішого розкладу зазнають норми вимови 

[230,с.26]. 

Підсумовуючи огляд категорій білінгвізму та диглосії, видається доречним для 

чіткішої диференціації понять розглядати білінгвізм як співіснування та 

використання двох мов, а диглосію як функціонування діалектів або двох форм 

однієї мови у певних сферах в межах одного соціуму/держави. 

Досліджуючи явище двомовності/багатомовності англійська дослідниця 

С. Ромейн нарахувала в межах Європи 25 офіційно одномовних країн  та 11 

багатомовних [444,с.23]. Як зазначають М. Сігуан та У. Маккі, неможливо дослідити 

двомовність індивіда без врахування двомовного суспільства. З одного боку, 

двомовне суспільство – це суспільство, в якому двомовною є значна частина його 

представників, що складають фундамент такого суспільства, відтак двомовне 

суспільство – результат збільшення чисельності двомовних. 

З іншого боку, людина стає двомовною не через випадок чи примху, а тому, що 

спілкується з людьми, які розмовляють іншою мовою в родині чи різних соціальних 

сферах. У цьому сенсі фундаментальним є використання в певному соціальному 

середовищі різних мов, таким чином, поєднуючи індивідуальний  та соціальний 

контексти. На важливість соціальної взаємодії мов у процесі формування 

білінгвізму також звертав увагу Л. Нікольський [260,с.89].  
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Масовим (колективним) або соціальним білінгвізмом називають використання 

в суспільстві, групі або соціальному інституті як засобу спілкування двох мов. 

Наявність двох мов в одному  й тому ж соціальному контексті визначає наявність 

двомовних осіб, хоча соціальна двомовність не залежить ні від кількості 

двомовних,   ні від інтенсивності білінгвізму [341,с.30–31]. Такого ж розуміння 

масової двомовності дотримується вітчизняний дослідник А. Загнітко [120,с.187]. 

Якщо мови двомовного суспільства мають однаковий статус в офіційній, 

культурній  та сімейній сферах, то така масова двомовність визначається як 

горизонтальна, якщо ж статус офіційної має лише одна мова – така масова 

двомовність називається діагональною. Диглосію інколи відносять до третього 

типу – вертикальної двомовності, однак це стосується діалектів однієї мови а не 

різних мов [445,с.84].  

В певних регіонах доби середньовіччя утворювалися ситуації функціональної 

двомовності, за якої мови розподілялись наступним чином: в церковній сфері, 

освіті, книжно-писемній культурі використовувалась загальна для певного 

культурно-релігійного світу надетнічна мова (яка розглядалася перш за все як мова 

Писання), в повсякденному спілкуванні використовувались місцеві народні мови  та 

діалекти. 

Функціональна чи культурна двомовність протиставляється двомовності 

етнічній. В ситуації етнічної двомовності використання в одному соціумі двох мов 

пов’язане з контактом двох народів, коли обидві мови використовуються одним 

народом: перша – це етнічна мова народу, друга – надетнічна, що використовується 

за особливих випадків спілкування чи виконує специфічні функції [237,с.76]. 

Масовий, або тотальний, білінгвізм – зазначає Л. Масенко – явище, принципово 

відмінне від індивідуальної двомовності. Його спричиняє, як правило, колоніальна 

залежність країни. У підневільних умовах залежна мовна спільнота змушена 

вивчити, крім рідної, ще одну мову  і використовувати її для спілкування у 

визначених обставинах. Якщо друга мова поступово переймає всі функції  

рідної, виникає небезпека зникнення рідної мови   і перетворення двомовців на  

одномовців [230,с.8]. 
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Отже, взаємозв’язок мовного  та політичного розвитку не викликає сумнівів, 

проте дослідження міжмовної взаємодії пов’язувались в першу чергу з процесами 

психологічними, а суспільно-політичним чинникам виникнення двомовності не 

приділялась достатня увага та узагальнення. 

Е. Хауген слушно зауважив, що соціальне панування одних мов над іншими 

пояснюється сáме політичними умовами. Мовам політично залежних груп 

загрожувало зникнення  і лише завдяки спротиву в культурній царині вони змогли 

протистояти асиміляційним тенденціям [400].  Л. Блумфілд чітко окреслює їх як 

«нижчу» – мову завойованого населення  та «вищу» – мову домінуючої групи, 

зазначаючи, що запозичення надходять переважно з мови «вищої» до «нижчої», 

позаяк домінуюча спільнота різними засобами впливу спонукає представника 

«нижчої» мови використовувати мову привілейованої спільноти [29,с.506–507]. На 

це звернув увагу й вітчизняний науковець, доктор політичних наук, професор 

М. Обушний, зазначаючи, що процес асиміляції завжди здійснюється в інтересах 

домінуючої в суспільстві групи, тому решта груп змушені вивчати її мову, культуру, 

релігію [264,с.74]. 

Аналізуючи науковий доробок у згаданій царині не можливо оминути чи не 

найпершу спробу ґрунтовного дослідження мовних контактів У. Вайнрайха, де, 

аналізуючи запозичення, загальну причину лексичних інновацій автор визначає як 

необхідність в позначенні нових предметів, осіб, місцевостей та понять [45,с.95]. З 

іншої сторони, можемо припустити, що подібні нові форми можуть бути накинуті 

економічно чи політично домінуючою спільнотою. 

Іншим фактором, що особливо стосується двомовних, У. Ванрайх називає 

соціальний престиж мови, за якого мовець буде використовувати запозичення з неї, 

сподіваючись таким чином продемонструвати певний соціальний статус, символом 

якого є володіння цією мовою [45,с.99]. Але не варто забувати, що соціальний 

престиж визначається також і політичним статусом певної мови.  

Не менш значущим, на думку американського дослідника, є ознака, за якою 

певна мова визначається як домінуюча – це такий стан, за якого двомовець  

високо оцінює в інтелектуальному та естетичному сенсі культуру, створену цією  
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мовою [45,с.136]. Отже, культурна політика в багатонаціональних державах може 

знищувати мови меншин, призводячи через двомовність до одномовності. 

Фактори, що забезпечують певній мові домінуючий статус, а сáме її користь 

для індивіда, придатність як засобу просування в суспільстві  та її літературно-

культурна значущість – обумовлені оточенням індивіда. Суспільство зазвичай 

визначає навіть умови, за якими вивчаються мови, вік, в якому їх починають 

вивчати, ступінь використання письмової мови, відносний рівень суспільного 

володіння кожною конкретною мовою  та емоційність відношення до неї мовців. 

Оточення, до того ж, може створювати такі умови, за яких мовні ситуації одного 

типу будуть домінувати над іншими [45,с.144]. Міркування У. Ванрайха в цьому 

сенсі потребують лише одного доповнення – домінуючий стан мови, суспільне 

визнання, згадувані відносини визначаються  і підтримуються сáме політичними 

важелями (державою).  

Дослідник звертає увагу на суттєву особливість двомовного суспільства – 

наявність одномовного ядра, що чинить спротив інтерференції у своїй  

мові [45,с.147]. Зрозуміло, що чим менше (слабше) таке ядро, – тим меншим буде 

спротив мовним запозиченням та захист рідної мови.  

Якщо таке ядро в суспільстві займає домінуюча політично спільнота – то 

можна припустити, що відношення до її одномовності буде толерантним, а через 

престижність мови – ще  й допомагатиме асиміляції завдяки уявленню про вищість 

культури [45,с.147]. За такої ситуації дослідник передбачає рух запозичень від 

верхніх прошарків населення до нижніх [45,с.161–162]. До аналізу У. Вайнрайха 

можна додати, що в багатоетнічних державах відповідні запозичення будуть 

надходити від мови домінуючої до мов міноритарних. 

Окрему увагу У. Ванрайх приділяє школі (інтерпретуємо це як мовну політику 

в царині освіти), зауважуючи, що для розуміння  і прогнозування мовних впливів 

велике значення має та обставина, яка мова чи одна з мов використовується в 

системі освіти. Школа в більшості цивілізованих суспільств обмежує свободу 

мовної поведінки учнів та діє на «вільний» розвиток мови гальмуюче. Дія освіти 

(школи) в процесі мовного розвитку не має часткового характеру, вона виступає 
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складовою культурної програми, для якої характерним є орієнтація на чистоту  

мови [45,с.151].  

Відсутність соціально-культурного поділу, який би посилював розмежування 

щодо належності до групи рідної мови, не тільки полегшує зміну мови, але й, 

вірогідно, затримує розвиток спротиву лінгвістичної інтерференції та, таким чином, 

сприяє мовним впливам [45,с.165]. 

Відношення двомовних до своєї мови, як до нової, особливої мови залежить від 

різноманітних соціокультурних факторів, зокрема від ізольованості групи, що 

перебуває в контакті, від свого одномовного «тилу», сепаратистських тенденцій 

етнічного чи політичного характеру [45,с.175].  

Мовознавець зауважує, що дії соціокультурних факторів на двомовного 

індивіда можуть впливати тільки через посередництво окремих носіїв мови 

[45,с.126]. Отже, не можна заперечувати, що, переважно  і вибір мови, і потужність 

інтерференції визначаються місцем   та політичним (культурним, економічним, 

соціальним) значенням (тиском, престижем) домінуючої спільноти. 

Аналізуючи географічний контекст процесу поширення мов австрійський 

лінгвіст Г. Шухардт звернув увагу на розповсюдження будь-якого явища (маючи на 

увазі  й мову) в межах певної території переважно шляхом «просочування» в усіх 

напрямках, або променеподібно, з певних «центрів випромінювання». 

Розповсюдження залежить від масштабів спілкування, фізичних перешкод (гори, 

болота, ліси, води), або створених штучно, – політичні  й церковні кордони, а 

засобами розповсюдження – сухопутні та водні шляхи [430,с.69]. Зрозуміло, що 

відсутність таких перешкод (звернімо увагу на політичні кордони  та релігійні 

відмінності) полегшують просування мови. 

Вплив, що відчуває одна мова щодо іншої, може бути або повним або 

поверхневим. Змішування може здійснюватись  і через постійне перебування на 

одній   і тій самій території, але тоді воно проявляється досить інтенсивно  і 

здійснюється складним шляхом. Мовне змішування передбачає двомовність – воно 

настає тим раніше  і закріплюється тим сильніше, чим розповсюдженішим є 

двомовність – чим ширшим є спілкування між областями поширення двох мов  і 
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тіснішими є контакти між двома народами [431,с.177–182]. Потрібно підкреслити, 

що критикуючи Г. Шухардта радянська лінгвістика (в особі Р. Будагової) лише 

підтверджувала думку дослідника про те, що змішування мов – це зовнішній фактор 

щодо внутрішніх законів розвитку мови [43,с.9]. 

Французький лінгвіст Ф. де Соссюр звернув увагу, крім географічної 

розмежованості, на важливість впливу часу на мовні процеси [356,с.248]. Своєю 

чергою, Л. Щерба зауважив, що найяскравіше зміни мови відбуваються в результаті 

зміни поколінь [432,с.30]. 

Насправді, зазначає Ф. де Соссюр, всяке суспільство знає і завжди знало мову 

як успадкований від попередніх поколінь продукт, що має сприйматися лише таким, 

яким він є. Будь-який даний стан мови завжди є продуктом історичних чинників, 

однак твердження, що мова – це спадщина, геть нічого не пояснює, коли на  

цьому й зупинитися. Хіба не можна будь-коли змінити успадковані віддавна  

закони [356,с.94]? 

Звертаючись до позамовних чинників формування двомовності радянські 

лінгвісти запропонували досить розгалужену сукупність екстралінгвістичних 

факторів, що діють за контактних міжмовних зв’язків: 

 соціально-політичне становище носіїв мов; 

 економічне становище однієї мовної спільноти відносно іншої; 

 дискримінація представників однієї з контактуючих спільнот за національною, 

расовою чи релігійною ознакою; 

 єдність мовних спільнот, що беруть участь в контакті; 

 кількісне співвідношення контактуючих мовних спільнот; 

 ступінь територіальної концентрації кожної з контактуючих спільнот; 

 тривалість контакту мовних спільнот  та його неперервність; 

 міцність  та інтенсивність зв’язків мовної спільноти, що контактує з основним 

мовним колективом, з котрого вона вийшла; 

 наявність внутрішньої суспільно-політичної    і культурно-просвітницької 

діяльності рідною мовою певної спільноти; 
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 перевага однієї з контактуючих спільнот в царині суспільно-політичного 

прогресу, культури, мистецтва, науки, техніки, спорту і т.д. [115,с.75–79]. 

Однак, за даною схемою не аналізувалась мовна ситуація ні в Радянському 

Союзі загалом, ні в республіках (УРСР) зокрема. 

М. Сігуан   та У. Маккі, даючи характеристику двомовного суспільства, 

пропонують наступні політичні (називаючи їх історичними) причини виникнення 

двомовності:  

 експансія: всі народи, що переживали експансію за межи своїх попередніх 

кордонів, приносили з собою свою мову та, зазвичай, накидáли її там, куди 

приходили;  

 уніфікація: розглядається як процес політичної уніфікації, що продукується 

етнічною  та культурною групою, яка намагається накинути свою мову як 

державну.  

Процес уніфікації в межах однієї держави має певні особливості: 

1. щодо європейських народів, існує ідеологічне обґрунтування, яке є наслідком 

певної теорії держави  та переростає згодом у низку ідентифікацій: народ, 

нація, мова, держава, що вимагають мовної єдності заради єдності 

національної  та державної; 

2. разом з ідеологічним обґрунтуванням існує практичне обґрунтування: 

наявність єдиної для усієї держави адміністрації вимагає єдиної мови, за 

наявності якої діяльність адміністрації спрощується; 

3. мовна уніфікація активно впроваджується завдяки мовній політиці, одним з 

головних елементів якої є освіта, що здійснюється офіційною мовою. 

 постколоніальні ситуації: мовне розмаїття випливає з того, що колоніальні 

режими були встановлені на територіях, які зазвичай не мали дійсних політичних 

структур, де розмовляли мовами, котрі не досягли стадії писемності, а мовні 

відмінності були вкрай великими. Колоніальний режим увів мову 

колонізаторів як мову адміністрації  та освіти, блокуючи можливості розвитку 

місцевих мов, що мало наслідком складні багатомовні ситуації. 
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 імміграція: якщо у випадку експансії – сильніші, що накидають свою мову  та 

закони – це ті, хто прибуває, то у випадку еміграції – ті, хто прибувають – 

найслабші. За певних обставин іммігранти після більш-менш довготривалого 

періоду двомовності повністю інтегруються до нового суспільства  та втрачають 

свою мову. В іншому разі, іммігранти залишаються в новій країні ізольованою 

групою, що зберігає свою мову  та звичаї, інтегруючись до нової спільноти як 

цілість. 

 космополітизм: розвиток торгівлі  та міжнародне спілкування викликали до 

необхідності існування мов-посередників, що охоплюють нині значну кількість 

мешканців земної кулі [341,с.33–36]. 

Ще декілька зауважень стосовно мовної уніфікації. Ф. де Соссюр зазначав, що, 

наприклад, один з існуючих діалектів внаслідок своєрідної мовчазної згоди стає 

рушійним засобом передачі всього того, що цікавить народ у цілому. Мотиви 

вибору певного діалекту різні: часом перевага надається діалекту області з найбільш 

розвинутою культурою, іноді діалекту тієї місцевості, яка здійснює політичну 

гегемонію  і де перебуває центральна влада; трапляється, що королівський двір 

може нав’язати народові свою мову [356,с.245]. 

Д. Лайонз вважав, що витіснення однією мовою чи діалектом інших мов чи 

діалектів може виправдовуватись культурними, суспільними чи політичними 

причинами, наголошуючи на доречності єдиної літературної мови в царині 

державного управління та освіти [206,с.60].  

Від вирішення питання щодо статусу літературної мови, зокрема її переваги над 

іншими, залежить спрямування мовної політики, що особливо яскраво виявляється 

під час переломних періодів життя соціуму, яких стосується сучасний етап розвитку 

раніше поліетнічних держав в сенсі посилення тенденцій етнокультурної  та 

етномовної диференціації й автохтонізації. 

Разом з тим, співіснування мов з різним ступенем тривалості культурної 

традиції в межах єдиного комунікативного ареалу створює екстремальні умови для 

розвитку автохтонної мови, збільшуючи небезпеку її асиміляції [258,с.12,68–69].  
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Поширення двох мов у колективній комунікації зазвичай призводить до 

мовного конфлікту і має наслідком витіснення тієї мови, яка перебуває у слабшій 

позиції. На масовому рівні двомовність у країні гармонійною ніколи не буває. 

Вона  є станом нестійкої рівноваги, що має тенденцію або до перетворення на 

одномовність, або до розпаду держави через міжмовний конфлікт [231,с.71–74]. 

Конфлікти ж з приводу мови, зауважує М. Білліг, звичайна справа в сучасному світі. 

Такі конфлікти не тільки пов’язані з боротьбою за мову, вони проводяться за 

допомогою мови та за допомогою насильства.  

Нині проведення кордонів між мовами  та класифікація діалектів переважно 

здійснюються відповідно до політики створення держав. За умов усталених 

національних кордонів мовні відмінності, вірогідно, будуть пов’язуватись з різними 

мовами, їх носіями, національними центрами  та світом взагалі [27]. 

В цьому випадку – як взаємодія міждержавна – важливим є вплив зовнішньої 

ситуації на мови, що перебувають у стані білінгвізму. М. Сігуан  та У. Маккі 

зазначають два загальні шляхи такого впливу, перший з яких обумовлений 

кількістю осіб, що розмовляють певною мовою за межами досліджуваної 

території,  та її (мови) міжнародним престижем. Вплив завжди буде на користь 

мови, якою розмовляють за межами держави. Коли ж, у випадку двомовності, існує 

мова меншості  та міжнародно визнана мова, то невідповідність (нерівність) може 

стати непереборною. 

Інший шлях, коли певна мова за межами аналізованої території чинить вплив, – 

це політичний наслідок, що випливає з того, що мова, про яку йдеться, – це мова 

держави-сусіда з двомовною територією. Такий вплив на двомовну ситуацію 

неоднозначний. Він може були позитивним, здійснюючи підтримку, без якої мова не 

спроможна вижити. Він може бути й негативним, отруюючи двомовну ситуацію, бо 

може розглядатися як замах на національну єдність та як анексія з боку сусідньої 

держави [341,с.43–44]. 

Отже, аналіз категорії білінгвізму не варто вважати завершеним, потребують 

подальшого розгляду та розробки політичні аспекти розвитку явища двомовності. 

Видається доречним на підставі аналізованого матеріалу запропонувати дві групи 
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політичних чинників формування білінгвізму: внутрішньополітичні  та 

зовнішньополітичні. До внутрішньополітичних відносяться соціально-політичні 

фактори, запропоновані У. Вайнрайхом, ідея просочення Г. Шухардта, політика 

уніфікації. До зовнішньополітичних – низка факторів, аналізованих М. Сігуаном  та 

У. Маккі (крім уніфікації).  

Через сукупність історичних умов, табуйованість та політизованість проблеми 

двомовності за радянських часів, двозначну природу явища білінгвізму (як із 

суб’єктивно-наукового боку, так   і з об’єктивно-історичного), дослідження 

двомовності в Україні досі висвітлювали російсько-український білінгвістичний 

різновид, оскільки соціальне замовлення було спрямоване на розвиток російської 

мови як провідної в опозиції. Вивчались чинники змін у російській мові на території 

України, вплив елементів української мови на структуру російської – як 

декларовано основної (метрополійної). У цьому плані місцева українська 

розглядалась ніби як елемент, що інтерферує, заважає розвиткові російської [86,с.5]. 

Розглядаючи двомовність в загальнодержавному (загальносуспільному) 

контексті, потрібно зазначити, що білінгвізм в Україні має чітко виражений масовий 

характер, позаяк з українською чи російською мовами (або з обома) асоціюють себе 

понад 95% населення; українська та російська мови функціонують в усіх сферах 

суспільного буття (одна частина українського суспільства в більшості суспільних 

царин користується українською мовою, інша – російською). Яскраво визначений 

регіональний план (україномовний Захід  та російськомовний Схід-Південь з 

проміжною зоною в Центрі країни), до того ж реальний стан української і російської 

мов далекий від проголошеного статусу, що ускладнюється потужністю впливу 

російської як однієї із світових мов. 

Нині, відповідно до розглянутих особливостей білінгвізму, українська 

двомовна ситуація потребує щонайширших наукових досліджень як в історичному 

контексті так  і сучасної, на вісі «місто-село»  і в регіональному плані (на 

загальнодержавному рівні, на регіональному рівні), адже, постання незалежної 

Української держави відкрило низку табуйованих за радянських часів проблем, 

серед яких важливе місце посідають асиміляційні процеси, соціальна взаємодія 
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української та російської мов; мовне середовище, не відповідне проголошеному 

націоналізаційному курсу держави, проблема державного статусу української мови, 

її реального становища, ролі  та функцій у суспільстві  й вироблення дієвої стратегії 

розвитку суспільства за наявної мовної ситуації. 

Відтак, науковий аналіз згаданих процесів не можливий без врахування 

інкорпораційних, кооптаційних, асиміляційних заходів, маргіналізації  та втрати 

ідентичності українським населенням за часів Російської імперії («малороси  – 

частина великоросів») і в Радянському Союзі (формування єдиної ідентичності – 

«радянського народу»). Нині мовно-культурний розвиток в Україні 

ускладнюється  як внутрішніми (соціальний тиск, відсутність мовної політики, 

сепаратистські тенденції, «Кримська проблема»), так і зовнішніми (тиск Російської 

Федерації) факторами. 

Дослідження розвитку білінгвізму, вплив взаємодії української  та російської 

мов, політичних наслідків такої взаємодії вимагає міждисциплінарного підходу, 

позаяк уможливлюється поєднанням лінгвістичних, соціологічних, історичних  та 

питомо політологічних наукових напрямків.  

Проблеми «людина  і мова»  та «мова  і суспільство» належать до найбільш 

привабливих для дослідників впродовж усієї історії мовознавчої науки. У перші 

десятиліття XIX ст. В. фон Гумбольдт започаткував напрям досліджень, який 

одержав назву антропоцентричного, позаяк визначав пріоритети 

етносоціологічного  й  психологічного елементів у його розбудові та концентрацію 

уваги на людській особистості як творцеві  й носієві мовної картини світу: 

звертаючись до історичного розвитку мови і мислення, дослідник вимагав вивчення 

мови «в устах народу», тобто живої народної мови
1
. 

Праці В. фон Гумбольдта мали величезний вплив на подальший розвій 

теоретичного мовознавства. Певні положення його теорії мови, зокрема про 

розвиток як форму існування мови, про зв’язок мови з історією народу,  

про взаємозв’язок мови  та мислення, про системний характер мови, –  

                                                 
1 Гумбольдт В. фон Избранные труды по языкознанию / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1984. – 397 с.; Гумбольдт В. фон Язык и философия 

культуры / В. фон Гумбольдт. – М.: Прогресс, 1985. – 451 с. 
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визначили наступні тенденції розвитку мовознавства і досі не втратили свого  

значення [171,с.64]. 

До середини XIX ст. сформувалося загальне, теоретичне мовознавство як 

методологічна основа порівняльно-історичного  і типологічного мовознавства. На 

основі розвитку германістики, славістики, романістики, вивчення санскриту  і 

класичних мов сформувалося порівняльно-історичне мовознавство з його 

порівняльно-історичним методом. 

Значний внесок у розвиток мовознавчої науки XIX ст. зробили німецькі вчені: 

А. Шлейхер – засновник натуралістичного напряму в мовознавстві; К. Бругман  і 

Б. Дельбрюк, які написали п’ятитомну працю «Основи порівняльної граматики 

індоєвропейських мов» (1886–1900 рр.); Г. Пауль – автор книги «Принципи історії 

мови», 1880 р.; В. Вундт – автор десятитомної праці «Психологія народів (т. І. – 

«Мова», 1900 р.). 

Серед вітчизняних мовознавців, які зробили вагомий внесок у розвиток 

мовознавчої науки, слід відзначити О. Потебню, засновника порівняльно-

історичного вивчення синтаксису слов’янських мов, автора праць «Мисль і мова» 

(1862 р.) та чотиритомного видання «Із записок з російської граматики» (1874 р.); 

П. Фортунатова – основоположника формально-граматичного напряму у 

вітчизняному мовознавстві; І. Бодуена де Куртене – видатного мовознавця-

теоретика, засновника фонології [21,с.9–10]. 

О. Потебню можна назвати першим вченим, що в нашій науці підняв питання 

про вивчення явищ мови в екстралінгвістичному, головно – етнічному та соціально-

культурному аспектах [302,с.54]. Ним були здійснені перші спроби вирішення 

проблеми взаємовідносин мови  та культури, згубні ж наслідки денаціоналізації в 

процесі послаблення зв’язку зі своєю культурною спадщиною, вважав дослідник, 

спричиняють до втрати своєї мови і культури [303,с.73–74]. 

Як явище історичне, що протягом історії повсякчас змінюється, характеризував 

мовну систему І. Бодуен де Куртене. Визначаючи внутрішню будову мови, він 

розглядав її як сукупність елементів, пов’язаних між собою відношеннями, від яких 
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залежить значення мовних елементів. Мова має знаковий характер. Вона існує 

тільки в суспільстві як мовна свідомість. 

Дослідник розробив принцип відносної хронології при історичному вивченні 

мови, наголосив на необхідності виділення історичних шарів у мові, періодів її 

розвитку сáме в історичній послідовності. Він розрізняв внутрішню  і зовнішню 

історію мови. Внутрішня історія мови (граматична) вивчає розвиток «мови самої по 

собі, життя мови, зрозуміло, не відриваючи її штучно від носіїв, від людей, а 

навпаки, розуміючи її завжди у зв’язку з фізичною  та психічною організацією 

народу, що розмовляє нею». Зовнішня ж історія мови тісно пов’язана з долею її 

носіїв, з долями народів.  

У другій половині XIX ст. плідно працювали видатні українські мовознавці: 

П. Житецький, К. Михальчук, М. Сумцов тощо. Зокрема, К. Михальчук уклав першу 

діалектологічну карту української мови. Видатний український етнограф, 

фольклорист  і літературознавець М. Сумцов залишив близько 800 наукових праць з 

українського мовознавства, літератури і фольклору.  

На межі XIX–XX ст. жив  і працював видатний український вчений-поліглот, 

засновник українського сходознавства, автор численних праць з етимології східних 

мов, історії ісламу, історії літератури арабів, персів, турків, автор багатьох 

посібників з арабської мови А. Кримський [171,с.87–104]. 

ХХ ст. у розвиткові світової лінгвістики позначилось формуванням напрямку 

лінгвістичного структуралізму, теоретичні основи якого у праці «Курс загальної 

лінгвістики» обґрунтував швейцарський учений Ф. де Соссюр. Значним здобутком 

його теорії було встановлення специфіки мовознавства як науки, її об’єкта. До нього 

вчені розглядали мову з позицій логіки чи психології, фізіології, соціології, а під 

впливом теорії Ф. де Соссюра формується нове розуміння мови. Відтак, завдання 

лінгвіста – за допомогою адекватних засобів вивчати й описувати актуальну мовну 

реальність [26,с.23]. 

Важливе значення мовознавчої концепції Ф. де Соссюра полягає в 

обґрунтуванні системного характеру мови, розгляді її як цілісної структури, 

елементи якої перебувають у тісному взаємозв’язку, визначають один одного; у 
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розрізненні синхронії (одночасне існування мовних фактів)  і  діахронії 

(послідовність мовних фактів у часі). 

До найвідоміших шкіл зарубіжного структуралізму належать:  

1. Празька лінгвістична школа (В. Матезіус, Б. Гавранек, Р. Якобсон, 

М. Трубецькой та ін.);  

2. Копенгагенська школа структуралізму, або глосемантика (В. Брендаль, 

Л. Єльмслев та ін.);  

3. Американська дескриптивна лінгвістика (Е. Сепір, Л. Блумфільд, В. Харріс, 

Н. Хомський  та ін.), важливими працями якої є «Мова» Е. Сепіра (1921 р.) і 

«Мова» Л. Блумфільда (1933 р.). 

Крім структуралізму в зарубіжному мовознавстві особливого поширення 

набули порівняльно-історичні дослідження, зокрема у працях американського 

вченого – Ю. Шевельова, болгарського – В. Георгієва, французьких учених 

А. Мейє   та Е. Бенвеніста, в яких також широко застосовувалися новітні 

дослідницькі прийоми [21,с.10–11]. 

Лінгвістичні розвідки, спрямовані на мотивації мовних явищ явищами 

соціальними, почали опрацьовуватися на початку XX ст. у Франції, Україні, Росії, 

Чехії, Польщі. 

До таких ідей насамперед слід віднести ідею про те, що всі засоби мови 

розподілені за сферами суспільства, а поділ спілкування на сфери має значною 

мірою соціальну зумовленість (Ш. Баллі); ідея соціальної диференціації єдиної 

національної мови залежно від соціального статусу її носіїв (праці чеських і 

російських лінгвістів); теза про залежність темпів мовної еволюції від темпів 

розвитку суспільства (мова загалом завжди відстає від наявних у ній змін, від 

відповідних змін у суспільстві – Є. Поліванов); поширення методів, застосовуваних 

у разі вивчення сільських діалектів, на дослідження мови міста (Б. Ларін); 

обґрунтування необхідності соціальної діалектології, поряд з діалектологією 

територіальною (Є. Поліванов); важливість вивчення жаргонів, арго  й інших 

некодифікованих сфер мови для розуміння внутрішньої будови системи 

національної мови (Б. Ларін, В. Жирмунський  та ін.), окремі закономірності зв’язку 
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явищ мовних  і соціальних чинників з позиції тогочасної філософської доктрини 

досліджувались у працях Р. Шор «Мова  і  суспільство» (1926 р.), О. Іванова і 

Л. Якубинського «Нариси з мови» (1932 р.) та ін. [120,с.166; 19,с.209–210]. 

Однак,  розвиток  радянської  соціолінгвістики,  що  бере  свій  початок  у  

20–30-х рр. XX ст., спирався на історико-матеріалістичні принципи розвитку мови  і 

ставив перед собою практичні завдання мовного будівництва в СРСР, базуючись на 

прямолінійних, спрощених підходах до розкриття зв’язків мови і суспільства. 

Значно активніше проблема взаємозв’язків  та  взаємодії мови  і суспільства у 

вітчизняному мовознавстві розроблялася у 50–70-ті рр. минулого століття в процесі 

формування теоретичних засад проведення мовно-національної політики в 

повоєнному Радянському Союзі (В. Абаєв, В. Аврорін, Ю. Дешерієв, 

Л. Нікольський  та ін.), аналізу проблем мовного будівництва в республіках  та 

регіонах (Ю. Дешерієв, М. Ісаєв), опису мовних ситуацій в інших країнах світу 

(Г. Степанов)
2
. Значний внесок у розвиток соціолінгвістики зробили радянські 

мовознавці В. Виноградов, М. Гухман, В. Журавльов, Б. Серебренніков, 

А. Швейцер, Ф. Філін, В. Ярцева
3
. Українська ж соціолінгвістика розвивалася в 

річищі тенденцій, які панували в соціолінгвістиці СРСР. Основним об’єктом її 

дослідження була російська мова як мова міжнаціональних відносин народів 

Радянського Союзу. 

Кінець 1980-х рр. позначився зростанням національної самосвідомості 

українського суспільства та спробами виробити новий погляд на характер мовного 

життя [14,с.236–237]. На основі узагальнення світового  та вітчизняного наукового 

доробку українськими дослідниками створені посібники з мовознавства, етно-, 

                                                 
2 Абаев В. О языковом субстрате / В.И. Абаев // Доклады и сообщения Ин-та языкознания. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – № 9. – С. 57–69.; 

Аврорин В. Ленинская национальная политика и развитие литературных языков народов СССР / В.А. Аврорин // Вопросы языкознания. – 1960. – 

№ 4. – С. 3–19.; Дешериев Ю. Закономерности развития и взаимодействия языков в советском обществе / Ю.Д. Дешериев. – М.: Изд-во АН СССР, 

1966. – 402 с.; Никольский Л. Языковая политика как форма сознательного воздействия общества на языковое развитие / Л.Б. Никольский // Язык 
и общество. – М.: Наука, 1968. – С. 111–124.; Исаев М. Панорама языковой жизни народов СССР / М.И. Исаев // Русский язык как средство 

межнационального общения. – М., 1977. – С. 15–32.; Степанов Г. Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи / 

Г.В. Степанов. – М., 1976. – 224 с. 
3 Виноградов В. Общелингвистические и грамматические взгляды акад. Л.В. Щербы / В.А. Виноградов // Памяти академика Л.В. Щербы. – Л.: Изд-

во Ленингр. ун-та, 1961. – С. 31–62.; Гухман М. Социология языка / М.М. Гухман // Теоретические проблемы современного советского 

языкознания. – М.: Наука, 1964. – С. 128–134.; Журавлев В. Внешние и внутренние факторы языковой эволюции / В.К. Журавлев. – М.: Наука, 
1982.   – 328 с.; Серебренников Б. О взаимодействии языков / Б.А. Серебренников // Вопросы языкознания. – 1965. – № 1. – С. 34–45.; Роль 

человеческого фактора в языке: язык и картина мира / Б.А. Серебренников и др.; [ред. Б.А. Серебренников]. / АН СССР, Институт языкознания. – 

М.: Наука, 1988. – 215 с.; Швейцер А. К вопросу о типологии национальных вариантов языков / А. Швейцер // Типология сходств и различий 
близкородственных языков. – Кишинев, 1976. – С. 21–31.; Філін Ф. Про самобутність національних літературних мов / Ф.П. Філін // 

Мовознавство. – 1978. – № 1. – С. 33–37.; Ярцева В. Проблема связи языка и общества в современном зарубежном языкознании / В.И. Ярцева // 

Язык и общество. – М.: Наука, 1968. – С. 39–54. 
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соціолінгвістики, що містять окремі розділи чи параграфи, присвячені розгляду 

мовної ситуації та звертаються до проблеми двомовності в Україні
4
. 

Нині соціолінгвістичний напрям мовних досліджень є вкрай актуальним для 

аналізу широкого спектру теоретичних   та практичних питань розвитку 

українського соціуму. Соціолінгвістика вивчає різні впливи соціального середовища 

на мову  і на мовленнєву поведінку, а її предмет також вбачають в ситуаціях вибору 

мовцем певного варіанту мови або її елементу [120,с.165; 237,с.5]. 

Між мовознавством, соціологією     та етнографією перебуває 

етносоціолінгвістика, предметом якої є мова відносно до етносу   та етнос 

відносно до мови. Відтак, етнолінгвістика досліджує як мова у різноманітних її 

формах існування, на різних етапах її історії впливає на історію народу, на стан 

певного етносу в сучасному суспільстві. Лінгвістична географія, порівняльно-

історичне  та типологічне мовознавство здійснюють свій внесок у розуміння 

етногенезу народу; соціолінгвістика, функціональна стилістика  та інші напрямки 

допомагають у розгляді проблем, пов’язаних з етнографією сучасних народів у їх 

синхронічному зв’язку [60,с.3–5]. 

Етнопсихолінгвістика, що виникла в психолінгвістиці як її спеціалізована 

частина, намагається запропонувати вирішення національно-культурної специфіки 

мовного та позамовного спілкування [372,с.105–106]. 

Активне звернення лінгвістів  і філософів до динамічного аспекту мови, до 

мови    в дії, функціонуванні, що своїми витоками сягають концепції 

В. фон Гумбольдта, спричинили до виникнення комунікативної лінгвістики, як 

наукової сфери, що вивчає мову в її відношенні до тих, хто її використовує [19,с.49]. 

Розділ науки про мову, що досліджує питання мовних контактів, двомовності, 

змішування мов, створення    і функціонування штучних мов, називається 

інтерлінгвістикою.  

                                                 
4 Бевзенко C. Вступ до мовознавства: короткий нарис: [навч. посіб.]. / C.П. Бевзенко. – К.: Вища школа, 2006. – 143 с.; Герман К. Історія української 

мови: навчальний підручник для філологічних факультетів університетів / К.Ф. Герман. / [укл.: К.Ф. Герман]. – Чернівці: Рута, 2001. – 124 с.; 

Жайворонок Н. Українська етнолінгвістика: нариси: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. / Н.В. Жайворонок. – К.: Довіра, 2007. – 262 с.; 
Кочерган М. Загальне мовознавство: підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих закладів освіти / М.П. Кочерган. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 1999. – 288 с.; Семенюк О. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О.А. Семенюк, В.Ю. Паращук. – К.: Ін Юре, 2009. – 276 с. 
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В Україні центром лінгвістичної думки став Інститут мовознавства Академії 

наук України, в якому працювали В. Ващенко, Ю. Жлуктенко, Ю. Карпенко, 

О. Мельничук, С. Семчинський, В. Русанівський   та ін. В річищі радянської 

мовознавчої науки пропонували свої роботи І. Білодід, В. Ващенко, М. Жовтобрюх
5
. 

В умовах незалежності розпочато широку наукову діяльність щодо активізації 

мовних студій в усіх регіонах держави і, як наслідок, регулярне проведення 

наукових конференцій та видання комплексних досліджень
6
. 

На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки в Україні інтенсивно 

відбувається осягнення світового досвіду лінгвістичних досліджень, до якого 

долучились Ф. Бацевич, Н. Бутковська, А. Загнітко, Н. Маслова, Л. Нікітіна, 

А. Погрібний, В. Сімонок, О. Ткаченко
7
.  

Науковий доробок С. Єрмоленко, П. Кононенка, Т. Кононенка, М. Кочергана, 

В. Німчука, Т. Панька, Г. Півторака, М. Степаненко, О. Чередниченка окреслює 

складний шлях розвитку української мови, її роль в утвердженні української 

державності, формуванні національної свідомості, збереженні культурної 

унікальності
8
. 

                                                 
5 Ващенко В. Про особливості міжслов’янського білінгвізму / В.С. Ващенко // Тези доповідей VI Української слав. конф. – К.: Наукова думка, 

1964. – С. 5–6.; Жлуктенко Ю. Мовні контакти (проблеми інтерлінгвістики) / Ю.О. Жлуктенко. – К.: Вид-во Київського ун-ту, 1966.   – 134 с.; 

Жлуктенко Ю. Органічність мови як соціолінгвістичний параметр багатомовної ситуації / Ю. Жлуктенко // Мовознавство. – 1987. – № 4. – С. 13–

19.; Мельничук О. Сучасні проблеми марксистсько-ленінського розуміння розвитку і взаємодії мов світу / О.С. Мельничук // В.І. Ленін і розвиток 
національних мов. – К.: Наукова думка, 1971. – С. 37–61.; Семчинський С. Про лінгвістичну специфіку суперстрату / С.В. Семчинський // 

Мовознавство. – 1973.   – № 3. – С. 50–58.; Семчинський С. Семантична інтерференція мов / С.В. Семчинський.  – К.: Вища школа, Вид-во при 

Київ. ун-ті, 1974. – 256 c.; Русанівський В., Цілуйко К. Типи мовних контактів і методи їх вивчення / В.М. Русанівський, К.К. Цілуйко // 
Методологічні питання мовознавства. – К.: Наукова думка, 1966. – С. 134–145.; Білодід І. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР / І.К. Білодід. – 

К.: Т-во поширення політ. і наук. знань УРСР, 1967. – 287 с.; Белодед И. Язык и идеологическая борьба / И.К. Белодед. – К.: Наукова думка, 
1974. – 243 с.; Ващенко В. Про вивчення міжслов’янських мовних контактів / В.С. Ващенко // Велика Жовтнева соціалістична революція і 

культура слов’янських народів. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 1966. – С. 7–11.; Жовтобрюх М. Мова української періодичної 

преси (кінець XIX–початок XX ст.) / М.А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1970. – 304 с. 
6 Мова державна – мова офіційна: Матеріали наукової конференції. – К.: Всеукраїнське товариство «Просвіта», 1995. – 176 с.; Мова в соціальному і 

культурному контексті: зб. наук. праць / О.І. Чередниченко та ін. (голов. ред.) / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1997. – 270 с.; Мова і 

процеси суспільного розвитку. – К.: Наукова думка, 1980. – 210 с.; Мовні конфлікти і гармонізація суспільства: матеріали наук. конф. 28-29 травня 
2001 р. / Тов-во укр. мови Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Гром. доброд. фонд ім. І. Білозора. – К.: Київ. ун-т, 2002. – 223 с.; Слово в аспекті 

функціонування: зб. наук. праць / редкол. М.І. Степаненко (відп. редактор) та ін. – Полтава, 1996. – 173 с.; Українська мова в освіті. – Івано-

Франківськ: «Плай», 2000. – 288 с. 
7 Бацевич Ф. Нариси з комунікативної лінгвістики: [монографія] / Ф.С. Бацевич. – Львів: Видавничий ценр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 281 с.; 

Бутковська Н., Маслова Н., Нікітіна Л. Мультилінгвізм і картина світу / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова, Л.Д. Нікітіна // Матеріали Всеукраїнської 

наукової конференції «Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському суспільстві»: збірник статей / за заг. ред. канд. 
філол. наук, доц. О.С. Черемської. – X.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – С. 95–100.; Державність української мови і мовний досвід світу: матеріали 

міжнародної конференції. – К., 2000. – 244 с.; Загнітко А. Сучасні лінгвістичні теорії: [монографія] / А.П. Загнітко. – вид. 2-ге, випр. і доп. – 

Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 219 с.; Погрібний А. Світовий мовний досвід та українські реалії: Інститут відкритої політики / 
А. Погрібний. – К.: «Медобори» (П.П. Мошак М.І.), 2003. – 72 с.; Сімонок В. Мовна картина світу. Взаємодія мов / В.П. Сімонок. – X.: Основа, 

1998. – 169 с.; Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу / О.Б. Ткаченко. – К.: Спалах, 2004. – 272 с. 
8 Єрмоленко С. Мова і українознавчий світогляд: [монографія] / С.Я. Єрмоленко. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.; Кононенко П., Кононенко Т. Феномен 

української мови. Генеза, проблеми, перспективи. Історична місія / П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко. – К.: Наша наука та культура, 1999. – 103 с.; 

Кочерган М. Мова як символ соціальної солідарності / М.П. Кочерган // Мовознавство. – 2003. – № 1. – С. 3–11.; Німчук В. Періодизація як 

напрямок дослідження генези та історії української мови / В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – Ч. 6. – С. 3–14.; 1998. – Ч. 1. – С. 3–12.; 
Панько Т. Мова в утвердженні України як самостійної держави / Т. Панько // Урок української. – 2000. – № 11–12. – С. 10–13.; Півторак Г. 

Походження українського народу та української мови / Г. Півторак // Урок української. – 2001. – № 1. – С. 2–4.; Степаненко М. Історія української 

мови / М.І. Степаненко. – К., 1998. – 149 с.; Чередниченко О. Про мову і переклад / О.І. Чередниченко. – К.: Либідь, 2007. – 248 с. 
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Важливе значення для усвідомлення особливостей сучасної мовної ситуації в 

Україні, фактору російської мови  та російськомовного населення у міжмовній 

взаємодії насамперед у визначенні асиміляційних процесів в українському мовному 

середовищі, порівнянні вітчизняної мовної ситуації з іншими пострадянськими 

державами мають наукові розвідки вітчизняних мовознавців Г. Бурди, 

О. Калиновської, Р. Кіся, В. Кубайчука, В. Лизанчука, Л. Масенко, О. Пономарева, 

О. Тараненка, М. Тимошика, О. Ткаченка, Н. Шумарової
9
. Результати плідних 

пошуків В. Демченка, І. Попеску, Ю. Сапліна, Є. Степанова можуть бути 

використані для аналізу мовних ситуацій у регіонах держави
10

. 

Значної суспільної ваги у формуванні мовної свідомості населення сучасної 

України, суспільному дискурсі щодо мовної толерантності на радіо, шпальтах, у 

журнальних статтях та монографіях носить діяльність А. Погрібного
11

. 

Дослідження Л. Ази, В. Арбєніної, Г. Залізняк, І. Кононова, Н. Паніної, 

О. Пінчука, Т. Рудницької, В. Хмелька, М. Шульги розширюють етносоціологічний 

напрямок мовознавства в Україні, дозволяючи долучити результати соціологічних 

досліджень до вивчення мовного розвитку   та мовної структури населення 

держави
12

. 

                                                 
9 Бурда Т. Мотивація мовної поведінки білінгвів (психолінгвістичне дослідження) / Т. Бурда // Урок української. – 1999. – Ч. 9–10. – С. 6–11.; 

Калиновська О. Мовна ситуація в сфері освіти / О. Калиновська // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: аналіз і рекомендації / за ред. 

Ю. Бестерс-Дільгер. – К.: Вид. дім «КМА», 2008. – С. 196–233.; Кісь Р. Лінгвокультурна маргіналізанія у містах України (неофункціональне 
бачення) / Р. Кісь // Мовні конфлікти і гармонізація суспільства / наук. ред. В. Радчук. – К.: Вид.-полігр. центр «Київський ун-т», 2002. – С. 55–58.; 

Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мови / В. Кубайчук. – К.: «К.І.C.», 2004. – 168 с.; 

Лизанчук В. Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні / В.В. Лизанчук. – Львів: Ін-т народознавства ім. 
І. Крип’якевича, 1995. – 415 с.; Масенко Л. Державна мова в соціокультурному контексті / Л. Масенко // Розбудова держави. – 2001. – № 1–6. – 

С. 79–83.; Масенко Л. Мова і суспільство: постколоніал. вимір / Л.Т. Масенко. – К.: Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 163 с.; 
Пономарів О. Відродження національних мов   у посткомуністичних країнах / О.Д. Пономарів // Слово і суспільство: зб. наук. праць / за ред. 

О.Д. Пономарева. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2000. – С. 27–30.; Тараненко О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на 

загальнослов’янському тлі) / О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 2–3. – С. 30–56.; Тимошик М. «К печатанию не должно быть позволено» 
(До історії цензури українського слова) / М. Тимошик // Урок української. – 2000. – № 3. – С. 10–13.; Ткаченко О. Якщо держава хоче жити… (Про 

сучасну мовну ситуацію в Україні) / О. Ткаченко // Урок української. – 2001. – № 2. – С. 2–4.; Ткаченко О. Проблема мовної стійкості та її джерела 

/ О. Ткаченко // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 13–22.; Шумарова Н. Мовна компетенція особистості в ситуації білінгвізму: [монографія] / 
Н.П. Шумарова. – К.: Київський державний лінгвістичний університет, 2000. – 283 с. 

10 Демченко В. Мовне середовище. Екстралінгвістичний нарис про Південь України: [монографія] / В. Демченко. – Херсон: АЙЛАНТ, 2001. – 

210 с.; Попеску И. Румынско-русский билингвизм и языковая ситуация в Южном ареале Черновицкой области / И.В. Попеску. – Диссертация на 
соискание степени к.ф.н. – Черновцы, 1992. – 194 с.; Саплін Ю. Внутрішні і зовнішні чинники білінгвістичної взаємодії лексики / Ю. Саплін // 

Мовознавство. – 1991. – № 3. – С. 42–49.; Степанов Є. Російське мовлення Одеси: [монографія] / Є.М. Степанов. – Одеса: Астро-принт,  

2004. – 496 с. 
11 Погрібний А. Розмови про наболіле, або Якби ми вчились так, як треба... / А. Погрібний. – К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. – 320 с.; 

Погрібний А. Поклик дужого чину (з розмов про наболіле) / А.Г. Погрібний – К.: Просвіта, 2004. – 496 с.; Погрібний А. Про національні 

пріоритети і стратегію націєвбивства / А.Г. Погрібний. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 75 с.; Погрібний А. Найперше з Києва питати (про 
мовну ситуацію в столиці) / А.Г. Погрібний. – К.: Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2006. – 62 с. 

12 Аза Л. Лінгво-етнічна неоднорідність у процесі національної ідентифікації / Л. Аза // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних 

змін – К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. – С. 64–72.; Арбєніна В. Етносоціологія / В.Л. Арбєніна. – вид. друге, доп. і перероб. – Харків:  
ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2007. – 316 с.; Залізняк Г. Мовні орієнтації   та цивілізаційний вибір українців / Г.М. Залізняк // Мовна політика  та мовна 

ситуація в Україні: аналіз і рекомендації / за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. – К.: Вид. дім «КМА», 2008. – С. 132–166.; Кононов І. Етнос. Цінності. 

Комунікація. (Донбас в етнокультурних координатах України) / І.Ф. Кононов. – Луганськ: Альма-матер, 2000. – 494 с.; Паніна Н. Фактори 
національної ідентичності, толерантності, ксенофобії і антисемітизму в сучасній Україні / Н.В. Паніна // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 

2005. – № 4. – С. 26–45.; Пінчук О. Нариси з етно- та соціолінгвістики / О.Ф. Пінчук, П.І. Червяк. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2005.  – 152 с.; 

Рудницька Т. Етнічні спільноти України: тенденції соціальних змін / Т.М. Рудницька. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1998. – 170 с.; 
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Складність  і неоднозначність мовної ситуації в Україні вимагає глибокого 

аналізу історичного минулого, особливо часів бездержавності. Відтак, досліджуючи 

українсько-російську двомовність, варто виділити два, відмінних за якісними  та 

кількісними (довготривалістю) характеристиками, періоди: добу Російської 

імперії  та радянську добу. 

Значним кроком у розвитку української соціогуманітаристики стала підготовка 

комплексних робіт, що відображають осягнення різноманітних проблем 

національного, політичного, культурного  та мовного розвитку українського 

суспільства
13

. 

Для аналізу мовної ситуації  та взаємодії української  й російської мов на 

українських теренах важливим є вивчення етнічної основи згаданих процесів, а 

відтак – етнічного складу населення України   та його змін. Грунтовними 

дослідженнями у цьому напрямку відзначились О. Данильченко, В. Кабузан, 

В. Котигоренко
14

, значний науковий внесок здійснили В. Баран, В. Борисенко, 

В. Євтух, Ф. Заставний, В. Крисаченко, С. Макарчук, В. Наулко, В. Німчук, 

С. Павлюк, А. Пономарьов
15

. 

Окремо потрібно звернути увагу на масштабну роботу В. Скляра, що стосується 

аналізу змін етномовного складу населення України за переписами 1989 і 2001 рр.
16

 

                                                                                                                                                                            
Хмелько В. Лінгво-етнічна структура України: регіональні особливості й тенденції зміни за роки незалежності / В. Хмелько // Наукові записки 
НаУКМА. – К., 2004. – Т. 32: Соціологічні науки. – С. 3–15.; Шульга М. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / М.О. Шульга. – 

К.: ІС НАНУ, 1999. – 688 с. 
13 Власюк О., Крисаченко B., Степико М. та ін. Український соціум / О.С. Власюк, B.C. Крисаченко, М.Т. Степико та ін.; [за ред. 

В.С. Крисаченка]. – К.: Знання України, 2005.   – 792 с.; Кульчицький С., Парахонський Б. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній 

український державотворчий процес / С.В. Кульчицький, Б.О. Парахонський. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. ІІІ. – 2004. – 326 с.; Українці: 
історико-етнографічна монографія у 2 кн. / Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко та ін.; [А. Пономарьов (ред.)]. – Опішнє, 1999. – Кн. 1. – 527 с.; 

Кн. 2. – 541 с.; Українське суспільство: друга половина ХХ ст.: історія та сучасність: зб. наук.-попул. ст. / НАН України, Ін-т історії України, 

голов. ред. В.А. Смолій. – К., 2002. – 259 с.; Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) / Н.П. Барановська, В.Ф. Верстюк, 
С.В. Віднянський та ін.; голова редкол. В.А. Смолій / НАН України, Ін-т історії України. – К.: Альтернативи, 2001. – 704 с.; Українство у світі: 

традиційність культури    та спільні взаємини: [монографія] / В.М. Піскун, А.В. Ціпко, О.В. Щербатюк та ін., [за заг. ред. В.І. Сергійчука]. – К.: 

ЗАТ «Нічлава», 2004. – 240 с. 
14 Данильченко О. Етнічний розвиток і міжнародні зв’язки Півдня України (кінець XVIII–перша чверть XX століття): [монографія] / 

О.П. Данильченко. – Владивосток, 2009. – 119 с.; Кабузан В. Народы России  в XVIII в. Численность и этнический состав / В.М. Кабузан. – М., 

1990. – 256 с.; Кабузан В. Народы России в первой половине XІХ в. Численность и этнический состав / В.М. Кабузан. – М., 1992. – 216 с.; 
Котигоренко В. Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення України у 1959–2001 рр. (за матеріалами переписів) / В. Котигоренко // 

Людина і політика. – 2003. – № 2(26). – С. 12–24. 
15 Етнічна та етнокультурна історія України / В.Д. Баран, Л.Л. Залізняк, В.М. Зубар, В.В. Німчук, В.В. Отрощенко, С.П. Сегеда; [за ред 

Г.А. Скрипник]. – К.: Наука, 2005. – Т. І. – Книга друга. – 2005. – 512 с.; Борисенко В. Міф про поліетнічність України / В.К. Борисенко // Пам’ять 

століть. – 2002. – № 2. – С. 3–7.; Євтух  В. Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій / В.Б. Євтух. – К.: Стилос, 2004. – 

243 с.; Заставний Ф. Українські етнічні землі / Ф.Д. Заставний. – Львів: Світ, 1993.   – 176 с.; Крисаченко  В. Етнічна палітра сучасного 
українського соціуму / В.С. Крисаченко // Український соціум / О.С. Власюк, В.С. Крисаченко, М.Т. Степико та ін. – К.: НІСД, 2005. – С. 188–

217.; Макарчук С. Етнічна історія України / С.А. Макарчук – К.: Знання, 2008. – 471 с.; Наулко  В. Український етнос і мова (соціолінгвістичний 

нарис) / В.І. Наулко // Національна культура в сучасній Україні. – К.: Асоціація «Україно», 1995. – С. 156–197.; Павлюк С. Етногенеза українців: 
спроба теоретичної конструкції / С.П. Павлюк. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2006. – 248 с.; Пономарьов А. Етнічність та етнічна 

історія України / А.П. Пономарьов. – К.: Либідь, 1996. – 272 с. 
16 Скляр В. Етномовні процеси в українському просторі: 1989–2001 pp. / В. Скляр. – Харків: ЕКСКЛЮЗИВ, 2009. – 544 с. 
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Для з’ясування напрямків та інтенсивності поширення етнічної бази російської 

мови в Україні загалом  і  у певних регіонах зокрема важливим є вивчення 

кількісних змін етнічного складу російської спільноти в історичній ретроспективі  та 

на сучасному етапі розвитку української державності, до яких долучились 

Л. Колесник, А. Орлов, В. Пірко, А. Пономарьов, І. Терлюк, А. Шевченко
17

. 

Дослідження соціального, етнічного, демографічного аспектів розвитку міста, 

що є основою характеристики урбаністичного мовного середовища, знайшло 

відображення в низці колективних робіт під керівництвом С. Павлюка, Б. Попова, 

В. Фінагіна, в працях Д. Гриня та І. Гуржія
18

. 

Непересічне значення в дослідженні соціально-економічного розвитку 

України як соціальної основи змін мовного середовища, мають розвідки, присвячені 

міграційним процесам сільського населення, демографічним тенденціям, взаємодії 

українського села та міста. Із загальних варто виділити роботи С. Гудзинського, 

В. Калініченка, І. Прокопи, Л. Шепотька
19

. 

Аналіз політики геноциду, що в результаті трьох голодоморів на Україні 

призвела до катастрофічних демографічних, соціальних та культурних наслідків для 

селянства, а, відтак, – для української мови, посідають вагоме місце у доробку 

С. Кульчицького, О. Мовчана, Є. Шаталіної
20

. 

                                                 
17 Колесник Л. Социально-этнический статус русских в современной Украине / Л.А. Колесник // Методологія, теорія та практика соціологічного 

аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х.: Вид. центр ХНУ, 2003. – С. 266–268.; Орлов А. Русские и современные проблемы 

этнонационального развития Украины / А.В. Орлов // Русские Украины: прошлое, настоящее, будущее: материалы международной научно-
практической конференции 27–28 февраля 1998 г. Часть І. – К., 1998. – С. 179–182.; Пірко В. Заселення Донеччини у XVI–XVIIІ ст. (короткий 

історичний нарис і уривки з джерел) / В.О. Пірко. – Донецьк: Східний видавничій дім, 2003. – 180 с.; Пірко В. Заселення і господарське освоєння 
Степової України  в XVI–XVIII ст. / В.О. Пірко. – Донецьк: Східний видавничій дім, 2004. – 224 с.; Пономарев А. Русские в этнической истории 

Украины / А.П. Пономарев // Русские Украины: прошлое, настоящее, будущее. Материалы международной научно-практической конференции 

27–28 февраля 1998 г. Часть І. – К., 1998. – С. 148–155.; Терлюк І. Росіяни західних областей України (1944–1996 рр.): етносоціологічне 
дослідження / І.Я. Терлюк. – Львів: Центр Європи, 1997. – 175 с.; Шевченко А. Росіяни України в аспекті сучасних етнонаціональних процесів / 

А. Шевченко // Етнонаціональні процеси в Україні: історія і сучасність. – К., 2001. – 421 с. 
18 Етнокультурні аспекти урбанізації // Етнос і соціум / [відп. ред. Б.В. Попов]. – К.: Наукова думка, 1993. – С. 111–121.; Етнокультурні процеси в 

українському урбанізованому середовищі ХХ століття: зб. наук.-теорет. ст. / С.П. Павлюк (гол. ред.).   – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2004. – 

182 с.; Гринь Д. Зміни в національному складі міського населення України у 20‒30-х рр. ХХ ст. / Д. Гринь // Україна на порозі ХХІ століття: 

актуальні питання історії: збірник наукових праць. – К.: Стилос, 1999. – С. 196–203.; Гуржій І. Зародження робітничого класу України (кінець 
XVIII–перша половина XIX ст.) / І.О. Гуржій. – К., 1958. – 180 с.; Гуржій І. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на України (з кінця XVII до 

1861 року / І.О. Гуржій. – К.: Вид-во АН УРСР, 1962. – 207 с.; Гуржій І. Україна в системі всеросійського ринку 60‒90-х років XIX ст. / 

І.О. Гуржій. – К.: Наукова думка, 1968. – 191 с.; Проблемы развития промышленных городов Украины: сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экон.-
прав. исслед. / редкол.: В.В. Финагин (отв. ред.) и др. – Донецк, 1994. – 187 с. 

19 Сільський сектор України на рубежі тисячоліть: у двох томах / Л.О. Шепотько, І.В. Прокопа, С.О. Гудзинський та ін. – К.: Інститут економіки 

НАН України, 2000. – – Т. І.: Потенціал сільського сектора. – 2000. – 396 с.; Калініченко В. Селянське господарство України в доколгоспний 
період (1921–1929) / В.В. Калініченко. – X.: Основа, 1991. – 131 с.; Калініченко В. Селянське господарство України в період НЕПу: історико-

економічне дослідження / В.В. Калініченко. – X.: Основа, 1997. – 400 с.; Українське село: проблеми і перспективи / за ред. Л.О. Шепотько. – К., 

1991. – 240 с. 
20 Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків: 

міжнар. наук.-теорет. конф., (Київ, 28 листопада 1998 р.); [матеріали]. / редкол.: С. Кульчицький (відп. ред.) та ін. – Київ–Нью-Йорк: Вид-во 

М.П. Коць, 2000. – 536 с.; Кульчицький С. Демографічні наслідки голодомору 1933 р. в Україні (документи і матеріали, перепис 1937 р.) / 
С.В. Кульчицький. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 191 с.; Кульчицький С., Мовчан О. Невідомі сторінки голоду 1921–1923 рр. в 

Україні / С.В. Кульчицький, О.М. Мовчан. – К., 1993. – 70 с. – («Історичні зошити»: Академія наук України, Інститут історії України); 

Кульчицький С., Шаталіна Є. Становище дітей на Україні у 1931‒1933 рр. (Документальна розповідь). / С.В. Кульчицький, Є.П. Шаталіна. – К., 
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На зміни мовної ситуації за радянських часів вплинули загальні тенденції 

депопуляції   та міграції сільського населення, розглянуті М. Вівчариком, 

В. Михайлюком, С. Падалкою, П. Панченком, С. Тимченком
21

, на сучасному  

етапі розвитку державності – М. Вівчариком, В. Кириченком, О. Піскуном, 

І. Прибитковою, Л. Шепотьком та ін.
22

  

Осягнення витоків сучасної деформованої мовної ситуації, розвитку 

білінгвізму  в Україні, стану, за якого етнічний склад населення держави не 

відповідає мовному, передбачає глибокий  і всебічний аналіз уніфікаційної політики 

Московського царства, Російської імперії  та радянської влади, що полягав у 

інкорпораційних, кооптаційних і асиміляційних заходах.  

Здійсненню політики інкорпорації українських земель присвячені праці 

В. Горобця
23

. Вагомий внесок в дослідження становища України в межах Російської 

імперії здійснили авторські колективи під керівництвом В. Сарбея, а також 

В. Смолія
24

. 

Особливості асиміляторської політики царського режиму на Правобережній 

Україні в XIX ст. знайшли відображення в доробку М. та Н. Щербаків
25

. 

І. Білас, С. Білокінь, І. Винниченко, В. Золотарьов, В. Пристайко, Ю. Шаповал
26

 

зробили аналіз напрямів, характеру та результатів репресивних дій радянської 

                                                                                                                                                                            
1989. – 26 с. – (Препринт № 9 / Академія наук Української РСР, Інститут історії).; Голод 1946–1947 років в Україні: причини і наслідки: 

міжнар. наук. конф., (Київ, 27 травня 1997 р.); [матеріали]. / НАН України, Ін-т історії України; відп. ред. С. Кульчицький. – К.: Вид-во 

М.П. Коць, 1998. – 206 с. 
21 Вівчарик М. Українське село: етнонаціональний вимір (70-ті–середина 90-х рр). / М.М. Вівчарик. / НАН України, Ін-т історії України. – К.,  

1998. – 199 с.; Михайлюк О. Селянство України в перші десятиліття XX ст.: соціокультурні процеси: [монографія] / О.В. Михайлюк. – 
Дніпропетровськ: Вид-во «Інновація», 2007. – 456 с.; Падалка С. Україна 60–90-х рр. XX ст.: державність в історичній площині тоталітаризму, 

незалежності / С.С. Падалка / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2000. – 390 с.; Українське село у 20–90-х роках ХХ століття: короткий іст.-

екон. нарис / Л.Ю. Беренштейн, П.П. Панченко, Ф.Х. Джос та ін. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 1998. – 122 с.; 
Тимченко С. Етносоціальні процеси в українському селі (60–80 рр. XX ст.) / С.М. Тимченко. – Чернівці, 1996. – 231 с. 

22 Вівчарик М. Національні процеси в українському селі в умовах демократичного суспільства / М.М. Вівчарик // Український історичний журнал. – 

1992. – № 1. – С. 98–104.; Кириченко В. Демографическая ситуация в селе / В.Ф. Кириченко // Агропром Украины. – 1990. – № 11. – С. 44–47.; 
Прибиткова І. Чи загрожує депопуляція українському селу / І.М. Прибиткова  // Філософська і соціологічна думка. – 1998. – № 3. – С. 22–24.; 

Прибиткова І., Піскун О., Волович О. Міграційна ситуація в Україні / І. Прибиткова, О. Піскун, О. Волович // Політична думка. – 1996. – № 2–

3(8). – С. 45–72.; Соціальний та демографічний стан сучасного українського села  / П.П. Панченко, С.С. Падалка та ін. / НАН України, Ін-т історії 
України. – К., 1998. – 105 с.; Шепотько Л., Прокопа І., Максимюк О., Гудзинський С., Полонський В. Село: сучасна політика і стратегія розвитку / 

Л. Шепотько, І. Прокопа, О. Максимюк, С. Гудзинський, В. Полонський. – К.: Інститут економіки НАН України, 1997. – 329 с. 
23 Горобець В. Від союзу до інкорпорації: українсько-російські відносини другої половини ХVІІ–першої чверті ХVІІІ ст. / В.М. Горобець. – К.: 

Інститут історії України НАН України, 1995. – 68 с.; Горобець В. Присмерк Гетьманщини: Україна в роки реформ Петра І / В. Горобець. – К.: 

Інститут історії України НАН України, 1998. – 321 с. 
24 Україна крізь віки: в 15 т. / НАН України, Ін-т історії України / ред. В.А. Смолій. – К.: Видавн. дім «Альтернативи», 1998.; «Українське 

питання» в Російській імперії (кінець ХІХ–початок ХХ ст.): колективна наукова монографія в трьох частинах / [відп. редактор В.Г. Сарбей]. – К.: 

НАН України, Інститут історії України, 1999. – Ч. І. – 1999. – 214 с.; Ч. ІІ. – 1999. – 488 с.; Ч. ІІІ. – 1999. – 276 с. 
25 Щербак М. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина XIX–початок XX століття) / M.Г. Щербак, Н.О. Щербак. – 

К.: В.ц.КУ, 1997. – 92 с.; Щербак Н. Асиміляційна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина XIX століття) / Н.О. Щербак // 

Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 10. – С. 55–58.; Щербак Н. Роль етнічного фактора у формуванні політики 

російського самодержавства у Правобережній Україні (кінець XVІІI–XІX ст.) / Н.О. Щербак // Матеріали до української етнології. – 2004. – 
Вип. 4(7). – С. 173–176. 

26 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: у 2 кн. / І.Г. Білас. – К.: Либідь, 

1994. – Кн. 1. – 434 с.; Кн. 2. – 688 с.; Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 pp.): джерелознавче 
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влади, розкрили свідоме використання радянським режимом репресій як невід’ємної 

складової у здійсненні національної політики в Україні першої половини ХХ ст. 

Окремої уваги потребує період 20–30-х рр. ХХ ст. в Україні, позаяк ліквідація 

політики коренізації (українізації) призвела до трагедії українського відродження  й 

відновлення російщення в усіх сферах суспільного життя насамперед в культурно-

освітній. Згадані питання у контексті складних   і драматичних процесів 

національно-культурного життя розглянуті в ґрунтовних працях В. Даниленка, 

Я. Дашкевича, Г. Єфіменко, Г. Касьянова, С. Кульчицького, В. Сергійчука
27

. 

Повоєнному станові України, мовній  та культурній політиці радянського 

режиму в 50–80-х рр. ХХ ст., їх впливові на зміни етнічної свідомості українства в 

процесі формування єдиної радянської ідентичності присвячені роботи В. Барана та 

С. Ситника
28

. 

Широкий спектр питань діяльності української інтелігенції, її боротьби проти 

мовно-національної політики радянського режиму відображені в науковому  

доробку О. Бажана, Ю. Данилюка, Г. Касьянова, Ю. Курносова, А. Русначенка, 

Ж. Шевчука
29

. 

Сучасний стан міжмовної взаємодії в Україні, всебічний аналіз мовної 

ситуації  в процесі державотворення ще чекають своїх дослідників, проте значної 

ваги для характеристики теперішнього стану суспільно-політичного, 

етнонаціонального   та мовно-культурного розвою українського суспільства  

                                                                                                                                                                            
дослідження / С.І. Білокінь. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 446 с.; Винниченко І. Україна 1920–1980-х: Депортації, заслання, 

вислання / І. Винниченко. – К.: Рада, 1994. – 126 с.; Шаповал Ю. Людина і система. (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні) / 
Ю.І. Шаповал. – К., 1994. – 271 с.; Шаповал Ю. ЧК–ГПУ–НКВД в Україні. Особи, факти, документи / Ю. Шаповал, В. Пристайко, 

В. Золотарьов. – К.: Абрис, 1997. – 605 с. 
27 Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки / В.М. Даниленко, Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький. – К., 1991. – 

344 с.; Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х–30-х років // Україна вчора і нині. Нариси, виступи, есе. – К., 

1993. – С. 78–88.; Єфіменко Г. Національна політика керівництва ВКП(б) в Україні 1932–1938 рр.: освіта та наука / Г.Г. Єфіменко. – К.: Ін-т 

історії України НАН України, 2000. – 71 с.; Єфіменко Г. Національно-культурна політика ВКП(б) щодо Радянської України (1932–1938) / 
Г.Г. Єфіменко. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2001. – 303 с.; Сергійчук В. «Українізація Росії». Політичне ошуканство українців 

російською більшовицькою владою в 1923–1932 роках / В.І. Сергійчук. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2000. – 336 с. 
28 Баран В. Україна після Сталіна: нарис історії 1953–1985 рр. / В.К. Баран. – Львів: МП «Свобода», 1992. – 124 с.; Баран В. Україна: новітня історія 

(1945–1991 рр.) / Володимир Баран. ‒ Львів, 2003. ‒ 667 с.; Ситник С. Про роль міграційних процесів у трансформації етнічної самосвідомості 

українців другої половини ХХ ст. / С.В. Ситник // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 6. – С. 41–46.; 

Ситник С. Руйнування етнічної самосвідомості українського народу в 60–70-х роках XX ст. / С.В. Ситник // Етнонаціональні процеси на 
Правобережній Україні: минуле й сучасне. – Київ–Житомир, 1998. – С. 64–67. 

29 Данилюк Ю. Опозиція в Україні (друга половина 50-х–80-ті рр. XX ст.) / Ю. Данилюк, О. Бажан. – К.: Ін-т історії України НАН України,  

2000. – 616 с.; Касьянов Г. Незгодні. Українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х років / Г.В. Касьянов. – К.: Либідь, 1995. – 221 с.; 
Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті–перша половина 80-х рр. ХХ ст.) / Ю.О. Курносов. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1994. – 

221 с.; Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 50-х–початок 1990-х років  / А.М. Русначенко. – К.: Вид-во ім. О. Теліги,  

1998. – 720 с.; Русначенко А. Народ збурений. Національно-визвольний рух в Україні й національні рухи опору в Білорусії, Литві, Латвії, Естонії 
у 1940–50-х роках / A.M. Русначенко. – К.: Університетське вид-во «Пульсари», 2002. – 530 с.; Шевчук Ж. Інтелігенція України у формуванні 

національної самосвідомості, духовності, розвитку української мови: історичний нарис / Ж.А. Шевчук. – Кам’янець-Подільський: Аксіома,  

2006. – 248 с. 
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мають праці О. Бойка, В. Головатюка, Г. Касьянова, С. Кульчицького, О. Реєнта, 

В. Ткаченка
30

. 

Непрості стосунки України  та Росії як в історичній ретроспективі так  і 

сучасні; політичний, культурний  та інформаційний вплив північної сусідки на 

розвиток мовної ситуації в Україні посіли вагоме місце в доробку В. Борисенка, 

А. Бульвінського, В. Верстюка, С. Візера, В. Горобця, В. Гриневича, В. Даниленка, 

С. Кульчицького, О. Лисенка, Б. Парахонського, В. Петровського
31

. 

Т. Клінченко, В. Кравець торкаються мовного питання у процесі аналізу 

становлення української освітньої системи, а О. Сергійчук докладно висвітив шляхи 

зросійщення  та боротьбу українського населення за рідну школу
32

. Сучасному 

станові мовної політики в царині освіти присвятив окрему монографію 

І. Лопушинський
33

. 

Ще І. Огієнко розширив  і конкретизував концепцію О. Потебні про мову як 

духовний ареал народу, визначаючи народну мову релігії найхарактернішою 

ознакою православної церкви, її національного характеру [268,с.15].  

Непростому розвиткові Української православної церкви, причинам, 

характерові   та наслідкам її зросійщення приділили увагу О. Лисенко, 

О. Крижанівський, І. Паславський, С. Плохій, Н. Шип
34

, особливості сучасного 

                                                 
30 Бойко О. Україна від путчу до Пущі (серпень–грудень 1991 року) / О.Д. Бойко. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. – 224 с.; Бойко О. Україна в 

1985–1991 рр.: основні тенденції суспільно-політичного розвитку / О.Д. Бойко. – К.: ІПіЕНД, 2002. – 306 с.; Бойко О. Україна 1991–1995 рр.: тіні 

минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії) / О.Д. Бойко. ‒ К.: «Магістр-S», 1996. – 207 с.; Касьянов Г. Україна 1991–2007: 
нариси новітньої історії / Г. Касьянов. – К.: Наш час, 2007. – 432 с.; Національне примирення чи конфронтація?: зб. док. / НАН України,  

Ін-т історії України / [відп. ред. С.В. Кульчицький]. – К., 1999. – 543 с.; Ткаченко В., Реєнт О., Головатюк В. Україна: проблеми самоорганізації 
(начерки новітньої доби) / В.М. Ткаченко, О.П. Реєнт, В.М. Головатюк. ‒ К.: Інститут історії України НАН України, 1995. – 104 с. 

31 Борисенко В., Бульвінський А., Візер С. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині XVII ст.: [монографія] / В.Й. Борисенко, 

А.Г. Бульвінський, С.О. Візер. – К.: Вид-во «Старий світ»: вид. Т. Мосієнко, 2006. – 256 с.; Україна і Росія: хроніка взаємин 1991–2003 / 
В.М. Соколов; А.О. Стьопін (заг. ред.). – О.: Астропринт, 2004. – 519 с.; Верстюк В., Горобець В., Толочко О. Україна і Росія в історичній 

ретроспективі: українські проекти в Російській імперії / В.Ф. Верстюк, В.М. Горобець, О.П. Толочко. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. І. – 2004. – 

500 с.; Гриневич В., Даниленко В., Кульчицький С., Лисенко О. Україна і Росія в історичній ретроспективі: радянський проект для України / 
В.А. Гриневич, В.М. Даниленко, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. ІІ. – 2004. – 526 с.; Кульчицький С., 

Парахонський Б. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітній український державотворчий процес / С.В. Кульчицький, 

Б.О. Парахонський. – К.: Наукова думка, 2004. – Т. ІІІ. – 2004. – 326 с.; Кульчицький С. Російська тінь на незалежності України / 
С.В. Кульчицький // Політика і час. – 1993. – № 10. – С. 4–11.; № 11. – С. 40–55.; № 12. – С. 24–35.; Кульчицький С. Україна і Росія: переваги і 

небезпеки «особливих відносин». Роздуми історика / С.В. Кульчицький. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – 112 с.; 

Петровський В. Українсько-російські взаємини в сучасній західній науковій літературі (1991–2001 pp.) / В.В. Петровський. – X.: Майдан, 2003. – 
490 с. 

32 Клинченко Т. Освіта і школа в сучасній Україні: етнокультурний аспект / Т.В. Клинченко // Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень iм. І.Ф. Кураса НАН України. – 1998. – № 6. – С. 76–83.; Кравець В. Історія української школи і педагогіки. Курс 
лекцій: [навч. посібник для студентів педагогічних навчальних закладів та університетів] / В. Кравець. – Тернопіль, 1994. – 358 с.;  

Сергійчук О. Мовна ситуація у вищих навчальних закладах України (1955–1965) / О. Сергійчук // Етнічна історія народів Європи:  

зб. наук. праць. – 2000. – Вип. 6. – С. 4–7.; Сергійчук О. Протест українців проти зросійщення культурно-освітньої сфери в роки хрущовської 
відлиги / О. Сергійчук // Етнічна історія народів Європи: зб. наук. праць. – 2001. – Вип. 12. – С. 25–29. 

33 Лопушинський І. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи: [монографія] / 

І.П. Лопушинський. – Київ–Херсон: Олді-плюс, 2006. – 456 с. 
34 Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні: навч. посібник: [у 3-х книгах] / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – К.: 

Либідь, 1994. – Кн. 3.: Кінець XVI–середина ХІХ століття. – 1994. – 336 с.; Лисенко О. Церковне життя в Україні (1943‒1946 р.) / О.Є. Лисенко. – 

К., 1998. – 404 с.; Паславський І. Між Сходом і Заходом: нариси з культурно-політичної історії української церкви / Іван Паславський. – Львів: 
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релігійного протистояння  та його вплив на мовну ситуацію в релігійній сфері 

посідають вагоме місце у дослідженнях С. Здіорука, М. Кирюшка, М. Рибачука, 

С. Савойської, О. Уткіна, О. Шуби
35

. 

Важливою складовою досліджень мовної проблематики в Україні загалом  та 

аналізу мовної ситуації зокрема є етнополітологічні студії, позаяк етнонаціональні 

відносини   та етнонаціональна політика безпосередньо впливають на зміни 

етнічного складу населення держави, розвиток її мовної структури  та мовного 

середовища. Впродовж доби незалежності побачили світ комплексні наукові 

дослідження вітчизняних фахівців
36

. 

У межах етнополітології проводили дослідження О. Антонюк, М. Вівчарик, 

О. Гринів, В. Капелюшний, О. Картунов, В. Котигоренко, І. Кресіна, В. Кулик, 

О. Куць, О. Майборода, П. Надолішний, М. Обушний, В. Ребкало, С. Падалка, 

В. Петровський, Л. Шкляр  та інші
37

. Однією з перших політологічних праць, 

безпосередньо присвячених дослідженню етнонаціональних процесів в Україні, в 

якій значної уваги відведено мовно-культурному її аспекту, стала монографія 

В. Ребкала, М. Обушного та О. Майбороди
38

. 

                                                                                                                                                                            
Видавниче підприємство «Стрім», 1994. – 144 с.; Шип Н. Православна церква у державотворчому процесі (від часів Київської Русі до утворення 

УНР) / Н.А. Шип. – К., 1997. – 18 с. 
35 Здіорук С. Єтноконфесійна ситуація в Україні та міжцерковні конфлікти / С.І. Здіорук. – К.: Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1993. – 

Випуск 9. – 60 с. – (Препринт).; Рибачук М., Уткін О., Кирюшко М. Національне відродження і релігія / М.Ф. Рибачук, О.І. Уткін,  

М.І. Кирюшко. – К.: Асоціація «Україно», 1995. – 208 с.; Савойська С. Українська православна церква і міжцерковні мовно-політичні конфлікти / 
С.В. Савойська // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень iм. І.Ф. Кураса НАН України. – 2008. – № 41. –  

С. 196–205. – (підсерія «Курасівські читання»).; Уткін О. Релігійна ситуація в Україні: сучасний стан, явища, тенденції / О.І. Уткін // Наукові 
записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 1999. – № 6.   – С. 153–164.; Шуба О. Релігія в 

етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) / О.В. Шуба. – К.: Криниця, 1999. – 324 с. 
36 Вівчарик М., Падалка С. Україна в етнонаціональному вимірі / М. Вівчарик, С. Падалка; відп. ред. П.П. Панченко; НАН України, Ін-т історії 

України. – К., 1999. – 136 с.; Іванченко І., Чирко Б. Національний прогрес України: сутність, виміри, перспективи / І. Іванченко, Б. Чирко. – К., 

1993. – 185 с.; Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Формування національних і загальнолюдських цінностей в українському 

суспільстві»: збірник статей / за заг. ред. канд. філол. наук, доц. О.С. Черемської. – X.: ФОП Лібуркіна Л.М., 2006. – 376 с.; 
Мельник I. Міжнаціональні відносини: радянський експеримент та історичні реалії / І.А. Мельник. – К.: Либідь, 2006. – 468 с.; Наулко В. 

Етнонаціональні процеси в Україні: історія і сучасність / В.І. Наулко. – К.: Голов. спец. ред. літ-ри мовами нац. меншин України, 2001. – 447 с. 
37 Антонюк О. Формування етнополітики Української держави: історичні та теоретичні засади / О.В. Антонюк. – К.: Держ. акад. кер. кадрів 

культури і мист., 1999. – 282 с.; Вівчарик М. Українська нація: витоки становлення і сьогодення / М.М. Вівчарик, В.П. Капелюшний. – К.: Олан, 

2003. – 280 с.; Етнонаціональні процеси в сучасній Україні: досвід, проблеми, перспективи / В.А. Ребкало та ін. / Українська академія 

держ. управління при Президентові України. – К., 1996. – 116 с.; Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? Етнополітологічний 
аналіз / О.І. Гринів. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 1997. – 380 с.; Картунов О. Вступ до етнополітології / О.В. Картунов. – К.: Крок, 

1999. – 300 с.; Кресіна  І. Методологічні проблеми етнополітологічних досліджень / І.О. Кресіна // Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, 

перспективи. – К.: Світогляд, 2004. – С. 27–35.; Курас І. Етнополітологія. Перші кроки становлення / І.Ф. Курас. – К.: Генеза, 2004. – 736 с.; 
Майборода О. Етнополітична ситуація в Україні: регіональний вимір / О.М. Майборода // Сприяння поширенню толерантності в поліетнічному 

суспільстві. – К.: Фонд «Європа ХХІ», 2002. – С. 9–40.; Надолішній П. Розбудова нової системи врядування в Україні: етнонаціональний аспект 

(теоретико-методологічний аналіз) / П.І. Надолішній. – К.: УАДУ, Одеса: АстроПринт, 1999. – 301 с.; Обушний М. Етнос і нація: проблеми 
ідентичності / М.І. Обушний. – К.: Укр. центр дух. культури, 1998. – 203 с.; Петровский В. Этносы и политика на исчезающем постсоветском 

пространстве: [монография] / В.В. Петровский. – Харьков: Золотые страницы, 2005. – 424 с.; Шкляр Л. Національні меншини в політико-

правовому просторі України: (проблеми культурної самоорганізації та розвитку) / Л.Є. Шкляр // Національна інтеграція в полікультурному 
суспільстві: український досвід 1991–2000 років / відп. ред. І.Ф. Курас, О.М. Майборода. – К.: ІПіЕНД НАН України, 2002. – С. 62–86. 

38 Ребкало В., Обушний М., Майборода О. Етнонаціональні процеси в сучасній Україні / В.А. Ребкало, М.І. Обушний, О.М. Майборода. –  

К., 1996. – 116 с. 
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Політико-культурологічний аналіз етномовних процесів в Україні знайшов 

відображення у роботах В. Баркова, С. Вовканич, І. Дзюби, В. Іщука, Р. Кіся, 

Л. Костенко, І. Лосєва, О. Пахльовської, Т. Розової, М. Юрія
39

. Вагоме місце 

вітчизняними науковцями відводиться дослідженню феномену багатоскладовості та 

сегментованості українського соціуму, явищ регіоналізму, багатокультурності
40

. У 

цьому контексті наукові пошуки щодо аналізу «Кримської проблеми» здійснювали 

Г. Бекірова, І. Бернадський, О. Габрієлян, В. Ганкевич, А. Ішин, О. Калакура, 

М. Панчук, В. Пащеня, О. Швець
41

. 

Суперечливий спадок радянської політики у сфері міжнаціональних 

відносин  та захисту прав меншин, відсутність досвіду молодої української 

держави,  що викликали хвилю сепаратистських рухів, загострення проблеми 

регіоналізму, етномовне невдоволення, спричинили до активних наукових пошуків у 

цій царині
42

. 

Для сучасної української соціогуманітаристики важливого значення набув 

розвиток досліджень, що стосуються аналізу феномену ідентичності (політичної, 

національної, культурної, мовної, територіальної), процесу магріналізації в 

українському соціумі відповідно до формування нових умов пострадянської 

                                                 
39 Барков В., Розова Т. Мовна толерантність півдня України / Т. Розова, В. Барков // Політичний менеджмент. – 2003. – № 3. – С. 36–42.; 

Вовканич С. Духовно-інтелектуальний потенціал України та її національна ідея / С. Вовканич. – Львів: ЛБА, 2001. – 540 с.; Іщук В. Україна: 

проблема престижності та ідентичності (Масова комунікація і культура як суб’єкти формування громадської і національної свідомості) / В. Іщук. 
– К.: Смолоскип, 2000. – 89 с.; Кісь Р. Мова, думка і культурна реальність (від Олександра Потебні до теорії мовного релятивізму) / Р. Кісь. – 

Львів: Літопис, 2002. – 304 с.; Костенко Л. «Нації вмирають не від інфаркту…» / Л. Костенко // Політика і культура. – 2001. – № 30. – С. 18–22.; 

Пахльовська О. Українська культура у вимірі «пост»: посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм / О. Пахльовська // Сучасність. – 2003. – 
№ 10. – С. 17–23.; Юрій М. Соціокультурний світ України / М.Ф. Юрій. – 2-ге вид. – К.: Кондор, 2004. – 738 с.; Лосєв І. Феномен внутрішньої 

української діаспори в сучасній Україні / І. Лосєв // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри / за ред. В.І. Сергійчука. – К.: 
Укр. вид. спілка, 2004. – С. 12–16. 

40 Багатокультурність: історія, функціонування, проблеми вивчення: [збірка наукових праць за підсумками міжнародної конференції «Заселення 

півдня України: проблеми національного та культурного розвитку»]. – Херсон, 1997. – 92 с.; Верменич Я. Історична регіоналістика в Україні: 
спроба концептуального аналізу / Я.В. Верменич. / НАН України, Ін-т історії України. – К., 2001. – 232 с.; Грищенко О., 

Солодовник В. Проблематика багатокультурності й меншин у програмних та директивних документах Уряду й Міносвіти / О. Грищенко, 

В. Солодовник // Багатокультурність і освіта: зб. ст. – К., 2001. – С. 23–28.; Кобзін Д., Шейко Р., Мартиненко О. Ксенофобія в контексті 
поліетнічності українського суспільства: результати соціологічного дослідження / Д.О. Кобзін, Р.В. Шейко, О.А. Мартиненко та ін. – Харків, 

2008. – 43 с.; Колодій А. Культурний плюралізм і етнонаціональна політика / А. Колодій // Агора. Подолання розбіжностей – розвиток 

особливостей. – 2006. – № 4. – С. 34–45.; Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991–2000 років / відп. ред. 
І.Ф. Курас, О.М. Майборода. – К.: ІПіЕНД НАН України, 2002. – 347 с. 

41 Крим в етнонаціональному вимірі / М. Панчук (кер.), Г. Бекірова, В. Ганкевич та ін. – К.: Світогляд, 2005. – 533 с.; Габрієлян О. Політичні 

процеси в Криму. Останнє десятиріччя XX віку: спецкурс / О.А. Габрієлян / під ред. к. і. н. В.П. Петрова. – Сімферополь: Таврія, 2000. – 160 с.; 
Калакура О. Сучасна етнокультурна та освітня ситуація в АРК як об’єкт наукового дослідження / О. Калакура // Наукові записки Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень iм. І.Ф. Кураса НАН України. – 2003. – № 23. – С. 203–215.; Пащеня В. Этнонациональное развитие в 

Крыму в первой половине XX века (1900–1945 гг.): [монография] / В.Н. Пащеня. – Симферополь, 2008.  – 288 с.; Ішин А., Беднарський І., 
Швець О. До питання щодо проявів етнополітичних суперечностей в Криму на сучасному етапі / А.В. Ішин, І.Г. Беднарський, О.В. Швець. – 

Сімферополь, 2005. – 60 с. 
42 Котигоренко В., Панчук М. Національні меншини України і державна незалежність / В. Котигоренко, М. Панчук // Незалежність України: 

історичні витоки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції. – К., 1997. – С. 172–184.; Національні меншини України в XX 

столітті: політико-правовий аспект / І.Ф. Курас (голов. ред.), В.А. Войналович, Ю.А. Левенець та ін. – К.: ІПіЕНД, 2000. – 357 с.; Нікітюк В. 

Статус етнонаціональних меншин (Порівняльно-правовий аспект) / В.О. Нікітюк. – К.: Естет, 1996. – 186 с.; Рябошапка Л. Правове  
становище національних меншин в Україні (1917–2000) / Л.М. Рябошапка. – Львів: Вид. центр Львів. ун-ту ім. І. Франка, 2001. – 212 с.; 

Трощинський В. Правове регулювання розвитку національних меншин України    / В.П. Трощинський // Наукові записки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень iм. І.Ф. Кураса НАН України. – 1999. – № 8. – С. 126–137. 
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державності. При цьому мовна ідентичність досліджується як один зі складників 

етнічної (національної) ідентичності, мовна ситуація – як частина етнолінгвістичної 

ситуації, мовна політика – як складова етномовної і т.п.
43

 

Аналізові особливостей формування етнічної  та національної свідомості в 

Україні присвячені роботи В. Васютинського, Т. Воропаєвої, Є. Головахи, 

І. Грабовської, М. Гримич, О. Гриценка, О. Донченко, Н. Зборовської, З. Карпенко, 

І. Кресіної, О. Нельги, Ю. Романенка, М. Шульги
44

. 

Демістифікації радянських міфів про «спільність трьох братніх народів», єдину 

радянську ідентичність, меншовартість української мови   і культури, благо 

двомовності та загрози насильницької українізації відвели значне місце у наукових 

пошуках М. Лукінюк та Г. Півторак
45

. 

Жваву дискусію у загальноєвропейському науковому середовищі викликала 

проблема формування ідентичностей в Україні, а, відтак, питання про статус і роль 

української мови порушують всі учасники дискусії, незалежно від їхнього 

світогляду та обстоюваних концепцій трансформації ідентичності
46

. 

Новий науковий напрям в Україні – політична лінгвістика, що поєднує 

методологічну базу політології  й мовознавства, представлений науковим доробком 

Л. Нагорної
47

. За останні роки вийшло друком декілька колективних праць у цьому 

напрямку, зокрема, В. Кулик, І. Курас  і  О. Куць досліджують проблеми реалізації 

мовної політики доби незалежності  та її суперечливих наслідків
48

, О. Вишняк, 

                                                 
43 Котигоренко В. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт / В. Котигоренко. – К.: Світогляд, 2004. – 722 с. 
44 Васютинський В. Українська ідентичність російськомовних: між відчуженням та долученням / В. Васютинський // Мовні конфлікти і гармонізація 

суспільства / наук. ред. В. Радчук. – К.: Вид.-полігр. центр «Київський ун-т», 2002. – С. 74–80.; Воропаєва Т. Українська мова як базова основа 
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О. Майборода  та Ю. Шаповал здійснили комплексний аналіз мовної ситуації 

останніх років, щоправда, подаючи суперечливі пропозиції щодо напрямків 

державної мовної політики
49

. 

У доробку вітчизняних науковців Р. Кіся, Н. Латигіної, Т. Ляшенко, 

І. Оніщенко, О. Ткача, В. Цвиха, П. Шляхтуна знайшли відображення окремі 

аспекти «мовного питання», що допомагають критичному аналізу проблеми 

білінгвізму в Україні. Разом з тим, у вітчизняній політичній науці відсутні 

комплексні праці, предметом яких було б власне явище білінгвізму та його вплив на 

політичний розвиток України. У дисертаціях, монографіях та статтях йдеться про 

окремі аспекти впливу згаданого явища на суспільно-політичну ситуацію в державі. 

Розглядаючи західну історіографію з мовної проблематики, потрібно відмітити 

певну обмеженість фактичного матеріалу, абсолютизацію статистичних 

матеріалів  та схематичність підходів, однак, позитивним є застосування західної 

методології та комплексні узагальнення. Попри сталі традиції дослідження мовного 

розвитку  та мовної політики (особливо Радянського Союзу), за сучасної доби 

значно активніше розвивається російська україністика загалом  та аналіз мовних 

проблем зокрема. Пояснюється така активність в першу чергу наявною 

пострадянською ситуацією, складністю адаптації російської спільноти до нових 

реалій, за яких вона отримала статус меншини, наявністю значної частки 

русифікованого населення, а також близькістю мов  та легкістю доступу до 

наукового доробку українських науковців, особливо в історичному осягненні 

мовного розвитку
50

, поряд з роботами, що пропонують осягнення русифікаційної 

політики як процесу уніфікації мовного середовища Російської імперії  та 

Радянського Союзу
51

.  

Разом з тим, з’являються праці узагальнюючого характеру (Р. Абдулатіпова, 

Г. Гачева, О. Доронченкова, В. Михайлова, О. Чичановського  та ін.), що стосуються 
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аналізу мовних ситуацій в пострадянських державах, етнонаціонального, 

етнокультурного та етномовного розвитку
52

. 

Безпосередньо українські мовні процеси знайшли відображення в доробку 

російських науковців М. Губогла, Л. Гумільова, А. Здравомислова, В. Кабузана, 

В. Тішкова, етносоціологів Ю. Арутюняна, Л. Дробіжевої, A. Cусококова; 

політологів Д. Фурмана, А. Лівена, С. Савоскула; мовознавців В. Алпатова, 

А. Міллєра, В. Михальченка, Г. Нещименко
53

.  

Лише в процесі демократичних перетворень кінця 80-х рр.  ХХ ст.  та  із 

здобуттям незалежності, вітчизняні науковці отримали змогу долучитись до 

вивчення закордонного українського доробку у висвітлені нашого минулого. Чи не 

найпершою узагальнюючою історичною працею стала робота О. Субтельного
54

. За 

доби незалежності в Україні з’явились дослідження П. Бондарчука, Ю. Лібера, 

О. Воловини, П. Голубенка, Т. Гунчака, С. Зеркаля, Б. Кравченка, З. Когута, 

В. Кубійовича, Т. Кузьо, О. Мотиля, С. Сірополка, Р. Шпорлюка
55

, в яких мовним 
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процесам відведена значна увага. Наукові розвідки В. Чапленка  та І. Коляски 

безпосередньо присвячені мовній політиці радянської влади на Україні
56

. 

Окремо потрібно звернути увагу на науковий доробок Ю. Шевельова, який 

визначається широким колом мовно-культурних студій, наполегливим аналізом 

стану української мови за радянських часів, критичним розглядом доби українізації, 

причин та наслідків згортання українізаційного курсу радянської держави
57

. 

Першою спробою загального огляду історії поліетнічної історії Російської 

імперії є наукова праця А. Каппелера, основну увагу в якій приділено взаємозв’язку 

держави  та її панівних еліт з населенням неросійських регіонів, ролі неросійських 

етноспільнот у постанні, функціонуванні  та розпаді імперії. Порівняльний розгляд 

етнічних груп усієї імперії значно розширює національно-історичний горизонт 

дослідження, а узагальнення мають непересічне значення для розуміння політики 

Російської імперії щодо формування імперської ідентичності, кооптації українських 

еліт, знищення козацьких привілеїв, ліквідації автономії, незважаючи на деяку 

побіжність висвітлення русифікації українців
58

. 

Значний інтерес для розуміння особливостей українського націєтворення, 

формування української ідентичності, історичних та сучасних особливостей мовної 

ситуації в Україні викликають роботи англійського дослідника Е. Вілсона
59

, проте 

хибним видається ототожнення націоналізаційного курсу держави із самим фактом 

проголошення української державності, позаяк це не розв’язало наслідків 

русифікації українського населення. 

Одними з небагатьох комплексних досліджень, присвячених мовній ситуації та 

мовній політиці в багатонаціональній радянській державі є монографії Г. Льюіса й 

Б. Комрі
60

. 
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Наукові розвідки Р. Кайзера   та Я. Бремера, спрямовані на осягнення 

національних рухів в СРСР, стану   і перспектив російських спільнот в 

пострадянських державах
61

, нині доповнені аналітичними дослідженнями 

У. Альтерматта, Б. Андерсона, Р. Брюбейкера, Е. Гелнера, Е. Сміта щодо сучасного 

розуміння нації, націоналізму  й національних процесів
62

, а також доробком 

представника лінгвістичної концепції Г. Форбса, присвяченим аналізові етнічних 

конфліктів, виходячи сáме з мовних проблем
63

. 

На сучасному етапі розвитку соціогуманітаристики перед вітчизняними 

дослідниками відкриваються значні перспективи осягнення світового досвіду мовної 

політики, порівняльного аналізу мовних ситуацій, характеру етнічної, соціальної  та 

культурної взаємодії мов, дослідження двомовних суспільств  і  двомовних ситуацій, 

що знаходять відображення у закордонних спеціалізованих періодичних виданнях: 

«International Journal of the Sociology of language» («Міжнародний журнал соціології 

мови»), «Language Problems and Language Planning» («Мовні проблеми  й мовне 

планування»), «International Journal on Multicultural Societies» («Міжнародний 

журнал багатокультурних суспільств»), «Bilingual Research Journal» («Журнал 

досліджень двомовності»), «Plurilinguismes» («Багатомовності»), «Journal of 

Multilingual and Multicultural Development» («Журнал багатомовного  та 

багатокультурного розвитку»), «Sоciolіnguistica» («Соціолінгвістика»). 

Розширюють згадану палітру видання, присвячені політичним, 

національним  та культурним дослідженням: «Language Policy» («Мовна політика»), 

«Nationalities Papers» («Дослідження національностей»), «Europe-Asia studies» 

(«Євро-Азійські дослідження»), «Journal of Ukrainian Studies» («Журнал українських 

досліджень»), «Journal of Communist Studies and Transition Politics» («Журнал 

комуністичних досліджень  та перехідної політики»), «Canadian Slavonic Papers» 

«Канадські слов’янські записки»), «Foreign Affairs» («Іноземні справи»), «Geopolitics 
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and International Boundaries» («Геополітика  та інтернаціональні кордони»), 

«International Journal» («Міжнародний журнал»)  та інші.  

 

Отже, дослідження феномену білінгвізму не можна назвати завершеним. 

Двомовність виступає надзвичайно складним соціальним явищем, на виникнення 

якого впливають не лише соціо-культурні фактори, а в першу чергу –  політико-

владні, геополітичні та соціо-політичні (домінування однієї спільноти над іншою, 

яка накидає свою мову підкореній). В Україні згадані чинники призвели до 

поширення українсько-російського білінгвізму, що має яскраво виражений масовий 

характер і визначається загальною соціальною поширеністю кожної з мов, 

територіальною, урбаністичною складовими та віссю «місто-село».  

Незважаючи на вагомі кроки української соціогуманітаристики у вивченні 

етномовних, мовно-культурних процесів, відносин між українською та російською 

спільнотами, а, відтак, і мовами, значне коло питань залишається досі маловідомим. 

Всебічного висвітлення потребують наслідки бездержавного розвитку української 

спільноти, її колоніального стану, процесів асиміляції українців у складі Російської 

імперії та Радянського Союзу, формування російськомовного середовища в межах 

українських етнічних земель. Необхідним є дослідження загальних тенденцій 

мовно-культурного розвитку України в умовах білінгвізму, на підставі якого можуть 

бути виявлені закономірності аналізованого, вкрай актуального процесу. 
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РОЗДІЛ ІІ 

УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК 

УНІФІКАЦІЙНОЇ ІМПЕРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЇ 

 

 

 

Починаючи дослідження двомовності в Україні варто звернути увагу на чітку 

залежність державності (бездержавності)    та українського монолінгвізму 

(українсько-іноетнічного білінгвізму). Політичний зміст українсько-російського 

білінгвізму визначений характером поступу українського суспільства під впливом 

зовнішньополітичних обставин – бездержавним станом спільноти, яка почала 

процес політичної самоорганізації, входженням етнічних українських земель до 

складу Литви та Польщі, інкорпорацією України Російською імперією. 

Державність Київської Русі дає приклад гармонійного розвитку мовного 

народного середовища. Найвищого рівня політичної самосвідомості українська 

нація досягла в процесі творення козацької державності. Втрата її, існування 

українських земель під Польщею, Австро-Угорщиною  та Росією швидко змінювали 

мовне середовище на українських теренах, в першу чергу у містах, що стали 

центрами метрополійної адміністрації, культури, ідеології.  

Поширення українсько-російського білінгвізму відбувалось в контексті 

здійснення уніфікаційної політики Російської імперії, під якою розуміється 

сукупність шляхів та методів, за допомогою котрих держава намагалась привести 

усі сфери життя імперії до російських стандартів, в тому числі шляхом 

адміністративно-територіального поділу, економічної, освітньої, міграційної 

політики, кооптації еліт, політики релігійного поглинання християнських церков, 

що в сукупному результаті мало на меті асиміляцію та денаціоналізацію 

неросійських народів імперії. 

Згадані процеси відобразились на характері та розвиткові української еліти, 

політичних важелях, які вплинули на її асиміляцію, а, отже, втрату провідної ролі в 

політичному житті, що стало однією з причин поширення українсько-російської 
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двомовності після довготривалого ополячення і вимагає ретроспективного огляду 

українсько-польського протистояння для розуміння нищівної ролі зустрічної 

русифікації полонізованого українського народу.  

Польсько-Литовська держава (Річ Посполита) формувалась як «республіка 

шляхти». Тому ідентифікація української знаті за формулою («руського племені, 

польської нації») була цілком природною  і містила в собі перспективи для 

розвитку. Проте зростаючий політичний тиск, який супроводжувався піднесенням 

польської культури, призводив до відмови частини православної шляхти з 

українських земель від віри батьків, переймання ними польської культури та мови, 

навернення до католицизму [48,с.15–16]. 

На тей час замість різниці національностей фігурувала відмінність релігій – 

католицизму і православ’я. Перехід з останнього нерідко означав не лише зречення 

своєї національності, культури та мови, а й виховання дітей у відповідному 

дусі [74,с.283]. 

У XVI ст., засвідчує Ю. Левицький, Київська митрополія дуже занепала як в 

організаційному плані так   і через польський   та єзуїтський тиск, політику 

денаціоналізації, зовнішньополітичні протиріччя [209,c.33–34]. Разом з тим, у другій 

половині XVI ст. український культурно-національний рух досягнув такого розмаху, 

якого попередня історія не знала. Середньовічна культурна двомовність на території 

України зникає. Українська мова стає мовою літератури  і освіти, витісняючи 

церковнослов’янську до вузьких меж конфесійної практики. Використання в 

релігійних цілях підвищує статус української мови, примушує церкву з її високою 

мовною культурою  та багатолітньою філологічною практикою розвивати живу 

народну мову, українська мова починає повноцінно функціонувати як мова 

літературна [30,c.143]. 

Українська церква того часу, пише І. Огієнко, пишалася церковною проповіддю 

живою народною мовою, чого не знала церква Московська. Активно шириться 

діяльність з перекладу релігійних текстів на живу українську мову. Ставши в 

середині XVI ст. мовою св. Писання й церкви, українська жива мова тим самим вже 

ставала й мовою літературною [265,c.133–134,179].  
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В Україні кінця XVI ст., за аналізом П. Кралюка, реставрований українськими 

філологами варіант церковнослов’янської мови справив помітний вплив на 

формування ряду літературних мов слов’янського світу, забезпечував українській 

писемній культурі не лише можливість протистояння експансії польській  і в цілому 

«латинській» культурі, але  й давав можливість впливати на інші слов’янські 

культури православної орієнтації на підставі ідеї «Київ – другий Єрусалим», 

оскільки з XVIІ ст. відігравав роль духовно-культурного центру православно-

слов’янських народів [189,c.92–93].  

Наближення церковнослов’янського правопису до живої народної вимови, яке в 

XVII ст. активно здійснювала Українська православна церква, мало позитивне 

значення, оскільки не лише сприяло формуванню національної самосвідомості, а  й 

робило зрозумілим зміст церковної служби [320,c.159]. 

На мовну ситуацію в межах України кардинально вплинуло утворення 1569 р. 

Речі Посполитої. Від часів середньовіччя Польсько-Литовське королівство було 

багатонаціональною державою, становило барвисту етнічну та конфесійну картину. 

За підрахунками А. Каппелера, римо-католицькі поляки становили лише близько 

40% населення, а в східних областях Великого князівства Литовського та в Україні 

їх частка була ще меншою. Тут переважали українці  й білоруси; загалом у Речі 

Посполитій вони також становили близько 40% населення [167,с.63]. 

Люблінська унія, за якою до Польської держави відійшли майже всі українські 

землі, за винятком Буковини  та Закарпаття, розпочала новий етап в історії 

українського народу. Це вповні відноситься   і до українського православ’я, 

виразником  та гарантом якого мала б виступати Київська митрополія, що 

розповсюджувала свою діяльність не лише на українські, але  й на значну частину 

білорусько-литовських земель, населення яких у своїй більшості було 

православним. 

Люблінською унією   та наступними після неї постановами юридично 

закріплювалися права  і привілеї Київської митрополії  та гарантувалася свобода 

віросповідання. Православна церква у правовому відношенні нарівні з католицькою 

ставала панівною в Речі Посполитій. Однак, таке становище Київської митрополії 
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носило по суті формальний характер, а зусилля польських урядовців  і всієї 

католицької партії в дійсності були спрямовані на знищення української церкви як 

головного чинника народності [397,с.9–19]. 

Поки русько-православний світ у ранній Речі Посполитій був досить сильний, 

зазначає М. Рябчук, польсько-католицький світ його вимушено толерував. Як тільки 

рівновага в останній третині XVI ст. (після Люблінської унії) порушилася на 

користь католицизму, «ідеологія замовчування» стала враз непотрібною: 

католицький світ перейшов у рішучий наступ проти «схизматів» [336,с.31]. Сáме 

після Люблінської унії, зауважує М. Степаненко, становище української мови 

похитнулося [360,с.109]. 

Наступним кроком нищення української церкви став церковний Собор в 

Бересті в жовтні 1596 р., на якому українські ієрархи ратифікували унійну угоду. 

Відбувся розрив Київської митрополії з Константинополем і об’єднання з Римом – 

Київська митрополія, зберігаючи всі обряди, звичаї, права   та привілеї 

підпорядковувалася папському престолу. Даним актом утворилася нова – з’єднана 

(греко-католицька) церква. 

Одним із завдань унії з української сторони був захист української мови як 

найважливішої національної ознаки в умовах окатоличення   й ополячення 

українського народу. Проте польським урядом  та Римом унія розглядалася як 

реальна можливість розширити сфери впливу католицької церкви  і  стабілізувати 

суспільно-політичну ситуацію в Речі Посполитій, а в перспективі повністю 

окатоличити та полонізувати український народ [397,с.23–25].  

Зростаючий політичний тиск, що супроводжувався піднесенням польської 

культури, призводив до відмови частини православної шляхти з українських земель 

від віри батьків, переймання ними польської культури  та мови, навернення до 

католицизму. Річ Посполита з початку XVII ст. все більше перетворювалася на 

спільність римсько-католицької шляхти польської культурної приналежності. 

Політична шляхетська нація мала бути католицькою за віросповіданням  і 

польською за культурою [48,с.16]. 
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У такій ситуації серед українських мирян, дрібного духовенства, міщан починає 

зароджуватися ідея пошуку захисту ззовні. Чіткої, визначеної позиції ще немає, але 

пошук партнерів  та способів боротьби за право існування своєї церкви уже 

відбувається. З’являються перші контакти з Московією. Ще в 1570-х роках львівське 

братство вперше спорядило до царя посольство, де отримало вагому матеріальну 

допомогу. За прикладом львів’ян деякі монастирі  та церкви теж зверталися за 

допомогою до Москви. Російський уряд, заздалегідь шукаючи собі прихильників в 

Україні, їхні прохання охоче задовільняв. 

Підштовхували до такої взаємодії заходи польського уряду щодо упередження 

будь-яких контактів із східними патріархами. Це змушувало православних Київської 

митрополії звертати свій погляд на північ, до патріарха Московського  та його 

єпископів.  І це при тому, що після розколу митрополії на Київську та Московську 

(1458 р.) до кінця XVI ст. між ними не було жодних зносин.  

Відповідно до посилення польською владою репресій проти православ’я, в 

Україні набувала поширення ідея переходу «під високу руку московського 

государя». У 20-х рр. XVII ст. відносини між православною верхівкою українського 

духовенства та російськими урядовими і церковними колами набрали політичного 

відтінку. Невизнана Польською державою вища ієрархія Київської митрополії 

дедалі частіше зверталася за допомогою до Москви [397,с.23–45].  

З іншої сторони, церковний статус північного сусіда значно посилився – 1589 р. 

Московську митрополію підвищено до патріархату,  і з того часу зміцнюється 

прагнення Москви включити до нього українську церкву [209,c.34], а XVII ст. 

надало можливостей до відкритої експансії [243,c.40]. Вже у 1627 р. Московський 

патріарх Філарет видав перший указ, який забороняв українське письменство, не 

допускав поширення друкованих книг українською мовою [360,с.115]. 

Разом з тим, починаючи з 1621 р. у козацькі вимоги постійно включалися 

пункти офіційного визнання православної церкви і скасування Брестської унії. Як 

учасники релігійної боротьби козаки стали захисниками національних традицій  і 

прихильниками українського культурного відродження [176,с.35]. Сáме козацтво 

торувало українській мові шлях до храму [30,c.143].  
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На рівні суспільної свідомості православ’я стало безцінним надбанням для 

українців в процесі формування нової ідентичності, нового типу «центральності», 

протилежному політичному центру Речі Посполитої [330,c.110]. 

Не менш складні процеси українсько-польського протистояння відбувались в 

освітній царині. Школа була основним засобом денаціоналізації, асиміляції 

українців. Це, зокрема, мало вирішуватися через мову навчання. Зрозуміло,  

що в такій школі дітей навчали не їх рідною мовою, а мовою окупанта. Це  

приводило до того, що були покинуті рідні звичаї, змінювалась і забувалась рідна 

мова [184,с.123–124]. 

З середини ХІІІ до середини XVI ст. вищі верстви українського населення у 

складі Польщі, спонукані привілеями шляхетського стану, почали швидко і помітно 

підпадати під вплив польської культури та користуватися польською мовою, 

залишаючи рідну мову   та церковну школу лише для простолюддя. Цей розрив 

вищих верств українського суспільства з його основним ядром мав наслідком 

ослаблення розвитку української культури, що особливо виявилося у відсутності 

середньої і вищої української школи.  

Захоплення польською культурою, презирство до своєї рідної мови й віри були 

звичайним наслідком навчання українського панства в чужій школі. Проте 

українське незаможне міщанство  і селянство міцно трималося своєї віри, бо 

вбачали в ній запоруку збереження своєї національності, вчили своїх дітей у 

церковних школах або у мандрівних дяків [345,с.50–54]. 

Разом із шляхтою в Україну прийшли  й різноманітні ордени, які почали 

активну місійну католицьку діяльність. У 1540 р. католицька церква заснувала орден 

Єзуїтів (Ісусівців), який зосередив у своїх руках виховання молоді за допомогою 

високоосвічених педагогів. Запрошені до Польщі єзуїти після Люблінської  

унії поширили свою діяльність в Литві  та Україні. Вони відкрили школи у  

Вільні (1570 р.), колегію в Ярославі, що стала центром єзуїтської пропаганди в  

Галичині (1571 р.), в Полоцьку (1579 р.), школи в Орші, Любліні, Несвіжу, Львові,  

Кам’янці, Перемишлі, Вінниці, Фастові, Острозі, Новгород-Сіверському та інших 

містах [267,с.113–114].  
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Лише наприкінці XVI ст., завдяки покровительству князя Костянтина 

Острозького освітня  та видавнича справи зрушили з місця [397,с.14]. Українська 

еліта не підтримала просвітницької діяльності кн. К. Острозького, проте за освітню 

справу взялося міщанство. Церковні братства, що виникли на українських землях 

уже в XV ст., ставили своїм завданням піклуватися церквою, бідними  та хворими 

своєї парафії. Згодом деякі братства дбали також про заснування шкіл [345,с.64]. 

Значно важливішою в політичному сенсі була діяльність братств на думку 

І. Крип’якевича: братська організація  і Запорізьке Військо окремо вели ту ж саму 

боротьбу проти шляхетсько-польського режиму: братства організували 

інтелігенцію, а на Запоріжжі гуртувалися революційно настроєні елементи. Пізніше 

обидва середовища спільно зорганізували державу [195,c.240–250]. І. Огієнко сáме 

братствам відводить роль фундаторів заснування «нормальних сталих» шкіл, 

звертаючи увагу на схильність братських шкіл до програм і методів шкіл західних, 

що значно покращувало їх науковий рівень [265,с.204]. Проте В. Борисенко  та 

С. Візер зазначають, що митрополит Й. Рутський намагався заснувати кілька 

руських шкіл, в яких могла б навчатись руська шляхта. Завдяки його потугам було 

відкрито школу в Мінську, в 1624 р. – в Новогрудку [38,с.26]. 

Українській мові було відведено місце в діяльності закладів освіти, особливо в 

Литовській державі. Але руська мова, вважає С. Сірополко, не користувалася 

особливою пошаною в програмі братських шкіл [345,с.95]. Натомість, доктор  

філологічних наук, професор В. Сімонок стверджує, що у братських  

школах значна увага приділялась вивченню мов. Навчання проводилось 

церковнослов’янською  і  книжною українською мовами. Це було виявом боротьби 

за рідну мову – проти шляхетсько-католицької експансії [344,с.25]. До речі, у 

братських школах було вперше впроваджено граматику церковнослов’янської мови 

«Грамматика славенския», яку в 1618–1619 pp. написав видатний вчений Мелетій 

Смотрицький. Згадана граматика слугувала нащадкам майже впродовж століття як 

зразковий посібник у навчанні грамоти [97,с.20], а елементи народної мови активно 

«вбирались» руською літературною нормою ще з XIV ст. [333,с.5].  
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Період першого українського відродження (кінець XVI ст.–перші десятиліття 

XVII ст.) визначається помітним розвитком шкіл, друкарень  та книжкової 

продукції. З братських шкіл, що виникли за тих часів, варто згадати наступні: у 

Вільні (1588 р.), Городку (1591 р.), Бресті (1591 р.), Мінську (1592 р.), Перемишлі 

(1592 р.), Бєльску (1594 р.), Могилеві (1597 р.), Замості (1606 р.), Києві (1615 р.), 

Луцьку (1619 чи 1620 р.), Пинську (1633 р.), Орші (1648 р.), Рогатині, Вінниці, 

Немирові, Кам’янці на Поділлі, Крем’янці та ін. [345,с.86]. 

Значення братських шкіл полягало ще й в тому, що вони паралізували успіхи 

унії та католицтва на українських землях; мали велике значення для розвитку 

релігійної й національної свідомості українського народу, багато прислужилися 

своєю загальністю поширенню освіти серед українського люду  та сприяли 

розвиткові української культури не тільки за допомогою шкільної програми, але й 

виданням шкільних підручників  і наукових праць, особливо в галузі слов’янської 

філології. Наприклад, з 1585 по 1722 р. Львівське Успенське братство випустило у 

світ 138 назв церковно-службових книг в кількості 123 757 примірників, граматик 

500 примірників, букварів – 34 237 примірників і багато інших [345,с.99,107]. 

Тривалий період підручником історії став «Синопсис» Інокентія Гізеля. 

Передрукована року 1663-го Острозька Біблія 1581 року до так званої 

Єлисаветинської Біблії 1751 року була єдиною Біблією, «Наука о зложеню казаня» 

Іоаникія Галятовського 1660 року стала підручником проповідництва, «Ісповідання 

Віри» митрополита Петра Могили – основою догматики в Росії на дуже довгий 

час [266,с.363]. 

Окремо варто звернути увагу на освітню діяльність Києво-Могилянської 

академії, в якій вивчались у різних формах латинська, грецька, польська, 

слов’янська   і українська книжна мови, пізніше німецька   та французька. 

Викладання проводилось латиною, як мовою тодішньої європейської 

вченості [344,с.26; 97,с.23]. У ХVІ–ХVІІ ст. в українську мову активно вливається 

латинська лексика. У Польщі в цей час латина була мовою державних установ, 

церкви  та школи і, зрозуміло, це розповсюджувалося  й на ту частину України, яка 

була під Польщею. Тому вивчення латинської мови диктувалося суспільною 
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необхідністю – освічена людина без неї обійтися не могла [213,c.261]. Отже, 

багатомовність освічених верств населення тих часів була природним явищем, у 

побуті українець спілкувався переважно українською, в державних установах – 

польською, на навчанні – латиною. 

Іншою ланкою освіти були народні школи, що починають формуватися на 

вільних від польського панування землях. До них варто віднести козацькі освітні 

осередки. Запорозькі школи поділялися на січові, монастирські  та церковно-

парафіяльні. Січові школярі навчались читанню, співам  та письму. Школа 

монастирська існувала при Самарсько-Миколаєвському монастирі, а виникла 

близько 1576 р. Тут діти навчались грамоті, молитвам, закону божому та письму. 

Церковно-парафіяльні школи існували практично при всіх парафіяльних церквах 

запорозького поспільства [433,с.451–452]. Навчально-виховна робота запорозьких 

шкіл була зумовлена соціально-економічними  та політичними потребами 

тогочасного життя, спрямованими на задоволення життєвого, військового і 

культурного рівня Січі. Так, у Січовій школі, яка стояла на рівні кращих 

ораторських шкіл, учні вивчали, крім рідної   і старослов’янської, латинську мову, 

піїтику, риторику, математику, географію, астрономію, військову справу та інші 

науки [97,c.25]. Крім вище зазначених, продовжували діяти школи, які існували при 

православних церквах й монастирях. У них дяки навчали дітей читання, письма, 

елементарного рахунку [392,c.89]. 

На зламі XVI–XVII ст. українці (і білоруси) втратили значну частину своєї 

національної еліти. Поступова полонізація української національної верхівки, яка б 

мала бути основним користувачем української мови, відбилася у мовно-культурній 

полонізації [378,с.43]. Формально, за Люблінською унією зберігалися права 

української (руської) мови – діловодство, крім «справ, що стосувалися 

Магдебурзького права, чи інших прав по звичаю коронному», мало й надалі вестися 

українською (руською) мовою. Українська православна шляхта зрівнювалася в 

правах з католицькою і отримала змогу брати безпосередню участь в управлінні 

державою, зокрема через пани-Ради [397,с.111], проте вже у 1669 р. Сейм Польщі 

прийняв ухвалу, згідно якої все діловодство мало вестися тільки польською й 



64 

 

латинською мовами. Сейм 1696 року ще гостріше поставився до цього. Наслідки 

полонізації дали про себе знати: в адміністративних установах упродовж тривалого 

часу українська мова не вживалася [360,с.113]. Отже, вона виходить з 

адміністративного обігу, а українські еліти все більше ідентифікують себе з 

польською культурою, полонізуються  та окатоличуються. На думку В. Савченка 

смерть (або скоріше трансформація) української еліти в східнопольську  

стала однією з причин появи козацької аристократії і, врешті, революції 

Б. Хмельницького [338,с.12]. 

Формування української козацької нації визначило розвій мови народу не 

тільки як засобу спілкування, – мова стає енергією історичної пам’яті і детермінує 

зміст народної творчості (історичні пісні, народні думи), є мовою універсалів  та 

декретів гетьманської влади у час національно-визвольної боротьби й розвитку 

національної держави. 

Народність мови визначає народність історичного поступу: українці творять 

одну з перших (як  і в Англії   та в Нідерландах) національно-демократичну 

республіку. Державотворчий процес від гетьманів Б. Хмельницького, 

І. Виговського, П. Дорошенка, П. Сагайдачного до І. Мазепи завершується 

створенням однієї із найранніших у світі (1710 р.) Конституцій П. Орлика, основою 

якої була мова волі  та прав людини, верховенства закону, демократії, рівності 

націй, мов і культур [179,с.15]. 

Середина XVII ст. в історії України визначається сплеском національно-

державницького і релігійного піднесення серед усіх верств українського народу та 

цілком самостійним  й неоднаково тривалим за часом оформленням влади нових 

українських еліт – козацької старшини   та вищої церковної ієрархії. Церква 

вилучається з-під юрисдикції загальних органів державної влади  й 

підпорядковується органам церковної автономної організації   та її судів, які 

спираються на власне законодавство [324,с.237]. 

В процесі Національно-визвольної війни   і творення держави українська 

православна церква на землях, які контролював гетьман, набула статусу державної, 

стала значним культурно-ідеологічним та соціально-організуючим фактором, який 
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об’єднував різні складові частини визвольного руху [37,с.220]. Сформувався тісний  

союз православної церкви   і гетьманської влади. Принцип, започаткований 

Б. Хмельницьким, що передбачав співпрацю державної влади   та духовної 

організації, піднімав престиж України в світі як християнської держави. 

Український гетьман розглядався православним світом як головний оборонець 

православних народів, поневолених турками. Православне духовенство молилось за 

козацьке військо, надаючи духовних санкцій владі гетьмана, опікувалося справами 

освіти  й культури, виховуючи політичну  та духовну еліту нації. Завдяки вільній 

участі у політичному житті країни, церква виступала активним   і досить 

самостійним чинником на теренах Європи, репрезентувала інтереси гетьманської 

держави [104,с.101]. 

Церква як легітимна національна інституція перебрала на себе чимало функцій 

останньої, а митрополит зберігав неабиякий авторитет. У козацькій державі, що 

формувалася, повноваження митрополита у справах політичних дещо 

обмежувалися, однак недоторканими залишалися його прерогативи в питаннях 

духовних, а внаслідок воєнних перемог 1648–1649 рр. вони навіть розширились. 

Обмеження політичної діяльності православного духовенства не могло 

відбутися відразу, бо православна церква в Україні в якості спеціальної 

національно-духовної інституції була вкрай необхідна козацькій еліті [194,с.82]. 

Ситуацію, зауважує Н. Шип, змінив Переяславський трактат 1654 р., що 

зафіксував лише політичний союз, а не підкорення України російському цареві, у 

ньому зберігалися права  і вольності духовного стану. Але вже у березні, даючи 

Київському митрополитові жалувані грамоти на володіння маєтностями, цар 

зазначав, що він мусить перебувати під благословенням Московського патріарха. 

Розуміючи, що церква – це могутній ідеологічний механізм, царська влада 

використовувала її у власних політичних інтересах. Перш за все вона діяла через 

вищих духовних ієрархів російського походження, які не сприяли розвиткові 

української державницької ідеї [419,с.10–14]. 

Окрім того, впродовж усього свого існування московська церква не сприймала 

українську церковну організацію як рівноправного партнера. А з приєднанням 
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України до Московської держави Київська митрополія залишалась єдиною 

інституцією, яка юридично не підпорядковувалась Москві  і уособлювала собою 

окремішність українського народу [37,c.225]. Митрополит Сильвестр Косів  та вище 

духовенство митрополії, маючи глибокі знання з церковного права, ясно 

усвідомлювали, що за політичним союзом з Москвою неминуче постане питання  й 

про церковне об’єднання [397,c.93]. 

Програма широкої автономії Української православної церкви, запропонована 

російському цареві у липні 1654 р., не отримала схвалення [36,c.197], а 

Переяславські статті 1659 р. започаткували новий етап в існуванні Української 

православної церкви. Договір з Московією передбачав значне обмеження влади 

гетьмана  та прагнення московитів закріпити зверхність Московського 

патріарха [37,c.232]. 

За аналізом В. Горобця, після смерті Б. Хмельницького ідеї автономії України в 

складі сусідніх держав починають домінувати у свідомості переважної частини 

українських політиків. Поразка Визвольної війни зумовлює формування своєрідного 

комплексу національно-політичної неповноцінності етносу. В політичному житті 

України на провідні ролі виходять діячі поміркованого напрямку, які вбачали 

кінцеву мету своєї діяльності в досягненні політичної автономії гетьманату (чи не 

поодинокий виняток становив П. Дорошенко, котрий розглядав протекторат 

сусідніх держав як шлях досягнення повної незалежності Війська 

Запорозького) [67,с.118–119]. 

Політичні події після 1654 р. чинили значно складніший вплив на долю 

української мови та культури. Б. Нольде, зазначаючи, що Московська держава була 

найдужчою з політичних сил, які боролися за Україну, відводив елітам та гетьманові 

зокрема визначальне місце в існуванні самої української держави. Лишити 

гетьманство – це значило лишити Україні право самій виконувати головні чинності 

державної влади [262,с.11–33]. 

Потрібно зазначити, що від початку існування Московської держави армія 

відігравала в ній центральну роль не лише в майже неперервних війнах, а як засіб 
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контролю та орган управління, особливо в окраїнних областях [167,c.101], а також 

як засіб нарощування своєї сили за рахунок розширення територій [398,c.23].  

З іншої сторони, Україна в очах московського уряду була репрезентована сáме 

військом; всі інші організовані  й неорганізовані частини української людності ‒ 

духовенство, міщани  і «всякие люди» ‒ були лише додатком до основної групи 

людності ‒ козацтва. Фігура гетьмана, голови козацтва, була символом автономного 

існування України в складі Росії [262,c.29]. 

Як бачимо, мовна присутність в Україні іноетнічного елементу – росіян – 

безпосередньо пов’язана з політичним (військовим) впливом (присутністю). Разом з 

військом «прийшла» мова, прийшла з силою війська.  

Існування автономної козацької України було для московської політичної 

системи аномальним явищем. У державі, де влада царя була теоретично 

необмеженою, не було місця територіальним привілеям, корпоративним правам 

соціальних груп, магдебурзькому праву або Литовському статуту – тобто усім 

суттєвим елементам українських прав  і вольностей. Таким чином, з погляду 

Московії козацька Україна мала розглядатися або як іноземна територія, або як 

особливий домен царя [176,с.66]. 

Московська держава не могла зразу безпосередньо впливати на внутрішній стан 

України. Відтак приєднання політичне, охоплюючи всі можливі тактичні методи (як 

от політика дипломатичної гри та переманювання на свій бік  

еліти, довготривалий наступ на іноетнічні землі, що починався оголошенням 

протекторату і завершився повним захопленням українських земель) мало логічним 

наслідком уніфікацію законодавчої бази, в Україні було ускладнене існуванням 

козацької автономії. 

Звісно, законів про мову не було, проте саме існування відмінного від 

російського політичного устрою України, утвореного в результаті революційної 

Визвольної війни, судової та адміністративної системи Козацької республіки, що 

базувалися на старих козацьких звичаях, а почасти на підставі писаного права, 

зберігало її україномовне середовище. 
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На Переяславській раді гетьманом було презентоване не лише козацьке військо, 

але й нова унікальна політично-корпоративна система – Гетьманщина – із 

різноманітними групами - козаками, шляхтою, міщанами, служителями церкви, що 

претендували на особливі «права та вольності». Незважаючи на значне скорочення 

території Української держави впродовж Руїни, нова соціальна структура та форма 

правління продовжували існувати, відрізняючись як від Польщі-Литви, так і від 

Московії своєрідними «правами та вольностями», що базувалися на особливій 

соціальній структурі, інституціях та адміністративно-судовій системі. 

Потрапивши під протекторат московської держави, в якій активно відбувались 

процеси політичної централізації, що супроводжувались стрімкою територіальною 

експансією (стосовно України і Білорусі – на підставі доктрини «збирання руських 

земель»), Україна опинилась в ситуації, за якої існування політичної системи 

Козацької республіки з її територіальними привілеями, магдебурзьким та 

корпоративними правами виявилось неможливим. 

Так, уже в процесі активної політичної взаємодії України ти Московського 

царства виникають перші заборони – згадаймо указ московського патріарха 

Філарета про заборону українського письменства та поширення друкованих книг 

українською мовою (1627 р.) [360,с.115], а в 1656 р. московський цар Олексій 

Михайлович у кривдному для України договорі з Польщею вимагав, щоб 

«бесчестных воровских», тобто українських книжок «не печатати под страхом 

смертной казни» [212,с.66].
 

Правове поле взаємодії України та Московії формувалось з одного боку на 

підставі договорів між гетьманом та царським урядом (царем): васальна залежність 

Війська Запорозького маючи за гетьманства Б. Хмельницького лише номінальний 

вигляд, з часом набирала жорсткіших рамок, постійно зменшуючи обсяг прав 

українців; з іншого – відрізнялось у відповідності до регіону: наприклад, кожному з 

козацьких полків Слобідської України надавались привілеї окремо, а  

діяльність контролювалась московським військовим губернатором, тому  

полки не мали змоги консолідуватися. Щодо запорожців – московський уряд  
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максимально використовував їх збройну потугу, одночасно обмежуючи, а в 

кінцевому результаті – знищивши незалежність [176,с.26]. 

Головні практичні завдання політики Москви стосовно України в цей період 

полягали у звуженні владних повноважень гетьманського уряду щодо внутрішнього 

життя країни через їх перерозподіл на користь царських воєвод  та інших 

українських станів (у першу чергу міщанства), стимулюванні згортання 

самостійного зовнішньополітичного курсу  та жорсткому підпорядкуванні його 

інтересам російського престолу; підготовці до здійснення власної фіскальної 

політики в Україні. Москва не була зацікавлена у продовженні окресленої при 

Б. Хмельницькому тенденції щодо створення авторитетної, відповідальної  та 

сильної гетьманської влади. Тому вона всіма силами сприяла послабленню  й 

розхитуванню гетьманської влади наступника Б. Хмельницького – І. Виговського. 

Змагаючись за контроль над урядом гетьмана, московська влада прагнула також 

безпосередньо впливати на українські справи через призначення воєвод, військових 

губернаторів у головних українських містах. Воєводи з гарнізонами на практиці 

повинні були забезпечити встановлення політичного контролю Москви над 

українською територією минаючи гетьмана [37,c.94].  

Первісно, московським аргументом на користь розташування воєвод в Україні 

був захист від іноземної агресії. Кожен воєвода командував гарнізоном російських 

військ  і не мав права втручатися у справи місцевої адміністрації. Поступово 

воєводи почали виступати проти козацької адміністрації на боці міщан, заохочуючи 

їх звертатися зі своїми скаргами безпосередньо до російських чиновників. 

Московський уряд не тільки зберігав військову присутність в Україні, але все 

частіше брав на себе роль арбітра у внутрішніх суперечках між 

українцями [176,c.66–69]. 

Крім організації фінансової справи, з середини ХVII ст. воєводи також мали 

управляти некозацьким населенням українських міст  і сіл, яке в такий спосіб 

виводилося з-під козацького підпорядкування [48,c.143]. Це безпосередньо стикáло 

українців та росіян, перших однозначно робило підлеглими, других – зверхниками, 

представниками влади, спонукало до відношення сáме як до пануючої сили. 
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Відповідно, змінюється мовне середовище адміністрації, що поступово призводить 

до зміни мовної ситуації в містах, до розшарування українського населення на 

незадоволених московитами (козацька верхівка)  та  прихильних (селяни  й  міські 

низи). 

Москва вперто втручалась у внутрішнє життя Української держави, зокрема у 

правове   й економічне становище міст. Міський патриціат прагнув зберегти 

колишній статус і внутрішній лад міських поселень. Це була природна реакція на 

власницькі зазіхання козацької старшини  і шляхти, які все сильніше претендували 

на міські прибутки. Якщо раніше він шукав захисту в польського короля, то тепер ‒ 

у московського царя.  Та  й самі московські правителі не переставали зображати 

себе захисниками українського народу від місцевої влади  і охоче бралися панувати 

над тим, що їм не належало. Зокрема, цар підтвердив давні права й вольності Києву, 

звільнив його мешканців від низки податків   і зобов’язань. Відповідні царські 

грамоти отримали Переяслав та Ніжин. Подібні дії московського уряду також 

виходили за його компетенцію й порушували Березневі статті. 

Антизаконна діяльність московського уряду в Україні переслідувала 

далекосяжні плани і мала кілька неоднозначних наслідків ‒ створювали йому в 

свідомості рядового козацтва  і міщанства імідж захисника їх інтересів, вбивали 

клин між гетьманом, частиною старшини  і шляхти, урядом  і народом  й 

дестабілізували ситуацію в Україні. Московський уряд використовував   й інші, 

набагато витонченіші можливості для нарощування своєї присутності в Україні. 

Зокрема, прибулому з військами стольнику В. Кікіну було дано таємний наказ 

розколоти українське суспільство [37,c.63–64]. Таким чином Москва почала 

формувати умови для майбутнього перетягування влади, згодом уніфікації, а, відтак, 

русифікації краю. 

Поступово, впродовж другої половини ХVII–ХVIII ст. відбулося 

переформатування міщанського стану в Україні. Коли на території західних регіонів 

ці зміни були менш помітними, то в Гетьманщині сталися значні зрушення в 

соціальній структурі городян, їх світогляді, системі цінностей   та політичних 

орієнтаціях. Це обумовлювалося встановленням «нового порядку» ‒ влади козацької 
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верхівки, а потім ‒ поширенням загальноімперських законів. Дещо не «традиційно» 

йшло становлення міщанства на Слобожанщині, де більшу частину їх, певною 

мірою «механічно», за наказом «з гори», поповнювали за рахунок козаків 

(«військових обивателів»). У південних районах країни, які активно почали 

освоюватися лише в другій половині XVIII ст., цей процес мав своєрідне 

«забарвлення», бо набув рис поєднання давніх традицій   та нових тенденцій, 

пов’язаннях з перебуванням тут представників різних етнічних культур [81,c.231].  

Міста Гетьманщини з магдебурзьким правом (їх нараховувалось лише 12) мали 

незалежну судову систему  й адміністрацію. За винятком Полтави, ці міста були 

розташовані на більш заселеній, традиційно урбаністичній Півночі. Міста без 

магдебурзького права були, як правило, меншими, мали простішу структуру  та 

вужчу юридичну автономію. Там міське судочинство й адміністрацію здійснював 

козацький уряд. Але з часом навіть привілейовані міста втратили частину своєї 

автономії на користь сотенних канцелярій, розташованих у містах. У середині 

XVIII ст. рівень міського самоврядування залежав від того, наскільки вдавалося 

протистояти поширенню влади козацького уряду. Поступово більшість міст стали 

підпорядковуватися козацькій адміністрації. 

Під подвійним тягарем української  і російської адміністрації муніципальна 

автономія зазнавала значних утисків. Не визнаючи економічної важливості міст, 

козацькі зверхники ‒ за винятком гетьманів Самойловича і Мазепи ‒ виключали 

міщан з будь-якого політичного життя Гетьманщини. Козацька адміністрація 

постійно брала на себе функції муніципальних установ, а менші містечка 

переходили у власність нової шляхти. 

Як з економічного, так і з політичного погляду, міщани відчували себе дуже 

непевно. Заможні російські  та грецькі купці мали можливість господарювати 

ефективніше за своїх українських колег. Слаборозвинуті грошові відносини, великі 

податки, вороже ставлення козацької влади, внутрішня і зовнішня конкуренція, ‒ все 

це перешкоджало переростанню міщан в окрему соціальну групу  і сприяло їх 

поступовому занепаду. У 60-х рр. XVIII ст. правовий «міщанський» статус 

Гетьманщини мали лише 34 тис. осіб [176,c.42,55–56]. 
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Отже, період становлення козацької влади збігся зі спробами Московської 

держави перебрати її на себе. Дестабілізація Москвою внутрішньої ситуації в 

Гетьманщині  та непослідовна політика козацької верхівки щодо міст фактично 

спонукали міщан до пошуків «патрона» ‒ ним стали представники Московського 

царства в Україні (спершу воєводи, потім російська адміністрація). Шукаючи 

захисту, міщани змушені були показувати свою лояльність до «захисників», в 

мовній сфері ‒ переходячи на їхню мову. 

Втручання у внутрішні справи мало наслідком руйнування єдності  і 

однодумності еліти, а використання політичних маніпуляцій в процесі боротьби за 

політичну владу – послаблення молодої української верхівки, орієнтацію на 

Москву, а отже, – активізацію процесу кооптації та асиміляції української еліти. З 

іншої сторони, втручаючись у внутрішні справи України, царський уряд поза волею 

гетьмана роздавав шляхті грамоти на села [37,с.63], фактично формуючи лояльний 

до себе шляхетський стан.  

Політична поразка України у війні з Москвою в 1659 р. започаткувала 

процес,  як влучно висловився В. Вернадський, «поступового поглинення  й 

перетравлення Росією України як чужорідного політичного тіла» [47,с.172]. 

Присягнувши царю та закликавши в Україну російські війська, старшина тим самим 

перекреслила всі перемоги козацької зброї у визвольній боротьбі. По суті більшість 

лівобережної старшини відмовилась відстоювати реальну незалежність Війська 

Запорозького від експансіоністських зазіхань Москви   та погодилась на російську 

військову присутність у лівобережних полках і встановлення Москвою 

фактичного, а не лише юридичного контролю над країною [37,с.151–155]. Зазначені 

висновки дуже точні  й чітко характеризують політичні результати втручання у 

внутрішні справи України, які мали наслідком негативний вплив на соціум через 

відсутність потуг зі сторони еліти щодо консолідації українського народу, захисту 

культури та мови. 

Політичне підпорядкування Гетьманщини без залучення на свій бік 

православної церкви в Україні було неможливим. Отже, головним, після 

військового, питанням московської-української політики постала проблема 
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залучення на свій бік вищої церковної ієрархії. Основною перешкодою цьому 

наміру був канонічний статус Київської митрополії, котра до 1686 р. залишалася в 

якості автокефальної (екзархату) помісної церкви Константинопольського 

Патріархату. Якщо гетьман був символом незалежності Гетьманщини в політичному 

відношенні, то фігура Київського митрополита, підпорядкованого лише формально 

далекому Константинопольському Патріархові, була синонімом самостійності 

України в духовному і культурному відношеннях. 

З 30 січня 1667 p., після підписання Андрусівського миру між Московською 

державою   та Королівством Польським, почалося довготривале політичне 

роз’єднання Київської митрополії на дві різнорідні частини в Речі Посполитій  і 

Гетьманщині (згодом в Російській імперії). Найбільша частина митрополії 

залишилася під польським врядуванням, що згодом вилилося в насильницьку 

ліквідацію польським державним апаратом (до другого поділу Польщі 1793 р.) 

осередків православ’я в Правобережній Україні, Білорусі та Литві [324,c.241–242].  

І. Огієнко зазначає, що з 1676 р. православним Правобережжя під Польщею 

поставлено «залізну заслону» – заборонено виїздити або в’їздити до краю – з метою 

нищення зв’язків з Києвом  та придушення церковних братств [266,c.74–75], які 

відігравали значну роль у творенні української літературної мови за допомогою 

живої народної в процесі полемічної творчості [265,c.193]. 

За умов політичного, національного і культурно-релігійного занепаду, вкрай 

несприятливих зовнішньо-  та внутрішньополітичних обставин, серед провідної 

верстви козацтва  й духовенства Лівобережжя остаточно утвердилася думка, що 

порятунок України лежить у визнанні зверхності московської влади із збереженням, 

по можливості, найширших прав. Тому, на думку М. Харишина, гетьманський уряд 

відіграв можливо найбільшу роль в кінцевому підпорядкуванні Української 

православної церкви Московському патріархату [397,c.150]. Варто зазначити, що 

посиленню церковно-адміністративної влади Москви над Україною не в останню 

чергу сприяли самі ж українські ієрархи [54,c.19], заручаючись підтримкою 

московських грамот на маєтності та землі, а монастирі – через багаті пожертви з 

Москви [266,c.346–348]. 
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Разом з тим, посилення царської влади в Московії мало наслідком візантіїзацію 

політичного  та культурно-релігійного життя, що відобразилось у далекоглядних 

планах – стати центром всього православного світу. На думку російського історика, 

доктора політичних наук, професора, академіка Історико-філологічного відділення 

РАН Ю. Півоварова, розвиток ідеї «Москва – Третій Рим» пройшов шлях від 

культурного ізоляціонізму до універсалізму, тобто єдиної культурної норми для 

всього православного світу [289,c.95–97]. Двома головними чинниками здійснення 

цієї ідеї в процесі об’єднання всіх православних (насамперед слов’янських) земель, 

зазначає О. Ткаченко, були політика і церква [377,c.110]. Тому стає зрозумілим, 

чому стільки зусиль доклала Москва на шляху підпорядкування української церкви. 

По 32-літній боротьбі (1654–1686 рр.)  та приєднанні Української православної 

церкви, розпочато нівіляційну діяльність задля уніфікації української церкви, 

перетворення її на звичайну Московську митрополію [265,c.300]. 

1685 р. було отримано царський указ, що проголошував: «Київському 

митрополиту бути під послушенством патріарха Московського». Собор 

українського православного духовенства   та мирян 1685 р., рішення якого 

залишились без уваги, категорично висловився проти церковної узурпації 

Московським патріархатом. Проте наступного року підпорядкування Української 

православної церкви московському владиці відбулось зі згоди 

Константинопольського Патріарха Діонісія IV. 

Швидкий занепад фактично незалежної українсько-білоруської православної 

церкви, зауважує З. Когут, був наслідком подвійного процесу: 

зовнішньополітичного тиску  та внутрішнього руху. Втрата старих православних 

єпархій на користь унії підштовхнула українських православних до зближення з 

Москвою, що, своєю чергою, зустріло опір і обурення частини українського кліру. 

Промосковська фракція існувала в церкві навіть ще до повстання 

Б. Хмельницького, але на початку XVIII ст. вона стала панівною. Церква у 

Гетьманщині продовжувала зберігати свої місцеві особливості у мові та літургійній 

практиці, але структурно вона злилася з чисельно більшою імперською російською 

православною церквою [176,c.59–60]. 
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Після 1654 р. мовна ситуація в Україні зазнає змін. Особливо, зазначає 

Т. Горбаченко, це позначилося після 1689 р. у зв’язку з переходом Київської 

митрополії під юрисдикцію Московського патріарха, що мало вплив не тільки на 

орієнтацію самих церковних діячів та їх творчість, а й на церкву загалом, яка була 

фактично виключена з національно-формуючих факторів  і перетворювалася на 

знаряддя денаціоналізації [65,c.54]. 

Приєднання Української православної церкви до російської дало початок 

інтеграційним процесам, уніфікації церковного життя, що безпосередньо відбилось 

на долі української мови. Уніфікаційна політика здійснювалася як за допомогою 

мовних заборон, так і адміністративно-церковними заходами. 

Незважаючи на заспокоєння українського духовенства, яке побоювалося 

позбутися своїх особливих давніх прав та привілеїв, а також втратити  

свої володіння, Іваном та Петром Олексійовичами й Софією Олексіївною  

(грамота від 1685 р. з обіцянками збереження прав і вольностей Київської 

митрополії [324,c.244–245]), вже у 1689 р. патріарх Московський Іоаким 

звинувачував Києво-Печерську Лавру в тому, що вона видавала книги «без 

предварительного разрешения от патриарха» [211,c.9], а 1690 р. Собор Російської 

православної церкви засудив твори С. Полоцького, П. Могили, К. Ставровецького, 

І. Ґалятовського, Л. Барановича, А. Радивиловського [311,c.6]. 

Від середини 70-х рр. XVII ст. ідея української автономії стає стрижнем 

політичної ідеології України-Гетьманщини. Гетьманщина впродовж другої 

половини XVII ст. зберігала самобутній державний устрій. Разом з тим, ідеали 

автономії становили верхню межу політичних орієнтацій українських державних 

мужів.  

Антиросійська війна 1708–1709 рр. була останнім потужним спалахом 

українського сепаратизму. Крах політики гетьмана І. Мазепи спричинив до значних 

трансформацій у політичній ментальності суспільства. Жорстокі репресії уряду 

Петра І проти учасників виступу деморалізували його, остаточно ліквідувавши 

небезпеку українського сепаратизму. Водночас, щедрі царські пожалування 

старшині, яка залишилася вірною тронові, її швидке просування по службі завдяки 
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протекції російських сановників заохочують українську еліту до тісного 

співробітництва з Москвою. Дедалі більших масштабів набуває практика 

запобігання української адміністрації перед російською стороною в розрахунку на її 

високу ласку [67,с.119]. 

З кінця 80-х рр. XVII ст. в політиці царського уряду виділяється один з 

напрямів інкорпораційної діяльності в Україні, що повною мірою заявить про себе 

на початку XVIII ст. – використання продуктивних сил  і  військового потенціалу 

Гетьманщини при вирішенні власне російських внутрі-  та зовнішньополітичних 

проблем [67,c.57]. Зокрема, козаки брали участь у Кримських походах 

1687 р. та 1689 р., Азовських походах Петра І 1695–1696 рр., Великій Північній 

війні, з 1719 р. до 1723 р. – у будівництві Ладозького каналу; з 1725 р. по 1731 р. – у 

Кавказькій війні; з 1731 р. по 1733 р. – у будівництві Української смуги; у 

кримському поході 1736 р. [304,c.20–28]. У приєднанні Північного Причорномор’я 

до Російської імперії значну роль поруч з російськими військами відігравало  й 

українське Чорноморське козацтво  та гусарські полки Слобідської України, які 

були реорганізовані з гетьманських кінних полків по скасуванні гетьманства на 

Україні 1764 року [271,c.14]. 

Крім спрямування козацьких підрозділів за межі України, великого 

розповсюдження набуває практика їх підпорядкування російським офіцерам, 

зокрема   й іноземним найманцям, що викликає численні непорозуміння  та 

конфліктні ситуації, спричинені службовими зловживаннями й зверхнім ставленням 

до нерегулярних козацьких формувань з боку останніх. 

З іншої сторони, тривалі військові дії  та соціальні конфлікти загальмували 

кристалізацію соціальної структури Гетьманщини аж до початку XVIІI ст. Так і не 

отримали справжнього розвитку легальні корпоративні стани. На верхівці 

суспільства знаходилася українська еліта, що поєднувала в собі елементи старого 

нобілітету – шляхти польських часів –  і нової групи – козацької старшини та знаті.  

Формування нової однорідної еліти проходило повільно  і болюче. Постійні 

війни   й соціальні чвари фактично винищили те, що зародилося в епоху 

Б. Хмельницького. Наступне покоління козацької старшини, що вийшло з низів, 
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заклало підвалини для існування більш стабільної еліти. За часів правління 

гетьманів І. Самойловича (1672–1687 рр.)  та І. Мазепи (1687–1709 рр.) з’явилася 

набагато згуртованіша група землевласників, що за соціальним становищем  і 

способом життя наближалася до шляхетства. Ця нова шляхта складалася з нащадків 

«старої» шляхти, нащадків козацької старшини, що належала до реєстру ще за 

польських часів,  і нової старшини. Нова шляхта мала свою формальну 

організацію – Значне військове товариство. Впродовж ХVІІІ ст. Значне військове 

товариство  перетворювалося  на  замкнутий  стан.  За  часів  свого  розквіту  в      

60-х рр. XVIII ст. українська нова шляхта нараховувала від 2 100 до 2 400 дорослих 

чоловіків, приблизно 300 з них представляли місцеву аристократію, ще 500 – 

середній прошарок; решта – 1 300–1 500 – складалася з дрібних урядовців  та 

землевласників.  

Отже, українська нова шляхта змагалася за рівноправність українських  та 

російських посад  і рангів, а також за визнання  й підтвердження її імперського 

дворянського статусу [176,с.37–40]. Під кінець XVII ст. відбувається зростання 

соціального егоїзму козацької старшини, привласнення нею величезних земельних 

володінь з загальновійськового (практично, державного) скарбу, ігнорування на 

місцях інтересів трудового люду. Вже під час «Руїни» домінанта цінностей у 

психології національної еліти переважила на користь відцентрових орієнтацій, що 

обумовило на кінець 50-х–першу половину 60-х рр. XVII ст. відсунення «на другий 

план» у її свідомості державної ідеї [233,с.32]. В. Савченко вважає, що необхідність 

легалізації  та збереження елітою влади  й статків спонукали її, забувши про 

колишні козацькі привілеї й самостійність, «стати в чергу за російськими 

чинами і титулами» [338,с.12], що пришвидшує хід самоасиміляції української 

еліти. 

На зламі ХVІІ–ХVШ ст. в українсько-російських стосунках чітко окреслилися 

тенденції уніфікації національних державних норм  і порядків за російським 

зразком  та насильницької інтеграції українських земель до складу імперії [66,с.57]. 

За таких умов на політичній палітрі України вимальовуються обриси двох 

суспільно-політичних течій, одну з яких умовно можна класифікувати як 
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угодовську, колабораціоністську, а іншу – як національно-автономістичну. Причому 

загострення соціально-економічних і суспільно-політичних суперечностей в 

суспільстві сприяли зростанню лав колабораціоністського угруповання, члени якого 

займали щодо російської влади угодовницьку позицію, йшли у фарватері його 

інтеграційної та інкорпораційної політики [67,с.159]. 

На Лівобережній Україні та Слобожанщині царизмом була відпрацьована 

модель інкорпораційної політики у політичній, економічній, правовій і духовній 

сферах щодо окраїнних, іноетнічних територій імперії. Москва тут вперше зустріла 

у «чистому» вигляді політичну структуру, що набула форми власної державності, 

діючих правових норм, існування відповідної території, своєрідного соціальною 

складу населення і т.п. Не випадково процес поглинання Гетьманщини і насадження 

у її межах чужих і незрозумілих народу органів влади та  управління, соціальних 

установок тощо розтягнувся на багато десятиліть [353,с.52], хоча російський 

дослідник Є. Анісімов вбачає у створенні, наприклад, Малоросійської колегії 

намагання Петра І винайти панацею від усіх адміністративних проблем та спробу за 

допомогою колегії «водворить» лад і справедливість [11,с.139]. 

Однак, уже в процесі адміністративної уніфікації за Петра І україномовне 

середовище в політичній сфері зникає – українці або заміщуються, або самі 

переходять на російську мову – мову адміністрації та держави-патрона – 

висловлюючи таким чином лояльність пануючому режимові. 

Заклопотаний Північною війною, Петро не йде далі контролю діяльності 

головних адміністративно-судових інституцій у Гетьманщині, тільки після 

Ніштадського миру (1721 р.) він переходить до рішучих дій – саме тоді створюється 

Малоросійська колегія; здійснюється політика заохочення українців у конфліктних 

ситуаціях звертатися не до українських адміністративно-судових інституцій, а 

безпосередньо до колегії; уведено імперські правила користування торговельними 

шляхами, державні монополії, тарифи на іноземні товари та імпортно-експортні 

податки. 

Спробам московського уряду встановити контроль над українським судовим та 

фінансовим апаратом певний час протистояла Генеральна військова канцелярія на 
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чолі з наказним гетьманом П. Полуботком. З часом цей контроль було відібрано, 

але, не відчуваючи підтримки з боку нижчих ешелонів української адміністрації. 

Малоросійська колегія не могла здійснювати безпосереднє управління територією. 

У судовій системі запанувало безладдя, а система збору податків була  

зруйнована [176,с.70]. 

Процес утвердження Малоросійської колегії та перетягування на себе влади в 

Україні був тривалим і поділявся на гри періоди: 

І період (кінець липня – початок листопада 1722 р.) – цілеспрямовані дії колегії 

щодо оволодіння всією повнотою влади в Україні та не менш активна протидія 

козацької старшинської опозиції; 

ІІ період (друга половина листопада 1722 р. – травень 1723 р.) – активізація 

діяльності наказного гетьмана в контексті збереження традиційної структури 

місцевого самоврядування, відшкодування збитків, завданих колегією при 

проведенні реформи системи оподаткування; 

ІІІ період (червень 1723 р. – початок 1724 р.) – реалізація законодавчої 

ініціативи президента колегії, схваленої імператором і закріпленої сенатським 

указом від 16 (27) квітня 1723 р. (за яким колегії надавались виключні контролюючі 

повноваження у правовій царині та у сфері взаємодії з органами місцевого 

самоврядування); – в результаті була знищена старшинська опозиція, абсолютної 

повноти набуває влада президента Вельямінова, котрий, втілюючи в життя 

розпорядження імператора, Сенату та Верховної таємної ради, а також власні 

проекти, реформував судову систему, фінанси, центральне та місцеве управління 

Гетьманщини шляхом приведення її державних порядків до загальноімперських і 

підпорядкування державних структур центральним органам влади Російської 

імперії. 

Завершення процесу заміни гетьманської форми правління колезькою 

знаменував собою імператорський указ від 23 червня (с.с.) 1723 р. У ньому Петро І 

прямо вказував на Малоросійську колегію як на орган, що успадковував 

прерогативи верховної влади в Україні [48,с.216–222]. 
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Переорієнтація владних структур Гетьманщини на колегію дала початок їх 

подальшої інтеграції до загальноімперського державного організму та його 

правового поля, а ліквідація української старшинської опозиції в другій половині 

1723 – на початку 1724 р. створила сприятливі умови для реалізації програми 

реформування українського судочинства, розробленої Сенатом та Малоросійською 

колегією. 

Зміна судового ладу України мала насильницький характер. Вона не 

враховувала національних традицій, що існували в даній сфері державного життя. 

Утвердження Малоросійської колегії при  владі і наступне поширення дії указу «О 

суде по новоучиненной форме» зумовлювали зростання ролі і значення правових 

кодексів Російської держави при вирішенні судових справ у відповідних установах 

Гетьманщини [67,с.197–201]. 

Отже, кардинальні перетворення, що відбулися у функціонуванні політико-

правової системи України, мали наслідком переформатування владного апарату на 

користь московського представництва, оволодіння судовою владою, що стало 

підґрунтям для реформування системи українського судочинства з метою уніфікації 

правового поля відповідно до загальноімперських взірців, впровадження в судову 

практику російських правових кодексів норм і мови (наказ Петра ІІ від 1729 р. про 

переклад в Україні усіх державних постанов і розпоряджень з української на 

російську мову [242,с.164]), створивши сприятливий ґрунт для продовження 

інкорпорації Лівобережної України до складу Російської імперії. Разом з тим, «нові 

порядки» призвели до поширення російської мови в Україні, на що звернув увагу і 

М. Грушевський [75,с.45–48].
 

Прерогативи генеральної старшини, яка в умовах міжгетьманства 

репрезентувала верховну владу в Гетьманщині, були непросто істотно звужені, а 

зазнали принципових видозмін. Відтепер генеральна старшина, об’єднана в 

структурах Генеральної військової канцелярії, перетворювалася, по суті, на 

дорадчий орган при російській владній установі – Малоросійській колегії, оскільки 

розпорядження першої набували чинності лише після візування у другій. 
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Структурні зміни в системі верховної влади Гетьманщини відбулись 

одночасно    із заходами російського уряду, спрямованими на ліквідацію 

старшинської опозиції реформаторським діям Малоросійської колегії. Їх 

результатом стало звільнення зі старшинських урядів усіх, хто був запідозрений в 

опозиційних діях і настроях. Натомість, органи влади очолили конформісти, 

лояльні до інкорпораційної політики корони Романових в Україні. 

Арешти опозиційно налаштованої старшини    та кардинальні кадрові 

переміщення, проведені російською адміністрацією в Україні наприкінці 1723–на 

початку 1724 рр., були завершальним етапом опозиційної боротьби козацької 

верхівки проти інкорпораційних дій уряду Петра І. Знищення опозиції  та 

утвердження при владі Малоросійської колегії створювали для російського  

монарха умови, за яких на його шляху не стояли ні старшина, ні патріарх,  

ні гетьмани, а повна асиміляція України видавалася питанням найближчого  

часу [67,с.76,119–160, 174,197].  

Викликала занепокоєння української верхівки політика Петра І стосовно 

українського війська. Федерація з Польщею Станіслава Лещинського (кандидата на 

польський трон, підтримуваного Швецією) або шведський протекторат виглядали 

привабливою альтернативою евентуального скасування української автономії під 

російським правлінням. Але поразка Карла XII та І. Мазепи від Петра І під 

Полтавою (1709 р.) перекреслила будь-які сподівання на можливе розширення 

автономії Гетьманщини. Дуже скоро Петро І розправився з «українським 

сепаратизмом» [176,c.69].  

Спочатку було помітно укріплено російські гарнізони в Україні. Одночасно 

Україну виснажували непомірними податками  й митом. У 1722 р. створено 

Малоросійську колегію, до якої входили російські офіцери  і яка, на відміну від 

Малоросійського приказу, тоді ж ліквідованого, підпорядковувалася Сенатові, 

перебувала в Україні при резиденції гетьмана  й мала значні адміністративні та 

судочинні компетенції [167,c.56]. 

Поразка І. Мазепи призвела не тільки до політичних наслідків, а  й до мовних. 

Каральні заходи Петра І з однієї сторони ще більше закріпили російську владу над 
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козацькою верхівкою, з іншої, – спонукали до активного показу українцями своєї 

лояльності  і підтримки – щонайперше це проявлялось через мову – зречення 

своєї,  та перехід на «великоросійську» військової верхівки. Аналогічних 

результатів було досягнуто через втручання у кадрову політику на нижчому рівні. 

Одночасно із запровадженням практики призначення на полкові уряди в 

Гетьманщину російських офіцерів уряд Петра І продовжував активно втручатися в 

питання кадрової політики на рівні полкової  та сотенної старшини. Результатом 

активного втручання російських владних структур у сферу кадрової політики 

України стала ситуація, за якої впродовж 1724–1727 рр. полковницькі  

уряди посідали або російські офіцери, або іноземці, або представники  

української старшини, які зуміли зарекомендувати себе лояльними царському  

тронові [67,c.221–223].  

Загалом, організація російських «військ нового порядку» відбувалася спочатку 

переважно під керівництвом офіцерів-іноземців, – у 1679 р. із 66 вищих офіцерів не 

менше ніж 42 були іноземцями. На початок Північної війни іноземці становили 

третину офіцерів, пізніше число їх знизилося до однієї восьмої,  та все ж їхня 

кількість у вищих рангах  й  далі залишалася дуже вагомою. У 1762 р. 41% із 402 

вищих офіцерів і половину носіїв чотирьох найвищих рангів становили неросіяни, з 

них три чверті були балтійськими німцями або німецькими поселенцями [167,c.102]. 

Подібна кадрова  та мовна політика у збройних силах імперії формували 

відповідне мовне середовище війська, що впливало не тільки на стан української 

частини збройних сил, а  й на населення, яке його утримувало. Утримання 

військових вже безпосередньо «пов’язувало» українське, в першу чергу сільське 

населення з московськими військовими та їх мовою. Зрозуміла річ, толерантними 

такі відносини не могли бути – російські полки репрезентували царську державу й 

царську владу. Намагання Москви закріпити спеціальною угодою зобов’язання 

гетьманського уряду про утримання власним коштом російського війська, 

розквартированого на Лівобережжі, зустріли активну протидію [48,c.139]. 

У 20–30-х рр. XVIII ст. в Україні перебувало 10 козацьких  і 10 російських 

полків, утримувало яких більш як 130 тисяч селянсько-посполитих дворів та 30 643 
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козацьких [153,c.198]. Згідно з генерал-губернаторським звітом 1763 р., в 

Гетьманщині було 6 стрілецьких, 2 драгунських  і 8 піхотних полків; разом ‒ 19 981 

чоловік, що потребували 902 офіцерських  і 10 556 солдатських квартир. Якщо 

брати до уваги той факт, що в Гетьманщині було тільки 29 025 міських і сільських 

господарств, де могли стояти війська, то виходило, що на кожні три господарства 

припадало два російські солдати або по дві офіційні квартири на кожні п’ять 

господарств [176,c.104–105]. 

За такого розрахунку показово видно, наскільки всеохоплюючим може бути 

мовний вплив – особливість Гетьманщини у тому, що практично усе населення 

відчувало на собі присутність російських військ, а, отже, і мовний тиск. Звісно, 

військова зверхність не могла не вплинути на населення, що утримувало збройні 

частини, а лояльність, уже не верхівки, а сільських та міських низів, вимагала також 

мовного пристосування. Можемо вважати, що сáме таке «сусідство» стало першим 

чинником масового мовного впливу на українське населення, в результаті якого 

почало змінюватись мовне середовище на українських теренах. 

Звісно, масштаби асиміляційного впливу безпосередньо пов’язані із наявністю 

та кількістю іноетнічної спільноти, в процесі цілеспрямованого просування носіїв 

однієї мови до середовища іншої, здійснення міграційної політики домінуючою 

спільнотою, адміністративно-територіальної уніфікації, за умов відсутності 

суспільного мовно-культурного спротиву спільноти бездержавної. Ще Ніколо 

Макіавеллі згадував цей спосіб як один з самих ефективних і безпосередніх засобів, 

«бо він посилює та убезпечує оволодіння країною – головне не допустити, щоб 

мешканці її відродились» [225,c.52–61]. Цей шлях, на нашу думку, поряд з іншими 

негативними асиміляційними чинниками впливу змінімізував спротив українського 

соціального середовища та був одним з чинників формування масового білінгвізму в 

Україні. 

Появу росіян на території сучасної України можемо помітити вже під кінець 

ХV ст., в процесі освоєння південних степів так званого «Дикого поля», яке 

охоплювало територію нинішніх Білгородської, Курської, Воронезької, Сумської та 
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Харківської областей і простягалась аж до Азово-Чорноморського узбережжя. Дещо 

інтенсивніше заселялись ці землі з другої половини ХVІ ст.  

А. Пономарьов визначає три основні російські колонізаційні хвилі у XVII–

XVIII ст.: перша пов’язується з військовими поселеннями «служилоратних» людей, 

що надсилались на Україну після Переяславської ради 1654 р. в процесі просування 

цією територією армії московитів, запровадження нового устрою  та державного 

управління; другою міграційною хвилею стала «державна колонізація» – масове 

переселення державних селян Ростовської, Ярославської, Костромської губерній, до 

яких слід додати селян-втікачів, на «слободные земли». Тільки на початку ХVІІІ ст. 

державних селян було переведено близько 9 тисяч. 

Починаючи з другої половини XVII–початку ХVІІІ ст. посилюється так звана 

«поміщицька колонізація» українських вільних територій – переселення в Україну 

російських поміщиків, що отримували великі наділи землі разом з кріпаками: 

спочатку в Слобідській Україні, а з утворенням Новоросії – в причорноморсько-

приазовських землях. Поселення мігрантів просувались на південь відповідно до 

звільнення цих земель від кримських татар, утворюючи так звані «смуги», що мали 

військово-стратегічний характер і являли собою ланцюг укріплень для захисту цих 

територій від нападів татар  та турок. Такими були поселення Української смуги 

(Слов’янський, Бахмуцький, Маріупольський повіти), а після російсько-турецької 

війни – Катеринославське козацтво, з оволодінням Криму – поселення в 

Сімферопольському повіті (Нова Слобода, Санкт-Петербурзькі мазанки, Магнуш і 

Курун) [297,c.148–155].  

Значна активізація колонізаційних процесів на українських землях 

спостерігається в результаті остаточного включення України до Російської 

імперської системи після Північної війни [375,c.9]. В середині 30-х рр. ХVІІІ ст. на 

південні рубежі Малоросії  та Слобідської України (Українська смуга) було 

переселено з центральних районів Росії чимало селян. В 40-х рр. ХVІІІ ст. їх 

нараховувалось тут близько 25 тис. осіб [159,c.102].  

Край, що одержав назву Південної України, територіально в кордонах 

колишніх Херсонської, Катеринославської  й Таврійської губерній сформувався 
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досить пізно і охоплював нинішні Одеську, Миколаївську, Херсонську, Запорізьку, 

Дніпропетровську, частину Донецької, Кіровоградської областей   та Крим. 

Величезні терени заселялись не тільки українцями  і росіянами. На початку другої 

половини XVIII ст. з боку Росії вживаються заходи щодо прискорення міграційних 

процесів на землях Новоросії. Одним з перших стало розміщення на північних 

кордонах Запорізької Січі іноземних колоністів – сербів, болгар, греків, поряд з 

якими селилися росіяни, українці, молдавани [354,c.15]. Переселення початку 70-

х рр. XVIII ст. було найзначнішим   і набагато перевищувало за абсолютними 

показниками переселенські рухи 50–60-х рр. [158,c.107]. 

Імператорський уряд надавав привілеїв на нових місцях іноетнічним 

переселенцям ‒ молдаванам, болгарам, мадярам, македонцям – що, з однієї сторони, 

дозволяло посилити вплив російського адміністративного апарату, а з іншої ‒ 

розчинити українство, позбавити єдності; разом з тим «затушувати» російську 

присутність за рахунок іноетнічних елементів. Врешті, іноетнічні меншини були 

дуже швидко асимільовані – доля Слов’яносербії  та Новосербії слугує яскравим 

прикладом такої політики [83,c.4].  

Наполегливо, а з середини XVIII ст. – особливо інтенсивно українську мову в 

офіційному вжитку витискає російська. Відбувається це по-різному:  і просто 

адміністративним чином (як в указі Петра І про заборону друкувати в Україні 

книжки із «разностью в наречии», тобто мовою, відмінною від російської), так  і 

шляхом поступового насичення староукраїнської мови російськими елементами, що 

робило її дедалі більш схожою на російську [378,с.44]. З кінця XVII ст. відмічаємо 

цілеспрямовану заборонну політику російського уряду, спрямовану на уніфікацію 

мовних відмінностей в першу чергу в релігійно-церковній сфері: 

1720 р. Указ Петра І про заборону друкувати в Малоросії будь-які книги, крім 

церковних, які потрібно «для повного узгодження з великоросійськими, з такими ж 

церковними книгами справляти..., щоб ніякої відмінності  й особливого наріччя в 

них не було» [311,c.6]. 

У 1721 р. Петро І скасував Московський патріархат, замінивши його 

державною структурою – Святійшим Синодом, цілковито підпорядкованим царській 
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владі [155,c.31], який того ж року отримав необмежені права контролювати 

книговидавничу діяльність, пильно слідкувати за «особым наречием» (мається на 

увазі українська мова) [65,c.228]. 

У 1726 р. указ Петра І був підкріплений постановою Св. Синоду: «Впредь, 

какия церковныя книги когда печататься будут (на Україні), велеть накрепко 

смотреть, дабы всё правописание в литерах и в просодиях (наголосах) происходило 

против (згідно) великороссийских печатей...» [215,c.55–56]. 

1769 р. – указ московського Св. Синоду про вилучення в населення українських 

букварів  та українських текстів з церковних книг [242,c.164]. Того ж року 

Російською православною церквою заборонено друкувати  та використовувати 

український «Буквар». 

1784 р. – Київський митрополит С. Миславський наказав, аби в усіх церквах 

дяки   та священики читали молитви   і правили службу Божу «голосомъ, 

свойственным русскому наречію» [392,c.90].  

1786 р. – виданий царський указ про запровадження спеціальної духовної 

цензури для книг релігійного й філософського змістів [65,c.228]. 

Після здійснення у 1786 р. секуляризаційних заходів Катериною ІІ українське 

духовенство перетворилось на замкнутий прошарок українського суспільства, 

українські єпархії   та Київську митрополію остаточно трансформовано у 

загальноросійські інституційні придатки центрального уряду. Українська мова 

поступово витіснялася з богослужіння. У часи Катерини II богослужбові відправи 

було зобов’язано провадити з російською вимовою, а проповіді виголошувати лише 

російською мовою.  

Така політична реакція надовго законсервувала церковнослов’янську мову як 

сакральну, не дивлячись на життєву потребу її заміни мовою народного 

спілкування. Водночас, російська мова виконувала роль сурогату вдоволення цієї 

потреби. З поступовим упровадженням її до церковного вжитку українському 

народові накидався російський спосіб мислення, церковні традиції сусіднього 

народу, почуття тотожності з ним [155,c.32]. 
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З 1793 р. розпочався процес повернення під владу Російської імперії 

Правобережної України. Українське населення масово поверталося з унії до 

православ’я, даремно сподіваючись, що перехід під православного царя поліпшить 

його долю [324,c.248]. 

Незважаючи на перевагу української церковної еліти у XVIII ст. (за 

А. Каппелером – з висвячених між 1700  і  1762 рр. 127 єпископів не менше 75 (60%) 

були українцями й лише 38 (30%) – росіянами, решта ж – переважно греки, серби й 

румуни Османської імперії), становище українських ієрархів, декотрі з яких мали 

західну освіту, в російських єпархіях було морально нелегким,  і коли освітній 

рівень російського духовенства поступово покращав, то від 1760-х рр. перевага 

українців відходить у минуле [167,с.106]. 

Подібна політика запроваджується на підросійських українських теренах в 

освітній царині. Потрібно зауважити, що Україна-Русь ніколи не була відсталою, 

напівдикою провінцією. Відомо багато (цілком об’єктивних) свідчень мандрівників, 

що відвідували Україну, які висловлювали захоплення поширенням тут (навіть 

серед жінок) письменності (Павло Алепський, XVII ст.) і пізніші (уже з початку 

XVIII ст.) дорожні враження мандрівників-іноземців, які порівнювали Україну (на 

противагу тодішній Росії) із країнами Європи за цивілізованістю, ввічливістю, 

охайністю, порядком, що панував тут навіть серед селян [377,с.93]. 

В. Пономарьов зауважує, що в середині–другій половині XVII ст. українські 

(«западнорусские») монахи навчали росіян, проте посилення російської держави 

спонукало до утворення державної системи освіти [298,c.32–34]. Та  й спочатку 

створення російських закладів освіти за взірець брались українські, зокрема духовні 

школи в Росії створювались за подобою Києво-Могилянського колегіуму 

(академії) [218,c.6]. 

Загалом, з XVII ст. культура українців піддавалася значно сильнішим впливам 

Заходу, передусім польським, аніж російським. Найвиразніше європейський вплив 

позначився на організованій на зразок єзуїтських шкіл системі освіти, у якій 

важливе місце займала латина. Цю систему освіти «очолювала» Київська академія, а 

також колегії в Чернігові  та Харкові, де освіту отримували не лише духовні 
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особи, а  й сини вельможних осіб  і міщан.  Та  й мережа початкових шкіл в 

Гетьманщині була густішою, ніж у Росії, так що у XVIII ст. українці виявляли 

незрівнянно вищий ступінь письменности, ніж росіяни [167,с.113]. В Гетьманщині 

на середину ХVIII ст. налічувалося понад 1 тис. шкіл, причому кожна сільська 

школа з українською мовою викладання припадала в середньому на 746 душ, що 

значно перевищувало відповідний показник по Росії [80,с.145]. Натомість, в усій 

імперії у 1782 р. нараховувалось лише 8 народних шкіл, в яких навчались 518 учнів, 

а на кінець століття – 288 шкіл та 22 220 учнів (без урахування різних форм 

приватної освіти) [82,c.15]. 

Проте, з інтеграцією України, поступовою русифікацією її еліти, а також із 

створенням західної системи освіти в Росії це випередження зникло. З 1765 р., за 

наказом Катерини ІІ російську мову уведено як офіційну, згодом вона стала  

мовою викладання. З 1784 р., після Указу 1763 р. про заборону викладання  

українською мовою, викладання у Києво-Могилянській академії здійснюється  

російською [167,с.113; 345,с.145; 311,с.6]. 

Одну з причин поступової русифікації школи з другої половини XVIII ст. 

П. Дроб’язко вбачає в намаганні козацької старшини будь-що домогтися 

дворянського звання і в усьому наслідувати звичаї російських можновладців. Отож, 

еліти не тільки асимілюються, вони прагнуть шкіл  та університетів, щоб надати 

імперської освіти дітям, активно перебираючи на себе загальноімперські мовно-

культурні взірці, що значно пришвидшує і спрощує уніфікаційну політику 

Російської імперії в Україні. 

Якщо реформи Петра І в галузі освіти були для консервативної Росії 

прогресивним явищем, то для колоніальної України – стали значним гальмом її 

розвитку. Українські школи у примусовому порядку мали наслідувати російські 

шкільні статути. За розпорядженням російського уряду в запорозькому краї була 

закрита школа для козацьких полкових старшин. 

Руйнівних змін зазнали українські початкові школи в останній чверті XVIII ст., 

за часів правління Катерини II. Виступаючи на словах за поширення освіти, цариця 

намагалася передусім забезпечити освітою російських дворян. Запровадження 
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кріпосного права призвело до закриття існуючих шкіл, значного занепаду освіти в 

Україні. Селянські діти, тим більше діти кріпаків, позбавлялися права навчатись в 

школі. 

Щоб принизити роль України в розвитку вищої освіти   та поширенні 

грамотності серед українського народу, Росія намагалась будь-що закріпити 

престиж науки за собою. З цією метою до Москви спочатку запрошуються кращі 

викладачі Києво-Могилянської академії, а пізніше змушені кидати Україну, 

«монарший выполняя приказ». У 1817 p. Києво-Могилянську академію було 

закрито [97,c.30–43]. 

Поглиблювалась русифікація, яка охоплювала всю систему освіти і культури. 

Давні українські школи російський уряд перетворював на суто духовні, а у нових – 

викладання велося тільки дуже недосконалою як на той час російською 

мовою [215,c.78]. Політика уніфікації російської освітньої системи за  

рахунок русифікації української викликала негативний спротив українського  

населення [392,c.92].  

Росія, що різними шляхами підкорила собі багато народів, кінцевою метою 

вбачала створення єдиної національної держави, на основі російської («русской») 

культури [327,c.236]. Зникала українська освіта, а з нею згасала й мова. Формуючи 

єдину державну систему освіти, Російська імперія підривала освітній фундамент 

існування  та поширення української мови, торувала шлях до мовно-культурної 

уніфікації. 

Адміністративно-судова уніфікація остаточно завершилась за Катерини ІІ, 

котра відкидала саму можливість існування особливих прав та привілей в 

Гетьманщині, покладаючись на «обрусеніе» «Малой Россіи». В своїй інструкції 

генеральному прокурору кн. Вяземському вона писала: «Малая Россія, Лифляндія и 

Финляндія суть провинціи, которыя правятся конфирмованными им привилегіями; 

нарушить оныя отрѣшеніем всѣхъ вдругъ весьма непристойно бъ было, однакожъ и 

называть ихъ чужестранными и обходиться съ ними на такомъ же основаній есть 

больше, нежели ошибка, а можно назвать съ достовѣрносгію – глупостію. Сіи 

провинціи, также и Смоленскую, надлежитъ легчайшими способами привести къ 
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тому, чтобы они обрусили и перестали бы смотрѣть, какъ волки въ лѣсу. Къ тому 

приступъ весьма легкій, если разумные люди набраны будуть начальниками въ тѣхъ 

провинціяхъ; когда ж въ Малороссіи гетмана не будетъ, то должно стараться, что бъ 

вѣкъ и имя гетмановъ исчезло, не токмо бъ персона какая была произведена в оное 

достоинство» [345,с.145].
 

Одним з основних шляхів асиміляції українців та послаблення захисту їхніх 

прав за Катерини ІІ стало юридичне знищення традиційної соціальної структури, що 

була основою україномовності краю, обумовлювала демографічну потужність 

української мови. Переломним у ході юридичного відмежування козацької 

старшини від решти загалу став 1767 р., коли козацька еліта отримала право обирати 

«предводителів», депутатів у Законодавчу комісію та брати участь в її роботі на тих 

же підставах, що і російські дворяни. 

А дещо раніше (з листопада 1766 р.) уряд Катерини ІІ дозволив старшинам 

купувати вотчинні села, – відтак, було започатковано юридичне, правове 

закріплення за козацькою елітою прав загальноімперського нобілітету як 

кріпосників. Завершення ж цього процесу знаменував указ імператриці від 

3 (14) травня 1783 р., то повною мірою реставрував на землях Лівобережної України 

кріпосне право. Серією указів та розпоряджень середини – другої половини 1786 р. 

на українське шляхетство було поширено дію Жалуваної грамоти Катерини ІІ 

дворянству від 1785 р. 

Як цілком слушно зауважують дослідники, метою програми державного 

будівництва для Катерини II була унітарна держава, приведення усіх земель імперії 

до однорідності, – спершу адміністративної  й економічної, згодом інституційної та 

соціальної, і нарешті культурної. Офіційний Санкт-Петербург загравав з козацькою 

старшиною  та шляхтою, надаючи їм можливість, у разі лояльного ставлення до 

царської влади, отримати російське дворянство. Таким чином, втрата виняткових 

політичних прав в Гетьманщині компенсувалася гарантуванням широких соціальних 

привілеїв і допуском до державної служби в межах усієї імперії. 

Проведені урядом Катерини II політичні заходи  та створені соціальні умови 

для зниження політичної активності позбавленої власної державності української 
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старшини вже на початку 1780 р. забезпечили необхідні умови для остаточної 

інкорпорації українських земель імперією, яка стала реальністю в січні 1782 p., коли 

терени Лівобережної України (Київське, Чернігівське  та Новгород-Сіверське 

намісництва) були включені до її складу. Суспільно-політичне життя в цих 

намісництвах організовувалось згідно з положеннями губернської реформи 

1775 р. [48,с.237–239]. 

Ліквідація Гетьманщини  й урівняння в 1785 р. української нової шляхти з 

російським дворянством позбавили українське суспільство політичної еліти, котра 

виступала творцем   і носієм державної ідеї, основні принципи якої відтепер 

замикаються у сфері історичної пам’яті нації  та політичних поглядів окремих 

осіб [361,с.109]. Жалувана грамота Катерини II дворянству від 1785 р. була 

колосальним стимулом для остаточного злиття російської й української еліт. 

Перетворюючись на частину російського дворянства, українська нова шляхта 

отримувала багато з тих привілеїв, на які претендувала  і з ентузіазмом сприйняла 

Грамоту 1785 р. Знать вже не подавала жодних петицій про визнання її окремою 

українською шляхтою, натомість, вона прагнула вступити в російське 

дворянство [176,с.212].  

З іншої сторони, Росія мала небагато фахівців і залежала від неросійських еліт: 

вони повинні були контролювати окраїнні землі та їх населення й управляти ними, а 

ще вкладати своє специфічне вміння в адміністрування, армію та культуру імперії. 

За це Росія підтверджувала їхні привілеї, станові права й маєтності. Впродовж 

усього XVIII ст. на високі державні пости зводилися представники української 

старшини, такі як О. Розумовський, О. Безбородько, П. Завадовський  та 

В. Кочубей [167,с.84,103].  

Ще одним фактором, що різко прискорив інтеграцію української шляхти в 

імперське суспільство, була культурна  і мовна подібність між українцями  та 

росіянами. Українська шляхта могла  й таки з готовністю адаптувалася до 

новостворюваної російської імперської культури [176,с.240–241]. Мовне 

нівелювання тривало, верхівка поступово переходила на російську мову, яка стала 

урядовою. Українська  ж мова зійшла загалом на рівень спілкування 
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селян [167,с.57]. Частина української шляхти відкрито підтримала асиміляцію, але 

напевно, ще більша частина, на думку З. Когута, зрусифікувалася   та асимілювалася 

навіть не усвідомлюючи того процесу [176,с.261].  

Так завершився тривалий період нобілітації козацької еліти. Паралельно 

відбувався інший процес, що характеризувався поступовим, але неухильним 

згасанням тих елементів державності, які існували у Гетьманщині ще з часів 

Визвольної війни. Відповідно, обмежувалися можливості щодо створення 

нормальних умов для духовного розвитку народу. Забезпечені державною 

підтримкою, культурні пріоритети перейшли до рук північного сусіда [353,с.48]. 

На загал, 3. Когут виділяє два етапи інтеграції Гетьманщини до Російської 

імперії: 

І період (1764 р. – 1782 р.) – формування чіткої політики, спрямованої на 

поступову інтеграцію всіх автономних земель, етап залежності українських 

інституцій від російських; 

ІІ період (1782 р. – 1830-ті рр.) – ліквідація української адміністративної, 

фінансової та судової систем, знищення решти церковної автономії, покріпачення 

селян, розпушення козацького війська і впровадження загальноімперської військової 

повинності, допущення шляхти до дворянства (Жалувана грамота дворянству), 

запровадження Міської грамоти, ліквідація Магдебурзького права і залишків 

козацьких «трав та вольностей» [176,с.260–261]. 

Від середньовіччя представники неросійських еліт щоразу входили в знать 

Росії: у XVIII–на початку XIX ст., було русифіковано більшість кооптованої в 

шляхту української козацької старшини. Майже повна інтеграція української еліти 

призвела до того, що її представники офіційно вважалися росіянами, а їхні 

національні прагнення розглядалися як відступництво від російської 

нації [167,с.118–119,215]. Згадані процеси продовжила політика декласації шляхти, 

проведена на Правобережжі в 1830–1840 рр. [410,с.39].  

Впродовж ХІХ ст., в межах Лівобережної та Південної України збільшувалась 

частка російської знаті – серед землевласницької та сільської економічної верхівки. 

Це пояснюється, окрім репресивної політики уряду щодо України, тим, що 



93 

 

впродовж інтеграції Гетьманщини в Російську імперію значна частина української 

козацької еліти розчинилася в російській верхівці. Російська військова  та 

управлінська еліта займала тепер провідні позиції в усіх окраїнних областях, крім 

Фінляндії [167,с.230–231,247].  

Імперська інтеграція українського суспільства, крім козацтва, проходила 

відносно спокійно, без зайвої полеміки  та переважного спротиву. На це слід було 

сподіватися, оскільки міщани, духовенство й селянство являли собою у політичному 

відношенні більш пасивні елементи українського суспільства. Їх менше пов’язували 

традиції автономної Гетьманщини  і вони не мали можливості чинити значний 

політичний вплив.  

Асиміляція міщан відбувалася набагато швидше ніж козаків, з меншими 

адміністративно-правовими ускладненнями. По-перше, не існувало жодних 

непорозумінь щодо соціально-правового статусу українського міщанства: на відміну 

від шляхти або козаків, міщани відразу отримали його імперське визнання. Їх 

становище чітко визначила Міська грамота 1785 р.  і воно не відрізнялося від 

становища міщан інших частин імперії. 

По-друге, автономістські традиції серед міщан були настільки слабкими, що 

запровадження імперських норм не зустріло жодного опору.  

Хоча Міська грамота 1785 р. не скасовувала ні магдебурзького права, ані 

жодного іншого зводу законів, вона все ж таки кардинально перебудовувала 

структуру міської адміністрації  та судочинства. Новостворені адміністративні 

посади і процедури недвозначно порушували положення магдебурзького кодексу, 

але міщани настільки слабо пам’ятали про нього, що, крім Києва, ніде на це навіть 

не звернули уваги. У 1831 р. магдебурзьке право було офіційно скасоване на 

Лівобережній Україні. У Києві воно було у вжитку до 1834 р. 

Третім фактором, що прискорив імперську інтеграцію, було нестабільне 

політичне  й фінансове становище українських купців. Від часу Переяславської 

ради, коли було покладено край засиллю іноземних купців  та почала зростати роль 

національного купецтва в господарському житті краю [36,c.199], московський  

уряд здійснив низку кроків сáме проти розвитку української торгівлі, – особливо  
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активно така політика проводилась за часів Петра І [49,c.16–17]. Як наслідок, вже у  

1780-х рр. міжнародна торгівля здійснювалася переважно через греків  та інших 

іноземців, у той час як внутрішню торгівлю, зокрема на ярмарках, контролювали 

росіяни. У 1782 р. з 1483 купців, зареєстрованих у Чернігівській губернії (за 

винятком інших іноземців), було 896 росіян і 587 українців. Навіть при бажанні 

українські купці не могли опиратися Міській грамоті, бо не мали відповідного 

багатства і влади. 

Врешті-решт, Міська грамота 1785 р. була прийнята без особливих проблем, 

оскільки не зачіпала прав найбільшої групи міських жителів ‒ міщан, які, на відміну 

від купців, переважно були українцями. Запровадження Міської грамоти мало 

далекосяжну мету ‒ інтегрувати українських купців  і ремісників в етнічно 

перемішаний імперський міщанський клас. Сáме це, сильніше від усіх інших 

факторів, обривало зв’язки міщан з минулим Гетьманщини. Українське місто 

набувало все більш етнічно різнорідного, а лінгвістично ‒ російського характеру. 

Російська мова була мовою не тільки торгівлі  та промисловості, а  й урядовою 

мовою. До русифікації міст спричинилися численні імперські чиновники, що 

заполонили губернські та повітові столиці [176,c.183,248–255].  

Державний контроль зосередився у містах. Вони були центрами різних 

губернських    і земських адміністративних управлінь, мали силу-силенну 

чиновників   й  користувалися підтримкою військових гарнізонів. У деяких містах 

військові командири виконували поліцейські функції. В інших ‒ офіцери поліції (за 

винятком нижчих посад) призначалися зверху та підлягали лише сенатові.  

Як бачимо, входження міського стану до імперської структури відбувалось без 

особливого спротиву, З. Когут підкреслює пасивність міщан, що вплинуло на стан 

мови в містах України, зокрема на процеси переходу до метрополійної мови, 

формування російської атмосфери міст, і, врешті, до створення підвалин масового 

білінгвізму в умовах становлення імперської адміністрації, присутності російських 

гарнізонів, збільшення іноетнічного населення на території Гетьманщини. 

Подальший процес адміністративної уніфікації був пов’язаний із колонізацією 

Півдня України, ‒ до якої були залучені не тільки росіяни, а  й інші народи  



95 

 

імперії. Внаслідок процесів урбанізації  й асиміляційної політики Росії  

населення в цих регіонів, особливо на Сході та в Криму, стало  

переважно російськомовним [200,c.100]. Міста Єлисаветград, Новомиргород, 

Новоархангельськ, Овідіополь розвинулися на базі фортець, побудованих у  

40‒50-х рр. XVIIІ ст. Олександрівськ взяв свій початок, від фортеці на Дніпровській 

лінії (1770 р.). У 1778 р. виник важливий центр морського суднобудування  і перший 

порт Росії на Чорному морі ‒ Херсон. На Азовському морі великим портовим 

містом став Маріуполь (1779 р.). Будівництво найбільшого осередку військового 

суднобудування, а згодом  і значного торгового порту ‒ Миколаєва розпочалося в 

1788 р. у гирлі р. Інгул [386,c.104]. 

Захоплення українського ринку стало для російського капіталу стратегічним 

завданням не тільки в межах імперії, а й у загальноєвропейському контексті. І, 

якщо в українських містах російські купецькі колонії утверджувалися шляхом 

впертої боротьби з українським купецтвом, то на Півдні імперії вони практично не 

зустрічали опору. Просування російського капіталу на Україну підривало позиції 

українського купецтва, нищило місцеві господарські центри, ламало усталене 

господарське життя. Рух російського капіталу в Україні проходив трьома основними 

шляхами: перший – через Харків до Азовського моря, другий – через Харків  та 

Катеринослав до Криму, третій – через Чернігів  та Полтаву (або Харків  і 

Кременчук) до Одеси  та Чорного моря, з відхиленнями на Поділля й Бесарабію. 

Російське купецтво, осідаючи в містах, захоплюючи своїм впливом український 

ринок зсередини, втягуючи українське купецтво до російського русла, нівелюючи 

загальноімперським шаблоном особливості України [269,c.39–52], стало потужним 

соціально-економічним підґрунтям для активного накидання російської мови в 

українських містах, особливо на Півдні. 

Розглядаючи русифікацію в економічній площині, О. Реєнт звертає увагу на 

протекціоністські дії уряду в умовах латентного протистояння національних 

фінансово-промислових груп  і пересічних виробників ‒ польських, українських, 

єврейських, російських. У соціальній сфері відбувалися складніші процеси. 

Соціальна стратифікація оформлювалася в юридично закріплені майнові ніші. 
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Привабливість державної   та військової служби, підприємництва все більше 

домінувала над національними рефлексіями. Переважаючим інтересом стає не 

відрубність, а прагнення до інтеграції  та посилення впливів по галузевих 

горизонталях і управлінських вертикалях [316,c.61]. Разом з тим, входження 

українських земель до російського ринку, розвиток економічних відносин і 

ліквідація кріпацтва з часом спричинили до надзвичайно швидкої диференціації 

українського селянства, зміни якісного стану міст, що перетворюються з ремісничо-

торгових на промислові центри [79,c.80]. 

Окремої уваги через масштабність накидання русифікації та контрольованість 

цього процесу заслуговує створення військових поселень на території України, які 

мали під своїм впливом не тільки чоловіче населення, а й жіноче та дитяче. Вже у 

1814 р. Олександр І згадує про намір впровадити військові поселення для  

російської армії [31,c.25]. Поселені війська мали повністю себе утримувати, а 

також відновлювати склад армії за рахунок народження   й виховання синів-

солдатів. Крім того, військовими поселеннями планувалось поступово зменшити, а 

згодом і повністю ліквідувати рекрутські набори [404,c.11]. 

В 1817 р. було організовано три військових поселення на території України – 

Слобідсько-Українське в складі 4-х уланських полків, Бузьке військове поселення й 

Українська уланська дивізія. У 1837 р. до військових поселень було передано 

поміщицькі землі Київської та Подільської губерній з більш ніж 

80 тис. селян [31,c.81]. На 1851 р. на території України у складі військових поселень, 

розташованих у Харківській, Херсонській, Катеринославській, Київській, 

Полтавській  та Подільській губерніях проходили службу 645 тис. осіб, зведених у 

16 кавалерійських полків [58,c.19].  

Умови життя поселян були надзвичайно жорстокими, поселяни були позбавлені 

елементарних прав, наприклад, одруження проводились жеребкуванням, або 

безпосередньо за наказом полковника чи самого графа О. Аракчеєва [404,c.28–

29, 259,с.368], поселенських дітей виховували у військовій муштрі, релігійній 

покорі та імперській лояльності. Що вже говорити про мову на території поселення, 

коли поселяни навіть вбивали своїх дітей, щоб позбавити такої долі [31,c.38,69]!  
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Отже, з 1817 р. по 1857 р. понад 700 тис. осіб зазнало потужної русифікації, яка 

негативно вплинула на стан мовного середовища Центральної та Східної України. 

Мовний тиск зріс за часів царювання Олександра ІІ, максимально жорстка мовна 

політика якого на західних теренах Росії була спрямована на посилення армії 

зокрема  та  імперії загалом. Польське повстання також негативно вплинуло на 

мовне середовище в Україні, позаяк влада намагалась не допустити його 

повторення [6,с.31]. 

Наприкінці XVIII ст. православна церква в Гетьманщині втратила свою 

автономію  й адміністративним шляхом була інтегрована в російське державне 

православ’я. Від українського кліру вимагали дотримання «Духовних настанов» 

Петра І для церкви, а верхівку духовенства, яка отримувала освіту в Київській 

академії, навчали досконало володіти російською мовою. На зламі століття церква у 

провінціях колишньої Гетьманщини стала покірною служницею імперії. 

Імперська інтеграція Гетьманщини принесла з собою часткову русифікацію 

духовенства. Як не дивно, міцні місцеві корені кліру не запобігли його русифікації. 

Перетворившись на окремий клас, священики навчалися російською мовою, писали 

один до одного російською, розмовляли російською вдома  і навіть проповіді у 

селах читали російською мовою [176,с.205, 255–256]. 

Церковнослов’янська мова збереглася як офіційна мова православної церкви 

України, що втратила свою незалежність. Її остаточна кодифікація у XVIII ст. стала 

об’єктом діяльності російської церкви. До того ж, відповідно до мовної політики 

Російської імперії, старослов’янські слова часто-густо виправлялись на архаїзовані 

російські. Цей стандарт, що отримав визначення «синодальна церковнослов’янська 

мова», використовується у незмінному вигляді донині. Функції літературної мови та 

мови культури перейняла на себе офіційна російська мова [30,c.135]. 

Відстоюючи неодмінність церковнослов’янської мови як мови богослужіння, 

Російська православна церква цим самим переслідувала чітко визначену мету: з 

одного боку, за рахунок протиставлення світського   і релігійного, зокрема 

релігійних (трансцендентних) і не релігійних (побутових, розмовних, іманентних) 

мов, уособитися в суспільстві, не розчинитися в ньому, а з другого – виступаючи з 
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ідеєю «церква – наднаціональний інститут», насправді слугувати власне 

національним інтересам російської держави [320,c.156–157]. Таким чином, 

Російська православна церква активно втілювала в життя імперську політику 

царизму, спрямовану на зросійщення України [211,c.10]. 

За аналізом І. Богачевської, до XVIII ст. мовні процеси в українській церкві 

проходили більш-менш природно, проте, увійшовши до складу Російської імперії, 

Україна стала втрачати церковну незалежність. Всі національні особливості 

української церкви послідовно знищувались. Синодальний устрій російської церкви, 

що зберігався 197 років (1721–1918 рр.) надовго перервав природні мовні процеси, 

які відбувались на українських землях. Київська академія, що орієнтувалась 

переважно на духовні науки, була русифікована за наказом Св. Синоду. Гордість 

української церкви – самобутнє мистецтво живої проповіді – було знищене 

цензурою Синоду. З XVIII ст. церковнослов’янська мова з мови консолідації 

українців перетворюється на зброю імперського впливу, покликану замінити в 

свідомості українського народу національне «ми – українці», на релігійне «ми – 

християни». Тому процес денаціоналізації не викликав такої активної протидії, бо 

прикривався загальними православними традиціями [30,c.149]. 

У XVІІІ–ХІХ ст. Св. Синодом було створено багато релігійної літератури вже 

не церковнослов’янською мовою, а просто архаїзованою російською [265,c.135]. На 

початку ХІХ ст. відбувається активізація російської розмовної мови  та її перемога 

над церковнослов’янською, зауважує американський політолог, професор 

міжнародних відносин, уряду та вивчення Азії Консуельського університету 

Б. Андерсон [8,c.97]. Поступово до пріоритетів російської мови в церковній 

літературі відходять проповідь, творіння святих, житія і, нарешті, у другій половині 

ХІХ ст. – Святе Писання [219,c.355]. 

Перетворивши Російську православну церкву (РПЦ) на інструмент державної 

політики інтеграції, правлячі кола Росії реалізовували з її допомогою триєдине гасло 

«самодержавство, православ’я, народність». 

Після поділів Польщі під російське панування потрапили численні вірні 

уніатської церкви. Долю цієї конфесії вирішило польське повстання 1830–1831 рр. 
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Звинувативши греко-католиків у тому, що вони брали активну участь у виступах або 

співчували повстанцям, царський уряд у 1839 р. видав розпорядження про 

«повернення» греко-католиків у лоно православ’я. До РПЦ приєдналося  

півтора мільйони віруючих, переважно з Волині. У Галичині Греко-католицька  

церква все більше виступала в якості репрезентанта інтересів української  

спільноти [316,c.30–31]. 

Починаючи з XVIII ст., наголошує І. Паславський, Греко-католицька церква 

поступово перетворилася в духовний захисний щит від ополячення з одного боку  і 

русифікації – з іншого [282,c.65]. О. Ткаченко підтримує цю точку зору, зазначаючи, 

що Українська греко-католицька церква в Західній Україні ще більше зросла 

національно завдяки тому, що вона вже у XIX ст. мовою служби Божої зробила 

українську, запровадивши крім того  й спеціальні молитви за Україну [378,c.49]. 

Основна маса греко-католицького духовенства, за аналізом Ю. Шевельова, після 

періоду модного захоплення москвофільством з середини XIX ст. повертається до 

українства. Щодо богослужб, то їх завжди відправляли церковнослов’янською 

мовою з українською вимовою [414,c.18]. 

Одним з найвагоміших чинників загальноімперської уніфікації стало 

формування від початку ХІХ ст. єдиної системи освіти імперії, у 1802 р. створено 

Міністерство народної просвіти, 1803 р. затверджено план організації системи 

освіти, за яким університети, що розглядались як розплідники національного 

виховання [287,c.95], складали вищий ступінь освітньої системи, гімназії – середній 

ступінь, повітові училища – проміжний ступінь та парафіяльні училища – нижчий 

ступінь. Найслабшою ланкою системи освіти за реформами 1803–1804 рр. були 

початкові школи  та парафіяльні училища [82,c.16–18]. З 1824 р., за розпорядженням 

Міністерства народної освіти, народне виховання по всій Російській імперії повинно 

було бути російським. У 1827 р. вийшло розпорядження Міністерства народної 

освіти про поглиблене викладання російської мови. Вчителями  і директорами 

гімназій з цього часу призначали тільки корінних росіян, тобто ідея «обрусіння» на 

околицях посіла перше місце і стала метою навчання [97,c.45]. 
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На початок ХІХ ст. в Україні діяв один вищий навчальний заклад – Київська 

академія. З 1805 р. почав функціонувати університет у Харкові, з 1834 р. – 

університет у Києві, для дворянських дітей відкрився Рішельєвський ліцей в Одесі 

(1817 р.) та Гімназія вищих наук в Ніжині (1820 р.) [418,с.12]. Сама Київська 

академія, за словами І. Огієнка, разюче змінилась, змінилось її мовне середовище 

завдяки промосковській політиці митрополита Київського Самуїла Миславського – 

великоросійську вимову введено до викладання  та зобов’язано до спілкування 

студентство [265,c.330–334]. 

Ті вільні впливи Заходу, що підняли академію на найвищий рівень освіти в 

Україні були знищені із входженням до російської освітньої системи. Хоча сучасний 

російський дослідник Ф. Петров з цього приводу намагається переконати, що 

перевага католицького начала поступово змінюється після «возз’єднання України з 

Росією  та визволення Києва від польського поневолення» [287,c.67]. 

Освітня уніфікація на українських землях в межах Російської імперії 

продовжилась після приєднання Правобережної України – Київщини, Волині та 

Поділля за другим поділом Польщі (1793 р.), де до того часу діяла заборона 

Едукаційної комісії від 1789 р. про закриття усіх руських (українських) церковних 

шкіл і усунення з усіх інших шкіл руської (української) мови [345,с.111–113]. 

Протистояння Польщі та Російської імперії в царині асиміляції українського 

населення набуло такого розмаху, що після придушення польського повстання 

1830 р. на Правобережжі російська влада розігнала всі польські установи і виселила 

більшість шляхти. У мовному питанні повністю виключалася польська, натомість у 

державних, судових, освітніх закладах впроваджувалася російська [94,с.57–61]. 

Сáме з 30-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії починає здійснюватися освітня політика 

під керівництвом міністра освіти С. Уварова, що ідеологічним підґрунтям мала 

шовіністичні принципи «православ’я, самодержав’я, народність» [82,с.19].  

Народність тут розумілася як панування великоруської народності  і 

придушення будь-яких проявів національного життя інших народів імперії. 

Викладання в усіх школах провадилося лише російською мовою. Відсутність шкіл, в 

яких навчалися б рідною, українською мовою, породжувала у малоосвічених або  й 
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зовсім неосвічених людей облудне відчуття другосортності, позбавляла народ 

суверенності та впевненості в своїй самодостатності [392,c.124].  

У 20–50-х рр. ХІХ ст. уряд став широко втілювати в життя становий принцип 

освіти, за яким найнижчі верстви населення не допускались до середньої та вищої 

ланок освіти – гімназій  і  університетів [82,c.18]. Робітники  та селянство мали дуже 

обмежені можливості щодо освіти [46,c.18].  

З точки зору державної політики, цінність освіти зводилась до виховання 

законослухняних громадян, відданих існуючому ладові [327,c.45]. Головними 

критеріями підбору педагогічних кадрів слугували релігійність та політична 

лояльність [418,с.56].  

Стан освіти в підросійській Україні О. Реєнт вважає жалюгідним, зокрема: у 

першому десятиріччі XIX ст. тут діяло 93 парафіяльні школи, на кінець першої 

чверті – 153, але у 1830-ті роки через брак коштів їх кількість впала до 77 [316,с.29]. 

У середині XIX ст. у дев’яти українських губерніях з населенням 23,5 млн. осіб, 

налічувалося 1 320 початкових шкіл різних типів. Навчалось у них 67 129 осіб. У 

середньому один учень припадав на 163 мешканці, а у Волинській  і Подільській 

губерніях – на 400 мешканців  і більше. Майже 98% дітей шкільного віку не 

отримували навіть елементарної шкільної освіти [326,с.135]. 

У 50-ті рр. XIX ст. українська інтелігенція (вчителі київських щоденних та 

недільних шкіл) вперше заявила про необхідність впровадження української мови в 

початкових школах, а згодом і щоденних [2,c.29–30]. 

Протиукраїнською акцією називає Г. Васькович період 1862–1864 рр., 

розпочатий царським указом про закриття недільних шкіл (які відродилися лише в 

1870–1890-х рр.), що завершився оголошенням мовою навчання у будь-якій школі 

лише російської [46,c.14]. 

Всі без винятку підручники  і навчальні посібники для початкової школи, 

розраховані на учнів російської національності, російська мова викладання, 

неможливість пояснити учневі незрозумілі слова рідною мовою (за те вчителі 

отримували ярлик «сепаратиста»  й могли бути звільнені з посади), заборони 

спілкуватися українською в межах школи, зневажливе ставлення до мови 
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української призводили до змішування російської та української мов і виникнення 

суржику, що був наслідком російської школи в українському селі [172,c.128–133]. 

Та в другій половині ХІХ ст. в культурному житті Російської імперії 

відбуваються значні зміни: тиск суспільної активності примушує владу відмовитися 

від державної монополії в сфері освіти. Звісно, цей процес не відбувався безболісно: 

інколи держава обмежувала приватну ініціативу, інколи забороняла (як недільні 

школи), але вже не могла знищити суспільну активність [327,c.47]. Цей період 

характеризується активізацією боротьби за українську школу на всій території 

України, а також внутрішньою єдністю українства, що засвідчує рівнофазовий 

паралелізм процесів культурно-національного пробудження на всіх українських 

землях [392,c.100]. 

На початку 1860-х рр. навчання українською мовою проводилося в приватних 

початкових школах Київської, Полтавської   і Харківської губерній. Відтоді 

неодноразово робилися спроби запровадження викладання в народних школах 

українською мовою. Навчати українських дітей рідною їм мовою стало можливим 

лише в сім’ї, винятково приватною ініціативою і в одиничних випадках [388,c.109].   

На розвиток початкової шкільної мережі в Україні, як  і на клопотання щодо 

впровадження української мови в школі, позитивно вплинуло утворення земств під 

час буржуазних реформ 60–70 рр. ХІХ ст. Лише за перші 10 років існування земств 

(1864–1874 рр.) було відкрито до 10 тис. земських початкових шкіл в усій Російській 

імперії [173,c.138; 96,c.35; 82,c.30].  

У 1870 р. міністр освіти Росії Д. Толстой писав: «Кінцевою метою освіти всіх 

інородців, що проживають у межах нашої вітчизни, безперечно, повинно  

бути обрусіння». Указ 1876 року зобов’язував в Україні призначати  

вчителів-великоросів,  малоросів же посилати до Петербурзької, Казанської і 

Оренбурзької округи [311,с.16–17]. 

Проте, підкреслює Е. Вілсон, Російській державі бракувало засобів для 

забезпечення культурної гомогенізації своїх підданих. Більшість українців, серед 

яких майже 80% складали селяни, залишалися неписьменними. Частково це стало 

наслідком величезних розмірів імперії  та нерозвиненості інфраструктури, однак це 
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також відображало свідому політику. Влада усвідомлювала небезпеку, що її ніс 

дозвіл навчати українською. Заборони  та обмеження використання української 

мови 1863 та 1876 рр. були спрямовані на те, щоб завадити українській інтелігенції у 

творенні інституційних каналів спілкування з селянством [53,с.133–134].  

Більшість дослідників відзначають вкрай низький рівень освіченості 

українського населення у ХІХ ст. – лише 18,8% (за іншими відомостями: від 20 до 

29%) населення України віком більше 10 років вміли читати. Серед власне українців 

цей показник був ще нижчий – лише 13% [239,с.52]. Освітній рівень міського 

населення був більше ніж удвічі вищий за рівень освіти серед селянства [172,с.138], 

що також доводить ефективність русифікаторської політики імперії сáме у містах. 

Повільно, але зростав рівень писемності серед селян, збільшувалась кількість 

початкових шкіл на селі. Так, у 15 повітах Полтавської губернії за 1897–1910 рр. 

відсоток грамотних зріс із 16,9% до 23,7%, а у 10 повітах Харківської губернії за 

1897–1913 рр. відсоток писемного населення підвищився з 16,8% до 25,1%. У 

Катеринославській губернії писемне населення становило 29% (середній відсоток 

писемних європейської частини Росії становив 30%). У решті українських губерній 

відсоток грамотних становив не більше 20% [56,с.35]. 

Отже, відмічає В. Кізченко, початкова школа, яка була чи не єдиним освітнім 

засобом для величезних народних мас – українського селянства –  і яка закладала 

підмурок подальшої освіти, становила фундамент усього культурного розвитку 

народу. Але у тих умовах, що склалися  та про котрі вже йшлося, освіта його 

починалася і закінчувалася початковою школою.  

Російська освітня політика мала на меті виховати цілі покоління людності без 

історичних коренів і традицій, без історичної пам’яті, без власної мови й культури, 

без минулого і сучасного [172,c.142–144]. 

Отже, Російська імперія, обмежуючи можливості українців щодо створення 

умов для висхідного суспільно-політичного та духовного розвитку, перебирає на 

себе політичні пріоритети загалом та можливість правового регулювання розвитку 

українства зокрема, попри певну тимчасову лібералізацію централізаторської 

політики та «повернення» до українського самоврядування. 
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Павло І, що зійшов на престол після Катерини ІІ, відновив більшу частину 

системи судочинства, яка існувала в Гетьманщині у 1763 р. зокрема, діяльність 

Генерального суду як найвищого трибуналу для цивільних і кримінальних справ, 

очолюваного висоокоосвіченими шляхтичами А. Сулимою га Г. Милорадовичем. 

Проте, Олександр І, демонструючи прихильність до курсу Катерини ІІ, 

скасував Указ Павла І від 30 листопада 1796 р. «О восстановлении в Малороссии 

правления и судопроизводства сообразно тамошним правилам и прежним 

порядкам». Наступні законодавчі акти поновлювали попередній адміністративно-

територіальний устрій імперії. Легітимність забезпечували нові законодавчі акти, 

що посилювали судово-адміністративні та поліцейські функції [413,с.64].
 

З метою максимальної загальноімперської правової уніфікації, нівелювання 

соціально-економічних, культурних та етноконфесійннх відмінностей периферій, 

Микола І припинив кодифікацію місцевого законодавства, яка розпочалась у період 

його правління. У 1840 р. знято з обговорення Державною радою звід законів 

західних губерній [316,с.60].
 

Знищення політичної системи Гетьманщини, нівелювання українських 

політико-владних відмінностей, ліквідація козацьких «прав і вольностей» 

розтягнулись більш аніж на півтора століття. Російська імперія, не маючи достатніх 

ресурсів для швидкої ліквідації української автономії та відчуваючи спротив 

нечисленної патріотично налаштованої верхівки, здійснювала поступові обмеження 

військово-адміністративної, фінансової і судової систем урядування, що, врешті, 

відкрило шлях до активного продукування культурної та мовної однорідності і 

зробило будь-які форми українського партикуляризму, навіть аполітичного і 

нешкідливого, тотожними підступництву, якщо не зраді. 

Лише після остаточного поглинання Російською імперією України, ліквідації 

автономного політичного устрою, знищення її правової бази перед Москвою 

відкрилися можливості безпосереднього законодавчого впливу на мовне середовище 

українських земель, вершиною якого, без сумніву, стали сумнозвісні Валуєвський 

циркуляр (18 липня 1863 р.) та Емськнй указ (18 травня 1876 р.). 
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Обидва акти докладно розкриті у вітчизняній науці, відтак, варто звернути 

увагу на ті аспекти, що стосуються формування масової двомовності в Україні. 

Безумовно, одним з найважливіших, крім заяви про те, що «никакого особенного 

малороссийского языка не было, нет и быть не может», є апеляція міністра 

внутрішніх справ П. Валуєва до думки «большинства малороссиян», а сам він – 

буцімто тільки приєднується до неї [307,с.253–254]. 

Подібна апеляція може пояснюватись не лише силою адміністративно-

правового тиску Російської імперій, а й результатом асиміляційних процесів, 

потужністю російськомовної частини населення в містах підросійської України на 

той час, незважаючи на сплеск культуротворчої діяльності української частини 

соціуму. Розглядаючи спустошливі наслідки указів 1876   й 1881 рр., наголошує 

Ю. Шевельов, не слід забувати, що нарівні з адміністративними заходами існував 

ще один фактор, можливо, не менш потужний, який стримував розповсюдження 

української мови серед освічених прошарків – повна відсутність україномовної чи 

бодай прихильно наставленої до української мови буржуазії. Це також підривало 

престиж української мови, а на практиці позбавляло її економічного 

підґрунтя [414,с.14]. 

На основі Валуєвського циркуляру з’явився «Указ Синоду духовним цензурним 

комітетам», що мав силу закону. Цей документ містив спеціальну заборону щодо 

релігійної тематики в українській художній літературі. Було заборонено не тільки 

українські переклади Біблії та інших конфесійних текстів, а й будь-які видання цією 

мовою, пов’язані з релігією: духовна цензура не повинна допускати до друку 

жодного рукопису релігійного змісту українською мовою – ні оповідань зі 

Священної Історії, ні проповідей, ні житій святих, ні навіть художніх творів з 

релігійними сюжетами, – тобто будь-яких текстів, що мали хоч якесь відношення до 

релігії і церкви [380,с.9]. 

Мова як фактор самоусвідомлення, на думку А. Каппелера, мала, поряд із 

релігійною приналежністю, підпорядковане значення. На загал, мови 

доіндустріальної Росії можна поділити на дві групи:  
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1)  мови, якими розмовляли  й писали верхи  і які були носіями високорозвинених 

культур;  

2) мови, які не мали власного письма, якими розмовляли виключно низи, що 

перебували під владою еліт інших етносів.  

Писемні мови неросійських еліт Росія визнавала, як наприклад, польську, 

німецьку, шведську, грецьку, вірменську, монгольську, гебрейську та ідиш, волго-

татарську, кримсько-татарську і арабську. Ці мови були мовами викладання в 

школах різних рівнів, а також мовами книговидання. Неписемних мов решти етносів 

російський уряд до уваги переважно не брав.  

Для деяких етносів імперії характерною була диглосія, яка полягала в 

паралельному вжитку сакральної писемної мови  й розмовної. Українська мова 

поступово щезала, оскільки не визнавалася російським урядом; іншою причиною 

була русифікація української еліти [167,с.117–118]. 

Разом з тим, на початку 60-х рр. XIX ст. інтелектуальні еліти і українського, і 

російського народів виявили готовність до реалізації власних націєтворчих проектів. 

Український проект був вельми скромним, ставив собі за мету вироблення модерної 

національної ідентичності  та прищеплення її народним масам. Він опирався на ідеї 

романтичного націоналізму, роблячи наголос на мовні, етнокультурні та ментальні 

відмінності українців від росіян і поляків.  

Проект великої російської нації передбачав асиміляцію українців. Отже, 

український та російський національні проекти були контраверзіями. Кожен з них 

міг реалізуватись лише через заперечення іншого. Запровадження Валуєвського 

циркуляру, аналогічні заборони білоруського  та литовського друкованого слова 

говорили на користь росіян [48,с.361–362]. 

У західноукраїнському регіоні ще більшою мірою, ніж у Наддніпрянщині, 

бракувало національного дворянства  й буржуазії. Це не дозволяло українцям 

відігравати помітну роль в окремих галузях економіки, а також у політичному житті. 

Надтонкий прошарок еліти гальмував формування національної ідеї  та свідомості, 

стояв на заваді появи організованих форм суспільної самодіяльності, ускладнював 

ефективну протидію іноетнічній експансії  та денаціоналізації [315,с.110]. 
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Росія, пише Е. Вілсон, запропонувала українській еліті асиміляцію замість 

дискримінації і принадність імперської кар’єри врешті виявилася для військової, 

світської та церковної еліт вирішальною. 

Ці  та інші чинники (неукраїнський характер урбанізації, відсутність не лише 

національних еліт,  а  й дрібної буржуазії, урядові переслідування української 

культурно-освітньої діяльності, довготривала широкомасштабна асиміляція  

українців чоловічої статі у війську Російської імперії [31,с.12–15, 51–

52; 32,с.8; 44,с.17; 57,с.47; 58,с.20; 121,с.17,18,308,333;122,с.114,119,271,276; 317,с.4

84; 328,с.22; 393,с.127], низький рівень письменності серед переважно закріпаченого 

селянства тощо,) призвели до того, що  й українська мова почала асоціюватися 

передусім із сільською відсталістю, тоді як російська – з універсалізмом і доступом 

до вищої культури [53,с.136–138]. 

Досліджуючи українсько-російський білінгвізм як чинник уніфікаційної 

політики Російської імперії неможливо оминути проблему асиміляції українського 

селянства в процесі інкорпорації українських земель до складу Російської імперії, за 

якої міста, стаючи центрами імперської адміністрації, а згодом  і промисловими 

осередками, формували нову мовну ситуацію на згаданих теренах, визначали зміни 

у мовній структурі суспільства. Політичною основою асиміляції стало входження 

українських земель до складу імперії, формування спільного політичного  

простору, загальноімперської адміністрації та адміністративно-територіальної 

інфраструктури. Поширення білінгвізму через асиміляцію селянства у складі 

Російської імперії було пов’язане в першу чергу зі змінами соціально-економічних 

відносин, формуванням спільного ринку, торгових взаємозв’язків, розвитком 

промисловості. 

Одним із результатів соціально-економічного розвитку України в ХVІІІ ст. 

стало подальше відокремлення промисловості від землеробства. Відхід від 

землеробства, праця в наймах на підприємстві чи підробітки «в людях» 

перетворювали найбіднішу частину населення у спролетаризовану масу. Розвиток 

промисловості на Україні у ХVІІІ ст. призвів не тільки до кількісного зростання 
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передпролетаріату, а  й до значної його концентрації в містах, містечках  і навіть 

селах з великими підприємствами [386,с.172‒173]. 

Розшарування селянства було чи не найвагомішим джерелом формування 

нового суспільного класу ‒ пролетаріату – як результат проникнення 

капіталістичних відносин в селянське господарство. Особливо швидко цей процес 

відбувався серед державних селян Полтавської, Чернігівської, Харківської, 

Катеринославської, Херсонської губерній, а також серед економічних селян 

Правобережної України, які особисто були незалежними. Щодо розшарування серед 

поміщицьких селян, то воно інтенсивніше відбувалося на Лівобережній Україні, де 

багато з кріпосних селян мали до 1843 р. свої власні землі [79,с.57]. 

Низький статус селянської голоти, що намагалася пристосуватися до міського 

життя в процесі інкорпорації українських земель до складу Російської імперії за 

умов домінування великодержавної економічної, культурної, національної політики 

визначили шлях виникнення білінгвізму в Україні – асиміляція українського 

селянства в містах у процесі перетворення його на пролетаріат.  І це за умов, коли в 

іншій частині українського етнічного простору ‒ на крайньому Заході України, ще 

не завершився процес формування української ідентичності ‒ серед бойків, гуцулів, 

лемків [156,с.3]. 

Принагідно варто звернути увагу й на ту обставину, що політична інтеграція 

Гетьманщини до складу Російської імперії протікає на тлі подальшого наближення 

соціально-економічного життя Лівобережної України до загальноімперського 

взірця. Інтеграційні процеси мали негативний вплив на забезпечення умов для 

нормального функціонування української державності, витвореної в роки 

визвольних змагань середини XVII ст., адже вона базувалась на залученні до 

політичної діяльності широкого загалу особисто вільних дрібних землевласників, 

які переважно володіли землею за ранговим (службовим) правом, що давало 

можливість відновлення української мови в усіх царинах суспільного життя. Крім 

того, процеси переходу корпоративного земельного фонду в приватні руки, 

стрімкого обезземелення селянства  та рядового козацтва, що стають характерними 

для середини XVIII ст., створюють передумови для відновлення на українських 
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землях кріпосного права в тих формах, що мали поширення в імперії  

загалом [48,с.236]. 

За аналізом австрійського історика української та російської тематики, 

професора Віденського університету, члена австрійської академії наук, іноземного 

члена НАН України А. Каппелера, селяни західної периферії імперії, оскільки було 

законсервовано їх соціальний статус-кво, зберігали своє правове  й соціальне 

становище, як у випадку з російськими кріпаками, тоді як особисто вільних 

неросійських селян Сходу  й Півдня було здебільшого віднесено до державних 

селян; тим самим вони, як  і колоністи, козаки  та кочовики, що мали особливий 

статус, були в кращому правовому, господарському  й соціальному становищі, ніж 

російські селяни [167,с.97‒98]. Зміна (погіршення) політичного   та соціального 

статусу українського селянства в процесі інкорпорації українських земель до 

Російської імперії штовхає українців до лояльності існуючому режиму, що також 

виявляється у зміні мовних норм частини суспільства. 

На відміну від українських земель, в Росії ще з XVIII ст. кріпаків зобов’язували 

працювати на фабриках, на Україні промислові робітники з’явилися у помітній 

кількості лише в середині XIX ст. Спочатку чимало з них було зайнято на 

виробництві харчових продуктів, особливо на величезних цукроварнях 

Правобережжя. Але більшість робітників цукроварень не була пролетарями у 

справжньому значенні слова, оскільки працювали вони сезонно, а в позасезонний 

час поверталися до своїх сіл обробляти власні наділи. Напівселянська, 

напівпролетарська природа цих трударів була явищем типовим для переважної 

частини імперії, але особливо – для робітників українських цукроварень [367,с.337]. 

У першій половині XIX ст. капіталістичні відносини ще глибше проникають у 

сільське життя. Безземельні селяни, остаточно втративши зв’язок з хліборобством, 

поступово втрачають  і зв’язок з селом, перетворюючись у постійних промислових 

робітників. Малоземельні селяни тримались ще села, але, не маючи змоги 

прохарчуватись зі свого клаптика землі, ставали сезонними  і строковими 

робітниками, як в сільському господарстві, так  і в промисловості [79,с.65]. Окрім 

того, значним джерелом для поповнення кадрів найманих робітників  
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для поміщиків і заможної верхівки сіл, що засвідчують наукові розвідки  

Правобережної України, були селяни-втікачі з різних губерній, а також  

дезертири з армії [162,с.109]. 

Справжніми пролетарями фактично ж були робітники важкої промисловості, 

тобто шахтарі Донбасу  та гірники Кривого Рога. Найбільший відсоток тут 

складали ті, чиї батьки  й діди теж працювали у промисловості.  І все ж багато хто 

навіть із них  і надалі зберігав зв’язок зі своїми селами. У 1897 р. загальна кількість 

промислових робітників України сягала близько 425 тис., причому майже половина 

з них зосереджувалася у важкій промисловості [367,с.337]. 

З часів промислової революції  та широкого розповсюдження капіталістичних 

відносин промисловість набуває сили містоформуючого фактору [99,с.51–52], що 

визначально вплинуло на мовне середовище міст України у складі Російської 

імперії. Починаючи з кінця XIX ст., із розвитком капіталістичних відносин, значно 

збільшується приток росіян в міста і на промислові об’єкти України [253,c.90]. Про 

колонізаторську національну політику царизму свідчить структура міського 

населення України. Наприкінці XIX ст. корінні мешканці становили тут не більше 

третини. Найменше українців проживало у великих містах: в Одесі, наприклад, їх 

налічувалося не більше 6%. Загалом у промисловості, на транспорті  та в торгівлі 

працювало трохи більше 9% українців. А серед учених, митців, медичних 

працівників, церковних служителів їх було ще менше ‒ 0,5%. 

Отже, політичний статус самих міст як осередків промисловості, як 

метрополійних центрів управління, переважання в них російського  та вже 

асимільованого іноетнічного, в тому числі – українського населення примушували 

навіть цю нечисленну групу до переходу на метрополійну (російську мову). 

Ще одним вагомим чинником, який вплинув на процес формування 

двомовності в Україні стала демографічна політика імперії (відвертіше – її 

відсутність), що спричинила міграційні потоки сільських мешканців до міст, 

визначила хід  і форму взаємодії метрополійного міста  та українського села. 

Починаючи з другої половини XIX ст. у всій Європі, а потім  і в Росії 

спостерігається колосальний, несподіваний стрибкоподібний ріст народонаселення. 
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На 1897 р. люди до 30 років складали до 65% населення Російської імперії. Тобто 

відбулося омолодження населення. Для патріархальних соціумів і патерналістської 

державної системи в цілому будь-яке порушення демографічного балансу і, 

особливо, різке зростання частки молоді в населенні країни може мати 

дестабілізуючі наслідки. Для країни з переважним селянським населенням, котре 

страждає від малоземелля (точніше від переконаності в недостачі землі), вони 

ставали вибухонебезпечними [240,с.73].  

На формування українсько-російського білінгвізму опосередковано вплинула 

реформа 1861 р., хоч неповна  і незадовільна, як зауважив І. Крип’якевич, була 

історичною подією  та принесла важливі господарські  й соціальні наслідки. 

Селянство, що нараховувало понад 80% населення, отримало волю  і стало активним 

чинником життя.  

Зміни позначилися передусім у колонізації. Населення України почало швидко 

зростати. Найшвидше зростало населення Південної України. Коли ж 1881 р. були 

скасовані давні колонізаційні обмеження та дозволено вільне переселення, селянські 

маси рушили до Сибіру і аж до Тихого океану [195,с.269]. Натомість, до України, 

особливо до міст, насувало іноетнічне населення, впливаючи на зміну мовного 

середовища – прийшле населення, намагаючись пристосуватись до імперських умов, 

вчило і використовувало у побуті російську мову – мову імперії.  

Не варто забувати також про міграцію до України російського населення – 

державоформуючого, політично домінуючого. За період з 1795 по 1858 рр. російське 

населення України зросло в 2,86 рази – з 487,4 тис. чол. до 1 396,7 тис. чол., на 

Правобережжі – у 8 разів – з 3,9 тис. чол. до 32,9 тис.; на Лівобережжі майже у 2 

рази – з 175,2 тис. до 301,1 тис. чол.; у Новоросії – з 308,3 тис. до 1 026,7 тис., що 

становить приблизно 3 рази. Питома вага російського населення зросла на 

Правобережжі з 0,11% до 0,6%; на Лівобережжі з 5% до 6%; в Новоросії з 19% до 

21,6% [160,c.123–124].  

Швидке зростання чисельності росіян в Україні з другої половини XIX ст. було 

зумовлене індустріальним розвитком низки регіонів краю. Уряд пересилав на 
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промислові підприємства  та будівництво залізниць цілі групи робітників-росіян 

Центральної Росії [253,c.90].  

Після російсько-турецьких воєн почалося масове переселення російського люду 

на  ці  терени  та  втеча кримсько-татарського населення до Туреччини. Зокрема, в 

60-х рр. ХІХ ст. з Південної України до Порти емігрувало близько 200 тис. татар  та 

ногайців, а загалом, після приєднання Криму, до Туреччини виїхало, на думку 

Я. Бойка до 300 тис. татар [34,c.118,249]. Таким чином етномовне середовище 

регіону швидко змінилось на користь Росії. 

Загалом, впродовж XIX ст. населення України в межах Російської імперії 

зросло більш як утричі (з 7,7 до 23,4 млн. осіб). Слід мати на увазі, що таку значну 

динаміку спричинив не лише його природний приріст, а  й міграції інших етнічних 

груп. Міграційна політика царизму стала одним із визначальних важелів інтеграції 

України до складу імперії, її поглинання  та русифікації. Російський царизм з 

допомогою усіляких пільг  та привілеїв заохочував також заселення українських 

земель представниками інших національностей, передусім німцями, греками, 

болгарами, сербами тощо. Найбільше ж заохочувалися до цього росіяни, яким 

прищеплювали усвідомлення належності до панівної державної нації  й почуття 

нібито історично правомірної їхньої зверхності над людьми інших 

національностей [315,c.109]. 

За результатами першого загального перепису населення Російської імперії 

1897 р. російське населення України в складі Російської імперії становило 

2 767 902 осіб або 11,8%. Найбільше їх число проживало в Південній Україні – 

1 344 812 осіб або 21,36% населення регіону. В Лівобережній Україні мешкало 

1 009 840 росіян (13% населення регіону), в Правобережній Україні питома вага їх 

була найменшою – 4% або 413 250 осіб. Як бачимо, російське населення України за 

період з середини до кінця XIX ст. збільшилося майже вдвічі – з 1 396,7 тис. осіб до 

2 767,9 тис. осіб [205,c.72–75]. 

За переписом 1897 р. серед росіян України сільське населення складало 62%, 

міське 38%, серед українців – 94,5% та 5,5% відповідно; за чисельністю: серед 

росіян по Україні разом – 2 767 951 осіб  та 1 050 018 відповідно, серед українців – 
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17 005 688  та  936 537 відповідно [390,с.210‒211]. Отож, навіть чисельно в містах 

України на межі ХІХ–ХХ ст. вже переважало російське (поліетнічне 

російськомовне) населення, що, за умов політичного   й соціального тиску, 

примушувало до русифікації українське селянство, яке вливалося в міські маси. 

Під кінець ХІХ ст. внаслідок переселенських рухів частка корінних мешканців 

України зменшилося з 90% до 80%. Натомість збільшилася кількість росіян: у той 

період частка останніх серед населення України становила майже 12%. Найбільше їх 

було серед чиновництва, купецтва  й робітництва на Лівобережжі  та Півдні 

України. Разом із зрусифікованими українцями вони становили тут більшість 

міського населення [315,c.109–110]. 

Новозаселені території Південної України  та індустріальний Донбас були, у 

повному сенсі, багатоетнічним плавильним казаном для всіх народів імперії. Тому їх 

називали «Новоросією», але також  і «Новою Європою» чи навіть «Європейською 

Каліфорнією». Більше того, швидка урбанізація цих регіонів у XIX та XX ст. цілком 

змінила традиційну модель територіального розселення в Україні, за якою 

центральні  та західні землі складали «стрижень», а південно-східні ‒ 

периферію [53,c.137]. 

Проте у цій царині потрібно визнати пріоритет російського капіталу та 

робітничого класу, що також допомогло асиміляції українських пролетарів. Участь 

українців у бурхливому розвитку згаданих регіонів була мінімальною, виразно 

домінували іноземні підприємці  та російські робітники. Загалом же індустріалізація 

Російської імперії відбувалася як у регіонах російського центру, так і на периферії, 

однак, більшість підприємців було росіянами або іноземцями, а більшість 

робітників ‒ росіянами. Численні ж неросійські етноси периферії брали в цьому 

процесі незначну участь. Поява промислових галузей в окраїнних регіонах імперії 

посилювала інтенсифікацію економічних взаємозв’язків і розбудову залізничного 

сполучення з центром та (за винятком Польщі) імміграцію російських 

робітників [167,c.236–237]. 

З 1865 по 1875 рр. залізнична мережа України збільшилась більше ніж на 

третину: в 1865 р. виникла Одеська залізниця, в 1869 р ‒ Південна та Донецька, в 
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1870 р. ‒ Південно-Західна, в 1873 р. ‒ Придніпровська [174,c.128]. Було побудовано 

12 тис. км. залізниць, зокрема, що з’єднували Москву та Севастополь і Одесу. Сáме 

тоді, зазначає О. Міллер, починається активне зростання міст [238,c.190]. 

Стрибкоподібне збільшення населення українських земель стосувалося в першу 

чергу українського селянства  і було, на думку В. Калініченка, зумовлене з однієї 

сторони повільним зростанням міського населення, його незначним відсотком у 

загальній структурі суспільства, з іншої – швидким зростанням кількості 

працездатного населення на селі поряд із порівняним зменшенням 

сільськогосподарських земель [164,с.82‒83].  

Наслідки цих взаємопов’язаних проблем – перенаселення  й нестачі землі – 

незабаром дали себе відчути в українському селі посиленням безробіття. За 

підрахунками О. Реєнта за 40 років після скасування кріпацтва сільське населення 

України зросло на 86%, а площа селянських земель на 31% [314,с.194]. У 1890-х 

роках наявна на Україні робоча сила сягала майже 10,7 млн. осіб, із них сільське 

господарство потребувало 2,3 млн., в інших галузях економіки працювало 1,1 млн. 

Решта – 7,3 млн., або 68% робочої сили, становили надлишок і в величезній масі 

своїй були безробітними або не повністю зайнятими [367,с.326]. 

Проблема надлишкової робочої сили, яку не могла виправити ні місцева 

кустарна, ні фабрично-заводська промисловість, була надзвичайно актуальною для 

того часу, проте Південь краю потребував робочої сили, що  визначило напрям не 

тільки української, а  й іноетнічної колонізації. Землеробські райони Південної 

України масово притягували до себе вихідців з Волинської, Подільської, Київської, 

Полтавської, Чернігівської  та інших губерній, де заробітки під час польових робіт 

були в декілька разів нижчі. Ця ситуація не змінилася до початку І Світової війни. 

Лише Херсонська губернія потребувала 150 тис. прийшлих робітників. Тільки   в 

південні райони німецького землеволодіння щорічно прибували з Полтавської 

губернії понад 100 тис. селян [318,с.19].  

Українці в XIX‒на початку XX ст. залишалися аграрною нацією, що 

визначальним чином вплинуло на формування психологічного, соціокультурного 
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архетипу, а також здатність суспільства до самоорганізації, усвідомлення 

корпоративних і національних інтересів та їх захисту [315,с.109]. 

Зростання іноетнічного елемента на Україні мало суперечливі наслідки. З 

одного боку, воно позитивно впливало на розвиток господарства, обмін 

професійним, культурним  і науковим досвідом. З іншого ж, насамперед через те, 

що професійна структура населення неукраїнських національностей була 

специфічно профільованою (росіяни головним чином вливались у велику 

промисловість, сферу управління, науку, освіту, церковну службу, євреї  

займалися ремеслом  і  торгівлею, німці  та чехи захопили провідні позиції в 

сільськогосподарському товарному виробництві, особливо технічних культур, і т.д.), 

це об’єктивно ставало перешкодою на шляху природного розвитку соціальної 

структури української нації, наперед обумовлювало її деформований 

характер [224,с.75], що не могло не відбитися на мовній ситуації, адже іноетнічне 

російськомовне населення вже складало вагому частку в соціальній структурі (крім 

селянства) імперії загалом  та її української частини зокрема. Однак, українські 

селяни майже ніколи не підіймалися навіть до найнезначнішої посади [367,с.261]. 

На думку низки дослідників, найвагоміші причини незбалансованості розвитку 

української селянської нації, непродуктивної взаємодії села  та міста, були 

приховані у психології селянина. Відмітивши ці зміни впродовж ХІХ ст. 

В. Жаботинський в 1926 р. зазначав, що найбільша різниця між минулим  і сучасним 

полягає в психології селянина – пореформений час розвинув в нього особливу 

селянську релігію: «Кожен шмат землі належить мені... Ми, селяни ‒ окремий 

народ, майже окрема раса,  і єдина раса в Росії, яка чогось варта; люди по містах 

належать до іншого людства» [111,с.114].
  

Ставлення селян до міста визначалося природою селянства, його 

партикуляризмом, локальною обмеженістю, негативно-ворожим ставленням до 

«чужих». Місто було чужим для селянина. З міста надходили вказівки про 

податки  та інші стягнення. Місто керувало поліцією  та чиновниками, які чинили 

свавілля щодо селян. Жителі міст нерідко зверхньо ставилися до селян  та певною 

мірою були провідниками владних структур. Ставлення до міста і міських жителів 
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завжди у селян було, щонайменше, недоброзичливим. Селянин боявся, не любив  та 

зневажав місто, де жили, на його думку, одні лиш ледарі, добробут яких 

побудований на утисках селян; котре, як він вважав (і цілком слушно) ошукувало, 

визискувало  й принижувало його. З міста йшла руйнація традиційних селянських 

цінностей та штибу життя [240,с.186]. 

Отже, в Україні природний процес взаємодії мови села й міста було перервано, 

внаслідок чого тут не встиг повноцінно розвинутися міський розмовний варіант 

української мови, так зване міське койне. Натомість в українських містах 

насаджувалась російська мова, і собі позбавлена на цій території животоків рідного 

мовного підґрунтя [230,с.29–30]. 

На українських землях у складі Російської імперії процеси формування  та 

активного поширення білінгвізму збіглися з процесами модернізації, проте мали 

низку важливих особливостей, що визначили сáме такий її перебіг і вплинули на 

мовне середовище України загалом. О. Субтельний зауважує, що зв’язок села з 

містом в умовах бурхливого розвитку промисловості у ХІХ ст. в Україні був 

меншим, ніж в російських губерніях. Більшість селян постійно займалося лише 

власним господарством. Українські селяни неохоче йшли до міста в пошуках 

роботи, вливалися в міське середовище. Із зростанням ролі України як європейської 

житниці поглиблювалося зубожіння її села.  І хоч промисловий бум розвивався тут 

трохи не найбурхливіше в Європі, Україна продовжувала лишатися переважно 

аграрним краєм. Найбільш вражаючим було те, що хоч величезну більшість її 

населення складали українці, вони ледве брали якусь участь в усіх цих 

перетвореннях. Найпереконливіше про це свідчить статистика. Серед 

найдосвідченіших робітників важкої промисловості Півдня тільки 25% шахтарів і 

30% металургів складали українці. Переважали в цих професійних групах 

росіяни [367,c.339–341]. 

Британський політолог, професор з історії України в Інституті слов’янських та 

східноєвропейських мов у Лондонському університеті Е. Вілсон підкреслює, що 

нове ставлення до українців зі сторони імперії мало наслідком репресивні заходи 

1863 та 1876 років (низка заборон  і обмежень щодо використання української мови, 
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переслідування навіть напівприватних українських товариств). Це відбувалося сáме 

тоді, коли розгорталася модернізація, ‒ отже, українцям було надзвичайно складно 

брати участь у формуванні міської, писемної культури на власних, а не російських 

умовах [53,c.138–139]. Вже на той час активно накидається асиміляція, особливо на 

Півдні України: українці, італійці, греки, євреї сприймають державну російську 

мову як функціонально першу, адаптуються в російській культурі. Згадані процеси 

активізуються за допомогою освіти, релігії, преси, які функціонують російською 

мовою [86,c.60].  

На думку А. Каппелера, окремі етнічні групи по селах, етнорелігійні групи в 

містах жили цілком ізольовано одна від одної  і дотримувалися своїх традиційних 

культур. Якщо ж представники селянських народів потрапляли до міста  й 

піднімалися там соціальною драбиною, то вони, як правило, асимілювалися 

правлячою етнічною групою: латиші   й естонці германізувалися, литовці, 

білоруси й українці ‒ полонізувалися або русифікувалися, християнізовані етноси ‒ 

русифікувалися [167,c.118,247]. 

Малу активність українців у процесах урбанізації  та модернізації в Україні 

допомагають пояснити політичні  й соціально-економічні умови, що існували тут у 

XVIII–XIX ст. Оскільки міста  й містечка були центрами імперської адміністрації, в 

них, як правило, переважали росіяни, їхня мова  й культура. Водночас корінне 

українське населення або асимілювалося, або в деяких випадках витіснялося.  

Однією з причин того, що українські селяни не переселялися до міст, було 

переважання панщини у добу кріпацтва. На відміну від російських селян, яких 

поміщики заохочували до пошуків додаткової роботи  й прибутків у місті, 

українських селян  і надалі змушували працювати на землі, щоб максимально 

використовувати її родючість. Це не лише обмежувало можливості їхнього 

пересування, а  й позбавляло нагоди опановувати ремесла, що давали змогу 

росіянам  та євреям легко пристосовуватися до міського оточення. Тому, коли 

розпочалися промисловий бум  та урбанізація, українці виявилися неготовими 

взяти в них участь. Відтак, якщо росіяни переїжджали за сотні миль до заводів 
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Півдня, українські селяни ‒ навіть ті, що жили у безпосередньому сусідстві з 

заводами, ‒ воліли в пошуках землі долати тисячі миль на Схід [367,с.339–341]. 

За аналізом Я. Грицака, в масштабах всієї імперії до міст прибували  

переважно селяни з районів вищого рівня грамотності   та розвинутішими 

несільськогосподарськими уміннями населення. Селяни з нижчим рівнем 

грамотності   і прив’язані до сільського господарства емігрували до нових 

сільськогосподарських районів [72,с.61]. Розглядаючи вплив освіти селянства на 

процеси міжетнічної, міжмовної взаємодії, варто зазначити, що динаміка зростання 

кількості письменних Російської імперії у росіян, які ще в середині століття 

відставали від етносів Заходу, а частково – і Сходу, була в кінці ХІХ–

на початку XX ст. особливо високою. Так, на 1897 р. уже майже 70% чоловічого 

російського міського населення вміло читати. Після росіян, помітно відстаючи, 

стояли білоруси (20,3%)  та українці (18,9%), які не мали власних рідномовних шкіл. 

Ще у XVIII ст. рівень освіти українців був вищим від рівня росіян, однак у XIX ст. 

розвиток освіти було загальмовано репресивною мовною політикою  й 

асиміляційними тенденціями [167,с.242]. Зрозуміло, що подібні тенденції були не на 

користь толерантній міжетнічній  та міжмовній взаємодії на території України  і 

спричинили до деформованого розвитку мовної ситуації, пришвидшення асиміляції, 

виникнення суржику. 

О. Михайлюк зазначає, що на Україні національний склад міста  й села був 

неоднаковим. Це надавало національної специфіки культурній відмінності між 

соціальними верствами. Якщо в Росії, де хоча б у мовному відношенні місто і село 

все ж розмовляло однією мовою, на Україні зросійщене місто та українське село 

буквально розмовляли різними мовами. Соціокультурне протистояння між 

традиціоналістським українським селом    і модернізованим русифікованим 

поліетнічним містом багато в чому обумовило весь хід культурно-історичного 

розвитку українських земель [240,с.194]. Варто відмітити, що в аналізованих 

процесах українське селянство стало заручником колоніальної системи  та 

російської великодержавної (читай ‒ шовіністичної) політики ‒ такий стан визначив 

мовний розвиток краю до початку ХХ ст.: формування українсько-російського 
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білінгвізму, розповсюдження в містах метрополійної російської мови, на селі – 

збереження української під впливом імперської уніфікаційної політики.  

Скасування кріпацтва, індустріалізація, урбанізація  й розбудова освітньої 

системи надали поліетнічній Російській імперії динаміки  й змінили її характер. 

Соціальна мобільність охопила нові верстви населення, модернізація сприяла 

економічній інтеграції окраїнних областей  та встановленню однотипності 

адміністративних  і соціальних структур. Міграція росіян підвищила їх відсоток 

серед населення передусім степових областей. Російська мова й культура, а також 

православ’я, зауважує А. Каппелер, набували щораз більшого значення як 

інструменти досягнення однорідності [167,с.247]. 

Потрапляючи до російськомовних міст, український етнічний елемент 

маргіналізувався [48,с.373]. І, не зважаючи на збільшення міграційних потоків селян 

до міст на початку ХХ ст., вони не визначали мовної ситуації в полісах, а змушені 

були, як і раніше, пристосовуватися до мови метрополійних адміністративних 

центрів. Царизмові, ідеологія  і політична практика якого однозначно 

спрямовувалися на деетнізацію українства  і його розчинення у «російському морі», 

вдалося крок за кроком, витіснити з міського ужитку українську мову [247,с.139]. 

За підрахунками Н. Шумарової, шлях від україномовного до російськомовного 

міста Київ пройшов приблизно за 150 років (до польського повстання домінуючі 

верстви були польськими чи полонізованими [263,c.104]), інші населені пункти ‒ 

значно швидше. Це зумовлено, перш за все, прискоренням соціального розвитку 

країни в цілому, пов’язаним із встановленням капіталістичних відносин, ростом 

міського населення  та його багатонаціональним складом, торгівлею тощо, а також 

певною національно-мовною політикою, що проводилася урядом в інтересах 

централізованої держави і позначалася на розвитку світської освіти, форми і види 

якої регулювались Міністерством освіти Російської імперії, на книговидавничій та 

газетній справі, розвитку культури та ін. 

Таким чином, централізована імперська політика позначалася на характері 

мовної поведінки в місті, тими чи іншими засобами заохочуючи населення до 

бажаного типу комунікації. Перепис 1897 р. підвів певні підсумки цієї політики, які 
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для українців виявилися невтішними Так, з соціального погляду вони являли собою 

однорідний соціум, ‒ були селянами, ‒ отже, і свою рідну мову, і мовну поведінку 

ідентифікували з національністю, а це надавало розвиткові мови великої 

демографічної потужності; проте їх майже повсюдна неграмотність стримувала цей 

розвиток у межах усного розмовного мовлення, що  й заклало підвалини багатьох 

мовних драм і трагедій в житті народу [429,c.56–57]. 

Село жило своїм життям, місто – своїм, проте частина селян (найбідніша, що не 

мала перспектив розвитку на селі), стаючи пролетарями, асимілюючись, створювала 

базу масової двомовності. Відбувався активний процес зміни мовного середовища  

України у складі Російської імперії, що полягав у формуванні російськомовного 

середовища міст краю. За умов збереження  і зростання соціальної бази української 

мови – селянства – згадані процеси в ХІХ ст. ще не призвели до катастрофічних 

наслідків, але, утворивши російськомовне середовище міст України, вже заклали 

підмурки формування масового білінгвізму – розвитку української мови як мови 

часткового етнічного  та соціального поширення [378,с.74].  

Яскраво прослідковується мовно-національний дисбаланс соціальної бази 

сільськогосподарського  та промислового розвитку в Україні. Активізується  і 

посилюється протистояння українського села  та неукраїнського метрополійного 

міста. Промисловий розвиток  та ліквідація кріпацтва лише пришвидшують згадані 

процеси. Під впливом державної політики місто набуває домінуючого 

російськомовного характеру, стає потужним чинником політичного, державного 

(великоросійського) розвитку, селянство ж починає творити величезну масу, що 

намагається в Україні пристосуватися до російськомовного міста в процесі 

суспільно-політичної взаємодії.  

Незважаючи на потуги української інтелігенції, освітню діяльність земств та 

окремих меценатів, освіта українців залишалась на дуже низькому рівні. Імперія 

надалі продовжувала русифікаційну політику. У вказівках для народної освіти 

говорилось: «Школе важно учесть язык учащегося, чтобы... выяснить пути, по 

которым следует вести его... чтобы скорее сблизить его с русской национальной 
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речью и литературою, на что в настоящее время тратится так много времени и 

сил» [86,с.63]. 

Революційні події 1905–1907 рр., особливо проголошення 17 жовтня 1905 р. 

царського Маніфесту, значно активізують боротьбу широких верств населення 

України проти русифікаторської політики уряду. За впровадження української мови 

в школах клопочуть земства [345,c.431]. 

Урядові поступки українському рухові були дуже обмежені. Репресивні закони 

про мову було справді скасовано, а Академія наук навіть підтвердила (більшістю в 

один голос) існування української мови як самостійної, проте  й після 1905 р. у 

Російській імперії не дійшло до створення україномовного шкільництва [167,c.260]. 

Н. Шип згадує поодинокі позитивні випадки дозволів на запровадження української 

мови: дозвіл міністерства народної освіти від 1906 р. щодо викладання української 

мови  й історії у приватних гімназіях, Подільській духовній семінарії  та в церковно-

учительській школі у Вінниці, а також у всіх початкових школах єпархії [420,c.34]. 

Проте таку поблажливість можна пояснити намаганням уряду нейтралізувати 

польський рух у Західній Україні.  

Сáме на цей час (1906 р.) припадає перша спроба організації українського 

вчительства, яке рішуче виступило за цілковите самовизначення України в галузі 

освіти. Організації бракувало головного – рідної української школи [2,c.31].  

Крім відміни заборони друку, статус української мови від 1906 р. і до початку 

І Світової війни істотно не змінився: українських шкіл не було, українське  

слово вперто не допускалося до громадського життя. Однак передові педагоги,  

всупереч царським заборонам, намагались вирішувати це питання власними  

силами [97,c.78–79]. 

Восени 1905 р. активні дії щодо українізації вищої школи розпочало українське 

студентство. А з кінця 1906 р. студентські виступи набрали більш свідомого й 

організованого характеру. Результатом боротьби студентства  та широких кіл 

громадськості за українізацію вищої освіти було розпочате з осені 1907 р. 

викладання предметів українознавства в усіх трьох університетах України – 

Київському, Одеському  та Харківському [173,c.148–151]. Активізація громадськості 
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Галичини мала наслідком викладання 16 курсів українською мовою у Львівському 

університеті зимового семестру 1912 р. Впродовж останнього десятиліття  

перед війною верстви українського населення Галичини охопив рух щодо  

заснування окремого українського університету, чому завадила І Світова  

війна [388,c.112–113]. 

Війна нанесла величезної шкоди галицькому шкільництву. У 1917 р. в краї 

залишилося менш ніж 240 шкіл з українською мовою навчання [366,c.237]. Варто 

відзначити, що відразу по окупації Галичини та Буковини українську було 

заборонено вживати в громадському житті. Русифікацію розпочали з освіти, 

запровадивши низку курсів мало не в кожному місті обох провінцій, а крім того, в 

Києві  та Петербурзі, де галицькі й буковинські вчителі мали вивчати російську 

мову [414,c.49]. 

Всі навчальні заклади Східної Галичини та Буковини – вищі, середні і нижчі 

були закриті, а їх майно конфісковане. Почалося активне насадження на окупованих 

землях російської школи. У тих прифронтових районах західної частини 

«російської» України (Волинь, Поділля), які стали театром воєнних дій  і 

переходили з рук в руки, шкільний процес на певний час зовсім припинився. 

Російська окупаційна влада на західноукраїнських землях послідовно 

запроваджувала дискримінаційну щодо українського населення політику, 

ліквідувавши всі надбання галицьких українців у сфері національної культури  та 

освіти, насаджуючи російську освіту у повній відповідності до традицій діяльності 

імперського уряду в Східній Україні [172,c.165–167]. 

Однак, в роки І Світової війни – в часи економічної руїни  і тотального наступу 

на будь-які прояви українського національного культурно-просвітнього руху, повної 

ліквідації української преси, культурно-просвітніх товариств тощо – питання про 

українізацію освіти, як це не парадоксально виглядало, не втратило своєї гостроти, а 

навпаки, вийшло на передній край боротьби за національні права і культурний 

розвиток українського народу [173,c.182]. 

Початок ХХ ст. позначився активізацією суспільного життя усіх околиць 

Російської імперії. Україна переживала не меншу суспільну активність в культурній, 
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освітній  та релігійній сферах. Хвиля національно-культурного руху примусила 

Російський уряд визнати право на існування української мови, проте з мовою церкви 

ситуація була значно складнішою.  

Свободу совісті в межах імперії було проголошено маніфестом від 17 жовтня 

1905 р., однак  і надалі в чинному законодавстві залишилися статті про те, що 

православ’я – провідна й панівна в імперії релігія [249,c.122]. 

В Україні, особливо серед білого духовенства  та мирян, ширилися надії на 

можливість офіційного вживання української мови в церковному житті. Такі 

прагнення були значно розповсюдженими на Правобережжі, Полтавщині, 

Катеринославщині. Відсутність однозначного формулювання щодо бажаності сáме 

української мови проповідей  і богослужінь свідчило як про недостатній рівень 

національної свідомості віруючих-українців, так  і про їх перебування в становищі, 

національно пригніченому панівною російською культурою. Разом із тим доктор 

історичних наук, професор О. Ігнатуша припускає, що формулювання вимог щодо 

проповідей «простою  і загальновживаною мовою», під якою українці розуміли 

українську, а росіяни чи русифіковані – російську, вже могло демонструвати хитку 

рівновагу політичних сил, коли кожен розумів виключно своє національне під 

одним  і тим самим виразом. Там, продовжує дослідник, де соціальне середовище 

відзначалося вищим рівнем національної свідомості, вимоги реформ мови 

церковного вжитку формулювалися більш чітко [155,c.96]. 

Так, в 1906 р. вперше пролунало з церковного амвону великоднє Євангеліє 

українською мовою в Кам’янець-Подільському соборі, а в Києві, Чернігові та деяких 

інших містах українське Євангеліє вперше лунало на свято Воскресіння Христового 

1913 р. На 1905–1906 рр. припадають і перші спроби координації зусиль 

українських церковних реформаторів. Священнослужителі Києва, Харкова та Одеси 

підготували спільний документ, який передбачав відновлення соборної, вільної від 

державної опіки, православної церкви. Але їхня співпраця була лише провісником 

майбутніх всеукраїнських заходів, які проявлять себе в революції 1917 р. [345,c.453–

454; 261,с.21; 155,c.99]. 



124 

 

На початку ХХ ст. Російська імперія перебувала в глибокій кризі. Політична, 

національна  та культурна активність народів, що її населяли, не відповідала 

законсервованості релігійного устрою, за якого церква була не тільки важелем 

ідеологічного впливу, а й акультурації, денаціоналізації та русифікації населення. 

Такий статус православ’я вів до неухильної втрати соціальної підтримки, пошуків 

альтернативи. 

На 1914 р. в Україні існувало 8 606 парафій, де налічувалося 32 246 

священнослужителів. Фактична влада церкви була надзвичайно обмежена, в 

багатьох відношеннях церква помітно регресувала [249,c.122–123]. 

Згадані процеси призвели до формування української національної церкви, в 

якій питання мови богослужіння завжди пов’язувалося з питанням церковної 

незалежності, та ширше – незалежності національної. Після Жовтневої революції, 

поряд зі спробами створення незалежної державності здійснювались спроби 

сакралізації української мови [30,c.153]. 

Від початку XX ст. за наведених вище умов стрімко зростаючого українського 

національно-визвольного руху в Україні, імперією було по-новому використано 

фактор «інородчества», що дозволило змінити акценти у боротьбі за Україну. Від 

часів П. Валуєва, коли українці та їх мова проголошувались як неіснуючі, згідно з 

циркуляром голови Ради міністрів Росії П. Столипіна (січень 1910 р.) українці 

вперше були прирівняні до інородців. Завдяки цьому уряд за умов повної силової 

ліквідації національної партійної системи «розв’язав» собі руки у боротьбі й проти 

легальних українських інституцій – преси, видавництв, клубів, «Просвіт» тощо. 

Досягнувши бажаного з допомогою фактора «інородчества», у 1911 р. 

П. Столипіним було освячено перехід до традиційного трактування українців як 

невід’ємної складової єдиної російської народності, що мало не менш негативні 

наслідки [389,с.69], та, врешті, не змогло зупинити розпаду імперії та виникнення 

молодої української державності. 

Почесний доктор Альбертського, Люндського, Харківського університетів та 

Києво-Могилянської академії, професор Гарвардського, Колумбійського 

університетів, іноземний член НАН України Ю. Шевельов, аналізуючи розвиток 
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української державності початку ХХ ст., зазначає, що з трьох періодів боротьби за 

незалежність ‒ Центральна Рада, Гетьманат, Директорія ‒ відносно найспокійнішим 

був середній. Правда, з мовного погляду його характеризували сильні російські 

впливи на всіх щаблях державного апарату, проте статус української мови за 

критичні 1917–1921 рр. змінився разюче, а багато в чому – вирішально. По майже 

двохсотлітній перерві українська мова стає мовою законодавства, адміністрації, 

війська  і зборів. Правда, на різних рівнях державного апарату ситуація була 

відмінною. Сільська  й центральна адміністрація вживали української мови, міська 

дуже часто – російської.  І старі міські думи,  і новостворені міські  й містечкові 

ради депутатів використовували в роботі переважно російську мову. Короткий час  і 

хитке становище Української держави не сприяли тому, щоб українська мова в 

адміністративному житті стала самозрозумілим   і загальновизнаним фактом. 

Нерідко вона звучала більше як виклик, аніж «природна» річ.  

Другим незаперечним здобутком української мови, поруч з поширенням її на 

ділянці урядових  та громадських відносин, стала функціональна різноманітність, 

хоч, звичайно, у великих містах, особливо периферійних, що недовго перебували в 

кордонах Української держави (Харків, Катеринослав, Миколаїв, а зокрема Одеса й 

міста Донбасу), російська мова нічого не втратила як засіб громадського 

спілкування [414,с.61–62].  

На початку XX ст., під час зростання революційної активності суспільства, в 

Україні виникли підстави для формування нової національної еліти. Цей процес 

пішов шляхом усвідомлення спільних інтересів національної буржуазії  і 

національної інтелігенції у дрібних таємних партіях, культурно-просвітніх 

товариствах, земствах, масонських ложах. 

У Центральній Україні процес проходив разом із національною ідентифікацією. 

Українські інтелігенти обрали свій «ідентифікаційний» код «свідомого українця»: 

участь в опозиційному (переважно соціалістичному) русі, українське походження і 

вільне володіння українською мовою, декларований нешляхетський  та 

небуржуазний стан, відмова від співпраці з царським урядом. Елітою того часу були 

в основному гуманітарії (письменники, журналісти, адвокати, науковці, вчителі, 
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кооператори, лікарі, інженери), які переважно мешкали в Києві. Регіони в керівних 

структурах були слабко репрезентовані,  і в цьому одна з причин занепаду 

республіки [338,с.12].  

Швидкоплинна доба УНР засвідчує бажання молодої української республіки 

будувати мовно-культурні відносини на засадах толерантності та взаємоповаги, що 

доводить навіть першість прийняття Закону Центральної Ради «Про національно-

персональну автономію» (9 січня 1918 р.). Зокрема, за цим законом кожна нація 

України отримувала право в межах УНР на самостійне влаштування свого 

національного життя (ст.1), а російська нація, поряд з єврейською та польською – 

отримували право на національно-персональну автономію вже силою цього закону 

(ст.2) [149,с.34]. І лише в березні 1918 р. побачив світ Закон Центральної Ради про 

державну мову, за яким українська мова проголошувалась державною [148,с.51]. 

Відповідний Закон «Про державну мову» за доби Директорії (від 1 січня 1919 р.) був 

прийнятий у складних внутрішньо- та зовнішньополітичних обставинах і не мав 

практичної дії на українських теренах. 

Саме за часів визвольних змагань 1917–1920 рр. українська держава здійснила 

першу спробу створення питомо української системи освіти, фундованої на 

національних засадах із збереженням широких освітніх прав національних меншин.   

Наслідком демократичних подій стали докорінні перетворення в галузі освіти, 

будівництво нової, єдиної національної школи. Варто відзначити, що ініціатива по 

перебудові школи виходила від українського вчительства. Організація  і 

функціонування системи освіти визначалися загальними засадами реформованої 

школи, до яких належать: національний характер, реалізація ідеї єдиної школи 

(гарантування учням можливості пройти всі ступені навчання відповідно до їх 

здібностей), виховання активності  й творчих рис учнів, ініціатива педагогічної 

громадськості та підвищення її ролі в організації навчально-виховного 

процесу [118,c.93]. 

«Дерусифікація» школи  і освіти взагалі стала основним гаслом українського 

народу уже з першого дня революційного руху 1917 р. [345,c.145] Відразу ж після 

падіння царату організаційна діяльність українського суспільства здійснювалась 
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двома шляхами. Перший – висунуто вимогу до Тимчасового уряду про українізацію 

шкіл та другий – самостійна організація українських шкіл [41,c.32–33]. 

Ініціатива щодо реформування освітньої системи зосереджується в руках 

Товариства шкільної освіти. Організоване з найбільш активної частини Товариства 

Генеральне секретарство освіти пішло шляхом націоналізації освітньої галузі, що 

передбачала охоплення української людності як у територіальних межах України, 

так і поза ними [2,c.44–45]. 

Розробляючи концептуальні засади національної школи було враховано стан 

освіти  і ті першочергові завдання, що поставали. У резолюціях з’їздів учителів, 

представників церкви, громадськості йшлося про негайну українізацію освіти, про 

створення, особливо в селах, народних українських шкіл усіх типів, про найшвидше 

впровадження обов’язкового загального навчання, про звільнення від військової 

служби вчителів-українців. У перші роки державності була розгорнута робота по 

створенню навчальних планів, підручників, вихованню національно свідомих 

учителів. Одночасно з виробленням концептуальних засад йшло відкриття 

українських шкіл [392,c.135]. Про масову активність в освітній царині, особливо у 

запровадженні українознавства, згадує А. Погрібний [293,c.18]. 

Секретаріатом народної освіти було розроблено план управління єдиною 

школою. В основу управління освітою було покладено такі головні засади як 

забезпечення вільного розвитку освіти усім народам  та децентралізація 

управлінням освітою із забезпеченням єдності в освітній справі. Генеральний 

Секретаріат освіти відкриває українські вищі початкові школи, українські гімназії, 

перший Український народний університет, Педагогічну академію, Академію 

мистецтв та Державний народний театр, скликає з’їзди вчителів (квітень і серпень 

1917 р.), представників земств  і  міст, організовує різні курси для вчителів  та 

культурно-просвітніх діячів, серед них і з українознавства [392,с.136]. 

Разом з тим, у квітні 1917 р. російський Тимчасовий Уряд видав розпорядження 

про школи на Україні, за яким в початкових школах дозволялося навчання 

українською мовою, а російська ставала обов’язковим предметом з другого класу; у 

вчительських семінаріях відкривалися курси української мови, літератури, історії  й 
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географії: у вищих школах засновувалися кафедри української мови, літератури, 

історії  та права [414,с.62–63]. Одним з перших серед викладачів Київського 

університету св. Володимира перейшов на викладання українською 

мовою  і  практично розпочав читати новий курс «Історія української мови» 

І. Огієнко. Однак, українізація наштовхнулася на опір значної частини 

громадянства та російського вчительства на місцях [118,c.40; 46,c.75].  

Якщо викладання предметів українською мовою в народній школі майже не 

викликало заперечень, то українізація середньої освіти зіткнулася з відкритим або 

пасивним опором чиновників. Боячись примусової українізації, негативне ставлення 

до неї виявляли також батьківські комітети, що існували при гімназіях. З метою 

заспокоєння громадськості в українських газетах було надруковано матеріали, в 

яких роз’яснювалося, що набір учнів до українських шкіл буде не примусовим, а 

лише добровільним. Вчителі-українці розгорнули роз’яснювальну роботу серед 

учнів гімназій та їхніх батьків, агітуючи за навчання рідною мовою. Разом з тим, для 

українських шкіл не вистачало педагогів, тому з ініціативи Товариства шкільної 

освіти були організовані місячні курси українознавства для провінційних 

учителів [249,c.85–87]. 

Отже, процес створення української школи відбувався доволі болюче  та в 

умовах гальмування Центральним (російським) урядом процесу націоналізації, 

намагання втримати контроль за формуванням освітньої системи в Україні, 

запропонувати найбільш прийнятний для російської сторони розвиток в ситуації 

масового білінгвізму, практично не забезпечуючи Україну організаційно  та 

фінансово.  

Виконання планів українізації розпочалось з нижчих початкових шкіл яких на 

початок 1917–1918 навчального року нараховувалося близько 5,4 тис. з 

викладацьким складом близько 62 тис. вчителів [118,c.94]. Керівництво процесом 

українізації початкових шкіл здійснювали земські   і міські самоуправління. 

Постанови всеукраїнських учительських з'їздів не вимагали одночасної та повної їх 

українізації, а лише тих, де були на місцях кваліфіковані вчителі-українці  й 

необхідні шкільні підручники. Аналіз звіту за губерніями доводить, що українізація 
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проходила дуже повільно: з 97 губерній українізовано повітів – 31, частково 

українізовано – 30, відсутні відомості – 36.  

У середніх загальноосвітніх школах з 1917–1918 навчального року не 

планувався перехід на викладання навчальних дисциплін українською мовою, а 

лише передбачалось введення до навчальних планів української мови, літератури, 

історії  та географії України [41,с.48–54]. Пояснити таку обережну політику можна 

тим, що серед 400 середніх шкіл в Україні напередодні Лютневої революції 1917 р. 

не було жодної української [118,c.98]. 

Українізація вищої школи мала відбутись у трьох розташованих в Україні 

університетах – Київському (св. Володимира), Харківському   та Одеському 

(Новоросійському). Вона полягала у створенні в кожному з них кафедр 

українознавства (української мови  та літератури, історії, економіки, права)  та 

читанні курсів українською мовою [249,с.89]. 

А. Боровик зазначає, що українізація початкової освіти проходила більш 

успішно в сільській місцевості, а у містах, де проживала значна кількість 

зрусифікованого населення, навіть часткова українізація проходила дуже повільно. 

Не могли похвалитись успіхами в українізації шкіл  і представники південних 

губерній.  

Успіх українізації середніх шкіл значною мірою залежав від ставлення учителів 

до цієї проблеми. Велику частику їх становили вихідці з російських губерній 

(царським урядом 21 листопада 1869 р.  та 13 червня 1886 р. були затверджені 

правила про процентну надбавку до заробітної плати чиновників російського 

походження, які були на службі в Південно-Західних губерніях, причому ця 20% 

надбавка, яку на Україні називали «за обрусительство», діяла до січня 

1918 р.) [41,c.53–55]. Під тиском опозиційних сил (наприклад, Всеукраїнський з’їзд 

батьківських організацій російських середніх шкіл – Київ, 5–8 червня 1918 р.) 

заради уникнення конфліктів фактично було припинено роботу з українізації 

російських середніх шкіл і вихід вбачався лише у заснуванні нових українських 

шкіл [118,c.101]. 
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Труднощі українізації вищої школи полягали також у консервативному, навіть 

ворожому відношенні керівництва до всіх революційних новацій [249,c.89–90]. 

За часів Центральної Ради були зроблені важливі кроки щодо українізації 

школи. Центральна Рада, Генеральний секретаріат освітніх справ зосередили свої 

зусилля на відродження українських мовних традицій, впроваджені їх у повсякденне 

шкільне життя. Практична реалізація планів українізації шкіл краще проходила в 

нижчих початкових школах, зосереджених переважно в селах, де проживала 

більшість населення, яке прихильно ставилось до процесу українізації. А от в 

губернських центрах    і великих містах, де мешкала значна кількість 

зрусифікованого населення, українізація основної частини гімназій  та реальних 

шкіл зустрічала великі перешкоди. 

Не до кінця продуманим було введення у навчальний процес в усіх без винятку 

навчальних закладах предметів українознавства. Не було також своєчасно внесено 

змін до навчальних планів, які б визначали кількість годин з кожної нової 

навчальної дисципліни  та класи, в яких вводилось їх вивчення. Не вирішеним 

залишалось  і кадрове питання, тобто підготовка учителів українознавства  та 

введення їх до штатного розкладу шкіл. 

Гальмувала вирішення цих проблем також повна залежність Генерального 

секретаріату освіти від Міністерства народної освіти Тимчасового уряду, коли 

навіть сáмі незначні питання необхідно було узгоджувати з ним.  Та  й після 

звільнення від цієї залежності з листопада 1917 р. дії Генерального секретаріату 

освіти залишались такими ж нерішучими, сповільненими  та ще  й до кінця не 

продуманими. Не маючи конкретних вказівок від Генерального секретаріату освіти 

щодо темпів  і  масштабів українізації шкіл, на місцях намагались прискорити 

терміни їх введення вже з 1917–1918 навчального року. Такі недоречності 

призводили до зростання незадоволення учителів організаційною непідготовленістю 

впровадження цих дисциплін у навчальний процес. 

Крім того, виникало дуже багато перешкод, головними з яких були: 

непідготовленість учителів як у теоретичному, так   і методичному плані, 

відсутність у достатній кількості українських підручників  та навчальних посібників, 
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небажання деякої частини вчителів переходити на викладання українською мовою  і 

ведення серед населення агітаційної роботи, спрямованої проти українізації 

шкіл [41,c.47–62]. 

Українізація освіти відбувалася повільно, оскільки багато починань тонуло в 

супротиві освітянського консерватизму, зрощеному на імперських традиціях 

великоросійського менталітету, а також зрусифікованого населення. По містах 

поширеним явищем були протести батьківських комітетів проти навчання 

українською мовою [392,c.135; 414,c.62].  

Н. Агафонова звертає увагу ще на один важливий аспект повільної українізації 

освіти за доби Центральної Ради – цілковиту матеріальну неспроможність [2,c.38]. 

Загалом, підсумовує Ю. Шевельов, організація шкільництва в добу Центральної 

ради відбувалася без поспіху, помірковано, з розрахунком на поступовий успіх 

впродовж років. Щодо освіти, уряд дотримувався двох основних засад:  

сприяти українізації початкових шкіл; спонукати організацію нових середніх і  

вищих шкіл з українською мовою викладання, одночасно зберігаючи наявні  

російські [414,c.62–63]. 

Як бачимо, українсько-російський білінгвізм в Україні, особливо за віссю 

«місто-село», активно впливав на процес формування освітньої системи УНР, 

гальмуючи розвиток національної системи освіти, повернення до української мови 

навчання, що значно звужувало сферу її використання. 

Короткий період правління Центральної Ради, складність соціально-

економічного, політичного  і військового становища не дали їй змоги втілити у 

життя задумане. Процес українізації загальноосвітніх шкіл потребував уваги  та 

матеріальних затрат з боку керівництва. В результаті проголошення Української 

держави – Гетьманату, запроваджується централізація освітньої справи (замість 

широкого самоврядування), новий режим позвільняв з уряду «політиків», замінивши 

їх «фахівцями», які дуже часто були росіянами (зокрема есдеками)  й вороже 

ставилися до автономії чи незалежності України. Проте освітня політика не 

змінилася після встановлення гетьманату. Уряд дотримувався вироблених основних 

засад: сприяти українізації початкових шкіл; прискорити організацію  
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нових середніх і вищих шкіл з українською мовою навчання, зберігаючи  

російські  [392,c.106–138]. 

Низкою розпоряджень та законом від 1 серпня 1918 р. було введено вивчення 

української мови у школах, де навчання проводилось не українською мовою, тобто 

для шкіл національних меншин, встановлено обов’язкове вивчення української 

мови   і літератури, а також історії   та географії України в усіх середніх 

загальноосвітніх  та професійних школах, духовних і учительських семінаріях  та 

інститутах. Дуже важливою виявилась фінансова підтримка державним 

керівництвом розвитку національної освіти [41,c.71–72]. 

В процесі запровадження українізації початкової школи було досягнуто 

значних успіхів. З 1917–1918 навчального року в нижчих початкових школах для 

українського населення розпочалось навчання українською мовою. Значною базою 

масової українізації початкових шкіл стала широка друкарська діяльність з 

видавництва підручників, що вже на початку навчального року з’явились в 

книгарнях. 

На початку 1918–1919 навчального року в Україні діяло близько 43 тисяч 

українських початкових шкіл. Проте в окремих школах  і навіть повітах до 

українізації початкових шкіл не приступали. Здебільшого противниками українізації 

виступали керівники земств. А від них значною мірою залежало чи будуть для шкіл 

закуплені українські підручники, чи виділять кошти на проведення учительських 

курсів та інші потреби. 

Українізація вищих початкових шкіл проходила не менш успішно. Загальна 

кількість їх на 1918 р. становила від 1 065 до 1 189 шкіл за різними даними. Успіхи в 

українізації стали можливими завдяки проведеному Міністерством освіти  і 

мистецтва комплексу заходів, що включали підготовку учителів на курсах 

українознавства, забезпечення шкіл українськими підручниками, навчальними 

планами й програмами.  

Найбільш складно проходила українізація середніх шкіл, до яких відносились 

гімназії  та реальні школи. Через важку ситуацію у більшості цих навчальних 

закладів (саботаж, ігнорування розпоряджень, негативне відношення до  



133 

 

українізації переважно викладацького персоналу – вихідців з Росії), зазначає 

С. Сірополко [345,с.152], було обрано компромісний шлях – відкриття поряд з 

російськомовними українських шкіл. Така політика призвела до значного зростання 

середніх навчальних закладів: якщо на початку революції їх налічувалось понад 400, 

то через півтора року їх кількість збільшилась у 2,5 рази, на кінець 1918 навчального 

року – 1 047. Разом з тим, сáме українських нових шкіл виявляється не надто багато: 

від 132 на листопад 1918 р. до 150 на кінець року [328,с.89–95,139–143,182–185]. 

Найскладнішою залишалась ситуація у Таврії, на Харківщині та Катеринославщині. 

Загалом, за Гетьманату в Україні працювала мережа українських шкіл, до якої 

входило до 43 тисяч комплектів нижчих початкових, близько 1 100 вищих 

початкових і до 150 середніх шкіл [41,c.74–80]. 

Подібним шляхом (відкриття українських за умов збереження старих) пішов 

уряд щодо розвитку вищої освіти. Російські вищі школи залишалися як були, при 

них лише відкривали кафедри українознавства. Водночас засновано україномовні 

вищі навчальні заклади: неповні університети в Кам’янці-Подільському, Полтаві. 

Реорганізовано народний університет у Києві в Український державний університет. 

Престиж української мови  й культури підтримували відкриті Академія наук, 

Національна бібліотека, Педагогічна академія, Академія мистецтв та ін. [392,c.138]. 

Аналіз освітньої політики гетьманату дозволяє визначити намагання уряду 

формувати національну систему освіти в межах старої, констатує створення 

фактично двомовної освіти в Українській державі, коли існували як російськомовні 

так  і українські навчальні заклади, а, отже, через двомовну освіту Гетьманат 

намагався повернутися до освіти одномовної – в перспективі.  

У грудні 1918 р. після переможного антигетьманського повстання була 

відновлена Українська Народна Республіка, на чолі якої стояла Директорія. У 

надзвичайно складних внутрішньополітичних умовах, перебуваючи весь час у стані 

війни, новий уряд узяв курс на продовження українізації в освіті  та державну 

підтримку української культури в процесі децентралізації управління освітою, 

утворення територіального самоуправління і шкільних рад [392,c.106–139]. 
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Одним з головних напрямків реформування шкільної освіти за часів Директорії 

було впровадження української мови в навчальний процес. 1 січня 1919 р. було 

затверджено закон про державну мову в УНР, за яким українська мова стала 

обов’язковою для вжитку в усіх урядових та громадських установах. Проте в  

умовах внутрішньої державної нестабільності добитись неухильного виконання як 

державних законів так   і відомчих наказів   та інструкцій було неможливо. 

Небажання виконувати закон про державну мову  й наказ Міністерства освіти 

приводило до того, що в окремих школах невдоволені цими документами вчителі  та 

батьки стали підбурювати дітей до протестів проти українізації шкіл. 

Здійснюючи практичні кроки з українізації початкових шкіл департаментом 

нижчої початкової освіти, яким керував професор А. Лещенко, було розроблено 

тимчасові навчальні плани  та програми. Особлива увага приділялась вивченню 

рідної мови. Вважали, що вона мала найбільший вплив на виховання дітей. Сáме у 

цьому, найбільш поширеному типі навчальних закладів, яких на 1919 р. 

нараховувалось 46 711 комплектів, було успішно проведено українізацію. 

Дещо гірше становище з українізацією було у вищих початкових школах. У них 

ще за Гетьманату ввели навчання українською мовою в молодших класах. Але, 

через низький рівень контролю за виконанням міністерських розпоряджень в 

окремих школах до українізації не приступали. Існували також проблеми із 

забезпеченням їх кваліфікованими вчителями    та новими програмами  й 

підручниками. 

Найбільш складне становище з українізацією залишалось у середній школі. В 

основній своїй масі її вчителі ставились вороже до ідеї національної школи [41,с.82–

93]. Проте, вважають О. Завальнюк  та Ю. Телячий, з приходом до влади Директорії 

процес творення української середньої школи став більш широким  і активним. 1 

січня 1919 р. в УНР нараховувалося 1 073 середніх школи [118,c.103]. 

Тільки за Директорії постало питання про закриття всіх російських 

університетів  і заснування Департаменту вищої освіти. Це ввело інститутсько-

університетський рівень освіти в процес реформування освітньої системи в Україні. 

Факт порушення питання виглядав ультимативно стосовно професорсько-
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викладацького складу, який перебував в опозиції до створення національної системи 

освіти [2,c.83–84]. 

На думку А. Боровика, за Директорії було проведено низку організаційних 

заходів, які дали можливість прискорити темпи українізації загальноосвітніх шкіл: 

прийняття закону про державну мову, розробка тимчасових навчальних планів  та 

програм, а також спроба вирішити проблему забезпечення шкіл учителями. Однак, 

вважає дослідник, процес реального реформування школи за часів Директорії тривав 

по всій території України не довго  і був перерваний агресією радянської Росії за 

підтримки місцевих прорадянських сил, російського «білого руху»  та держав 

Антанти; внутрішня анархія  й відступ Директорії мали наслідком здебільшого 

декларативний характер українізації. У цей непростий час українські школи вижили 

лише завдяки підтримці з боку населення, громадських  та кооперативних 

організацій, патріотично налаштованих учителів [41,c.101–102]. Натомість, 

Ю. Шевельов зауважує, що воєнні дії призводили до безнастанної зміни кордонів і 

не дозволяли Директорії приділяти багато уваги освітній та культурній 

справі [414,c.63], що потверджує незадовільний стан військової освіти в Україні 

[257,c.29], на відміну від Червоної армії, яка вже до кінця грудня 1919 р. мала 3 800 

шкіл грамоти, 2 600 бібліотек, 1 300 клубів [370,c.112]. 

Отже, спостерігаємо продовження українізаторської політики попередніх 

урядів, в основному заснованих на адміністративних заходах  і швидкими 

темпами, з огляду на військові дії  та нестабільність ситуації. Останній чинник 

значно пожвавив опозицію націоналізації школи серед викладацького складу, навіть 

залучення учнівського загалу до спротиву українізації, що констатує соціальну вагу 

російської мови і російськомовного населення в містах на той час.  

Головним завданням створюваної системи освіти у період національної 

революції стає національне виховання, в основу концепцій національної освіти в 

1917–1920 рр. було закладено такі головні принципи: громадсько-державний 

характер освіти, коли ініціатором національної школи є не лише держава, а  й 

батьківська громадськість; рівні права усіх громадян незалежно від національності, 

раси, соціального походження, статі, віросповідання на здобуття загальної освіти, 
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навчання дітей здійснювати рідною мовою, вивчення української мови – 

обов’язкове для учнів будь-якої національної школи; різнотипність і диференціація 

навчальних закладів; демократизація усіх сторін шкільного життя, запровадження в 

освітянську практику виборів керівних органів школи, вчителів   та інших 

працівників тощо [220,c.70]. 

Прогресивним напрямком в реалізації програми національного виховання було 

відродження національних традицій    і звичаїв, яке на перших етапах 

державотворчих змагань мало конкретне практичне втілення, а за Гетьманату й 

Директорії – досить слабке вираження, що  пояснюється поляризацією суспільства у 

ставленні до українізації, посиленням антиукраїнських настроїв, викликаних 

політичною та економічною нестабільністю [2,c.107]. 

За період національно-демократичної революції було досягнуто значних 

успіхів   в українізації сáме загальноосвітніх шкіл. Нижча початкова школа в 

основному стала українською. У вищих початкових школах навчання перших класів 

проходило українською мовою та вивчались українознавчі дисципліни. Дві третини 

цього типу шкіл, тобто, які були відкриті у період революції, здійснювали навчання 

українською мовою.  Навіть у загальноосвітніх середніх школах процес українізації 

мав позитивні зрушення, – в усіх цих закладах вивчався обов’язковий курс 

українознавчих дисциплін, а у 138 з них навчальний процес здійснювався 

українською мовою. З приходом до влади більшовиків вони змушені були 

рахуватись з українським національним відродженням, а в питаннях українізації 

інколи продовжувати справи своїх попередників [41,c.102]. 

Революційні події в Росії призвели до кардинальних змін у церковно-

адміністративній системі імперії. Від 1917 р.  й до початку 1920-х рр. РПЦ 

поступово втратила контроль над більшістю національних окраїн. Проте, надання 

автономії національним церковним утворенням керівництвом РПЦ робилося в тому 

випадку, коли центр не міг контролювати ситуацію на місцях. 

Особливо болісно Російська православна церква сприймала необхідність  та 

право Київської митрополії здобути «саму широку автономію», а в перспективі – 

автокефальний статус як української церкви. Адже втрата України відбирала надію 
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на повноцінну реставрацію імперії, загрожувала глобальною кризою національної 

ідентичності власне «великоросів»  і руйнацією чітко визначеної історичної 

перспективи «тисячолітнього панування Третього Риму» [103,c.154–155]. 

З іншої сторони, церква завжди відігравала величезну роль у суспільному житті 

України, релігія служила визначальним важелем соціальних відносин найзначнішої 

частини населення – селянства, у тому числі  й за допомогою регулюючої ці 

відносини обрядовості; а священик був однією з найавторитетніших постатей  

на селі і, на відміну від представників влади та інтелігенції, не сприймався як 

«чужий» [240,c.60,190]. 

Рух за демократизацію церкви заявляв про себе в різних формах політичного 

життя. Центральна Рада приходила до усвідомлення необхідності підтримки 

національної церкви, розбудови українського православ’я. 

Посилення централістичних тенденцій серед церковного керівництва в Москві 

серйозно непокоїло прихильників реформування церкви в Україні. При 

повільному  та  непослідовному розв’язанні московським Собором, що відкрився в 

Москві 15(28) серпня 1917 р., вузлових суперечностей, які не можна було 

швидко   та безболісно вирішити, невдоволення об’єктивно виливалося в 

національно-політичну площину. 

Цей конфлікт поглибило зовнішньополітичне протистояння УНР та Радянської 

Росії. Уже в грудні 1917 р. почалася військова інтервенція на Україну.  

Розгортання церковно-реформаційного процесу на платформі Центральної Ради 

унеможливилося. Зовнішній фактор прямої військової сили   та інтервенція 

більшовицької ідеології, яка її супроводжувала, стали непереборним гальмом 

інституційної модернізації українського православ’я [155,c.121–123]. 

Натомість, на думку Т. Євсєєвої, сáме РПЦ, попервах, взяла на себе 

відповідальність за збереження імперії, – а коли йшлося про збереження 

територіальної єдності Росії, усі тактичні розбіжності ставали другорядними. Той 

факт, що церковна єдність буде максимально довго утримувати в орбіті імперії 

колишні окраїни, які після революції змогли здобути незалежність, а то   й 

унеможливить сецесію від центру, був очевидним для всіх. Тому не лише 
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утворенню в Україні помісної церкви, а будь-якій зміні статусу РПЦ в її єпархіях 

загалом чинився опір, навіть незважаючи на зміну політичного статусу самої 

Української держави. 

Мало того, традиційний стереотип політичної культури, який закріпив у 

політиці  та у церковній свідомості специфічну модель поступового розвитку 

православної імперії «від Святого Києва до загальноруської єдності», обумовлював 

принципову і категоричну опозицію до українського національно-церковного руху з 

боку РПЦ – автокефалія української церкви не просто позбавлена історичного 

підґрунтя, сприяння інституалізації помісної церкви в Україні означало добровільну 

згоду на втрату цього краю для Вселенського православ’я (охоронцем чистоти і 

недоторканності останнього вважалася тільки Росія і ніхто інший) й поширення там 

унії та католицизму [103,c.183–185,192]. 

Православна церква за доби Центральної Ради, зауважує Ю. Шевельов, 

залишалася російською. 1917 р. в Києві було сформовано Всеукраїнську Церковну 

Раду, що мала за мету осягнути автокефалію Української православної церкви, але 

ієрархи російської церкви відмовилися висвятити єпископів для української  і 

справа затрималася на кілька років (до кінця 1921 р.) [414,c.59]. 

В самій Україні церковною верхівкою, переважно російською (серед 

єпископату – 78%), чинився саботаж будь-яким спробам влади щодо впровадження 

національної політики в сфері релігії [249,c.123–125]. 

Релігійна політика Гетьманату передбачала будівництво незалежної від РПЦ 

канонічної української православної конфесії на засадах православної державності, 

визнанні видатної ролі церкви в суспільному, державному  і  національному житті та 

неприйнятті радянської влади.  

Російська православна церква чинила спротив відродженню українського 

автокефального руху, можливості створення Української помісної православної 

церкви [69,c.459]. РПЦ не бажала вступати у будь-які офіційні контакти з 

Українською державою  та зміна політичної ситуації  і активність уряду 

П. Скоропадського у церковному питанні змусили до дій, проте РПЦ зробила все 

можливе для мінімізації активності української сторони – було проголошено 
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автономію української церкви зі збереженням нерозривних зв’язків українських 

єпархій із Всеросійським патріархатом [103,c.193–196 ]. 

Невирішеність питання щодо існування української церкви, невдоволення 

поміркованим державним курсом Гетьманату підживлювало революційну 

активність суспільства, спонукало до більш активних дій Директорію – 

проголошення української автокефалії державним законом 1 січня 1919 р. Влада 

розпочала активну як зовнішньо-  (заходи щодо визнання української автокефалії 

Вселенським Патріархом) так  і внутрішньополітичну діяльність з формування  та 

розвитку української національної церкви. Було організовано мережу курсів з 

українізації для священнослужителів, церковне життя збагачувалося здобутками 

національної культури – вітчизняними зразками проповідей, розпочато практичну 

діяльність з перекладу богослужбової літератури українською мовою. Церковні 

реформи Директорії мали виразний національний зміст й були зорієнтовані на 

відродження давніх українських традицій соборноправності: для наслідування були 

взяті зразки української церковної організації (традиції XVI–XVІІ ст.), збагачені 

новими досягненнями європейської політичної культури (всенародного 

представництва, демократичного централізму). 

Результатом широкої суспільної активності стало формування місцевих 

православних парафій, що об’єдналися у «Всеукраїнську спілку православних 

парафій» на чолі з «Всеукраїнською православною церковною радою» (ВПЦР). Її 

ухвала від 5 травня 1920 р. про звільнення від московської зверхності стала 

початком діяльності Української автокефальної православної церкви. 

Але політична та церковна еліта в Україні була не настільки консолідованою 

навколо української національної ідеї, щоб прийняти її виразні етнокультурні 

форми. Тому поява УАПЦ призвела до формування альтернативних 

російськомовних варіантів цього руху – «обновленців». Російськомовне  та 

проросійське середовище продовжувало існувати. Більше того, воно було 

переважаючим серед церковної еліти. Ці обставини вказували на соціальні  й 

політичні фактори церковного руху, який ідейно був ближчим до російських 

національних форм або ж менш поціновував українські етнографічні ідеї.  
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Якщо перший національний конфлікт вилився у формування УАПЦ (1921 р.) та 

її спадкоємиці – УПЦ (1930 р.), то другий розгорнувся в серію менш радикальних за 

національною доктриною обновленських розколів – Живої (1923 р.), Синодальної, 

Соборно-єпископської церков (1925 р.) [155,c.132–147]. 

Як свідчить І. Огієнко, Директорія крім оголошення автокефалії української 

церкви   та впровадження богослужіння українською мовою, не здійснила 

головного – розмосковлення церкви, тобто повернення цілої  й повної церкви, що 

була в українців майже тисячу літ [265,c.324].  

Проте, аналізовані події дають можливість зробити висновок про практичну 

неможливість українського уряду за такий короткий період, в жорстких політичних 

умовах, під тиском як зовнішніх, так і внутрішніх чинників позитивно вирішити 

настільки складне питання.  

Українська держава констатувала необхідність утворення незалежної церкви, 

безпосередньо пов’язуючи її існування з існуванням української культури, мови, 

нації загалом. Доба національно-визвольних змагань дає можливість осягнути всю 

складність етномовної ситуації в Україні, констатувати російськість та 

російськомовність церкви, визначити потуги вітчизняних урядів щодо створення 

української церкви в умовах двомовності (а, ймовірно, через неї в перспективі 

торування шляху до одномовності) у релігійній сфері – створення української 

церкви поряд з існуванням РПЦ в Україні. 

 

Російська держава, формуючись як імперія з поліетнічним складом населення, 

здійснювала політику гомогенізації її народів, що в Україні мало одним з наслідків 

виникнення та поширення білінгвізму, який став чи не найважливішим чинником 

інтеграції українців. Однак, мовно-культурна асиміляція українського населення не 

могла здійснюватись одразу – їй передувала політична, законодавчо-правова й 

церковно-релігійна уніфікація, міграційна політика та формування державної 

освітньої системи Російської імперії. 

У цьому сенсі руйнування політико-правової своєрідності козацької України 

стало основою для накидання російської мови, а мовна асиміляція та поширення 
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українсько-російського білінгвізму – кроком до духовно-культурного поглинання 

українців ув межах Російської імперії. 

Виникнення двомовності на українських теренах пов’язане із нищенням 

соціальної бази української мови в результаті асиміляції українського 

селянства й міських низів у процесі інкорпорації українських земель до складу 

Московського царства – Російської імперії після Переяславської ради. Входження 

частини українських теренів до складу імперії заклало підвалини формування 

спільного економічного простору, загальноімперської адміністрації   та 

адміністративно-територіальної інфраструктури, підготувало базу поступової зміни 

мовного середовища.  

Утвердження в містах України російської адміністрації, військових залог було 

першим кроком до російської присутності. Запровадження інституту воєвод та, 

пізніше, військових губернаторів на українських теренах мало на меті безпосереднє, 

минаючи гетьмана  і козацький уряд, встановлення політичного контролю над 

українською територією, вплив на міський люд, управління некозацьким 

населенням, виведення його з-під козацького підпорядкування, – ці заходи створили 

основу для формування російськомовного міського середовища. 

В політичному сенсі московський уряд бачив сáме у козацтві основу 

державності, а у гетьманській владі – символ автономного існування України в 

складі Московської держави. Тому військова присутність російських полків на 

теренах України стала першим кроком до асиміляції, позаяк утримання їх лягало на 

плечі українського населення – а, отже, безпосередньо стикáло представників 

російської держави та пересічне поспільство, формувало політично домінуючий 

вплив російської мови на українське суспільство. 

Національний розвій середини XVIІ ст. уможливив виникнення нової еліти, що 

впродовж Визвольної війни підтримує сформульовану  в оточенні Б. Хмельницького 

національно-державну ідею. По його смерті ця ідея під впливом несприятливих  

зовнішньо- та внутрішньополітичних факторів поступово трансформується у 

свідомості переважної частини старшини   в напрямку автономістичних тенденцій. 

Проте існування козацької республіки в межах Російської імперії, де влада царя була 
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необмеженою, не мало можливості для розвитку. Тому, після певного звуження 

владних повноважень козацької верхівки на користь воєвод  і  представників, за 

умов лояльності міщанства, російська політика спрямовується на ліквідацію 

автономного устрою України  й гетьманської влади. 

Разом з тим, промосковськи налаштована частина еліти відмовляється 

захищати автономні права України, погоджується на військову присутність, 

встановлення фактичного контролю над країною. Спроба гетьмана І. Мазепи 

вивести Україну з-під російського панування виявилася останнім спалахом 

боротьби  за національні інтереси. Жорстокі репресії, кадрові переміщення, арешти 

опозиційно налаштованих старшин з однієї сторони та щедрі дари прихильним до 

російської політики – з іншої, – спонукали українську еліту до лояльності щодо 

російської влади. Поряд з цим, необхідність збереження  та  легалізації статків 

української верхівки в процесі згортання автономії штовхала її до дієвої підтримки 

царату, яка проявлялась у відході від українських національно-культурних взірців  і 

переході до російських. Готовність української еліти до самоасиміляції відкрила 

російському урядові можливості до безпосередніх дій щодо денаціоналізації 

українства. 

Включення української релігійної верхівки до духовного розвою Московії 

значно полегшило асиміляційні процеси. Польсько-українське національно-

релігійне протистояння надзвичайно послабило Україну, в XVI ст. Київська 

митрополія стала занепадати, що уможливило підписання Берестейської унії. 

Українська сторона вбачала в унії можливість захисту української мови як 

найважливішої національної ознаки в умовах окатоличення    й ополячення 

українського народу. Проте постання двох церков послабило духовний розвиток 

українців, підштовхнуло до орієнтації на схід – відносини між православною 

верхівкою українського духовенства та російськими урядовими  і церковними 

колами набрали політичного характеру. Натомість, створення Московського 

патріархату у 1589 р. відкрило шлях до відкритої релігійної експансії на Україну в 

XVIІ ст. 
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Національно-визвольні змагання середини XVIІ ст. підняли статус Української 

православної церкви до рівня державної, сформували тісний союз церковної 

організації та гетьманської влади. Православна церква була одним з рушійних 

чинників і найзначніших символів відродження української культури   й мови, 

уособлювала собою окремішність українського народу. Відтак, проблема залучення 

на свій бік вищої церковної ієрархії   та ліквідація її канонічного статусу ставали 

найважливішими завданнями інкорпорації України після підпорядкування 

політичного. 

Вирішенню цих питань посприяли як частина козацької еліти, так і українські 

ієрархи, серед яких москвофільська ідея знайшла багато прихильників. 

Перетворення української церкви на звичайну Московську митрополію після 

1686 р.  й посилення царської влади активізують тенденції до уніфікації, за яких ідея 

«Москви – Третього Риму» набуває ідеологічного універсалізму   та стає єдиною 

культурною нормою для всього православного світу. І, незважаючи на збереження 

місцевих особливостей, структурно українська церква зливається з російською 

імперською православною церквою  та перестає бути частиною вагомих 

національно-формуючих факторів, перетвоюючись на знаряддя денаціоналізації. 

Церква, в сфері опіки якої перебувала освіта  і мова безпосередньо, втрачає своє 

значення захисника та провідника національних інтересів. 

Занепад української церкви   й релігійного руху взагалі вплинули   на 

погіршення стану освіти в Україні. Національна освіта формувалась у надзвичайно 

складних умовах політичного домінування Речі Посполитої, в процесі розгортання 

мережі польських  та єзуїтських шкіл, ополячення української еліти, що не 

підтримувала розвитку народної освіти. Освітній провід взяли на себе братства, а 

також козацькі освітні осередки на вільних від польського панування землях. 

Незважаючи на значне випередження розвитку української освіти   і культури (що з 

XVII ст. піддавалася значно сильнішим впливам Заходу) порівняно з російською, – в 

процесі політичної, економічної та релігійної інтеграції, разом з поступовою 

кооптацією та деукраїнізацією її еліти, а також із створенням західної системи 

освіти в Російській імперії, це випередження поступово зникло.  
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Нищення автономії та втручання Московського царства – Російської імперії у 

головні сфери суспільного життя України заклало політичні підвалини для масової 

асиміляції й формування українсько-російського білінгвізму. Потрібно зазначити, 

що в XVI–XVIІ ст. у мовній царині України відбуваються суттєві зміни. Із 

входженням українських земель до складу Речі Посполитої, Україна зазнає 

потужного полонізаційного тиску, особливо на підконтрольних землях. Разом з тим, 

із посиленням культурно-національного руху у другій половині XVI ст., 

середньовічна культурна двомовність на українських теренах зникає – 

церковнослов’янська мова витісняється до меж конфесійної практики, натомість 

функціональна сфера української значно розширюється – вона стає мовою 

літератури  і освіти, а використання її в релігійних цілях підвищує статус   та 

спонукає церкву з її високою мовною культурою й багатолітньою філологічною 

практикою розвивати живу народну мову. 

За умов домінування польської мови у XVI–XVIІ ст. функціональна 

багатомовність стає звичайним явищем освіченої України, за якої у школі вивчали 

латину (крім катехізису  та слов’янської граматики), у суспільному житті 

послугувалися польською, в релігійній практиці й безпосередньому спілкуванні – 

українською та польською. 

Ситуація змінюється із посиленням інкорпораційних тенденцій на території 

підросійської України, починаючи з ХVІІІ ст. – Російська імперія здійснює 

ефективну міграційну політику: через військову присутність, «державну»  та 

«поміщицьку колонізацію». Ліквідація козацького устрою  і нищення Запорізької 

Січі дали можливість пришвидшити міграційні процеси, які за абсолютними 

показниками значно перевищували попередні роки. Політика Російської імперії 

змінює етномовну ситуацію регіону, раніше освоєного козаками, в процесі 

колонізації та завоювання ринку. 

В економічній сфері у ХVІІІ ст. посилюється процес відокремлення 

промисловості від землеробства, накладаючи свій відбиток на формування 

українсько-російського білінгвізму в Україні. В результаті майнового розшарування 

селянські маси підросійської України, які мігрували до адміністративних центрів, 
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намагаючись пристосуватися до мовного середовища міст, що за умов 

великодержавної уніфікаційної політики набували російськомовного характеру, від 

покоління до покоління змушені були змінювати свої мовні норми, особливо у 

процесі перетворення на пролетаріат.  

Впродовж другої половини ХVII–ХVIII ст. відбулося переформатування 

міщанського стану в Україні, який асимілювався значно легше і швидше селянства: 

 по-перше, непослідовна політика козацької влади Гетьманщини та дестабілізація 

внутрішньої ситуації Росією штовхали населення міст до вгамування ситуації, 

гарантом якої виступив царський уряд; 

 по-друге, значно укріплено російські гарнізони в українських містах; 

 по-третє, на відміну від української шляхти чи козаків, міщанство відразу 

отримало імперське визнання свого соціально-правового статусу; 

 по-четверте, автономістські традиції серед міщан були настільки слабкими, що 

запровадження імперських норм не зустріло активного опору. 

Отож, міста підросійської України набували все більш етнічно різнорідного, а 

лінгвістично ‒ російськомовного характеру. До швидкої русифікації міст штовхали 

урядовість мови (через адміністративний апарат, підтримуваний військовими 

гарнізонами), а також економічна уніфікація ‒ захоплення українського ринку 

російським капіталом, що стало потужним соціально-економічним засобом для 

активного накидання російської мови, особливо на Півдні України. 

З кінця ХVII ст. докорінно змінюється релігійна політика Московського  

царства – Російської імперії на українських теренах. Від обіцянок збереження 

автономного статусу уряд переходить до цілеспрямованої уніфікації церковного 

устрою, знищення мовних відмінностей через контроль за друкарською справою та 

релігійною літературою. Незважаючи на значну перевагу українців у релігійній 

організації імперії та вищий освітній рівень, інтеграція спричинила до русифікації 

духовенства. Секуляризаційні заходи Катерини ІІ кінця ХVIII ст. перетворили 

українське духовенство на замкнутий прошарок суспільства    і остаточно 

трансформували українські єпархії   та Київську митрополію у загальноросійський 

інституційний придаток. 
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Разом з тим, церковнослов’янська мова з мови консолідації українців 

перетворюється на зброю імперського впливу, змінюючи у свідомості українців 

національне «ми – українці» на загальне «ми – християни», що мало наслідком 

відсутність масової протидії денаціоналізації через апеляцію до загальних 

православних настанов і традицій. Відтак, українська мова поступово витіснялася з 

богослужіння. З другої половини ХVIII ст. богослужбові відправи було зобов’язано 

провадити за російською вимовою, а проповіді виголошувати лише російською 

мовою.  

Ослаблення української церкви, що опікувалася освітою, «перетікання» 

освічених релігійних діячів до імперії призвело до занепаду освіти в Україні. Освітні 

реформи Петра І, які були прогресивним явищем для Росії, стали гальмом розвитку 

освіти в Україні.  

Однією з причин поступової русифікації школи з другої половини XVIII ст. 

була орієнтація української верхівки внаслідок зміни статусу (дворянство) на 

російські культурно-освітні взірці. Українська старшина почала замінюватися на 

російське або іноземне керівництво ще в процесі військової реформи Петра І, що 

дало початок зміні мовної ситуації в українських збройних силах. Репресивні дії 

Московського уряду після поразки І. Мазепи спонукали прихильників російської 

політики до активного показу своєї лояльності й підтримки – щонайперше це 

проявлялось через мову – зречення своєї, та перехід на «великоросійську» 

військової верхівки. Аналогічних результатів було досягнуто через втручання у 

кадрову політику на полковому рівні. Ліквідація Гетьманщини й урівняння у 1785 р. 

української нової шляхти з російським дворянством позбавили українське 

суспільство політичної еліти, котра виступає творцем  і носієм державної ідеї, 

рушійною силою збереження не тільки державності, але й культури та мови.  

З ХVIII ст., коли остаточно ліквідовано залишки автономії, уніфіковано головні 

сфери суспільно-політичного життя, – геть до середини XIX ст. Україна була 

відкрита для активних асиміляційних дій Російської імперії. Від середини XIX ст. 

починається боротьба інтелігенції за відродження української мови та культури. 
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Мовна ситуація краю у XIX ст. активно змінюється. Російська мова охопила усі 

вагомі сфери суспільного життя, витіснивши українську до рівня сільського 

фольклору  та народного вжитку, констатуючи українсько-російський білінгвізм на 

вісі «місто-село» і обмеженість вживання української мови за сферами суспільного 

життя. Згадані тенденції посилюються в процесі економічного розвою цієї частини 

імперії.  

Початок бурхливого промислового розвитку Сходу  й Півдня України (в якому 

українці практично не брали участі), з другої половини XIX ст. збільшив приплив 

російського  та іноетнічного населення, що було зумовлено політикою центру, коли 

на промислові підприємства   та будівництво залізниць пересилались робітники-

росіяни. Міграційна політика царату у XIX ст. стала одним із визначальних важелів 

інтеграції України до складу імперії, її поглинання  та русифікації. Таким чином 

мовноетнічне середовище регіону швидко змінилось на користь Росії. 

Приток росіян та іноетнічного населення збільшується передусім  у міста, – 

новозаселені території Південної України  та індустріальний Донбас стають, у 

повному сенсі, багатоетнічним плавильним казаном для всіх народів імперії. 

Швидкий промисловий розвиток змінює традиційну модель територіального 

розселення – стрімко зростаючі промислові центри Південного Сходу формувались 

як російськомовні, а відсутність національної буржуазії лише посилювала цей 

процес. Структура міського населення на кінець XIX ст. свідчить про перевагу 

російського   та русифікованого населення в містах підросійської України. 

Політичне життя країни визначало місто, між ним  і селом, де проживала 

більшість населення країни, існувала глибока прірва в типі політичної культури, 

культурних взірцях, світоглядних  та мовних орієнтаціях. За таких несприятливих 

умов українці практично не брали участі у модернізаційних процесах, залишаючись 

селянською нацією. Міграційна політика імперії з однієї сторони та демографічний  

вибух – з іншої, – спричинили рух сільських мешканців до міст, визначили хід і 

форму взаємодії метрополійного міста та українського села. Більш заможна  й 

активна частина селянства емігрує за межі України, натомість, приплив сільської 

голоти в міста примушував навіть цю групу до переходу на метрополійну 
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(російську) мову, особливо на Сході та Півдні України. Неможливість селян 

піднятися до якоїсь посади обмежувала сферу застосування української мови, позаяк 

у місті вже панувала російська. 

Промисловий бум та пов’язана з ним урбанізація мали в Україні цілком 

російськомовний характер, природний процес взаємодії села і міста в процесі 

модернізації було перервано, що унеможливило виникнення міського койне, 

витворило своєрідне протистояння міста і села, виникнення мовного бар’єру як 

константної величини. Відбувається активний процес зміни мовного середовища в 

Україні у складі Російської імперії, який полягав у формуванні російськомовного 

середовища міст краю. За умов збереження  і зростання соціальної бази української 

мови – селянства – згадані процеси в ХІХ ст. ще не призвели до катастрофічних 

наслідків, але, утворивши російськомовне середовище міст України, вже заклали 

підмурки формування масового білінгвізму, а отже, – розвитку української мови як 

мови часткового етнічного та соціального поширення. 

До формування російськомовного середовища також призвело створення 

єдиної системи освіти Російської імперії. Сáме за допомогою освіти уряд здійснював 

найбільш цілеспрямовану та ретельну політику русифікації в Україні. Становий 

принцип, що активно втілювався у 20–50 рр. ХІХ ст.  і мав ідеологічним підґрунтям 

ідеї «православ’я, самодержав’я, народність»,   – не допускав найнижчі верстви 

населення до середньої та вищої ланок освіти, залишаючи для величезних народних 

мас – українського селянства – початкову освіту єдиним освітнім засобом. Інші 

заходи, як от – викладання предметів російською мовою, поглиблене її вивчення, 

призначення вчителями та керівниками корінних росіян – мали на меті здійснення 

ідеї «обрусіння» України й призвели до жалюгідного стану освіти серед українців – 

її рівень був чи не найнижчим в імперії. Разом з тим, освітній рівень міського 

населення був більш ніж удвічі вищий за рівень освіти серед селянства, що також 

доводить ефективність русифікаторської політики сáме у містах. Український народ 

зміг зберегти свою мову і культуру, але за рахунок падіння освітнього рівня  та 

неписьменності. Лише з середини XIX ст. бере початок рух української інтелігенції 

за впровадження української мови в початкових школах, а згодом  і щоденних.  
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Своєю чергою, церковна уніфікація призвела до ліквідації літератури 

церковнослов’янською з впливом української живої мови, натомість створено багато 

літератури архаїзованою російською. Поступово до пріоритетів російської мови в 

церковній літературі відходять проповідь, творіння святих, житія і, нарешті, у другій 

половині ХІХ ст. – Святе Писання. 

Кооптаційна політика імперії стосовно українських еліт досягла свого 

завершення до XIX ст. Асиміляція замість дискримінації і принадність імперської 

кар’єри, врешті, виявилися вирішальними для військової, світської та церковної 

верхівки. Згадані процеси відбувалися паралельно з декласацією шляхти, 

провеленою на Правобережжі у 1830–1840-х рр. Брак національного елітного 

прошарку, особливо у західноукраїнському регіоні, поглиблювався збільшенням 

частки російської знаті серед землевласників   і економічної верхівки 

Лівобережної  та  Південної України, що гальмувало формування національної 

свідомості, ускладнювало ефективну протидію іноетнічній експансії та 

денаціоналізації.  

Бурхливі події початку ХХ ст. мали наслідком виникнення УНР, та результати 

попередньої уніфікаційної політики Російської імперії значно вплинули на 

діяльність молодої української держави в мовній сфері. 

Осягнення елітою національної ідеї, підтримане політичною активністю 

широких мас населення, стало основою для українізації державного життя 

передусім – освітньої царини. Активність Центральної Ради (з однієї сторони – 

вимоги до Тимчасового уряду про українізацію шкіл, а з іншої – самостійна 

організація українських освітніх осередків), була значно обмежена Тимчасовим 

урядом у фінансовому та організаційному планах: в початкових школах дозволялося 

навчання українською мовою, а російська ставала обов’язковим предметом з 

другого класу. 

Найбільш активно українізація відбувалась у початковій школі. Відповідні 

процеси у середній ланці розгортались значно повільніше через відсутність 

української середньої школи до революції взагалі, відкритий або пасивний опір 

чиновників, негативне ставлення більшості викладачів – вихідців з російських 
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губерній, консервативне, навіть вороже відношення керівництва навчальних 

закладів до революційних новацій, ставлення батьківських комітетів тощо. Тому 

організаційні засади, вироблені Центральною Радою – сприяння українізації 

початкових шкіл, організація нових середніх  і вищих шкіл  з українською мовою 

навчання (одночасно зберігаючи наявні російські), – стали основою розвиту 

освітньої справи за Гетьманату. 

Директорія намагалась закріпити відповідну політику на законодавчому рівні, 

проте в умовах внутрішньої державної нестабільності досягнути реальних 

результатів було дуже важко через агресію «білого руху»  та радянської Росії. 

Початкова школа в основному стала українською, у загальноосвітніх середніх 

школах процес українізації мав позитивні зрушення, зусилля Директорії у вищій 

школі зустріли активний спротив.  

Потрібно відмітити, що згадані тенденції носили короткотерміновий характер і 

територіальну обмеженість, тому політика дерусифікації мала результатом 

створення двомовної системи освіти під час національно-визвольних змагань 

початку ХХ ст. 

Помітні зміни відбуваються у релігійному житті України. Активізація 

національно-визвольного руху мала наслідком проголошення свободи совісті 

(маніфест від 17 жовтня 1905 р.), що спонукало до боротьби за реформу мови 

церковного вжитку. В процесі розпаду імперії Російська православна церква взяла 

на себе відповідальність за збереження церковної єдності, надаючи автономію 

національним церковним утворенням через неможливість контролю. Натомість, 

щодо України РПЦ зайняла принципову  і категоричну опозицію – загроза втратити 

таку визначальну частину православно-слов’янського світу, якою є Україна, була 

вирішальною. 

Разом з тим, Центральна Рада лише стояла на шляху осягнення української 

автокефалії, а будівництво незалежної православної церкви взяв на себе 

гетьманський уряд. РПЦ зробила все можливе для мінімізації активності української 

сторони – проголошено автономію української церкви зі збереженням нерозривних 

зв’язків українських єпархій із Всеросійським патріархатом. 
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Церковні реформи Директорії носили більш чітко визначений національний 

характер   та призвели до утворення Української автокефальної  

православної церкви. Однак, виникнення її спричинило до активізації 

російськомовного та проросійського релігійного руху, що мало результатом 

виникнення російськомовних церков. 

На загал констатуємо, що в боротьбі за впровадження української мови у 

державне та суспільне життя українськими урядами впродовж  

1917–1920-х рр., дійсним результатом було формування українсько-російської 

двомовності, як от – панування російської мови в місті, української – на селі; 

розвиток двомовної системи освіти (функціонування російських та виникнення 

українських навчальних закладів); створення Української автокефальної 

православної церкви поряд з існуванням російських і російськомовних церков тощо.  
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РОЗДІЛ ІІІ 

МАСОВИЙ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ В УМОВАХ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРИЗМУ 

 

 

 

Радянська доба дала початок кардинально новому шляху розвитку української 

мови – від злету часів українізації до планомірного витіснення з усіх царин 

суспільного життя до кінця 80-х рр. ХХ ст. У цьому сенсі, білінгвізм став засобом 

збереження російської мови в УСРР на початку радянських часів, потім містком від 

українізації до двомовності, по тому від двомовності до російської одномовності. 

Радянська епоха – найбільш активна і суперечлива щодо законодавчого 

впровадження російської мови – мала катастрофічні наслідки для українства. 

Фактично в цей період найбільшого поширення набула масова двомовність в межах 

сучасної України. Система освіти займала пріоритетне місце щодо законодавчого 

впливу радянської влади – освітня політика формувалась на засадах 

всезагальності   та безальтернативності, повного контролю держави, була 

наймасовішою  і  наймасштабнішою в межах усієї країни сферою впливу на мовне 

середовище українців. 

Більшовики практично відкинули проекти системи освіти, створені за часів 

УНР, Гетьманату, Директорії, запровадили в Україні власну систему освіти, 

відводячи школі велику роль у своїй пропагандистській діяльності та комуністичній 

перебудові суспільства.  

Із введенням в Україну військ більшовицької Росії (із січня до березня 1918 р., 

від січня до серпня 1919 р., із грудня 1919 р.) активізувалося створення радянських 

шкільних органів: відділів   і комісаріатів народної освіти, культурно-освітніх 

комісій тощо [392,c.106–108]. Шляхи формування радянської школи визначались 

наступними документами, прийнятими в жовтні 1918 р.: «Положення про єдину 

трудову школу»  та «Основні принципи єдиної трудової школи (Декларація)». 

Радянська школа створювалась як єдина система загальної освіти з двома 
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ступенями: перший ступінь – 5 років навчання, другий – 4 роки [82,c.44]. Всі 

навчальні заклади (початкові, загальноосвітні, спеціальні), установи дошкільного 

виховання  та позашкільної освіти (державні  і громадські) для реорганізації 

навчально-виховної справи в Україні переходили в підпорядкування Народного 

комісаріату освіти. 

Та вже після II Всеукраїнської наради з питань освіти (серпень 1920 р.), на якій 

офіційно оголошено український освітній курс, що, на думку російських освітніх 

кіл, мав самостійницький характер, Україна в законодавчо-розпорядчому плані 

цілком відмежовує себе від Росії [2,c.111,118]. Попервах, проголосивши право націй 

на самовизначення, а також враховуючи позитивне ставлення до української школи 

значної частини населення України, радянська влада підтримала потребу її 

існування. Але замість школи національної вона планувала будувати трудову, 

комуністичну, поклавши в основу навчання  і виховання марксистсько-ленінське 

вчення. 

Остаточне перетворення української національної школи в школу комуністичну 

відбувається з прийняттям 15 червня 1920 р. «Постанови про проведення в життя  

7-річної Єдиної Трудової Школи». 

Процес українізації, започаткований українськими урядами в 1917–1920 рр.  та 

вагома підтримка з боку населення, дали поштовх до її продовження й радянською 

владою. Сáме наприкінці 1920 р. ЦК КП(б)У висунув на порядок денний питання 

про рівноправність мов на території України  та поширення української в різних 

сферах суспільного життя. 

На значній території України, де формувалась радянська влада, для української 

національної школи настає складний період. Проте здійснений комплекс 

організаційних заходів з українізації шкіл національно-демократичними урядами в 

період революції, а також їх підтримка з боку населення значною мірою вплинули 

на збереження окремих елементів національної освіти [41,c.99–101].  

Система радянської освіти в Україні 1920-х–початку 1930-х рр. 

характеризується відносно самостійним розвитком, незалежністю від освітньої 

практики в Росії. Це був період становлення радянської школи, коли ще центром 
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дозволялися в галузі культури  і освіти певні відхилення від російських зразків. 

Молоді республіки, в тому числі  й УСРР, ще деякий час боролися проти 

уніфікаційної політики Москви. Період з моменту створення СРСР  і до 1929 р. 

визначається застосуванням більшовиками компромісної тактики в національному 

питанні взагалі  та в системі освіти зокрема. Це був час, коли була можлива 

українізація [13,c.79–80]. 

Ю. Шевельов зазначає, що за часів, коли проголошувалася політика рівності 

української  й російської мов, в царині освіти найкраще зберігалося навчання 

українською мовою в початковій школі,  і то завдяки відсутності заборони 

здійснювати навчання українською мовою. На 1921 р. по всій Україні 63% шкіл 

були українськими, з них приблизно вісім десятих працювало на Поділлі, 

Київщині  й Полтавщині, решта на Харківщині  і в Донбасі; у великих містах 

відсоток українських шкіл був значно нижчий: в Києві – 25%, Катеринославі – 20%. 

Міста, підкреслює дослідник, майже всі були російськими [414,c.83]. 

Українська мова, зауважує Н. Агафонова, набувала ролі засобу розкріпачення 

українських селян і робітників. На практиці нова влада проповідувала двомовність, 

одним з допоміжних засобів якої було російське вчительство, що віддавало перевагу 

педагогічній практиці в губерніях України [2,c.134–136]. 

Станом на 1922–1923 рр. найгірше українізація проходила в Донецькій  та 

Одеській губерніях. Разом з тим двомовною освіта залишалась головно в 

Харківській, Катеринославській (за переваги російської мови)  та Волинській (за 

переваги української) губерніях [97,c.104]. 

Кількість українських шкіл переважала кількість українського населення у 

Полтавській, Київській, Подільській  і Волинській губерніях. У решті губерній це 

співвідношення було протилежним. У Донецькій губернії школу практично ще не 

було українізовано. Середній відсоток українських шкіл по Україні виявився 

нижчим за відсоток українського населення на 11,2%. 

В цілому, на 1927 p. 82% шкіл були українізовані: їх відвідувало 76% загальної 

кількості учнів республіки. Того ж року у містах діяло 49% українських шкіл з 42% 
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міських учнів. У 1927 p. 94% українських учнів були зараховані до україномовних 

шкіл, а у 1929 р. цей показник зріс до 97,2% [383,c.85–91].  

Незважаючи на зазначені труднощі, впродовж другої половини 1920-х років 

спостерігається постійне зростання питомої ваги україномовних навчальних 

закладів. Успішно поверталися до української мови початкові школи. Якщо в 

1922 р. українських шкіл було 6 105, а російсько-українських – 1 966, то в 1925 р. їх 

стало відповідно 10 774  і 1 128. На 1930 р. кількість українських початкових шкіл 

зросла до 14 430, російських   – до 1 504, семирічки становили 1 732 

україномовних  і 267 російськомовних. В усіх неукраїнських школах українську 

мову викладали як предмет [97,c.107–114]. 

Впродовж 1920–30-х рр. кількість неписьменного населення в Україні 

зменшилась з 72 до 12%. Проте рівень охопленості освітою серед селян був нижчий 

аніж у місті, зазначає В. Калініченко [163,c.24]. За підрахунками Н. Гуркіної, в 

межах СРСР до кінця 1932 р. майже 98% дітей віком від 8 до 11 років були охоплені 

навчанням [82,c.49]. Як бачимо, впровадження загальної освіти разом з 

українізацією давали підстави для оптимістичних сподівань щодо розвитку 

української мови, проте вже в умовах радянської державності. 

Як   і в попередні періоди, найбільш складною проблемою виявилось 

впровадження української мови у вищій школі. Давалися взнаки відсутність 

науково-педагогічних кадрів, особливо у сфері природничих  та точних наук, 

відсутність достатнього досвіду україномовної системи вищої освіти, небажання 

викладацького складу здійснювати перехід на українську мову, на відміну від 

молодих кадрів. Успішному процесові українізації вищої школи перешкоджав 

величезний брак підручників. Складним  і тривалим виявився перехід самого 

студентства на українську мову.  

Незважаючи на стійку тенденцію до зростання питомої ваги українського 

складника серед студентства при зменшенні відсотків єврейського і російського, 

порівняно малим (54% у 1928 р.) залишався відсоток українського студентства 

відповідно до відсотку населення за національним складом [383,c.92–96]. 

Ю. Шевельов окреслює українізацію інститутів на 1929 р. десь в межах 30%, 
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зазначаючи, що в двомовних закладах найважливіші предмети здебільшого 

викладали російською мовою [414,c.94–95], поширеним був мовчазний саботаж 

українізації [329,c.34]. 

Однак, після 1926 р. процес українізації починає згортатися. Звинувачення в 

утисках мовно-культурних прав національних меншин, передусім росіян, мали 

наслідком критику дерусифікації як примусової українізації та проголошення курсу 

на зближення української культури з російською [345,c.881–882]. Замість розвитку 

національної культури  й освіти почалося перетворення її у владний інструмент 

радянської організації соціуму. 

Становлення радянської системи освіти відбувалося в умовах суперечностей, 

певних досягнень  і значних прорахунків, силовими й зрівнялівськими методами. 

Характерними для радянської системи освіти були: світськість школи, 

послідовність  і наступність у навчанні, ідеологізація та атеїзація. Зміст навчання 

базувався тільки на матеріалістичній науковій основі   та спрямовувався на  

підготовку радянських інтернаціоналістів, відданих ідеям соціалізму, звичайно, у 

більшовицькій інтерпретації [392,c.109]. 

Згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 25 серпня 1932 р., на всьому просторі СРСР 

запроваджено єдину освітню систему, тобто в радянській Україні поширилася  та 

освітня система, яка була створена в РСФРР. Всі школи на радянських українських 

теренах в даний період були державними, заборонялася ініціатива щодо пошуків 

альтернативних шляхів в освітній справі. 

Аналогічні процеси продовжились у найскладніший період розвитку 

українського народу – у період голодомору 1932–1933 рр., за якого величезних 

демографічних втрат зазнало українське селянство. Навчальний процес в цей період 

у селах України фактично було зупинено [13,c.78,183]. Голод 1932–1933 рр. 

практично унеможливив повноцінне проведення 1933–1934 навчального року: 50–

70% школярів не з’явилося до школи у вересні, а брак учителів сягав максимально – 

98% [228,c.255]. 

Л. Камсушко  та  С. Шамара пов’язують згортання  і нищення українізації з 

політикою етноциду  та лінгвоцидом, зазначаючи, що за допомогою голодомору  і 
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лінгвоцидна кампанія була виконана радянською системою сповна: вона пройшла 

масово, через більшість населення Української СРР [166,c.151]. Разом з тим, 

зазнають репресій викладацькі кадри, в період з 1929 р. по 1934 р. репресовано до 

30% вчителів України [364,c.49–52]. 

Паралельно з голодом, з 1933 р., зазначає Л. Масенко, більшовицька 

пропаганда починає вкорінювати в масову свідомість тезу про особливе становище 

російської мови як мови міжнаціонального спілкування в межах Радянського Союзу. 

Розширюється мережа російських шкіл: наприклад, у Дніпропетровській області 

кількість дітей, які навчалися російською мовою, зросла більш як удвічі – з 20 800 у 

1932 р. до 48 000 у 1933 р. [231,c.33]. 

Потрібно підкреслити, – як українізація, так і деукраїнізація носили 

законодавчо обумовлений характер. Законодавчому впровадженню російської  

мови в УРСР передували масові чистки лав Комуністичної партії,  

інтелігенції, боротьба з «національними ухилами» та проявами «буржуазного  

націоналізму», санкціонованими рішеннями XVI (1930 р.) і XVII (1934 р.) з’їздів  

ВКП(б) [391,с.325–326]. 

Відтак, 1933 рік став тією добою, коли українізація в ділянці мовної політики 

різко змінюється на деукраїнізацію. Після телеграми Й. Сталіна та постанови 

ЦК КП(б)У про боротьбу з «новим національним ухилом» в Українській РСР 

суспільні функції української мови катастрофічно звужуються, вона втрачає 

престиж в освіті та суспільно-політичному житті загалом, поступаючись мові 

російській [360,с.62].  

Починаючи з 30-х рр. поступово скорочується викладання українською 

мовою в середніх спеціальних і вищих школах, припиняється вивчення української 

мови в усіх вищих навчальних закладах, крім українського відділення філологічних 

факультетів університетів  та педагогічних інститутів, згортається україномовне 

діловодство, українська мова витісняється з наукової сфери [231,c.33]. 

Найбільш нищівного удару після голодомору зазнала українська мова в 

результаті виконання Постанови РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 р. «Про 

обов’язкове вивчення російської мови в національних республіках СРСР». 
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Вводилось обов’язкове викладання російської мови в усіх неросійських школах, 

починаючи з 2-го класу, з тижневим навантаженням чотири–п’ять годин. Почалася 

деукраїнізація шкіл у великих містах та промислових центрах. Відбувся перехід від 

двомовного викладання до одномовного російського [97,c.121–122]. 

Однак, сучасний російський дослідник В. Алпатов згадану постанову називає 

самим важливим кроком централізованої політики щодо впровадження російської 

мови в усі сфери мововжитку, пояснюючи це необхідністю (російську мову 

потрібно було знати масам, а для цього треба посилювати матеріальну базу 

навчання російської мови, думати про підготовку вчительських кадрів, про 

вдосконалення методики), додаючи, що в поясненні до постанови зазначалось: 

«Рідна мова в школах національних республік і областей повинна бути основою 

навчання». Хоча тут-таки Згадує Конституцію СРСР від 1936 р., ст.121 якої 

проголошувала для кожного громадянина право отримувати освіту рідною  

мовою [6,с.86–89]. 

Відповідні постанови були прийняті впродовж травня-квітня в усіх союзних 

республіках, зокрема Раднакомом УРСР і ЦК КП(б)У від 20 квітня 1938 р. І, 

незважаючи на ухвалене 8 травня 1938 р. Політбюро ЦК КП(б)У рішення «Про 

складання нового українського правопису», вже у червні 1938 р. XIV з’їзд КП(б)У 

наголошував на необхідності ліквідації наслідків ворожого шкідництва у викладанні 

російської мови через можливість відриву радянської України від СРСР. 

Отож, з 1 вересня в національних школах запроваджувалося обов’язкове 

вивчення російської мови (починаючи з другого класу), збільшувалася кількість 

годин на це, забезпечувалися інші можливості для ширшого і глибшого оволодіння 

нею в усіх початкових, неповних середніх та середніх неросійських школах, 

У квітні 1940 р. спеціальною постановою регулювалось викладання російської 

мови у національних школах УРСР. Характерно, що на черговому XV з’їзді КП(б)У 

(1940 р.) ні у доповіді М. Хрущова, ні у виступах делегатів не згадувались навіть 

терміни «коренізація» та «українізація» [391,с.331]. 

Реорганізація освіти відбувалась за двома напрямками: з одного боку – 

русифікація школи, з іншого – централізація освіти з єдиним директивним 
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осередком у Москві. Формується міф про «другу рідну мову – російську»  і активно 

впроваджується в життя [392,c.112]. Посилюється винищення в українській мові 

суто українських форм  та заміна їх російськими, бурхлива  і брутальна кампанія, 

спрямована на виявлення «націоналістичного шкідництва» на освітянському 

фронті, а водночас активізуються заходи стосовно наведення «пролетарського 

порядку» у мовному статусі навчальних закладів [293,c.145]. 

Втілення цих заходів у життя супроводжувалося безпідставними 

звинуваченнями працівників Наркомосу УРСР  та органів народної освіти на 

місцях у буржуазному націоналізмі  й шкідництві, що нібито були причинами 

незадовільного викладання  і вивчення російської мови в школах республіки, 

підривали братерське єднання українського з російським  та іншими народами 

Союзу РСР [250,c.137–138]. 

Позиція більшовиків стосовно дітей  і молоді була особливо категоричною: 

вона полягала в тому, щоб не допустити впливу на ці соціально-демографічні 

спільності ні сім’ї, ні церкви і витримати загальноосвітню нормативність (навчальні 

предмети в освітніх установах зберігалися), політизувати увесь процес навчання. У 

всі навчально-виховні заклади, громадські просвітні організації вводилися 

політизація, атеїзм, інтернаціоналізм, що поглиблювало відчуження сім’ї від 

процесу освіти та загалом соціалізації особистості [13,c.96–97]. 

Разом з тим, українське населення на західних теренах зазнавало значного 

ополячення. У 1937–1938 навчальному році у всій Польщі була лише 461 (в т.ч. 41 

приватна) основна  та 24 гімназії (в т.ч. 19 приватних) з українською мовою 

навчання. Становище українців ускладнювалося тим, що не було українських 

підручників, особливо для середніх шкіл, тому діти вимушені були навчатися за 

польськими [366,c.240]. 

В результаті приєднання західноукраїнських земель до СРСР ситуація 

кардинально змінилась, проте катастрофічно не вистачало фахівців, тому сюди 

спрямовувались спеціалісти з інших регіонів республіки. Загалом, з вересня 1939 р. 

по 1941 р. зі східних районів республіки в західні області прибуло на постійну 

роботу близько 20 тис. працівників народної освіти, що пояснюється ще й 
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недовірою до політичної лояльності місцевих спеціалістів. У 1940–1941 

навчальному році в західних областях практично всі діти шкільного віку з першого 

до восьмого класу були залучені до занять у школах з рідною мовою навчання. На 

початок 1940–1941 навчального року в західних областях України діяло 15 вузів, в 

яких навчалося 10 350 студентів [251,c.31–39]. Така політика пояснюється 

поміркованим ставленням радянської влади через необхідність проводити обережну 

освітню політику на приєднаних землях. Безумовно, українізація Заходу України не 

входила до стратегічних планів радянського уряду кінця 1930-х рр., позаяк на решті 

території України ця політика активно згорталася. Однак, форсовану деукраїнізацію 

загальмувала війна. 

Впродовж першої половини ХХ ст. значні перетворення відбулись у церковно-

релігійній царині. З перемогою революції на церкву почав впливати ще один  

чинник – радянська влада, від початків свого існування до неї ворожа. 

Марксистсько-ленінські ідеологи завжди вкрай негативно ставилися до релігії, 

церкви  й духовенства. 20 січня (2 лютого) 1918 р. було оприлюднено декрет про 

свободу совісті  і церковні  та релігійні товариства, що в літературі фігурує 

здебільшого як декрет про відокремлення церкви від держави, а школи від 

церкви [249,c.125]. Витіснення радянською владою церкви з усіх ланок суспільного 

життя, цілеспрямована діяльність щодо послаблення православ’я призвели до 

дезорганізації церкви на початок 1921 р. 

Сáме того року, у жовтні 1921 р. офіційно проголошено створення Української 

автокефальної православної церкви (УАПЦ), що швидко набувала впливу  й 

зростала. 1927 року вона нараховувала 1 050 парафій супроти 8 324 традиційної 

Російської православної церкви. Більшість українських парафій розвинули жваву 

діяльність і отримали підтримку населення, найбільшу – на Поділлі, у Київській, 

Полтавській та Чернігівській областях. Питома вага парафій УАПЦ досягала 

11% [414,c.99]. 

Одним з найсуттєвіших нововведень у богослужбовій практиці УАПЦ було 

використання української мови замість церковнослов’янської. Для реалізації цього 
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було проведено велику перекладацьку роботу. З часом робилися спроби 

диференціювати вживання мови за різних обставин [320,c.162–163]. 

Слід зазначити, що УАПЦ набувала впливу не тільки на селі, а й в місті. Окрім 

використання української мови нова церква намагалася націоналізувати церковне 

життя, відродити у ньому питомо українські традиції, сформувати власне українське 

православ’я. 

Церква опинилася поза впливом офіційної політики українізації, що виходила з 

доктринальних положень правлячої компартії. По-перше, відповідно до принципу 

відокремлення церкви від держави, а по-друге – через антирелігійний атеїстичний 

характер самої влади. Відповідно до цього  і формувалося ставлення владних 

органів до УАПЦ. Воно поступово трансформувалося від неприховано ворожого до 

відверто погромного. Друга половина 1920-х рр. позначена жорстким поліцейсько-

адміністративним тиском на УАПЦ [383,c.186‒187]. 

Разом з тим, упровадження української мови в конфесійну сферу наразилося на 

лютий опір московської церковної ієрархії. Представники Російської православної 

церкви, як відзначає В. Німчук, організували пропаганду проти української 

мови [261,c.21–22].  

Сама РПЦ здійснювала суперечливий церковний курс в Україні. Впродовж 

проведення більшовицькою партією державної політики українізації, коли 

діловодство місцевих державних установ переводилося на українську мову, 

ситуація з діловою мовою в парафіях РПЦ не змінилася. Церковне діловодство 

залишалося російськомовним.  І все ж під безпосереднім впливом успіхів 

українського церковно-визвольного руху, а в подальшому –  і під впливом 

державної політики українізації, намітилися декларована прихильність РПЦ до ідеї 

«українізації» церкви [155,c.333,336]. 

У другій половині 1920-х рр. було повністю ліквідовано церковну ієрархію 

УАПЦ, в 1930 р. церква вже не мала жодного єпископа [209,c.51], були 

заарештовані й знищені тисячі священиків  і вірних. Відібрані церкви  та інше 

майно. Зрештою, 1930 р. на черговому соборі УАПЦ змушена була оголосити про 



162 

 

саморозпуск. Так більшовицький режим ліквідував непідконтрольний йому, а 

тому  і не бажаний, потужний чинник українського національного відродження. 

Впродовж 1920–1930-х рр. радянська влада, в процесі становлення 

тоталітаризму, створила навколо православної церкви систему політичної ізоляції, 

спрямовану на знищення її як суспільної інституції, що мала наступні складові (за 

О. Ігнатушою): 

 прямі репресії щодо духовенства, церковнослужителів, найбільш активних діячів 

церкви; 

 позбавлення духовенства виборчих прав   та недопущення його участі в 

громадських та виробничих об’єднаннях; 

 з 1923 р. було розгорнуто кампанію репресій проти голів  і членів сільрад  та 

КНС, які показали своїми діями готовність допомагати церкві; 

 економічний тиск на церковні організації та релігійні громади, що завершився у 

1922 р. експропріацією церковного землеволодіння, промислових підприємств, 

капіталу, нерухомого майна; 

 позбавлення релігійних громад прав юридичної особи; 

 втрата церквою ще однієї важливої функції, пов’язаної з її минулим юридичним 

статусом – ведення державних актів громадянського стану; 

 усунення церкви зі сфери культурно-освітнього виховання; 

 антицерковні кампанії; 

 закриття церков, кероване вищими органами влади; 

 з середини 1930-х рр. активізується практика масових політичних репресій, які 

довершують руйнацію організаційної структури конфесій та витісняють церкву 

зі сфери державних, суспільних стосунків [155,c.181–204]. 

Чи не найвпливовішим чинником занепаду   й ліквідації українського 

церковного життя, на думку Л. Камсушко  та  С. Шамари, став голодомор 1932–

1933 рр. Голодний український селянин, зазначають дослідники, сім’я якого пухла з 

голоду, вже не мав ні сил, ні бажання йти боронити церкву  та допомагати 

священикам зерном, яйцями, м’ясом і дровами – на це просто не було реальних 
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можливостей. Духовність українства банкрутіла на очах. Натомість, слід відмітити 

роль церкви під час голодомору в Україні – вона була практично єдиною установою, 

яка спромоглася хоч якось боротися з цим штучним лихоліттям, надаючи притулок 

знедоленим, розподіляючи останні харчові запаси [166,c.151]. 

Приєднання до СРСР напередодні ІІ Світової війни західноукраїнських земель 

мало наслідком нищення Української греко-католицької церкви. Стосовно УГКЦ 

ситуацію ускладнювали три чинники: по-перше, неприхована активна позиція 

уніатського духовенства, – його прихильність до національно-демократичних 

ідеалів не збігалася з тією роллю, яку відводило радянське керівництво релігії в 

житті країни; по-друге, давній конфлікт Кремля з Ватиканом, якому канонічно 

підпорядковувалася УГКЦ; по-третє, по лінії радянських спецслужб до Москви 

надходила інформація про плани ОУН, у сфері інтересів якої перебував також і 

впливовий уніатський клір. 

Для спрощення контролю над православним духовенством західних областей 

УРСР їх було вирішено перевести під юрисдикцію РПЦ, що дозволило б нівелювати 

національне забарвлення релігійного життя краю  та остаточно поховати ідею 

автокефалії українського православ’я. Такі підходи збігалися з бажаннями 

керівництва Російської православної церкви [69,c.172–177].  

Відтак, ХХ ст. стало переломним етапом у формуванні масового білінгвізму на 

українських теренах, що було спричинено головно двома тенденціями: знищенням 

соціальної бази селянства  та наростанням асиміляційних тенденцій у містах. Хід 

зазначених процесів визначив політичний розвиток української спільноти – від 

буремних подій національної революції до існування УРСР у складі СРСР,  та 

економічні підвалини – в першу чергу, колективізація та голодомори. 

Дослідники зазначають, що на початок ХХ ст. зросійщення зачепило лише 

верхній шар української культури. Українською мовою говорило багатомільйонне 

селянство, виявляючи стихійний опір проникненню чужої мови, мовна стихія села 

несла тенденцію до мовного оновлення. Така тенденція повністю зберігалася до 

початку 1930-х рр. [112,с.76; 120,с.194; 231,с.128]. 
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Селянство, як і раніше, складало значну частину мігрантів до міст. За рахунок 

«зайвого» сільського населення – сільської бідноти – поповнювалися лави 

робітничого класу, який стрімко зростав. З 1900 до 1917 р. його чисельність 

збільшилася на 1,2 млн. осіб і складала 3,6 млн. Проте населення міст насамперед 

зростало за рахунок міграції росіян. Якщо вихідці з Росії становили у 1874 р. лише 

11% населення Києва, то через 23 роки цей показник піднявся до 54,3%. 40% 

міського населення на Правобережжі складали євреї, які контролювали малий 

бізнес  та дрібну торгівлю [48,с.373].  

Після 1917 р. особливо інтенсивним був доплив росіян на промислові 

підприємства східних регіонів України, який у 20-х рр. виявився у формі 

«оргнаборів» [253,с.90]. На початок 1920-х рр. більшість головних міських центрів 

України вже розташовувалися на Південному Сході, а їхня культура була 

російською [53,с.137]. 

Як бачимо, початок ХХ ст. не зупинив процесу мовного розшарування 

населення України, поглиблював поділ між українським селом  та асимільованим 

містом.  

Український національно-визвольний рух, розбуджений українською 

національною революцією 1917‒1920 рр.,  і пов’язаний з цим мовно-національний 

розвиток, що знайшов свій вияв у незвичайному культурному піднесенні, не можна 

було відразу придушити. З тактичних міркувань більшовики мусили це не тільки 

толерувати, а певний час підтримували і в певних межах розвивати [376,с.11‒14]. 

В революції 1917 р. українське село стало повертатися обличчям до 

більшовиків, коли ті підхопили радянське гасло землі  й миру, а після завоювання 

рад запропонували свій варіант національної державності.  

В умовах продовольчої кризи влітку  й восени 1921 р. Раднарком РСФРР 

розробив свою систему пріоритетів  і продиктував відповідну лінію поведінки 

компартійно-державному керівництву УСРР. Він потурбувався в першу чергу про 

вивіз хліба з України для забезпечення «червоних столиць», у другу ‒ про потреби 

Донбасу  й армійських гарнізонів, у третю ‒ про поволзьких селян  і біженців з 

Поволжя в Україні. Турбуватися про українських селян він не став, поволзьким 
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селянам надавалася допомога, а з голодуючих селян південних губерній України 

стягувався продподаток. 

Голод виявився чинником, який ефективніше, ніж каральні експедиції, 

втихомирював повстанців. Терор голодом спричинив до того, що у 1922 р. 

українське селянство вперше за багато років припинило збройну боротьбу з владою. 

Радянська влада домоглася вичерпання бунтівного потенціалу села різними 

засобами, як репресивними, так і економічними [69,с.64–66]. Звісно, голодні роки 

дошкуляли селянству і раніше, та нищівний потенціал голоду радянське керівництво 

осягнуло сáме на початку 1920-х рр. Отож, з цього часу мусимо починати відлік 

нищення соціальної бази української мови у ХХ ст. Доречно відзначити пріоритети 

радянської влади (пролетаріат перед селянством, місто перед селом), що безумовно 

вплинуло на розвиток мовної ситуації в республіці, визначило регіональні та 

соціальні обшири швидкого розвитку масового білінгвізму в умовах господарської 

нерівності, перекручувань та «ножиць цін», а згодом і голоду.  

Разом з тим, міграційна політика радянського уряду відповідним чином 

відобразилась на зміні етномовного складу населення України. Аналіз статистичних 

даних в територіальному аспекті свідчить, що на 1923 р.  основна маса російського 

міського населення мешкала в Донецькій  та Одеській губерніях і становила 52,6%, а 

включаючи міста Харківської та Київської губерній показник дорівнював майже 4/5 

усієї кількості росіян в Україні.  

Перепис 1926 р. зафіксував зростання концентрації росіян у містах гірничого 

промислового району (в основному у колишній Донецькій губернії) – 31%, 

Степовому районі (в т.ч. м. Одеса) – 26,1%  та Лівобережжя (в т.ч. м. Харків) – 

16,1%. Отже, за переписом у містах цих регіонів проживало близько 3/4 городян 

російської національності [71,с.198‒201]. Згадані статистичні матеріали дозволяють 

стверджувати про посилення антагоністичних тенденцій у мовній сфері України як в 

регіональному аспекті, так і на вісі «місто-село». 

1925 р. закінчено відбудову народного господарства, зруйнованого під час 

громадянської війни,  і на XVI з’їзді ВКП(б), у грудні, проголошено курс на 

індустріалізацію країни, що відкривало шлях до напливу селян у промислові центри. 
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Питання про те, чи прийшлі селяни зрусифікуються, чи, навпаки, українізують 

міста, постало на порядку денному  і мало накласти свій відбиток на наступні 

десятиліття [414,с.89]. 

Проголошення курсу на індустріалізацію супроводжувалось перебудовою 

фінансової системи, перерозподілом коштів до промисловості, ліквідацією 

фінансової самостійності міст – починає формуватись концепція «соцміста», згідно 

якої функціонування міста орієнтувалось на обслуговування промисловості 

[99,с.51–52], що в комплексі змінювало обличчя радянських міст, спонукало до змін 

у мовній сфері. 

Село ж стало ареною масової іншонаціональної колонізації з одного боку, та 

депортації українців в кінці 1920-х до середини 30-х рр. XX ст., ‒ з іншого 

(особливо за умов голодомору і після нього).  І суть колонізацій  та депортацій 

полягала не тільки в територіальному переміщенні й заміні мас населення, а в 

перенасиченні України інородцями та фактичній підміні корінного населення. Усе 

те докорінно змінювало не тільки демографічну, а  й освітню, мовну, культурну 

ситуацію [179,с.61‒62]. Зрозуміло, що інтернаціоналізм спонукав до 

розповсюдження сáме російської мови. 

Надзвичайно показовою щодо розвитку білінгвізму в Україні є доба 

українізації – суперечлива, нетривка та катастрофічна. Українізація – це констатація 

масового білінгвізму в Україні, особливо на вісі «місто-село», це констатація 

існування русифікованого міста в УСРР та деформованої мовно-культурної сфери, а 

також проблеми етномовної регіоналізації. 

Комуністична партія обрала курс на коренізацію, найістотніше завдання якої 

полягало в дерусифікації великих міст і промислових центрів України. Безумовно, 

ідентифікаційна функція нового курсу була позитивною. Поразка української 

революції значною мірою девальвувала поняття «українство», знов зробила 

непрестижною українську мову. Відчуття етнічної ідентичності виявилося 

розмитим; охоронцем національної культурної інфраструктури виступало хіба що 

село. Відновлення української культури в місті   і особливо українського 
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інформаційного простору виводило українську культуру за провінційні рамки, 

давало змогу поставити питання про її нову орієнтацію. 

Українізація якоюсь мірою призупинила процеси денаціоналізації у 

зрусифікованих містах, зміцнила відчуття етнічної ідентичності, яке до того часу в 

українському суспільстві виявлялося слабо. Міста поступово ставали осередками 

української, а не російської ідентичності [383,с.327–332]. 

Курс більшовицької влади на українізацію, вважає професор Українського 

високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова (м. Прага, 1925–1932 рр.) 

С. Сірополко, був визначений не лише політичними міркуваннями, а також 

констатуванням факту, що українське село не піддається русифікації [345,с.859], 

«московські більшовики дуже боялися сутички пролетаріату, що був в Україні, як 

правило, неукраїнського походження, з місцевим селянством». Іншою причиною 

українізаційних обіцянок, на думку В. Сергійчука, було освоєння великих просторів 

Поволжя, Зауралля, Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу, до якого залучили 

українських селян, що потребували рідної книжки, газети, школи [340,с.7,29–30]. 

Українізація, керована зверху, довела свою ефективність – зокрема, на початок 

1930-х рр. понад 90% шкіл усіх областей України (у тому числі  і міст – Харкова, 

Луганська, Донецька, Одеси) стали україномовними. В процесі індустріалізації  

мільйони селян пішли в місто  й понесли туди свою питомо-національну 

культуру [179,с.50]. 

Така політика відчутно позначилась  і  на соціальній структурі українського 

суспільства. Як зазначає канадський політолог українського походження, доктор 

суспільних наук, директор Канадського інституту українських студій Б. Кравченко, 

по-перше, українізація (в період великого безробіття серед службовців) давала 

нечувані можливості тим, хто володів українською мовою під час її запровадження у 

службову практику. По-друге, адміністративна реформа, що скасувала старі 

губернії  і розташувала нові регіональні центри значно ближче до села, відкривала 

нові можливості для географічної   та професійної соціальної мобільності 

української сільської інтелігенції й напівінтелігенції [188,с.79–80]. 
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Зазначимо, що сáме політика українізації (коренізації) дає можливість осягнути 

величезний потенціал державного впливу на мовний розвиток, сáме дії щодо 

згортання українізації дають підстави визначити політичний вплив найвагомішим 

чинником формування мовного середовища в державі. 

Урбанізаційні процеси в Україні набирали обертів. Міста – зазначає 

О. Субтельний, характеризуючи передвоєнний період, – розросталися дивовижно 

швидко. Чисельність міських мешканців радянської України (а темпи її зростання 

майже в чотири рази перевищували темпи росту всього населення) між 1926  і 

1939 рр. подвоїлася. Такою ж масовою була участь етнічних українців в 

урбанізаційному бумі. У 1920 р. українці складали 32% міського населення  й 

здебільшого мешкали у невеликих містах. У 1939 р. українцями були понад 58% 

міських жителів, причому велика їх частина переселилася до великих промислових 

центрів. Зріс також відсоток українців серед пролетаріату. Якщо у 1926 р. вони 

становили якихось 6% робітників, то в 1939 р. майже 30% усіх українців належали 

до пролетаріату [367,с.501–502]. За підрахунками О. Борісьонок, в 1939 р. 

чисельність українців серед робітників досягла 66,1%, службовців – 56%. Загалом на 

1939 р. частка робітників серед українців складала 29%, службовців – 13%, 

колгоспників – 55%. 

Швидкими темпами збільшувалась кількість пролетарів українського 

походження на заводах Донбасу  та Дніпропетровського регіону. Наприклад, в 

1930 р. 80% завербованих робітників для шахт Донбасу складали мешканці 

українських сіл. В 1932 р. українці нараховували половину – 50% – всіх шахтарів 

УСРР, 53% всіх металургів, 58% працівників хімічної промисловості, 77% 

робітників залізорудної промисловості, стільки ж – залізничників [39,с.119]. У 

Харкові в результаті міграцій частка українців зросла між 1923–1933 роками з 38 до 

50%, у Луганську – з 7 до 31%, у Дніпропетровську – з 16 до 48%, у Запоріжжі – з 28 

до 56% [383,с.332].  

Активне адміністративне впровадження української мови, що відбувалось 

одночасно з індустріалізацією, швидким зростанням промислових центрів, куди 

масово стікалося сільське населення, відкривало перспективу швидкої українізації 
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зросійщених міст. З’явилися реальні можливості подолання мовно-культурного 

відчуження українського міста від села. 

Усталення загальнонародного мовного стандарту посилило тенденції до 

національної консолідації, активізувало процеси розширення соціальної бази 

української мови, дерусифікації міст. Сформувалась у досить численну і впливову 

групу українська інтелігенція. Урбаністична культура України почала нарощувати 

своє національне коріння. 

Проте українізація тривала надто короткий час, вона не встигла набути 

розмаху  й дійти до свого логічного завершення – охопити весь територіальний 

обшир України   і сформувати соціокультурно цілісну, сконсолідовану націю. 

Українське відродження відбувалося не в своїй державі, а в умовах тієї ж 

колоніальної залежності від Росії, що після жовтневого перевороту перетворилася 

на грандіозний полігон для проведення комуністичного експерименту, ідеологи  й 

виконавці якого заради ідеї побудови «справедливого» безкласового  й 

безнаціонального суспільства не зупинялися перед злочинним знищенням мільйонів 

людей  і цілих народів. Зрештою, сприяти національному розвиткові українців аж 

ніяк не входило до політичних завдань більшовиків. 

Українізацію було припинено в 1933 р. На зміну їй прийшла перевірена 

імперська практика мовно-культурної асиміляції, що її уже остаточно сформований 

на той час тоталітарний режим запровадив шляхом нечуваного терору [231,с.29–30]. 

На думку А. Загнітка, зростання темпів спонтанної української урбаністичної 

культури стало основною причиною зміни офіційного курсу, запровадження 

адміністративних, репресивних заходів щодо припинення українізації, 

дерусифікації, коренізації [120,с.194]. Адже, з погляду сталінського уряду, 

становище етносів у неофіційній радянській ієрархії залежало передусім від ступеня 

їхньої політичної лояльності (дійсної або гаданої), а критерієм цієї лояльності 

виступав комплекс соціальних, політичних  і етнічних чинників. Основними з них 

вважалися рівень індустріалізації республік  та наявність численного робітничого 

класу в структурі населення, присутність міцної комуністичної партії, а також 
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близькість етносу до російської культури, тобто потенційна можливість його 

русифікації [69,с.124]. 

Отож, зауважує Ю. Шевельов, українізація була процесом двобічним. 

Відповідно до заходів, спрямованих на поширення української мови, робилися 

зусилля «знизити» українську культуру, а з нею  й мову. Ці зусилля, окрім прямих 

наслідків, породжували страх. Розмовляти українською на людях – хоч це офіційно 

заохочувалося – вважалося серед міського населення ризикованим, хіба-що при 

«спеціальних оказіях», які офіційно проголошувалися українськими. У великих 

містах тавро на українській мові не зникло, а, навпаки, виросло до нових розмірів. 

Освічені верстви вдавалися до української мови прилюдно, коли це вимагалося, а не, 

сказати б, «природно». Ті, що не хотіли ризикувати, складали іспити, але 

користувалися українською мовою тільки в межах офіційних вимог. І, нарешті, 

російська меншість – а по великих містах  і промислових центрах вона часто-густо 

становила більшість – за невеликим винятком, де тільки могла, намагалася 

ігнорувати чи бойкотувати українізацію. В Артемівську на Донбасі навіть у 1930 р. 

44,2% службовців (3 681 з 8 323) цілковито ігнорували вимогу українізації, а 796 

осіб домоглися офіційного звільнення від неї [414,с.98–103]. 

Покінчено було також із ліберальною культурною політикою, уніфікувалась 

освітня система, а «дружба радянських народів», особливо ж «дружба з великим 

російським народом», була поступово зведена до рангу аксіоми. Основною 

небезпекою вважався вже не «великодержавний шовінізм», а «місцевий 

націоналізм». Відповідно до сталінської формули про «соціалізм в одній окремо 

взятій країні» було створено доктрину радянського патріотизму ‒ нову інтеграційну 

ідеологію, яка, вважає А. Каппелер, посилено зверталася до передреволюційних 

коренів. Заклик до міжнародної солідарності пролетарів замінили любов до 

батьківщини  та культ Сталіна: цим більшовики відновили ідеологію націоналізму  й 

віри в царя, які вони дотепер проголошували побореними. Радянський патріотизм 

усе  більше  збагачувався  російськими  національними  елементами.  Від кінця 

1930-х років цілеспрямовано підтримувалася російська мова, вивчення якої стало 

обов’язковим в усіх школах Радянського Союзу [167,с.287]. 
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Небувалої сили набирав ідеологічний наступ на все суспільство, на всі сфери 

його діяльності. Політизувалися управління сільськогосподарським і промисловим 

виробництвом, художня культура, освіта, наука (згадаймо лишень приклад з 

радянським мовознавцем Г.К. Даниловим) [6,с.78].  

Заслуговує на увагу процес «перетягування» владних повноважень Москвою в 

результаті централізації адміністративних установ Радянського Союзу. Свавільно 

порушуючи Конституцію СРСР і відповідні республіканські акти, різні 

республіканські наркомати один за одним було замінено всесоюзними або 

мішаними наркоматами. Так, під час створення СРСР виникло лише пʼять 

всесоюзних наркоматів, а на 1935 р. їх кількість зросла до 12. Нова Конституція 

Української РСР, прийнята в січні 1937 р. нараховувала вісім республіканських 

наркоматів, таких як: автотранспорту, житлобудівництва, комунального 

господарства, деревообробної промисловості, місцевого палива, освіти (з 

компетенції якого були вилучені вища освіта, мистецтво й культура) та соціального 

забезпечення. Це означало, що «уряд» УРСР зведено в правах і обов’язках до рівня 

муніципального управління. Нові закони й укази про суто українські справи 

складалися в Москві і звідти впроваджувалися, отже, – початково визнані 

конституційні права цілковито нехтувано. З іншої сторони, пряма підпорядкованість 

державного апарату Москві негайно потягла за собою перехід урядового 

діловодства на російську мову [414,с.116‒117]. 

Не важко помітити певні паралелі у формуванні правового поля Російською 

імперією в Україні за доби Гетьманщини та в Радянській Україні – центр, 

отримуючи повноваження одноосібного законодавця (УРСР лише дублює його 

рішення на республіканському рівні), здійснює відповідне юридичне закріплення 

впроваджуваної в життя політики на найвищому рівні без урахування інтересів 

українського народу, проте, спираючись на його «волю» та задля його «блага». 

У 1933 р. на великих підприємствах і будовах країни був запроваджений 

інститут організаторів, у загальноосвітніх школах остаточно утвердилися 

піонерські  та комсомольські організації. У вузах і технікумах, закладах науки, 

культури йшов інтенсивний процес створення й посилення адміністративно-
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ідеологічного впливу партійних організацій. Розгорнулася робота щодо уніфікації 

організаційних форм діяльності художніх колективів, створення творчих спілок, що 

являли собою по суті нові централізовані загальносоюзні адміністративні системи 

управління. 

Централізація влади вела до звуження сфери вживання української мови  і 

поширення російської. Російська мова з відомств союзного підпорядкування, яких 

ставало дедалі більше, швидко поширюється  й у відомствах республіканського 

підпорядкування, опановує все нові  і нові сфери діловодства. Мовна ситуація у 

багатьох містах, повертається «на круги своя»: російська мова знову стає 

переважаючою у щоденному спілкуванні [383,с.341]. 

Українству було завдано два удари, зазначає О. Ткаченко: поряд із знищенням 

основної маси української національної інтелігенції, – знищення  й пограбування, 

т.зв. «розкуркуленням», колективізацією  та голодомором 1932–1933 рр. величезної 

кількості українського селянства під час виконання постанови ЦК ВКП(б) від 

5 січня 1930 р. «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному 

будівництву»; постанови ЦВК і РНК СРСР від 7 серпня 1932 р. «Про охорону майна 

державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення громадської 

(соціалістичної) власності»; постанови РНК УСРР від 20 листопада 1932 р. «Про 

заходи до підсилення хлібозаготівель» та ін. Цими нищівними вдарами знекровлено 

національну еліту і підірвано економічну основу нації, заможне селянство, а також 

водночас і мовно-національну основу для відродження України. Тим самим 

радянська держава дістала потужний, як ніколи, засіб деукраїнізації й русифікації 

українців [376,с.11‒14]. 

У результаті цілеспрямованого нищення української верхівки на зміну їй 

прийшов новий вид радянської державної еліти. Вони, на думку Е. Вілсона, не надто 

відрізнялися від державних функціонерів, були нездатні до незалежного соціального 

лідерства і мали дуже слабкий зв’язок із попередніми культурними традиціями. В 

Росії чимало елементів старої інтелігенції вижили, натомість Україна була об’єктом 

регулярного кровопускання – з часом Україною стала керувати номінально 

національна, хоча фактично компрадорська еліта. Втім, місцеве походження цієї 
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нової еліти стало ще одним чинником зміцнення радянської влади в 

Україні [53,c.239], та, додамо, самоасиміляції. Пояснити такий стан можна через 

«ефект зрізаної піраміди». Політична ієрархія радянської України, пише І. Рущенко, 

була частиною загальносоюзної піраміди, але не досягала її панівних висот. 

Найвищі українські посади в загальносоюзній ієрархії не завжди сягали навіть 

першої десятки ранґів [334,c.15]. Заради збереження та підвищення соціально-

політичного статусу регіональні еліти надавали перевагу мові більш високого 

соціального і політичного статусу – російській.  

Отже, 1933 рік став тією межею, за якою політику українізації було не просто 

згорнуто, але  й перетворено на свою протилежність. Деукраїнізація обернулася 

безпрецедентною за своїми наслідками трагедією для української культури 

[383,с.226]. У 1933 р., як показує аналіз демографічної статистики, смертність від 

голоду в Україні становила від 3 до 3,5 млн. осіб. Народжуваність у голодні  

роки зменшилася на порядок. Повні демографічні втрати, включно з  

викликаним голодомором зниженням народжуваності, сягали за 1932‒1934 рр. 

5 млн. осіб [69,с.102]. А. Каппелер, додаючи етнічно змішані області Кавказу  й 

Нижнього Поволжя, називає кількість померлих 5‒7 млн. осіб [167,с.286]. 

Голодомор майже знищив соціальні   й культурні резерви української 

ідентичності на селі  та майже позбавив традиційно-народницький український 

націоналізм його цільової аудиторії. Він збільшив приплив населення до міст  і 

таким чином змінив співвідношення сил, за якого новоприбулі до міст селяни 

опинялися під впливом радянсько-російської культури [53,с.237‒238]. 

За таких умов широких масштабів набуло явище криптоетнічності, тобто зміни 

паспортної національності під тиском обставин. Кількість тих, хто під час переписів 

населення ідентифікував себе як українців, зросла в часи українізації  і стрімко 

скоротилася після того, як її було згорнуто [247,с.140]. Величезна маса людей ‒ 

розкуркулених, втікачів із села внаслідок голоду, «вичищених» із наукових  та 

культурно-освітніх установ тощо ‒ воліли зникнути з місць постійного проживання, 

«загубитися» навіть ціною відмови від власного імені, не кажучи вже про 

національність. Поповнюючи міську армію маргіналів, вони створювали прошарок 
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людей, демонстративно байдужих до національної культури. Власне на них  і 

робили ставку ті, хто під виглядом критики «перегинів» у проведенні українізації 

розпочинав нову кампанію цілеспрямованого русифікаторства. 

Індустріалізація та маргіналізація, які її супроводили, розширювали соціальну 

базу асиміляції. Мóлоді особливо був властивий національний інфантилізм, тому 

згортання українізації в її середовищі значного спротиву не викликало. Разом з тим 

небувалої сили набирав ідеологічний наступ на все суспільство, на всі сфери його 

діяльності. Навіть партійність не страхувала людей від звинувачень у 

націоналізмові ‒ варто було лише говорити українською мовою. Прес страху подіяв 

блискавично: скрізь запанувала російська мова, про національні цінності і традиції 

майже ніхто не згадував [383,с.227‒341]. 

Міграційні хвилі до міст мали результатом, за переписом 1939 р., збільшення 

кількості осіб української національності у містах втричі, росіян – вдвічі. 

Представники корінної національності становили вже 2/3, росіяни близько 1/4 

міського населення. Динаміка зростання чисельності як українців так  і росіян 

пояснюється виключно механічним приростом, а центрами тяжіння міграційних 

потоків були нові промислові райони Сходу  і Півдня України [71,с.198–201]. 

Україна стала одним з найбільш урбанізованих регіонів у колишньому СРСР. В 

1939 р. вона посідала разом з Естонією друге місце після Латвії за показниками 

частки міського населення по союзних республіках [100,с.112]. Проте великі міста 

УРСР не були україномовними. 

Процеси русифікації, які значно посилилися після того, як для здійснення 

колективізації з Росії на Україну було направлено багато функціонерів, виявилися у 

поступовому витісненні української мови з преси, культосвітніх закладів, зі сфери 

освіти [383,с.227‒341]. Отож, тотальний тиск на українське суспільство загалом  та 

селянство зокрема, не могли не вплинути на зміну мовного пріоритету найбільш 

знесиленого прошарку населення – селян. На селі, через дисперсність розселення, 

позитивних результатів важко було досягти, проте соціальну мовно-культурну базу 

України було значно підірвано. В містах України, особливо на Сході республіки 

було набагато легше утвердити домінування російської мови – за рахунок селян-
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мігрантів, що, не виявляючи спротиву, «ховали» свою національність, переходячи 

до російської мови як мови інтернаціональної.  

Зміну мовного середовища УРСР впродовж першої половини ХХ ст. значно 

спростила міграційна політика тоталітарного режиму. За роки радянської влади 

чисельність російського населення в сучасних межах України зросла втричі. 

Загалом, на 20–30 рр. ХХ ст. крім українців, які тоді складали 80% населення 

України, тут жили росіяни (9,2%), євреї (5,4%), поляки (1,6%), німці (1,4%) та  

інші [51,c.331]. 

Показові зміни відбуваються у 1920–40-х рр. на Кримському півострові. За 

переписом 1926 р. в Криму мешкало 714,1 тис. осіб, з яких 42,2% складали росіяни, 

25,1% – татари; 10,8% – українці; 5,6% – євреї; 2,2% – греки; 1,5% – вірмени; 0,7% – 

поляки; 5,9% – інші [150,c.144]. За переписом 1939 р. в Криму мешкало 1,1 млн. 

осіб, з яких росіян – 50,6%; татар – 19,8%; українців – 13,9%; євреїв – 5,9%; німців – 

4,6% [87,c.18]. Зі скасуванням у 1944 р. Кримської АРСР значні групи населення, 

передусім кримські татари, були депортовані з півострова під приводом, що вони 

нібито були посібниками окупантів. Загалом з Криму було виселено понад 

200 тис. осіб, у т.ч. 165 259  татар, 14 760 греків, 12 465 болгар, 8 570 вірмен, 

3 644 осіб інших національностей [254,c.49]. Така політика врешті-решт призвела до 

панівного становища російського (російськомовного) населення півострову, 

поглинання україномовного населення та незначних етнічних меншин, які не були 

депортовані. 

Аналізуючи період з 1926 р. по 1959 р. В. Кубійович відзначає наступні зміни у 

етномовній ситуації в Україні: кількість українців збільшилася на 12,6%, але їх 

відсоток серед всього населення залишився майже без змін (75,4% у 1926 р.; 79,8% у 

1959 р.); кількість росіян збільшилася на 132%, а відсоток зріс з 8,1% до 16,9%; 

число інших національностей упало на 58%, а їхня частка порівняно з усім 

населенням знизилась з 16,5% до 6,3%. Як бачимо, все зменшення національних 

меншин в УРСР, за винятком росіян, пішло на користь цих останніх, тобто на 

Україні замість кількох більших національних меншин маємо тільки одну, але 

потужну – російську [199,c.214]. 
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На такі швидкі кількісні зміни в масштабах цілої республіки безумовно 

вплинули величезні втрати українського населення. За підрахунками М. Косіва крім 

мільйонів людей, що загинули під час голодомору 1932–1933 рр., близько 5 млн. 

було репресовано сталінською тоталітарною системою [183,c.40].  

Отже, національні меншини України, як  і саме україномовне середовище не 

склало  й не могло скласти опозиції розповсюдженню російської мови – за 

несприятливих умов сáме українське населення активно асимілювалося [290,c.2]. 

Відтак, із входженням всієї території України до складу СРСР значно полегшились 

можливості щодо русифікації взагалі  та «просочування» зокрема. 

На деякий час широкомасштабну асиміляцію населення України призупинила 

ІІ Світова війна, в процесі якої окупаційний режим впроваджував свої 

розпорядження та постанови щодо використання української мови.  

На окупованих територіях німецьке керівництво, розуміючи важливість 

наявних людських ресурсів для експлуатації на користь Німеччини, намагалося 

створити таку систему освіти, яка б сприяла втіленню планів Рейху щодо 

використання надр  та збереження лояльного ставлення до німецької влади. 

Українська школа повинна була виховувати у дітей повагу до німецької культури, 

формувати позитивне ставлення до роботи.  

На території військової групи «Центр» восени 1941 р. заняття проводились в 

1 200 школах. В звіті цієї військової групи від 9 листопада 1942 р. за жовтень 

стверджується, що кількість початкових та народних шкіл зросла до 2 500. Перевага 

надавалась містам, у сільській місцевості головним завданням вбачались польові 

роботи. Щодо середньої спеціальної та вищої освіти ситуація була набагато гіршою. 

В окупованій Україні не було вищої освіти, а також «не мало допускатись» жодних 

університетів. 

Навчання у школах на територіях, населення яких становили українці, або 

переважно українці, слід було проводити виключно українською мовою. На 

територіях, де населення переважно користувалося російською мовою, українська 

повинна викладатись як обов’язковий предмет. Впровадження української мови для 

ведення уроків проходило без особливих труднощів. Українській мові був наданий 



177 

 

статус службової мови  та мови освіти [108,c.63–138]. Отож, волею німецького 

керівництва освіта стала україномовною, дослідники не вказують на спротив 

українізації іноетнічного населення чи фактів саботажу.  

На формування мовного середовища в Україні після війни опосередковано 

вплинув черговий перерозподіл законодавчих повноважень між центром і 

республіками в межах тоталітарної системи на користь загальносоюзних відомств, 

що мало вкрай негативні наслідки в Україні. В. Чапленко звертає увагу на 

фактичну   і безвідмовну субординацію українського державного персоналу 

(«начальства») всесоюзному центрові, а, відтак – на спільність усіх законів України 

з рештою законодавчої бази Радянського Союзу [405,с.8]. 

Українська республіканська еліта мала регіональний характер, 

характеризувалась «провінціоналізмом» [192,c.50], що спонукало її до 

самоасиміляції в межах Радянського Союзу, формування криптоетнічності, 

активних проявів лояльності. Питома вага політичної еліти, яка відзначалася 

власним інтелектом, зменшувалася в Україні за радянського часу. Її або 

переміщували до Москви, або ж на «Соловки» чи в «психушки» [292,c.46]. 

Не відкидаючи думку російського лінгвіста, доктора філологічних наук, члена-

кореспондента РАН В. Алпатова про важливу умову навернення до російської 

мови  в СРСР – її уніфікаційну роль в процесі радянізації [6,c.124], варто зазначити, 

що визначальним чинником асиміляції  та самоасиміляції еліти була можливість її 

суспільно-політичного зростання, а не культурна чи соціальна уніфікація, 

спрямована на русифікацію радянського суспільства загалом. Прийняття 

регіональними елітами асиміляції в обмін на кар’єрне зростання заклало підвалини 

витіснення української мови в УРСР з усіх царин життя республіки – 

адміністративної, освітньої, культурної.  

Провінціоналізм еліт в державному плані – Радянська Україна у складі СРСР 

мала лише регіональні за статусом органи місцевого самоврядування (це 

стосувалося як статусу колишньої Верховної Ради, так  і Ради Міністрів) – мав 

результатом відсутність, на відміну від Росії, сформованого державного 

центру [192,c.50]. 
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З ухваленням у березні 1946 р. нової редакції ст.77 Конституції СРСР, замість 

восьми загальносоюзних народних комісаріатів було створено 13 загальносоюзних 

міністерств, замість 10 союзно-республіканських наркоматів – 19 союзно-

республіканських міністерств. 13 серпня 1946 р. Раду народних комісарів УРСР 

перетворено на Раду міністрів УРСР, якій підпорядковувалося 25 міністерств. 

Реальністю цих років було грубе порушення конституційних норм – ради не 

скликали сесії по два роки, посилаючись на складні умови післявоєнного періоду, в 

діяльності виконкомів домінували адміністративні методи, неприпустимі  мирний 

час, особисті розпорядження підміняли колективні рішення, завідуючі відділами і 

начальники управлінь часто призначалися виконкомами без наступного 

затвердження на посаді, як це було передбачено Конституцією. Ради ще діяли 

методами військового періоду, їхня діяльність нормувалася лише директивами 

вищих органів влади, що суперечило об’єктивним потребам перебудови їх на 

потужний засіб виконання державно-політичних завдань. Це стосувалося як 

центральних, так і місцевих органів влади. Тоталітарна практика керування цими 

представницькими органами йшла всупереч радянському законодавству, яке 

базувалося на засадах демократичної декларативності.  

За таких умов, у 1946–1948 рр. ЦК КП(б)У ухвалив низку постанов щодо 

української літератури і мистецтва: «Про перекручення і помилки у висвітленні 

історії української літератури» (серпень 1946 р.), «Про журнал сатири і гумору 

«Перець» (вересень 1946 р.)» «Про журнал «Вітчизна» (вересень 1946 р.), «Про 

репертуар драматичних і оперних театрів УРСР і заходи до його поліпшення» 

(вересень 1946 р.), «Про стан і заходи поліпшення музичного мистецтва на Україні у 

звʼязку з постановою ЦК ВКП(б) «Про оперу «Большая дружба» В. Мурадели» 

(травень 1948 р.) та ін. Загалом за період з 1945 по 1951 рр. було прийнято 12 

подібних постанов, від яких постраждала українська інтелігенція, зазнали 

руйнування наукові установи АН УРСР, пам’ятки історії та архітектури, бібліотеки і 

музеї. Арешти й звільнення з роботи за «буржуазний націоналізм» стали апогеєм 

боротьби сталінізму проти української інтелігенції [369,с.398‒414]. 
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У мовній царині відбувалися аналогічні процеси – мовне розшарування 

суспільства, поширення масової двомовності поглиблювалось придушенням 

національної свідомості українців, їх культури та мови в результаті прийняття 

нового українського правопису 1946 р., Закону «Про зміцнення зв’язку школи з 

життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР» від 

17 квітня 1959 р. (слідом за відповідним актом на рівні СРСР) про вибір другої мови 

навчання (перша, російська – обов’язкова) в УРСР за бажанням батьків та самих 

учнів [69,с.449‒450; 231,с.50; 360,с.64], що окреслив стратегічний напрямок 

діяльності радянської влади тієї доби – впровадження російської мови у школі, 

середній спеціальній та вищій освіті. 

Разом з тим, положення про вивчення другої мови за бажанням батьків, що, як і 

Валуєвський циркуляр, базувалося на так би мовити «народній підтримці та думці 

народу», – створювало в Україні ситуацію, за якої, в результаті дії актів 1938 та 

1958 рр. українська мова ставала не обов’язковою, натомість, вивчення російської 

набувало першорядного значення, що мало безпосереднім наслідком поширення 

масової українсько-російської двомовності, її регіоналізації та поляризації за віссю 

«місто-село». Адже, досить було заяви кількох батьків, щоб перевести школу на 

російську мову викладання [198,с.108]. 

Юридичне закріплення на загальносоюзному рівні мала також політика 

формування нової ідентичності «радянського народу», нівелювання культурних, 

мовних та територіальних відмінностей. Про спрямовану політику на 

«приглушення», а потім і ліквідацію всіх національних відмінностей як основу 

побудови комунізму відкрито було задекларовано у програмі КПРС (1961 р.): 

«Розгорнуте комуністичне будівництво означає новий етап у розвитку національних 

відносин в СРСР, що характеризується подальшим зближенням націй і досягненням 

їх повної єдності. Кордони між радянськими республіками в межах СРСР все більше 

втрачають своє колишнє значення». Фактично йшлося про те, що «питання про 

національні взаємовідносини в СРСР має лише безпосередньо комуністичне 

трактування – досягнення всебічної єдності радянських націй з кінцевою 

перспективою їх повного злиття... Якщо раніше ступінь федералізації, характер 
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національної державності, юридичний зміст національно-державних кордонів мали 

значення гаранту національної свободи, то тепер вони, по суті, не мають більше 

такого змісту... Вже зараз можна з впевненістю сказати, що з цього боку національна 

державність і федерація в цілому виконали свою історичну місію» [369,с.443].  

На XXIV з’їзді КПРС у березні 1971 р. Л. Брежнєв оголосив національне  

питання вирішеним і висунув тезу про нову історичну спільноту – радянський  

народ [230,с.12]. 

31 серпня 1978 р. з’являється таємна постанова ЦК КПРС «Про дальше 

вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних республіках». За 

матеріалами цієї постанови Рада Міністрів СРСР прийняла постанову від 13 жовтня 

1978 р. «Заходи по організації виконання постанови ЦК КПРС від 31 серпня 1978 р. 

«Про дальше вдосконалення вивчення і викладання російської мови в союзних 

республіках», що дало поштовх Мінвузу УРСР, Міносвіти УРСР, АН УРСР, 

Держплану УРСР до посилення російщення в Україні.  

10 червня 1983 р. виходить постанова ЦК КПУ і Ради Міністрів України «Про 

організацію виконання в республіці постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 

26 травня 1983 р. № 473 «Про додаткові заходи по поліпшенню вивчення російської 

мови в загальноосвітніх школах та інших навчальних закладах союзних республік», 

за якою, зокрема, збільшувались з 1984 р. на 15% ставки заробітної плати вчителів 

підготовчих і І-ІІІ класів, які ведуть заняття з російської мови, вчителів російської 

мови і літератури ІV-Х(ХІ) класів загальноосвітніх шкіл [198,с.109,110].  

У постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР (травень 1984 р.) «Про дальше 

вдосконалення загальної середньої освіти молоді і поліпшення умов роботи 

загальноосвітньої школи» йшлося: «У національних школах союзних республік 

виділяється додатково 2-3 години на тиждень у ІІ-ХІ(ХІІ) класах на вивчення 

російської мови». На підставі цих та багатьох інших постанов партійні  

органи та урядові структури УРСР розробляли деталізовані заходи щодо  

подальшого впровадження російської мови, що означало витіснення мови корінного  

населення [311,с.20]. 
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Перелік кроків радянської влади щодо російщення української освітньої царини 

можна продовжувати до останніх днів існування Радянського Союзу, однак, якщо 

наприкінці 50-х – середині 60-х рр. XX ст. положення законодавчих актів хоча б у 

загальних рисах декларували рівноправність у вивченні рідної та російської мов, то 

прийняті у першій половині 80-х рр. нормативні акти вищого політичного і 

державного керівництва СРСР вже повністю віддавали пріоритет російській  

мові [416,с.12]. 

Згадані кроки вплинули на функціонування усієї освітньої системи УРСР другої 

половини ХХ ст. Після звільнення території України від німецьких військ 

відновлення радянської системи освіти здійснювалось швидкими темпами. До 

початку 1944–1945 навчального року в Україні діяло майже 24 тис. шкіл, де 

навчалися 4 132 тис. учнів  і працювало 145 тис. учителів, а через рік – більш як 

27 тис. шкіл з контингентом 4 902 тис. учнів і 176 тис. учителів. 

Значна увага приділялася цій роботі в західних областях УРСР. Тут вона 

ускладнювалася жорстокою братовбивчою війною. До початку 1944–1945 

навчального року в регіоні працювало тільки близько 5,7 тис. шкіл. В них 

налічувалося трохи більше 840 тис. учнів  і 23,3 тис. вчителів, з яких понад 10 тис. 

прибули зі східних областей. 

Відновлювала свою роботу вища школа. На листопад 1943 р. у містах 

Лівобережної України у 38 вузах кількість професорів  і викладачів складала 

близько п’ятисот осіб. А до кінця 1944–1945 навчального року у 153 вузах 

працювало вже 6 тис. осіб, з них 650 докторів і 1 018 кандидатів наук. Особливість 

організації вищої школи в західних областях УРСР полягала в тому, що до місцевої 

професури влада виявила політичну недовіру й усунула більшість її представників з 

вузівських кафедр. Ядром нових кадрів стали майже 200 викладачів, доцентів  і 

професорів, направлених сюди зі східних областей [251,c.132–134]. 

У 1946 р. був прийнятий новий український правопис, що вже надто зближував 

українську мову з російською [211,c.16]. У повоєнні роки, разом із відновленням 

радянської освітньої системи, продовжувала здійснюватись політика русифікації 

України. Знаряддям форсованої русифікації стала   і освітня реформа, здійснювана в 
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Радянському Союзі, починаючи з кінця 1958 року. Реформа освіти ввела в 

законодавство положення про вільний вибір мови навчання   і вільний вибір 

вивчення другої мови у російських школах, що закріпило панівне становище 

російської мови в системі шкільної освіти [231,с.50]. 

У зрусифікованому суспільстві надання батькам права самим вибирати, якою 

мовою мають вчитися їхні діти, призвело до того, що в містах УРСР, за винятком 

західних областей, майже всі школи стали російськомовними. Українська мова в 

таких школах фактично було зведена до рівня факультативної [383,c.349]. У 

порівнянні з 1955–1956 навчальним роком у 1958–1959 кількість учнів у школах з 

російською мовою навчання збільшилася на 182 тис., а з українською – зменшилася 

на 2,5 тис. 

Російськомовними були головним чином школи міські. У великих промислових 

центрах, передусім на Сході  та Півдні України, вони переважали абсолютною 

кількістю  і числом дітей, які в них навчалися. Скажімо, в м. Сталіно 98% учнів 

навчалися в школах з російською мовою викладання, в Харкові – 87%, в Одесі – 

87%, Горлівці – 91,3%. У Кримській області було лише три школи з українською 

мовою навчання, які відвідувало ледь більше 600 учнів. Навіть у Києві, столиці 

Української РСР, у 1959–1960 навчальному році дві третини учнів загальноосвітніх 

шкіл здобували освіту російською мовою. У перший же рік дії шкільного закону 

кількість російськомовних шкіл в республіці зросла на 143 одиниці [69,c.449–450]. 

Крім того, російській мові надавалися переваги у поділі класу на групи. Усі 

вчителі російської мови мали надбавки до заробітної плати. Такі процеси негативно 

позначилися не лише на українській школі, а торкнулися  і шкіл національних 

меншин – вціліли тільки деякі з них [392,c.112]. 

У 1970-х рр. форсування «об’єктивного процесу зближення націй» на Україні 

продовжилось. Здійснене протягом 1970-х–першої половини 80-х років витіснення 

української мови з системи освіти ілюструють статистичні дані 1987 р. На цей час в 

Україні у 4 500 російських школах навчалося більше половини всіх учнів. У Києві з 

300 тисяч учнів українською мовою навчалося тільки 70 тисяч.  
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У 1978 р. було видано Постанову ЦК КПРС про посилення вивчення  і 

викладання російської мови  та літератури, у 1983 р. – Постанову про посилене 

вивчення російської мови, поділ класів в українських школах на дві групи  та 

підвищення зарплати вчителям російської мови на 15% [230,c.12–13]. 

Доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України 

М. Степаненко зазначає, що, усвідомлюючи значну роль мови у формуванні 

особистості  і визначенні індивідуальності кожного народу, радянська освітня 

система приділяла максимальну увагу російській мові, виховуючи в школі 

манкуртів-інтернаціоналістів. Імперський досвід показав, що оволодівати 

російською мовою з 5-го чи навіть 2-го класу вже пізно – виходить наказ про 

вивчення російської мови в дошкільних закладах і з першого класу [360,c.67–68]. 

Активізувалось витіснення української мови з вищої освіти   й науки. 

Викладання в усіх вищих навчальних закладах (крім окремих гуманітарних 

предметів)  і професійно-технічних училищах було переведено на російську мову. 

Цей процес не оминув навіть Галичини. На Сході  й Півдні російська мова 

остаточно заступила національну у сфері наукового спілкування. 

Л. Масенко наголошує, що програми посиленого вивчення російської мови 

були спрямовані передусім на руйнацію тих середовищ живомовного українського 

спілкування, які ще зберігались у сільських місцевостях України. Завдання 

зросійщення українського села через систему шкільної освіти було цілком відверто 

сформульовано у низці збірників з питань культури російського мовлення в Україні. 

«Найефективнішою є боротьба за культуру російського мовлення в середній школі, 

особливо в початкових класах», – зазначалося в одному з них.  І далі: «В 

українських селах переважає одномовне мовленнєве середовище (українське), а в 

містах – двомовне, тому що там більший доплив різномовного населення  і люди 

користуються і російською, і українською мовою. Щоб випрацювати психологічну 

здібність вільно переключатися з української мови на російську, потрібне стійке 

двомовне середовище. В українському селі це може бути локальне середовище – 

школа». 
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Перед нами, продовжує дослідниця, чітка програма механізму денаціоналізації 

через етап двомовності – молодше покоління слід навчити перемикати мовленнєвий 

код з українського на російський, а далі – перехід цього покоління на російську 

одномовність – лише справа часу. 

Як в усіх радянських текстах, призначених для маніпуляції масовою 

свідомістю, руйнівну для української мови роль перехідного етапу двомовності, 

спланованого для молодшого покоління, тут завуальовано прикметником стійкий у 

словосполученні «стійке двомовне середовище». Таке означення слід кваліфікувати 

як цілковито антинаукове, оскільки двомовне комунікативне середовище  

не може бути стійким. Кожна спільнота – чи то сільська громада, чи населення  

мегаполісу, чи об’єднання громадян у межах держави – завжди тяжіє до  

одномовності [231,c.70–72].  

Загальну тенденцію аналізованого періоду дозволяє зрозуміти висновок 

А. Каппелера: після періоду певної гнучкості близько 1972 р. паралельно із 

загальним зовнішньополітичним «прикрученням гайок» розпочалася більш 

репресивна національна політика, яка протривала аж до початку 80-х років. В 

Україні  та інших республіках відбулися хвилі чисток. Участь неросіян у 

політичному житті центру скоротилася. Знову робився наполегливіший наголос на 

навчання російською мовою, російська повинна була стати «другою рідною мовою» 

всіх народів Радянського Союзу. Як  і за пізнього царизму, офіційна політика 

підхопила російські національні тенденції, не приєднуючись, однак, до крайніх 

націоналістичних течій у російському суспільстві [167,c.289]. 

Офіційна мовна політика, спрямована на приниження соціальної ролі 

національної мови корінного і найчисельнішого населення республіки – українців, 

призвела до різкого звуження сфери її вживання [211,c.16]. На початок 

«перебудовного» періоду в Україні російською мовою здійснювалося навчання 

майже половини учнів [383,c.349].  

Система освіти працювала на створення «нової історичної спільноти – 

радянського народу», при цьому вона слугувала потужним знаряддям русифікації 

українців. До 1989 року частка учнів у школах з українською мовою навчання 
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складала 47,5%, тоді як частка українців у складі населення УРСР – 72,7%. 

Більшість таких шкіл припадала на сільську місцевість  та маленькі міста, за 

винятком західних регіонів. У двох найбільших індустріальних центрах республіки 

(Донецьку  та Луганську) українських шкіл на той момент не було зовсім, хоча 

частка етнічних українців тут складала понад 50% [169,c.122]. 

Для 700 тис. українців Криму не було жодної української школи. Поодинокими 

були українські школи або українські класи в промислових містах Донбасу  та 

Придніпров’я. Загалом в Україні лише 3,5% дітей, які пішли в 1990 р. в перший 

клас, до цього виховувалися в дитячих садках з українською мовою  та 14,5% – в 

садках, де вживалися  і українська,  і російська мови. На цей час 95-відсотковою 

російською мовою проводилися заняття у вузах, технікумах і профтехучилищах. Із 

45 профтехучилищ Києва не було жодного, яке працювало б в українському 

мовному режимі. На 75% російськомовними були дитячі садки [69,c.455]. 

Для вищої школи були характерні тотальна ідеологізація  та політизація 

навчального процесу  й виховання, наукової  та педагогічної творчості; жорстка 

централізація управління  та фінансування, уніфікація  й одержавлення; низький 

рівень академічних свобод, самоорганізації ВНЗ; позбавлення студента можливості 

будувати власну траекторію навчання; відторгнення від національної культурно-

історичної спадщини, русифікація; відмежованість від світової науки й освітнього 

досвіду. 

До кінця 1980-х рр. система вищої освіти в Україні включала 146 ВНЗ (серед 

них 9 університетів), у яких навчалося понад 850 тис. студентів з 400 

спеціальностей. У ВНЗ викладання відбувалося в основному російською мовою. 

Мінвуз України не поспішав створити належні умови для поширення української 

мови у ВНЗ. Так, незважаючи на наявність відповідних умов, зокрема, постанови 

ЦК Компартії України від 27 грудня 1988 р., керівництво багатьох ВНЗ не 

проявляло ініціативи у збільшенні кількості навчальних курсів, що викладалися 

українською мовою, забезпеченні їх відповідною навчально-методичною 

літературою, організації наукових досліджень з національної проблематики. 
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Діловодство, нормативні документи Мінвузу України залишались 

російськомовними до квітня 1989 р. 

Практично не видавалося навчальної літератури українською мовою (лише 10–

12% на рік), забезпеченість якою у більшості ВНЗ становила від 1% до 15%. Якщо, 

наприклад, у 1946 р., на території УРСР було випущено для вищої школи 106 назв 

підручників, з яких 90 – українською, а 16 – російською мовою, то в 1980 р. – 

відповідно 38 і 422 [234,c.123]. 

Аналізуючи причини невиконання Закону «Про мови в Українській РСР» 

(жовтень 1989 р.) у вищій освіті, Г. Січкаренко наводить наступні: відсутність 

сприятливих умов для впровадження української мови навчання особливо на Сході 

республіки (на що, як правило, звертало увагу керівництво вузів); потужна 

русифікація, що працювала на створення «нової історичної спільності – радянського 

народу»; невисокий соціальний статус української мови; наявність суржику; 

невеликий відсоток українців з вищою освітою порівняно з росіянами  та 

русифікованими спільнотами [346,c.12–37]. В результаті, російська мова стала 

домінуючою в усіх сферах суспільного життя України, активно витісняючи 

українську з її власної території. На виробництві, в управлінських структурах, в 

армії панувала російська мова. Загальну русифікацію молоді забезпечувало  

майже повсюдне російськомовне викладання предметів у вузах та технікумах  

республіки [69,с.490–491]. 

Не менш складні процеси відбувались в церковно-релігійній сфері УРСР, що 

вплинуло і на мовне середовище у цій царині суспільного життя. З 1946 по 1956 рр. 

у православ’я було «переорієнтовано» 2 959 греко-католицьких храмів з 3 147, 1 241 

священик з 1 832. Так утворювався не тільки спільний, а  єдиний церковний  

простір України та Росії, який потім ретельно підтримувався  й зміцнювався 

церковною та світською (радянською) владою. Українців і росіян церква ретельно  

навчала, що вони – єдине ціле, в них єдина держава, єдина віра, єдина мова та  

культура [69,c.462]. 

ІІ Світова війна дещо пом’якшила церковно-релігійну ситуацію в СРСР, проте 

завершення військових дій спричинило до нової хвилі утисків. У перші повоєнні 
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роки РПЦ приймала у своє лоно парафії Румунської православної церкви на 

території Ізмаїльської, Одеської, Чернівецької  та інших областей, тривав складний 

процес ліквідації греко-католицької  та автокефальної церков на теренах 

західноукраїнських областей. На думку В. Бондаренка, РПЦ змушена була 

поглинати інші церкви через відсутність альтернативних варіантів з однієї сторони, 

а з іншої, – не прагнула виправити цих помилок [35,c.3]. Та видається доречним 

зазначити, що РПЦ, залишаючись фактично єдиною в Радянському Союзі 

церквою, з якою співпрацювала радянська влада, не відмовлялася від ідеї Москви як 

«третього Риму» (про що свідчило святкування 500-річчя своєї автокефалії у 

1948 р.), незалежно від форми держави, в якій вона існувала. Російська православна 

церква постійно турбувалася про розширення зони свого впливу. В цьому вона 

досягла в повоєнний період значних успіхів, у тому числі й на Україні [69,c.460]. 

Натомість, боротьба з релігією  і церквою відновилася одразу ж після 

визволення території від німецько-фашистських загарбників. Хоча в другій половині 

40-х рр. вищі партійні органи офіційно  й не вели прямої мови про боротьбу з 

релігією, весь їх дух був пронизаний ідеєю неприйняття і того, й іншого. 

У другій половині 1950-х рр. в партії  і в державі почав утверджуватися 

політичний  та ідеологічний волюнтаризм, все більше брали верх ідеї про 

необхідність розробки, прийняття й реалізації у найближчі десятиліття розгорнутої 

програми будівництва комуністичного суспільства, що означало викорінення 

релігійних вірувань із свідомості мас. 

1960 рік започаткував новий етап переслідувань церкви і не тільки в питаннях 

ліквідації монастирів, закритті духовних семінарій   та переорієнтації греко-

католиків на православ’я. Починався тотальний наступ на всі офіційно 

зареєстровані  в СРСР конфесії [283,c.232–321]. Слід відзначити, що наступ на 

церкву в кінці 1950–початку 1960-х рр. відбувався надзвичайно швидкими темпами. 

На 1 січня 1957 р. в УРСР діяло 8 547 зареєстрованих православних церков, 

кількість парафій у республіці з 1960 по 1964 р. зменшилася з 7 460 до 4 565 (4 671 

за іншими даними).  60-ті рр. ХХ ст. позначились в Україні, як і в СРСР загалом, 

посиленням наступу на церкву, передовсім РПЦ. Релігійні конфесії, духовенство 



188 

 

стають об’єктом жорсткого тиску з боку держави   і чиновників. Церква в умовах 

«близької перемоги комунізму» трактується як такий пережиток, що є однією з 

основних перешкод на шляху до цієї «перемоги». Релігійна мережа в ці роки  

значно зменшилася порівняно з післявоєнним періодом. На 1 січня 1968 р. в  

УРСР за офіційними даними діяло 5 958 зареєстрованих громад різних  

конфесій [319,c.22–37,46]. 

Криза адміністративно-командної системи СРСР в 1970-х–першої 

половини 1980-х рр. позначилась певною стабілізацією релігійної ситуації через 

прийняття нової Конституції СРСР, підписання низки міжнародних угод, що значно 

розширювали права людини, а головне, перемогою радянської влади над церквою, 

крім, хіба що, місцевого рівня [284,c.318–320]. 

Час перебудови характеризувався зростанням активності церкви в Радянському 

Союзі загалом  та на Україні зокрема. Після святкування 1000-ліття хрещення Русі 

почалося швидке звільнення релігії і церкви від жорсткої опіки з боку держави. Від 

1988 р. боротьба з релігією зміщується у сферу здійснення атеїстичної 

пропаганди та набуває декларативних рис [319,c.68–70]. 

Занепад радянської державності  та соціалістичного ладу загалом викликав 

нечуване зростання суспільної активності, що в релігійній сфері вилилось у 

намагання вкотре створити, чи то пак, «переформатувати» церкву в Україні на 

український кшталт. Архієрейський собор РПЦ від 30–31 січня 1990 р. надав 

автономію Українському екзархату.  Та Ю. Левицький розглядає цю акцію як 

намагання РПЦ таким чином протидіяти активному розвиткові Української греко-

католицької церкви, а заразóм акцію проти УАПЦ [209,c.51]. Разом з тим, 

відродження на території України національних церков негайно призвело до 

виникнення конфліктів, що нерідко супроводжувалися насильством [169,c.135]. 

Визнання автокефалії УПЦ загрожувало Московському патріархатові втратою 

7 тис. храмів із 12 тис., які він включав до своєї юрисдикції. Це значно впливало на 

розташування сил у вселенському православ’ї. Духовна традиція Київської 

митрополії, перебрана Московською патріархією, забезпечувала останній авторитет 

однієї з найдревніших православних церков у слов’янському світі. До того ж, 
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приклад УПЦ міг би виявитися звабливим для православних церков інших молодих 

держав, що утворилися на території колишнього СРСР. Зрештою РПЦ втратила б 

своє апостольське походження. Одним словом, ситуація для РПЦ була не з легких, 

тому заява Св. Синоду хоч  і визнавала право претендувати на автокефалію, 

пропонувала такий механізм її здобуття, який забезпечував збереження складу 

Московського патріархату [284,c.493]. 

На формування двомовного середовища УРСР після ІІ Світової війни значний 

вплив мала міграційна політика радянської тоталітарної системи. Завершення 

ІІ Світової війни дало поштовх значним міграційним процесам  – в повоєнний час до 

мирної праці приступили 2,2 млн. осіб, демобілізованих з Радянської армії. 

Повертались і ті, що були вивезені під час евакуації на Схід, і ті, що перебували на 

примусових роботах або в полоні за межами України. Впливали на міграційні 

процеси і депортації осіб, які були визнані соціально небезпечними. За офіційними 

даними, впродовж 1944–1952 рр. у західному регіоні України репресіям було 

піддано близько 500 тис. осіб, в тому числі заарештовано понад 134 тис., вбито 

більш як 153 тис., вислано за межі УРСР без права повернення понад 203 тис. осіб. 

На межі 1940–50-х рр. українці становили п’яту частину в’язнів ГУЛАГу. У таборах 

їх налічувалось 362,6 тис., в колоніях ‒ майже 143,6 тис. осіб. Серед спецпоселенців 

своєю чисельністю вони поступалися лише чеченцям, а серед засланих і висланих ‒ 

тільки росіянам [17,c.46]. 

За аналізом І. Терлюка, міграційний приріст росіян в масштабах України за 

1959–1969 рр. становив приблизно 56,7% або 1 152,3 тис. осіб. У другий 

міжпереписний період в Україну переселилося приблизно 794,5 тис. осіб російської 

національності, що становило 59% загального їх приросту. І, нарешті, в період 1979–

1989 рр. механічний приріст російського населення в Україні дорівнював приблизно 

404 тис. осіб. 

Найбільшої інтенсивності міграція російського населення в західному регіоні 

набула у післявоєнні роки. Якщо до війни їх там практично не було, то в 1959 р. їхня 

чисельність становила 330 тис. осіб, або 5% населення. Основною метою 

здебільшого керованої міграції російського  та російськомовного населення було 
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формування соціальної підтримки по суті колоніальної політики союзного центру в 

західних областях України. Практику масових переміщень населення було 

піднесено до рангу найважливіших державних засобів досягнення асиміляційних 

завдань. 

Між 1959  і 1989 роками кількісне зростання росіян у західноукраїнських 

областях найбільш обумовлювалось їх природним рухом, тобто співвідношенням 

народжуваності  та смертності (94,2%). Щодо України загалом, то роль міграції у 

динаміці чисельності російського населення була абсолютно протилежною 

західноукраїнській регіональній тенденції. Основним джерелом поповнення росіян в 

більшості областей України в 1960–1980 рр. були міграційні процеси, приріст росіян 

в Україні був одним з найбільших порівняно з приростом в інших республіках.  

На них припадало 54,7% загального приросту російської національної  

групи [373,c.51–60]. 

Міграційна політика радянської влади найбільше впливала на зміну 

демографічної ситуації в східних та південних регіонах України: в результаті частка 

українців там знижувалась прискореними темпами. Зокрема, в Криму українці були 

другою за чисельністю (після росіян) національною групою. Порівняно низький 

відсоток українців – у Донецькій, Одеській  та Луганській областях. З року в рік 

демографічна ситуація там ще більше деформувалася. Так, у Донецькій області з 

1970 по 1979 р. українців стало більше на 26 тис., а росіян – на 238 тис. осіб. 

Переселялися росіяни здебільшого у міста  і тому сáме там нерідко становили 

більшість. Причому частка росіян у міському населенні збільшувалася у прямій 

пропорції до розмірів міста – чим більше місто, тим був більший у ньому відсоток 

росіян [69,с.440]. 

Характерно, що значний відсоток російського населення в загальній етнічній 

структурі України склався головним чином у радянські часи. Адже у 1930 р. цей 

показник становив лише 8%. Статистика свідчить, що з усіх росіян 43,4% прибули 

до республіки в повоєнний період [33,с.115]. Якщо у 1926 р. статистичне 

співвідношення українців  та росіян в УСРР (без Західної України) становило 

приблизно 9:1, в 1989 р. ця пропорція (тепер уже з урахуванням західних українців) 
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зменшилася до 3,3:1. Найбільший відсоток росіян  – у Донецькому промисловому 

районі  та на Півдні України. Переважання їх у містах свідчить про те, що 

прибували  і заселяли вони переважно вже освоєні українцями чи іншими народами 

землі. Користуючись віковою підтримкою етнічної Батьківщини, росіяни справляли 

значно більший вплив на суспільно-культурні процеси, ніж їхня частка в складі 

України [69,с.453]. Маховик поглинання української мови в 1970–1980-ті рр. на 

Півдні  й Сході охопив навіть містечка і великі села [120,с.194]. 

В результаті російська мова стала домінуючою в усіх сферах суспільного життя 

України, активно витісняючи українську з її власної території. На виробництві, в 

управлінських структурах, в армії панувала російська мова. Загальну русифікацію 

молоді забезпечувало майже повсюдне російськомовне викладання предметів у 

вузах та технікумах республіки. 

Особливий тиск чинився на сільську молодь, яка ще несла  і на генетичному 

рівні національне «я», відмінний від загальноімперського менталітет, зберігала 

українську мову. Попадаючи в російськомовне міське середовище – технікум,  

вуз, профтехучилище, армію, виробництво, – вона переходила на «суржик», 

деукраїнізувалася. У більшості регіонів України українська мова була витіснена зі 

сфер торгівлі, медицини, транспорту [69,с.490–491]. 

Разом з тим, у 80-х рр. ХХ ст. відбувалось активне переселення людей 

переважно пенсійного віку з Крайньої Півночі, Далекого Сходу, Чукотки та інших 

районів Росії до Криму (Крим насичувався росіянами, з 1959 по 1989 р. їх кількість 

тут зросла з 858 тис. до 1 620 тис. осіб ‒ тобто майже вдвічі), Одеську, 

Миколаївську, Херсонську, Чернівецьку, Київську   та інші області УРСР. Так 

Україна неухильно  й прискореними темпами перетворювалася з поліетнічної у 

двоетнічну. Відповідно, найпоширенішою мовою в Україні ставала російська. В 

1989 р. її вважали рідною 32,8% населення, з них 11% становили неросіяни 

(переважно українці). У 80-х рр. російською мовою вільно володіли кожні  

два з трьох українців, а українською ‒ лише кожен четвертий представник 

російськомовного населення республіки.  
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Такий результат не був наслідком дії об’єктивних, природних процесів, а 

зумовлювався внутрішньою   і зовнішньою політикою радянської держави, яка 

офіційно стимулювала зміну співвідношення українського й російського 

населення в республіці на користь останнього. 

Організовані та стихійні міграційні потоки СРСР занесли в Україну мільйони 

«совєтських» людей. З Росії в Україну прибували не тільки росіяни, а  й 

представники інших народів, в тому числі   й малочисельних. Представники 

національних меншин в Україні масово набували під впливом русифікації рис 

російської ідентичності, кількісно поповнюючи російськомовне населення 

республіки. 

Зовнішня міграція була, таким чином, одним із найвагоміших чинників, що 

зумовили наявність в Україні на кінець 1980-х рр. 150–200 прийшлих етнічних 

спільнот, які чисельно становили близько чверті всього населення. Найбільш 

поважне місце серед них за своїм соціальним та політичним статусом займали, 

зрозуміло, росіяни. 

Росіяни були головною етнічною базою імперії. 25 млн. росіян за межами 

Росії в 1980-ті рр. були зосереджені переважно в містах  і столицях союзних 

республік, займаючи, як правило, ключові позиції у всіх сферах життя місцевих 

спільнот, перебуваючи у вирі соціально-політичних, економічних  і культурних 

процесів усіх регіонів СРСР. 

Для них взагалі була характерна слабка адаптація до мови   і культури 

національної більшості.  Та в дійсності вона була  й не потрібною: національно-

російська двомовність (як перехідний етап до російської одномовності), 

престижність «російської» освіти, домінування в усіх сферах російської мови 

знімали проблему знання української. 

За переписом 1970 р. в СРСР кількість населення, що проживало в місці 

проходження перепису менше 2 років, становила астрономічну цифру: близько 

14 млн. осіб, більшість із них росіяни (8 млн.)  і українці (2 млн.). У національній 

структурі емігрантів з України переважали українці, а з Росії в Україну ‒ росіяни. У 

70-х рр., коли міграційні процеси досягали максимуму, приріст населення України 
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був забезпечений переважно за рахунок росіян. Присутність росіян в Україні  та 

дифузія російського   і українського етносів вели, фактично, до розмивання 

останнього. 

За 1979–1989 рр. частка українців серед мешканців республіки зменшилась 

на 0,9%, а питома вага росіян збільшилася з 21,1% до 22,1%. З 1959 р. загальна 

кількість українців зросла на 16,4%, а росіян ‒ на 60%. Частка росіян в населенні 

України більш як у чотири рази перевершувала частку інших іммігрантів, в той час 

як частка українців перевершувала частку росіян лише в 3,3 раза [69,c.414,439–444]. 

За переписом 1989 р. російська група УРСР нараховувала 11 340 тис. осіб, 

причому, їх розселення на території України визначається дисперсним характером, 

зокрема: в Криму – 67%, у східному регіоні – 41%, північному – 9%, західному – 5% 

населення [272,c.179–182]. 

В. Котигоренко та М. Панчук до російської етнокультурної групи за даними 

перепису 1989 р. залучають крім росіян (92,1% цієї спільноти), ще й асимільованих 

українців (12,3% у складі українського народу), відносно малочисельні національні 

меншини в середовищі яких російськомовність коливається від 50% до більше ніж 

90% (5,5% громадян України). В Криму   та на Сході України російська 

етнокультурність є переважаючою для всіх етнічних спільнот [186,c.181]. 

Потрібно зазначити, що поряд з цілеспрямованою міграційною політикою 

російської держави на українські етнічні землі відбувався ще один постійний 

процес  – еміграція українців з України, що, поряд з імміграцією до України 

російськомовного населення, не могло не вплинути на зміну етномовного 

середовища. Тільки у ХІХ–ХХ ст. можна виділити три міграційні хвилі з України:  

1) остання чверть XIX ст. ‒ початок І Світової війни;  

2) період між двома світовими війнами;  

3) доба після ІІ Світової війни [360,c.71]. 

Зокрема, в межах СРСР з другої половини 1920-х років розгорнулася 

широкомасштабна акція щодо залучення українських хліборобів до освоєння 

великих просторів Поволжя, Зауралля, Середньої Азії, Сибіру та Далекого Сходу. В 

ці регіони планувалося впродовж десяти років переселити майже 2 млн. селян з 
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України, в той час, коли до Криму та на Північний Кавказ Москва запланувала 

переправити десятки тисяч росіян [340,c.29]. 

У 1950–80-ті рр. до примусово заселених українцями Сибіру, Казахстану, 

Далекого Сходу, Уралу, Півночі додалися нові адреси добровільних  і не зовсім 

добровільних поселень українців. Перепис 1989 р. наочно продемонстрував 

результати цієї політики. На той час питома вага українців серед усього населення 

Росії становила 3%. У Приморському краї мешкало 186 тис. українців, у тому числі 

близько 12 тис. у Владивостоку. У Ямало-Ненецькому національному окрузі 

українці становили 17,2% населення, в Чукотському автономному окрузі ‒ 16,8%; в 

Магаданській області ‒ 15,4%; в Кустанайській ‒ 14,6%; 105 тис. їх проживало на 

Кольському півострові, 268 тис. ‒ в Тюменській області [69,c.445]. 

Еміграційні кровопускання призвели до того, що в 1970-х роках за межами 

УРСР мешкало 15% загальної чисельності українців [236,c.167]. За аналізом 

В. Котигоренка подібна політика призвела до неухильного зменшення українців на 

власній території  ‒ з 76,8% у 1959 р. до 72,7% у 1989 р. Середньорічний темп 

приросту україноетнічного населення зменшувався впродовж тридцяти 

міжпереписних років досить інтенсивно: у 1959‒1969 рр. він становив 0,93%; у 

1970–1978 рр. ‒ 0,42%; у 1979–1988 рр. ‒ 0,28% [185,c.13]. Нині ж у світі понад 40% 

усіх українців (близько 20 млн.) живуть за межами держави, є громадянами інших 

країн і глибоко інтегровані в їх суспільства [93,c.238–239]. 

Друга половина ХХ ст. стала добою катастрофічних соціальних змін в Україні, 

що вкрай негативно вплинули на мовне середовище, суспільно-політичні статуси 

української та російської мов на теренах УРСР, спричинили до значного соціального 

поширення масового білінгвізму. Жахливим кроком до нищення соціальної бази 

української мови стала ІІ Світова війна, в результаті якої загальні втрати України 

склали від 8 млн. [293,с.237] до 13,5 млн. загиблих [22,с.561]. А відразу по війні до її 

страшних наслідків додався голод 1946‒1947 рр., що значно збільшило відтік селян 

до міста, особливо взимку  та навесні 1947 р. ‒ в найголодніший період [382,с.121]. 

Отож, після війни голодне селянство складало вагому частку мешканців міст і стало 
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наступною ланкою мовної русифікації, формуючи соціальну базу білінгвізму в 

Україні. 

Додали міграційній активності селянства повоєнні «експерименти» центру: 

об’єднання колгоспів у гігантські «агроміста», ліквідація присадибних ділянок, 

навіть заборона тримати корів [177,с.45], освоєння цілини,  і як результат, ще більше 

знекровлення  та розпорошення селянських мас України [367,с.617]. Для вказаного 

періоду характерним було постійне наростання темпів скорочення чисельності 

сільського населення. Починаючи з 1965 р., воно щорічно зменшувалося в 

середньому на 100‒150 тис. осіб, а наприкінці 60-х‒на початку 70-х рр. ‒ на 

200‒250 тис. осіб. Середній показник такого скорочення в 1979‒1989 рр. становив 

213 тис. осіб. Головною причиною скорочення чисельності мешканців села в 

післявоєнний період залишалася масова міграція до міст. За своїми формами вона 

була постійною, сезонною  та маятниковою. Найбільшою за масштабами була 

постійна міграція. Вона стала справжньою бідою для центральних і північних 

областей республіки [382,с.111‒112].  

На середину 60-х рр. ХХ ст.  припадає період рівноваги міського й сільського 

населення, а надалі баланс помітно порушився на користь міста  й на середину  

80-х рр. становив 2:1. Якщо в 1961 р. міське населення України налічувало 20,6 млн. 

осіб, то в 1986 ‒ 33,7 млн., тобто зросло на 63,6%. Сільське населення за цей період 

зменшилося на 23%. З 1975 по 1990 р. чисельність сільського населення зменшилася 

на 3,5 млн. осіб. Особливо загрозлива ситуація склалася в таких областях, як 

Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Хмельницька. Значний відтік 

сільського населення в міста призвів до того, що в селах залишилися переважно 

люди похилого віку, пенсіонери. Таким селам офіційна влада навішувала ярлик 

«неперспективних». Там закривалися школи, обмежувалася торгівля, згорталася 

соціальна сфера. 

На думку низки вітчизняних дослідників, переселення в міста селян, переважно 

українців, основних носіїв національної свідомості, традицій  і ментальності, з 

одного боку, сприяло підтриманню їх «українськості»   і пом’якшенню 

русифікаторської політики. З іншого ‒ відтік молоді з села, яке завжди було 
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джерелом відтворення людських ресурсів, призвів до зменшення там 

народжуваності [69,с.435‒436]. Тобто сáме в період 1960‒70-х рр. суспільство 

перетворилось із збалансованого в урбанізоване, коли в сім’ях міських робітників 

(переважно селянського походження) функціонує піджин ‒ як перша мова для 

майбутніх поколінь «новітніх городян» (уже робітників за соціальним станом). 

Отже, разом із мовно-національним кодом змінюється (або деформується)  і 

соціальностановий (або навпаки) [86,с.33]. 

Швидка урбанізація призвела до зміщення соціального балансу української 

мови на користь російської, чисельність селян зменшувалась, міщан зростала, 

українська мова як міська зберігалась лише на Заході України. Політика радянської 

держави мала результатом створення умов, найбільш ефективних для вимирання 

української культури в Східній Україні, що стало вагомим чинником формування 

регіональної складової масового білінгвізму.  

Поширення російської мови в українських містах по війні не було 

безхмарним  та природним – доктор філологічних наук, професор А. Погрібний 

наводить жахливий приклад того, як «исторически слаживалась» російськомовна 

атмосфера українських міст: в 1951(!) році студенти Харківського університету не 

побоялися висловити свій протест проти складання іспитів російською мовою. 

Розправа, що надійшла, приголомшує своею жорстокістю: згідно з вироком 

закритого суду 33-х найактивніших студентів було розстріляно, до 800(!) студентів 

репресовано. Ось бо в який спосіб ставав Харків «русским городом» [293,с.178]. 

Зрозуміло, що розглянуті процеси не могли не вплинути на мовне середовище 

міст України під час урбаністичного вибуху 1960-х рр., спричиненого розвитком 

промислового будівництва. На місцях новобудов повним господарем ставало 

«русскоязычное население» – «дивовижний феномен колективістів», для яких 

проблеми національної культури, мови, традицій не існували інакше, як 

рудиментарні пережитки «націоналістичних забобонів» [179,с.62]. 

Відтак, сфери функціонування української мови на більшій частині території 

України різко звужуються, катастрофічно падає її престиж. В 1970-х рр. 

асиміляційний вплив російської мови у Східній і Південній Україні перекинувся з 
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міста на село, що поставило майбутнє української мови у цих регіонах на  

межу катастрофи [230,с.13]. На думку О. Ткаченка, село залишалося в Східній  

Україні єдиним пристановищем українській мові; потрапляючи у зросійщене  

місто, позбавлене української та україномовної інтелігенції (або якщо  й не  

цілком позбавленої, то заляканої і «непрестижної»), український селянин  

мимоволі за бажання соціально  й освітньо піднятися мусив, як правило, 

русифікуватися [378,с.112].  

Бездержавність України, її напівколоніальний характер визначили своєрідне 

протистояння міста і села [120,с.194], тому в селянина або провінціала мимоволі 

складалося враження, що російська ‒ це мова найосвіченіших, найкультурніших, 

найзаможніших і найбільш процвітаючих кіл [377,с.232–233].  

Отже, українська мова втрачає свої суспільно важливі функції, натомість, як 

функціонально перша, посилюється  та поширюється у використанні російська. 

Вона за часів радянської України не могла вважатися більш потужною з 

демографічного погляду, але була такою у політичному, функціональному та 

оціночному планах. Зміна рідної української на більш престижну російську в  

колі мігрантів першого покоління була етапом зміни функціонально першої  

мови  і символізувала входження мешканця сільської місцевості в урбаністичне  

середовище [429,с.32–33]. 

Урбанізація, своєю чергою, нівелює етнічну та мовну своєрідність, призводить 

до втрати не тільки діалектів, місцевих мов, а  й інших традиційних засобів 

спілкування [236,с.165], особливо за сучасної доби, коли з’являються величезні 

міста  і мегаполіси, чисельність населення котрих та економічний потенціал 

дорівнюють, або  й перевищують аналогічні показники цілих країн [227,с.6]. 

Україна вже за радянських часів відзначалась не тільки високою відсотковою вагою 

міського населення, але  й значною кількістю великих міст з кількістю мешканців 

понад 100 тис. осіб (на 1989 р. – 50, в яких концентрується 57% населення України), 

серед них 5 міст з числом мешканців понад мільйон осіб [61,с.83]. 

В межах України наслідки урбанізації були невтішними, адже мовний бар’єр 

між українським містом і селом перетворив міські центри підросійської України, з 
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Києвом включно, у провінцію Москви, викривив почуття національної ідентичності, 

що послабило до критичної межі почуття національної гідності  й національної 

солідарності в українському соціумі [230,c.32]. 

На останок варто зазначити, що ситуація розколу в нашій країні є лише 

частковим проявом глобального процесу переходу людства від традиційної 

(селянсько-общинної) до ліберальної (переважно міської, індустріальної) 

цивілізації.  І це не просто академічне розумування, зазначають В. Ткаченко, 

О. Реєнт, В. Головатюк, – це реальність сьогодення, яка проявляється в наявності 

двох субкультур, двох способів мислення. Відбулось «оселянення» міста першим 

поколінням мігрантів, а друге, народжене в місті (маргінальне  та асимільоване) 

покоління, втративши звичну соціонормативну культуру, не піднялося в той же час 

до рівня опанування кращих набутків світової індустріальної (ліберальної) 

цивілізації, не усвідомило перспективи прогресу, поступу (лінеарності) історичного 

процесу [375,с.16–17]. 

 

ХХ ст. стало переломним етапом у формуванні українсько-російського 

білінгвізму в Україні та зростанні його ролі у суспільно-політичному житті 

республіки, позаяк відбулися кардинальні зміни не тільки в політичній сфері (від 

буремних подій національної революції до існування УРСР у складі СРСР), а й у в 

соціально-економічній (під час індустріалізації, урбанізації, колективізації, 

голодоморів), освітній – в період створення, розвитку  і  функціонування єдиної 

радянської школи та церковно-релігійній – під час нищення радянською владою 

усталеної духовної системи суспільства. 

Активізація національно-визвольного руху початку ХХ ст., революційні події, 

розвій політичної свідомості українців заклали підвалини для формування 

української еліти в процесі усвідомлення спільних інтересів національної 

буржуазії   та національної інтелігенції, формування української національної 

ідентичності, зародження й втілення в життя проекту української державності.  

В результаті встановлення радянської влади на території України, із втратою 

державності, в процесі політичного тиску, насаджування радянської ідеології, мовне 
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середовище швидко погіршується. Після бурхливих неконтрольованих міграційних 

процесів періоду революцій та І Світової війни, міграційна політика радянського 

уряду набуває чіткої спрямованості – на промислові підприємства й новобудови 

радянської України (заводи та фабрики східних регіонів республіки) збільшується 

приток російських робітників, наприклад, у формі «оргнаборів». 

На селі спостерігаємо іншу тенденцію – голод 1921–1922 рр. дав початок 

скороченню соціальної бази української мови – селянства, що підтверджують чіткі 

пріоритети радянської влади (пролетаріат а не селянство, місто а не село) в умовах 

лихоліття.  

Політика українізації – неоднозначна і непослідовна – на деякий час, здається, 

перетворює республіку. Потрібно зазначити, що українізації вимагало 

деукраїнізоване місто – особливо в процесі посилення антагоністичних тенденцій у 

мовній сфері України як в регіональному аспекті так  і на вісі «місто-село», позаяк 

кількість пролетарів українського походження у зросійщених промислових центрах 

збільшувалась швидкими темпами. Проте, не маючи під собою міцної соціальної 

основи, спираючись на адміністративні заходи  та  українську інтелігенцію, 

відбуваючись в умовах радянської державності, українізація не змогла охопити весь 

територіальний обшир України та дійти свого логічного завершення – створення 

українського міського койне, – зустріла пасивне ігнорування чи відкритий спротив.  

Посилення репресивних заходів і централізація влади призвели до повернення 

російській мові домінуючого становища найперше в адміністративній, а за нею  – в 

інших сферах суспільно-політичного життя, констатуючи російськомовність 

українського міста. 

Село ж стало ареною нищення соціальної бази української мови в процесі 

колективізації, депортації українців наприкінці 20-х рр. ХХ ст., масової іноетнічної 

колонізації українських теренів, та, врешті, голодомору 1932–1933 рр. Голодомор 

став тією межею, за якою політику українізації було не просто згорнуто, але  й 

перетворено на свою протилежність – деукраїнізація обернулася безпрецедентною 

за своїми наслідками трагедією для української мови і культури. За таких умов 

широких масштабів набуло явище криптоетнічності – зміни паспортної 
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національності під тиском обставин – індустріалізація та маргіналізація, яка її 

супроводила, розширювали соціальну базу асиміляції, особливо серед молодого 

покоління.  

Із встановленням радянської влади було взято курс на запровадження в Україні 

власної системи освіти в процесі централізації   та уніфікації освітньої системи 

Радянського Союзу. Український освітній курс, здійснюваний національною 

школою, що попервах мав самостійницький характер, був підтриманий в процесі 

українізації. Найповніше українізація в освітній сфері проходила у Центральній  та 

радянській Західній Україні, найгірше – на Сході й Півдні республіки, у містах 

українських шкіл було значно менше ніж у сільській місцевості. 

Як  і в попередні часи, найкращих результатів українізація досягла    у 

початковій школі, складною проблемою виявилась українізація вищої школи. 

Однак, після 1926 р. процес українізації починає згортатися, а з 1932 р. на всьому 

просторі СРСР запроваджено єдину освітню систему.  

У період голодомору 1932–1933 рр., за якого величезних демографічних втрат 

зазнало українське селянство, навчальний процес   у сільській місцевості України 

був фактично зупинений, масових репресій зазнало українське вчительство. 

Можемо констатувати, що за допомогою голодомору й лінгвоцидна кампанія була 

здійснена радянською владою широкомасштабно – практично усе сільське 

населення Української СРР зазнало її нищівної дії. 

Разом з тим, у свідомість народу радянська ідеологічна машина починає 

вкорінювати тезу про особливе становище російської мови як мови 

міжнаціонального спілкування в межах Радянського Союзу. Допомогла цьому 

реорганізація системи освіти шляхом подальшої централізації  та  русифікації, 

розширення мережі шкіл з російською мовою викладання, інтенсивне винищення в 

українській мові суто українських форм і заміна їх російськими. 

Постанова ЦК ВКП(б) та Ради Народних комісарів від 13 березня 1938 р.  

«Про обов’язкове вивчення російської мови в школах національних республік і 

областей» та відповідна республіканська Постанова РНК УРСР і ЦК КП(б)У від 20 

квітня 1938 р. «Про обов’язкове вивчення російської мови в національних 
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республіках СРСР» завдала нищівного удару українській мові після голодомору 

1932–1933 рр. та мала наслідком введення обов’язкового викладання російської в 

усіх неросійських школах, починаючи з 2-го класу, заклала підвалини деукраїнізації 

шкіл у великих промислових центрах, спричинила до переходу від двомовного 

викладання до одномовного російського. 

1920–1930-ті рр. були жахливими для церкви в Радянському Союзі взагалі  та 

для паростків української зокрема. Українська автокефальна православна церква, що 

оформилась у 1921 р.  і використовувала у богослужбовій практиці українську мову, 

наразилась на лютий опір Російської православної церкви. Не проіснувавши й 

десяти років, під тиском репресій радянського уряду, змушена була 

саморозпуститись у 1930 р. Приєднання до СРСР західноукраїнських земель 

напередодні ІІ Світової війни мало наслідком ліквідацію Української греко-

католицької церкви – вона була переведена під юрисдикцію РПЦ. 

Нищівних репресій зазнала молода українська радянська еліта. Політика 

коренізації давала надію на створення української націонал-комуністичної еліти, 

проте згортання українізації мало одним з наслідків масові репресії. У 1936–1938 рр. 

хвилею терору в Україні було знищено практично всю керівну верхівку. Іншим 

наслідком репресій була масова еміграція за кордон представників «недостріляної» 

еліти, особливо культурно-освітньої. Номенклатура, уніфікуючись, формувала 

єдину радянську еліту на засадах партійності, лояльності та російськості, 

незважаючи на національну належність її представників. 

Окупація українських земель німецькими військами зупинила процес 

русифікації краю. Українській мові було надано статус службової мови   і мови 

освіти, що не викликало спротиву російськомовного та іноетнічного населення. 

Натомість, повоєнні роки принесли докорінні зміни мовному середовищу УРСР. 

Законотворча діяльність радянської тоталітарної системи після зосередження 

максимальної повноти політичної влади в своїх руках у повоєнні часи, звела 

нанівець усі здобутки українства доби УНР і періоду українізації, заклала 

підвалини  й підтримала процес втрати українським суспільством рідної мови в 
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умовах катастрофічних соціальних змін, перетворення українського селянського 

україномовного населення на урбанізоване російськомовне в УРСР. 

Відтак, на підставі радянської правової бази, в процесі формування нової 

ідентичності – «радянського народу» відбулось мовне розшарування українського 

суспільства, що в регіональному плані оформилось в російськомовний Схід-

Південь  та україномовний Захід, українське село та російськомовне місто. 

На тлі значного скорочення українського населення й репресій у приєднаній 

Західній Україні, збільшується міграція російського населення, особливо у східні, 

південні регіони  та Крим – частка українців тут зменшується прискореними 

темпами. До кінця 1960-х рр. замість кількох великих національних меншин в межах 

України формується одна, але потужна – російська. Міграційна політика 

радянського уряду змінювала передусім міста України, до того ж частка росіян у 

міському населенні збільшувалася у прямій пропорції до розмірів міста ‒ чим 

більше місто, тим був більший у ньому відсоток росіян, що розширювало 

російськомовне середовище українських промислових центрів. Разом з тим, 

радянська влада активно залучає українців до освоєння нових земель, починаючи з 

1920-х рр. та у повоєнний час, – в 1970-х рр. за межами УРСР мешкало 15% 

загальної чисельності українців. Під кінець 1980-х рр. до російської етнокультурної 

групи в Україні належало російське населення, асимільоване українське   і 

русифіковані національні меншини. В Криму, на Сході й Півдні України російська 

етнокультурність та російськомовність стали домінуючими для всіх етнічних 

спільнот. 

Вкрай негативні зміни відбуваються у повоєнні роки в середовищі селянства – 

соціальної бази української мови. Загальне скорочення насамперед селянського 

населення під час окупації було поглиблене голодом 1946–1947 рр., а отже, 

пришвидшило міграції до міст. По війні голодне селянство складало вагому частку 

міських мешканців, що стали наступною ланкою мовної русифікації, формуючи 

соціальну базу українсько-російського білінгвізму у цей період. В 1960– 

1970-ті рр. суспільство УРСР перетворилось із збалансованого в урбанізоване, 

домінуючої соціальної потужності в межах усієї республіки набуває російська мова; 



203 

 

селянство ж, крім Заходу України, втрачає мовозахисні та мовозбережуючі 

властивості. В 1970-х рр. асиміляційний вплив російської мови у Східній  і 

Південній Україні перекинувся з міста на село, що поставило майбутнє української 

мови у цих реґіонах на межу катастрофи. 

Зміна мовного середовища в містах радянської України була пов’язана з 

політикою індустріалізації  та урбанізації цієї частини СРСР. Робітничий клас, 

інтернаціоналізм  та комуністична ідеологія, попри політику українізації, вимагали 

російської мови – і як наслідок, відбувались зміни мовного коду українців та інших 

етнічних меншин в Україні, масовий перехід до російської мови як функціонально 

першої. 

У повоєнні роки русифікація освітньої царини набула форсованих темпів, а це, 

в умовах суспільного домінування російської мови, призвело до панівного її 

становища в системі середньої та вищої освіти. Витіснення української мови з 

освіти продовжувалось геть до середини 1980-х рр., коли запроваджується 

обов’язкове вивчення російської мови в дошкільних закладах та з першого класу – в 

школах. Поряд із середньою школою згадані процеси широко проходили у вищій 

школі – викладання в усіх вищих навчальних закладах, крім окремих гуманітарних 

предметів, було переведено на російську мову. Активне витіснення української мови 

в освітній системі відбувалось головно в містах, у сільській місцевості України 

перехід до російської мови пропонувалося здійснювати за допомогою етапу 

двомовності, коли в межах одного-двох поколінь планувалось досягти бажаних 

результатів. 

Церква в повоєнний період переживала не кращі часи. Після приєднання 

УГКЦ   у 1940–1950-х рр. РПЦ залишалась єдиною в Радянському Союзі церквою, з 

якою співпрацювала радянська влада, що певним чином дозволяло зберігати її 

життєспроможність в період гонінь 1960-х рр. Та навіть за таких обставин Російська 

православна церква постійно турбувалася про розширення зони свого впливу, 

особливо в Україні.  

Лише після системної кризи СРСР, доба перебудови позначилася зростанням 

активності церкви в Радянському Союзі загалом та в Україні зокрема. Лібералізація 
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державної релігійної політики в другій половині 1980-х рр. дала поштовх виходу з 

підпілля УГКЦ  і відродженню діяльності УАПЦ, а це, своєю чергою, підняло 

питання відродження української мови у церковній сфері. 

ХХ ст. не зупинило процесу мовного розшарування населення України, 

навпаки, поглибило поділ між українським селом  та зросійщеним містом. 

Українська мова за радянських часів так і не стала мовою повного етнічного 

поширення, не зайняла усіх сфер, натомість, розвинувся і утвердився українсько-

російський масовий білінгвізм, загостривши територіальні, соціальні та урбаністичні 

суперечності.  

Радянська доба дала початок кардинально новому шляху розвитку української 

мови – від злету часів українізації до планомірного витіснення з усіх царин 

суспільного життя до кінця 80-х рр. ХХ ст. У цьому сенсі, білінгвізм став засобом 

збереження російської мови в УСРР на початку радянських часів, потім містком від 

українізації до двомовності, по тому від двомовності до російської одномовності. 
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РОЗДІЛ ІV 

БІЛІНГВІЗМ ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ В ПОСТРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 

 

 

 

Сучасний період розвитку українського соціуму характеризується як 

перехідний, сутність якого детермінується необхідністю вибору альтернатив 

суспільно-політичного розвою, коли цінність тієї чи іншої мови визначається не 

стільки рівнем створеної цією мовою духовної культури, скільки економічною 

могутністю народу, носія певної мови, рівнем незалежності його країни, 

науковою   й технічною озброєністю держави, тому мовне питання не може 

розглядатися ізольовано від усієї політичної, соціально-економічної та культурної 

ситуації. 

Трансформаційні процеси пострадянської України в суспільно-політичному 

обширі проявляються у націє- та державотворенні, формуванні модерної української 

ідентичності тощо. Саме ідентичність характеризує, якою буде українська нація та 

держава в майбутньому, хоча лише умовно можна надати першість ідентичності у 

згаданих процесах, позаяк всі вони відбуваються одночасно та взаємопов’язано.  

Потрібно зазначити, що творення сучасної української ідентичності багато в 

чому, а подекуди – визначально – здійснюється на підставі результатів політичної 

діяльності попередніх режимів. Зокрема, в середовищі селянства – основної 

соціальної бази української мови – за радянських часів відбулися незворотні зміни. 

Якщо в період 1913–1926 рр. відсоток селян в Україні становив 81%, то в 1939–

1950 рр. їх було вже 66–65%; у 1960–1966 рр. – 53–48%; у 1970 р. – 45%; у 1979 р. – 

39%; у 1989 р. – 33% [52,с.101]; у 2001 р. – 32,8% [308].  

За переписом 2001 р. з кожної сотні жителів України у сільській місцевості 

проживає 32 особи, а на один квадратний кілометр її території припадає приблизно 

27 сільських мешканців. Найбільше сільських населених пунктів у структурі 
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поселенської мережі Полтавської, Сумської, Хмельницької і Рівненської областей. 

Не надто відстають від них Миколаївська, Чернігівська та Волинська області. 

За період з 1959 р. по 1999 р. чисельність сільського населення зменшилась 

більше ніж на 27%. З карти України зникло 13,5 тис. сіл, або приблизно кожне третє. 

Значне зростання кількості поселень, у яких спостерігалася депопуляція 

свідчить про катастрофічне становище з природним самовідтворенням сільського 

населення. У таких демографічно благополучних регіонах, якими були Закарпаття і 

Буковина, уже відчувається спад інтенсивності відтворення населення. А в таких 

демографічно складних областях, як Чернігівська, Черкаська, Сумська, 

Хмельницька, Київська, Полтавська і Вінницька, частка поселень із депопуляцією 

складає 93–95% їх загальної кількості, у Дніпропетровській, Кіровоградській, 

Харківській, Донецькій   і Житомирській – 87–89%. Депопуляція тут набула 

найсильнішого розмаху, а демографічна ситуація є найнапруженішою у 

державі [343,с.339–340,355].  

Якщо простежити за динамікою зростання міського/зменшення сільського 

населення в областях України, можна зафіксувати кілька закономірностей. По-

перше, відносне домінування сільськогосподарських традицій на Заході 

(Закарпатська, Івано-Франківська області), а також у Вінницькій, Київській, 

Кіровоградській областях, хоча там все-ж переважає міське населення. По-друге, – 

високий відсоток урбанізантів в індустріальних областях (Дніпропетровська, 

Донецька), що зумовлює відповідні проблеми мовної ситуації, які є характерними 

сáме для них. По-третє, у південних областях (Миколаївська, Одеська, Херсонська) 

спостерігається відносно однаковий рівень індустріалізації [86,с.34]. 

Особливе місце у формуванні якісних і кількісних параметрів демографічного 

потенціалу села займає міграція. Впродовж багатьох років через міграцію 

українське село втрачало щороку 200–250 тис. осіб. Негативним явищем є й те, що в 

структурі вибуваючого за межі України з сільської місцевості населення домінують 

особи віком 15–39 років – 50–53%, з яких у віці 15–29 років – 33,2–34,8%. 

Найбільшу частку в структурі вибуваючих із сільської місцевості України жителів 
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(70–80%) становлять особи з вищою, незакінченою вищою, середньою 

спеціальною та середньою загальною освітою. 

Зростання сільського безробіття, особливо у західних і східних (шахтарських) 

регіонах України, призвело до загострення ще однієї проблеми територіальної 

мобільності сільського населення. Впродовж 90-х років відбулося інтенсивне 

нарощування обсягів маятникової зовнішньої трудової міграції селян у країни 

Європи, Азії  та близького зарубіжжя. Фактичний контингент таких сільських 

мігрантів оцінюється в 1–1,5 млн. осіб щороку [343,с.77,82–86]. У 1990-х рр. 

найактивніша частина сільських мешканців покидає село, рятуючись від безробіття. 

Зрозуміло, що, потрапивши до міста, селянин опиняється перед необхідністю 

вибору мови комунікації, потреби в якому він ніколи не відчував.  

Великого значення для колишнього селянина набуває рівень володіння 

метрополійною в СРСР (російською) мовою, яка за порядком засвоєння є для нього 

другою. Надалі він освоює цю мову, але, на жаль, не її літературні норми (хоча 

цього не усвідомлює). При тому індивідуум вже є носієм двох мов. Отже, 

спостерігається звуження сфери використання української мови у напрямку від села 

до міста (щоправда, за останні роки відбулися зміни у плані розширення сфери за 

рахунок офіційного плану  та деякою мірою – масової інформації) [86,с.26–27,35–

36]. Але село – ще донедавна невичерпна скарбниця й останній підмурок 

української мови – вимирає. Старше покоління відходить, а молодь, зазначає 

В. Карпенко, «як ніколи, тягнеться до міста, де, намагаючись прижитися, какає-

штокає суржиком, псуючи як материнську, так російську мови…» [168,с.42]. 

Міграційна політика стала потужним засобом асиміляції – на сьогодні маємо 

результат: невідповідність мовної структури нашої держави етнічній – частина 

українського населення має за рідну російську мову, є носієм російської культури. 

Не можливо не погодитись із Л. Нагорною, що нинішня українська двомовність ‒ це 

прояв етнокультурної маргінальності великих груп людей, чия соціалізація 

відбувалася в рамках двох культур  і двох багато у чому відмінних систем 

цінностей [246,c.2‒13].  
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Сила української мови була в селі – у селі її безсилля [399,с.5]. Аналіз даних за 

останні 40 років, наголошують Л. Шепотько, І. Прокопа, С. Гудзинський, дає 

підстави вважати демографічну ситуацію у сільській місцевості надзвичайною. 

Згортається сільська поселенська мережа, подрібнюються сільські населені пункти. 

Зменшується людність поселень, найбагатолюдніші переходять у великі, великі – у 

середні, середні – у малі  і найдрібніші аж до повного обезлюднення багатьох із 

них [343,с.357]. Знекровлення українського селянства може призвести до зникнення 

соціальної бази української мови на Сході та Півдні України. 

Село в цьому плані було стабілізуючим фактором незмінності мовної ситуації у 

певному регіоні впродовж довгого історичного періоду (якщо такі зміни наявні, то 

вони не принципові). Іншими словами, домінування селян за походженням, 

хліборобів за професією, українців за національністю логічно зумовлює 

домінування в цілому в регіоні української мови як мови більшості 

населення [86,с.32,45–46]. 

Сформована російськомовна атмосфера міст породжує ефект мовного диктату 

середовища. Українське урбаністичне середовище створює психологічно комфортні 

умови для російськомовної частини населення  і дискомфортні для тих, хто зберігає 

вірність рідній мові. Говорити українською в усіх ситуаціях міських контактів 

означає повсякчас долати опір мовного середовища [229,с.81]. 

Мовна ситуація в урбаністичному вимірі за міжпереписний період 1989–

2001 рр. практично не змінилась: незважаючи на зменшення міст з кількістю 

мешканців понад 100 тис. осіб (за переписом 2001 р. включно з «міліонерами» ‒ 46), 

в них проживає 58% міського населення держави. За роки, що минули після 

перепису населення 1989 р., загальна кількість міст в Україні збільшилась на 20  і на 

дату Всеукраїнського перепису населення склала 454 міста. Серед загального числа 

міст 37 ‒ це міста із кількістю населення від 100 до 500 тис. осіб, 9 міст 

нараховували понад півмільйона мешканців, у 5 з них кількість населення 

перевищувала мільйон осіб, в тому числі в столиці України м. Києві кількість 

населення становила більше 2,6 мільйона [308]. 
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Частка міських жителів серед українців у 1989 р. складала 60,3%; серед росіян 

87,5%; євреїв – 99,2%; білорусів – 79,3%; поляків – 67,3% (хоча деякі етнічні групи – 

кримські татари, болгари, гагаузи  та інші – за рівнем урбанізації відстають від 

українців) [382,c.184]. За переписом 2001 р. відповідні показники становили: серед 

українців – 63% (23 651 тис. осіб), росіян – 86,8% (7 234 тис. осіб); євреїв – 98,5%; 

білорусів – 77,8%; поляків – 69,1%; грузин – 87,2% [88,c.11–15]. 

Аналіз статистичних матеріалів дозволяє визначити територіальний 

(регіональний) та урбанізаційний аспекти масового білінгвізму в Україні: пропорції 

українців  і росіян (україномовного  та російськомовного населення) в етнічній 

структурі різних регіонів не однакові. Російськомовне населення переважає в 

східних областях держави та Криму, україномовне – в західних [180,c.96]. До 

регіонального додається урбанізаційний аспект двомовності – значний відсоток 

міського населення у російськомовних Донецькій (90%), Луганській (86%)  та 

Дніпропетровській (83%), Харківській (79%) і Запорізькій (76%) областях, ближче 

до загальнодержавного (67,2%) – у Миколаївській, Одеській та Сумській областях; 

низький рівень (менше 50%) характерний для переважно україномовних Вінницької, 

Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької  та Закарпатської 

областей [310,403]. Отже, соціальна урбаністична потужність русифікації набагато 

більша на Сході України, аніж українізації на Заході. 

Схід і Південь держави значно населеніші ніж Захід та Північ. Східний регіон 

України найбільш урбанізований – 8 843,1 тис. осіб мешкає в містах, на Півдні – 

6 260 тис. осіб, у Центрі – 6 172 тис. осіб (окремо варто виділити Дніпропетровську 

область, де чисельність урбанізованого населення складає половину загальної 

кількості мешканців центрального регіону). У західному регіоні країни в містах 

проживає 5 289 тис. осіб, на Півночі – 6 010 тис. осіб. Отож, сумарно на Сході, 

Півдні та Центрі мешкає 21 275,1 тис. городян, на Заході та Півночі – 

11 299 тис. [274,c.447–448]. 

Як бачимо, кількість населення (особливо в порівнянні чисельності 

українців  та росіян серед міського населення, що яскраво засвідчує рівень 

русифікації українців Сходу та Півдня держави), його соціальний та національний 
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склад, безперечно, впливають на мовну ситуацію, зумовлюючи дію «кількісних 

факторів», які разом з іншими ‒ характером розвитку освіти, культурного життя, 

книговидавничої справи, роботою засобів масової інформації тощо ‒ беруть участь у 

формуванні стереотипів комунікативної поведінки, створюючи специфічний мовний 

портрет міста. 

Традиція спілкування російською мовою в багатьох містах має різну глибину  і 

демографічну потужність внаслідок своєрідного історико-культурного та, додамо, 

політичного розвитку окремих регіонів. Для деяких, особливо невеликих міст, це 

надбання останніх десятиліть, пов’язане з певною національно-мовною політикою, з 

результатом постійних міграцій населення, урбанізацією, індустріалізацією, 

впливом НТП тощо, для інших ‒ ще  й логічний розвиток монокультурної структури 

соціуму, підвалини якого почали закладатися ще за часів Петра І [429,c.53,58]. 

В умовах радянської держави індустріалізація означала не лише модернізаційні 

зміни з усіма можливими негативними наслідками, такими як загроза довкіллю та 

існуванню людини, – вона означала ще   й обов’язкову русифікацію. Тому 

модерність (у вужчому сенсі – урбанізація та індустріалізація за радянських часів) 

безсумнівно асоціюється з асиміляцією. 

Нинішнє урбаністичне середовище створює комфортні умови для російської 

мови. На сьогодні немає вибору мови спілкування в місті на Півдні чи на Сході 

України, оскільки неформальне міське середовище суворо детерміноване 

російськомовною атмосферою міст (при поблажливому ставленні до суржику, 

розпізнавання «свого») [120,c.194–195]. 

Міста східної і південної України лишаються потужними центрами русифікації 

населення. Тривають процеси мовно-культурної креолізації, тобто змішування 

української та російської мов, що є глибоко деструктивним для суспільства явищем. 

Це має наслідком надмірне розростання здеградованих форм усного мовлення ‒ 

гібридної російсько-української субмови, характерною рисою якої є обмежений 

словник і спрощені синтаксичні структури, а також не менш спрощеного й вкрай 

звульгаризованого варіанта російського усного мовлення. У сучасній Україні 

поширення зазначених люмпенізованих форм спілкування підтримується 
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експансією російської масової культури в її гірших примітивних зразках, і якщо 

наше суспільство не змінить мовно-культурних орієнтацій, процеси соціокультурної 

деградації можуть набути незворотного характеру [231,c.157–158]. 

Реальна мовна ситуація в Україні, вважає Ю. Андрухович, виглядає ще 

похмуріше: фактичний українсько-російський білінгвізм існує вже тільки на Заході. 

Російської мови в Галичині хоч  і відчутно менше, ніж української, проте жоден з її 

носіїв не має ніяких проблем щодо користування нею. Важко уявити дзеркальне 

відображення цього явища, наприклад, у Донецьку або Криму.  

Схід України на сьогодні вже не білінгвістичний, він російськомовний, а 

суржик там, де йому  й належить бути – там, де  й сам білінгвізм. Тобто вже не на 

Сході, а на Заході. Суржиком нині спілкується значна частина західноукраїнської 

людності, включно зі «свідомими галичанами». При цьому він справді зникає на 

Сході – разом із «неперспективними» селами і містечками [9,c.2–4]. 

З іншої сторони, теза про вільний вибір мови спілкування в загальноміській 

комунікації, зазначає Л. Масенко, ‒ це фікція. Українське урбаністичне середовище 

створює психологічно комфортні умови для російськомовної частини населення  і 

дискомфорті для тих, хто зберігає вірність рідній мові. Можна сказати, що мовно-

культурна атмосфера наших міст зробила російську мовою пристосування, а 

українську мовою протистояння, породжуючи ефект диктату мовного 

середовища [231,c.133–134]. 

Загострює ситуацію мовного розколу в Україні низький економічний  і 

соціальний статус української мови в Східній Україні, уособлений у відповідному 

становищі її носіїв [379,c.2–4]. 

Лише в західних регіонах України, приєднаних до неї після 1939‒1945 рр., – 

вважає український мовознавець, доктор філологічних наук, професор О. Ткаченко – 

пощастило цю неповноту усунути. Тут українська мова поширена не тільки в селі  і 

малому місті, а  й у великих містах, не лише серед селян, а й робітників та 

інтелігенції. На Сході України українська мова, нерозривно пов’язана із твореною 

нею або завдяки ній українською культурою, масово поширена лише на селі або в 

невеличких містах, залишаючись здобутком тільки вузьких прошарків у великих 
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містах, таких як Харків, Донецьк, Луганськ, Дніпропетровськ, Одеса та в столиці, 

м.Київ. Оскільки ж у таких містах, де головним чином і має творитися національна 

культура, розвиватися національна мова, переважна частина їхніх мешканців і досі 

користується російською мовою, то  й українська мова з українською культурою 

перебуває у стані постійної анемії, недокрів’я.  

Ці обставини гальмують розвиток української культури в цілому, а разом з 

тим і мови, яка мала б обслуговувати весь загал українського народу, а обслуговує 

лише загал його україномовної частини, не знаходячи контактів із великою 

кількістю російськомовців, серед яких значну частину становлять російськомовні 

українці [378,c.133]. 

Навіть у столиці, не говорячи вже про великі міста Сходу й Півдня, російська 

домінує в побутовому спілкуванні, а відтак майбутнє української мови лишається 

загроженим, оскільки розмовно-побутове мовлення, зокрема в родинній сфері, 

належить до базових у функціонуванні й розвитку кожної мови. 

Мову, що вийшла з ужитку як засіб звичайного буденного спілкування, не 

врятує від забуття створена нею культура, якою б елітарною та досконалою вона не 

була [231,c.131]. Тому вимога «українізації» чи, скажімо, «суворішого дотримання 

державного статусу української мови» є лише загостреною реакцією на дальше 

тривання русифікації, яке є найкращим доказом того, що реальної рівноправності 

двох мов (не кажучи про якісь там міфічні переваги української) в Україні поки що 

не досягнуто. Мігруючи до великих міст (заради кращої освіти, престижнішої 

праці  і, взагалі, «вищої» цивілізації), провінційні українці й далі русифікуються – і 

то не лише тому, що російська мова, як  і за «совєтських» часів, відкриває перед 

ними кращі кар’єрні можливості, а  й тому, що вона є психологічно комфортнішою: 

побутова «українофобія» є  й досі масовим явищем у російськомовних 

містах [336,c.124–125].  

Слід зазначити, що двомовна група «апатії», яка становить більшість в 

українському суспільстві   і прагматично ставиться до вживання мови, не 

усвідомлює ступеня загроженості української мови [231,c.149]. Навіть російські 

науковці звернули увагу на звуження функцій української мови у 90-х рр. ХХ ст., 
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особливо на Півдні держави [6,c.109–110]. Це підтверджують і соціологічні 

дослідження, за якими, з 80% міських інформантів, що визнають українську мову 

рідною, користується своїм етнічним кодом лише третина. Хоча в контексті 

української культури, зазначає В. Демченко, російська мова є все ж таки 

зовнішньою, бо основна частина населення ‒ українці за національністю [86,c.41]. 

Як бачимо, розширення сфер міського спілкування звужує використання 

української мови, і навіть діти з україномовних родин у позасімейних контактах 

переважно переходять на російську [230,c.75–76]. А виховання молодшого 

покоління українців в атмосфері потужного впливу російської мови  і попкультури 

може вже впродовж наступних двох десятиліть підвести Україну до білоруського 

варіанта мовно-культурного розвитку, а разом з цим  і до політичної інтеграції з 

Росією. Майбутнє України вирішать наслідки протистояння двох активних 

угруповань – проукраїнського   і проросійського. Боротьба точиться за вплив на 

людність, поведінку якої значною мірою характеризує апатія, спричинена втратою 

мовної стійкості у попередній колоніальний період [231,c.157–158].  

Доба незалежності відкрила нові перспективи розвитку української мови, проте 

процес українізації багато в чому нагадує добу УНР (через необхідність подолання 

домінуючого російськомовного середовища в містах), щоправда у зовсім інших 

політичних, національних  та соціально-економічних умовах. Початок 1990-х рр. 

був досить жвавим щодо організації освітньої справи в Україні. Підвалини для 

проведення дерусифікації школи були майже оптимальними: використано радянську 

систему управління освітою, адміністрація шкіл та вчителі, виховані ще в традиціях 

радянської системи освіти, неухильно виконували директиви, зокрема ідеологічні. 

Батьки також цілком довіряли авторитету освітньої системи й психологічно були 

готові сприйняти ідею обов’язкового і масового впровадження державної мови до 

системи навчання.  

Однак, М. Рябчук зауважує, що формальне піднесення статусу української 

мови  та україністичних предметів мало головним чином символічний характер, 

оскільки  і учні,  і батьки,  і вчителі все одно неформально спілкуються  й далі 

російською. Така символічна «українізація» не суперечить їхній українській 
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політичній лояльності  й водночас не несе суттєвої загрози їхній російській мовно-

культурній ідентичності [336,c.187]. 

Економічна криза призвела до різкого зменшення фінансування освіти. ВВП 

постійно меншав, відповідно зменшувалася частка витрат на освіту в ньому. 

Зрозуміло, це не могло не позначитися на політиці українізації освіти: вона 

відбувалася на тлі постійного браку коштів, зниження життєвого рівня вчителів  та 

їх фактичного зубожіння, розвалу матеріально-технічної бази шкіл. Потрібно 

відмітити невідповідність між бажанням держави активніше проводити українізацію 

школи та відсутність ресурсних можливостей її здійснення.  

Там, де спротив населення був особливо сильним і де він отримував підтримку 

місцевої бюрократії (Донбас, Крим), адміністративний тиск слабшав  і 

застосовували непрямі методи дії, наприклад: відкриття класів з українською мовою 

навчання в російських школах, розширення у шкільних програмах обсягу 

україномовних дисциплін (географія, історія України, українська мова й література, 

курс «Я  і Україна» у початкових класах), збільшення прийому на українознавчі 

спеціальності у ВНЗ.  

За законом про мови 1989 р. навчання  та виховний процес у всій освітній 

системі України мали провадитися українською мовою. З 1 вересня 1993 р. за 

розпорядженням Міністерства освіти частка учнів перших класів, що навчаються 

українською мовою, мала відповідати частці українців у складі населення регіону – 

цим закладалися підвалини повної українізації освіти етнічних українців. 

Зауважимо, що й неукраїнське населення цілком лояльно ставилося до 

обов’язкового вивчення в школі української мови [169,c.126–127]. 

Якщо в 1990–1991 навчальному році було 20 815 шкіл, з яких 15 315 з 

українською мовою навчання (73,6%), а загалом українською мовою навчалося 

47,9% школярів, то в 1999–2000 навчальному році на 21 280 шкіл припадає 16 352 

школи з українською мовою навчання, або 76,9%, українською мовою навчається 

67,4% учнів [190,c.6–7]. 

Злам в українізації системи освіти відбувся за президента Л. Кучми, який 

прийшов до влади, використовуючи серед інших і гасло про російську мову як другу 



215 

 

державну, але досить швидко відмовився від цієї ідеї в обмін на підтримку націонал-

демократів у боротьбі з «лівими» в парламенті. Адміністративна українізація шкіл 

поповнилася соліднішими структурними змінами (наприклад, було створено 

систему навчального книговидання, яка забезпечує на замовлення держави школи 

підручниками українською мовою). 

2003 року українською мовою навчалося 73,5% школярів  і майже 90% 

студентів. Таким чином, у середній школі цей показник трохи «не дотягував» до 

відповідності питомій вазі етнічних українців у складі населення (77,8%), а у вищій 

школі – навіть перевищував його. Наскільки ці офіційні дані відповідають 

реальному стану справ, сказати важко – зокрема, сумніви викликає показник в 90% 

студентів, які нібито навчаються українською мовою. Незалежних досліджень, за 

допомогою яких можна було б перевірити чи корелювати ці дані, не проводили. 

Формально освіта стала україномовною,   і в цьому сенсі вона 

трансформувалася на потужний чинник перетворення української на мову 

держави  та нації. Як свідчить повсякденний досвід, неформально на значній 

території країни (за винятком західних регіонів) у цій сфері утвердилася ситуація 

функціональної двомовності – мова викладання  і спілкування з адміністрацією – 

українська (або суржик), мова позаслужбового спілкування – російська (або 

суржик). Водночас посилилася регіональна специфіка мовного розподілу освітньої 

царини. 

До кінця 1990-х рр. різко знизилася кількість російських шкіл у західних 

областях України (у Тернопільській і Рівненській їх не залишилося зовсім). Зросла 

кількість українських шкіл на Сході   й Південному Сході, однак сáме тут 

зберігалася відчутна диспропорція між часткою українського населення та часткою 

шкіл з українською мовою навчання. Зокрема, в Донецькій області україномовні 

школи 2003 року складали 18,4% від усієї кількості, тоді як відсоток українців тут 

сягав за переписом 2001 року 56,9%. В Луганській області, де проживало 58% 

українців, навчання українською мовою здійснювали 27% шкіл. В Криму ця 

диспропорція була найбільш вражаючою – на 24,3% українців тут припадало 0,7% 

шкіл, де викладали українською [169,c.126–128]. 
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На загал, констатує український мовознавець, доктор філологічних наук, 

професор, член-кореспондент НАН України С. Єрмоленко, цілеспрямована мовна 

політика в Україні відсутня. Для розширення суспільних функцій мови важливо 

об’єднати два основні процеси: процес створення україномовного державного 

апарату і процес реального перетворення освіти в Україні в національно 

орієнтовану, чого не можна досягти без функціонування української мови в усіх 

ланках освіти – від дошкільного, родинного виховання до середньої, середньої 

спеціальної і вищої освіти.   

Мова виступає  і як об’єкт навчання,  і як знаряддя, засіб навчання. Якщо 

формально вивчення української мови як навчальної дисципліни передбачене 

відповідними державними програмами, то українська мова як засіб відтворення 

найновіших знань (економічних, історико-політичних, культурно-мистецтвознавчих 

тощо) не реалізується в нашій навчально-виховній системі [109,c.105–106]. За 

переконанням М. Степаненко, державна мова не зайняла належного їй місця в 

Україні тому, що русифікаторська система не втратила своєї сили в освіті [360,c.86]. 

Незалежність відкрила Україні шлях третього впродовж своєї історії, 

національного відродження, що відбувається в складних умовах, одна з яких – 

відсутність національної церкви, адже міжконфесійні відносини та умови 

життєдіяльності релігійних організацій визначаються наявною суспільно-

політичною ситуацією в державі на конкретному проміжку історичного розвитку. 

«Релігійний ренесанс» 1990-х рр. характерною ознакою мав виникнення 

значної кількості нових релігійних організацій. Якщо у середині 80-х рр. в Україні 

існувало 5,5 тис. релігійних общин 18 різних конфесій та напрямів, то на початку 

1995 р. діяло вже майже 16,5 тис. громад 67 конфесій, напрямів і 

тлумачень [284,c.93–94]. До кінця 1990-х рр. в державі налічувалося 24,5 тис. 

релігійних організацій: 52,4% релігійних громад сповідували православ’я; 26,9% – 

різні форми протестантизму; 13,5% належали до греко-католицької церкви; 3,3% – 

до римо-католицької [169,c.135]. 

Лібералізація державної релігійної політики в другій половині 1980-х рр. дала 

поштовх виходу з підпілля УГКЦ  та відродженню діяльності УАПЦ. 1 грудня 



217 

 

1989 р. закінчився період підпільної діяльності УГКЦ. На відміну від УГКЦ, УАПЦ 

не мала в УРСР жодних інституційних, в т.ч. підпільних, структур. Розбудову 

УАПЦ було остаточно завершено на Соборі, який відбувся 5-6 червня 1990 р.  

Відродження національних церков – УГКЦ    та УАПЦ дало поштовх 

децентралізаційним процесам в УПЦ. Архиєрейський собор РПЦ, який відбувся в 

кінці січня 1990 р., вирішив надати деяку самостійність православним структурам 

РПЦ в Україні. Український екзархат отримував назву – Українська православна 

церква. Отримання обмеженої автономії УПЦ мало служити задоволенню 

національних почуттів віруючих. Свою роль зіграв також і політичний момент, – 

бажання політичної верхівки Росії впливати на події в Україні за допомогою 

церкви, а підлеглість УПЦ Московському патріархату дозволяла це робити 

[319,c.108–115]. 

Нині Україна залишається найбільшою православною країною світу, де 

чисельність віруючих усіх гілок православ’я сягає 30 мільйонів [95,c.192]. Однак, на 

межі 1980–1990-х рр. православ’я увійшло до стану внутрішньоцерковної 

організаційної кризи, а також у ситуацію загострення відносин з іншими 

християнськими церквами. Міжправославний конфлікт можна визначити як 

наслідок зіткнення різних політичних інтересів, цивілізаційних орієнтацій, 

культурно-історичних й мовних традицій, церковно-канонічних уявлень різних груп 

населення України (регіональних, національних, етнокультурних), а також певних 

зовнішніх впливів. Основними проявами міжправославного конфлікту впродовж  

90-х рр. ХХ ст. стали наступні: 

1) дисоціація колись єдиного церковного організму  і утворення декількох гілок 

православ’я: це передусім Українська православна церква в юрисдикції 

Московської патріархії, Українська автокефальна православна церква, 

Українська православна церква – Київський патріархат, поруч з ними діють 

парафії Російської закордонної православної церкви  та Істинно-православної 

церкви, які об’єднують дедалі більше віруючих, що зазнали розчарувань від чвар 

вищеназваних церков; 
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2)  суперечки за право володіння церковними спорудами та майном, конкуренція за 

вплив на віруючих у даній місцевості; 

3)  демонстрація зовнішніх проявів ворожнечі – оголошування анафем, заборона в 

служінні, відмова від спільної молитви, невизнання взаємних висвячень та 

хіротонія [321,c.207]. 

Події в православ’ї є прямим наслідком релігійно-конфесійної ситуації, 

пов’язаної з тим, що попри всі спільні канонічні моменти, три гілки православної 

церкви в Україні організаційно перебувають у різному становищі: УАПЦ та УПЦ-

КП діють цілком в межах держави Україна, а УПЦ діє в молитовному єднанні з 

РПЦ, зберігаючи канонічні зв’язки з Московським патріархатом [323,c.17–18].  

На думку В. Пащенка, УПЦ вважала своєю метою одержання канонічним 

шляхом автокефалії, скеровуючи при цьому зусилля, як мінімум, у трьох напрямках. 

По-перше, УПЦ зміцнювала міжцерковні зв’язки із стародавніми східними 

патріархами, із православною спільнотою взагалі. По-друге, у взаєминах з Москвою 

намагалася дотримуватися принципу «маленьких справ», котрі сприяли б 

усамітненню церкви   і не давали б приводу патріархії для звинувачень у 

сепаратизмі, які могли привести до відцентрових процесів у єпархіях східної  та 

південної України. По-третє, УПЦ докладала чималих зусиль, відбиваючи нападки з 

боку УПЦ-КП і УАПЦ щодо фінансової підтримки РПЦ, зради національних 

інтересів православних України тощо [284,c.531]. 

15 грудня 1996 р. відбувся Архиєрейський собор УПЦ. Він ухвалив рішення 

про недоцільність та несвоєчасність автокефалії УПЦ в умовах існуючого в Україні 

церковного розколу. Аргументом прийняття цього рішення стала думка, що частина 

віруючих, незгодних з національно-етнічним визначенням, яке передбачалось 

українською автокефалією, відійде під омофор Московського патріархату  і це 

покладе початок новому розколу в УПЦ [319,c.127]. 

Разом з тим, досить промовистими є деякі факти діяльності УПЦ-МП, як от 

агітація за певних осіб на виборах, діяльність Союзу православних братств, факти 

заборони виголошувати проповіді українською мовою [95,c.197–199]. Або активна 
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діяльність прес-секретаря УПЦ-МП – Анісімова В.С. щодо продукування позиції 

згаданої церкви [10,c.3–5].  

Пов’язаність УПЦ-МП та РПЦ дозволяє останній безпосередньо впливати на 

події в Україні, накидати своє розуміння сучасного розвитку та історії, наприклад, 

«История русской церкви» пропонує розглядати Володимира-хрестителя та княгиню 

Ольгу як російських (а не руських чи українських) князів [154,c.10–11]. Відтак, не 

викликає сумніву думка С. Здіорука щодо активного, пріоритетного, з розумінням її 

значення для справи проведення імперської політики, використання Росією РПЦ в 

Україні [151,c.30]. 

У 90-ті рр. ХХ ст. фактором соціальної напруженості у регіонах був другий 

конфлікт – між греко-католицькою  та православними церквами. Попри всю його 

складність та багатоплановість, потрібно звернути увагу на політичну активність 

мешканців Заходу України у роки визвольних змагань, у період боротьби за 

здобуття Україною державної незалежності. Край Галицький, Прикарпатський і 

Волинь відзначаються високим рівнем релігійності краян, великою насиченістю 

релігійними та громадськими об’єднаннями [321,c.39,208]. 

Греко-католики посилалися на незаконність ліквідації їхньої церкви, а 

прихильники РПЦ – на канонічність своєї. В таких умовах у конфесійних 

суперечностях акумулювалися інші суперечності – регіональні, історичні, 

міжнаціональні, мовні тощо [234,c.97].  М. Спалецький та Л. Мазур зазначають, що 

Українська греко-католицька церква зуміла зберегти  й донести до наших днів і 

національну обрядовість, і богослужіння національною мовою [357,c.69].  

Мова богослужіння, дотримання українських звичаїв і виховання патріотизму, 

підкреслює С. Савойська, є другим після боротьби за владу  та сферу впливу 

конфліктом у міжправославному середовищі. Мовою богослужінь УАПЦ  і УПЦ-

КП є сучасна українська мова, яка сприяє кращому розумінню віровчення та змісту 

богослужіння. Підтримувана РПЦ УПЦ-МП виступає за збереження використання 

церковнослов’янської мови, яка є виразником єднання усіх східних 

слов’ян [337,c.197].  
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На складність цієї проблеми в психологічному аспекті звертає увагу 

О. Ткаченко. Довге співіснування двох ідіомів, де вищим тривалий час залишався 

церковнослов’янський, наклало свій відбиток, причому непроминальний, на саму 

російську мову, де в прихованому вигляді  й далі живе в ролі двох стилістично-

функціональних регістрів вододіл між російською і церковнослов’янською стихією. 

Говорячи про побутові речі, сучасний користувач російської мови вживає 

здебільшого російсько-східнослов’янські елементи російської мови; ухиляючися в 

бік офіційних відносин, науки, абстрактних сфер і відповідної лексики, він раз у раз 

мусить послуговуватися російсько-церковнослов’янськими елементами тієї самої 

мови. Звідси відчуття певної книжної урочистості російської мови в сприйнятті 

двомовного українця, що користується українською   та російською мовами: 

очевидно, діє сприйняття церковнослов’янських елементів як церковно, 

«божественно» піднесених, не пов’язаних з повсякденною буденністю [377,c.110]. 

Однак, церковнослов’янська мова ніколи не була однаковою для всіх 

слов’янських народів. Вживана нині Московською патріархією, а також її філіалом – 

Українською православною церквою, вона є далекою від того македонського 

наріччя староболгарської мови, до якого зверталися Кирило і Мефодій. 

Держава впроваджує у життя свою мовну політику через школу, пресу, кіно, 

радіо, а також церкву. Тому спроби вилучити або обмежити в церковному вжитку 

українську мову, є, по суті, антидержавною акцією, спрямованою на протидію 

процесу національного відродження [320,c.158,164]. 

Як показують дослідження, мова є мало секуляризованою сферою суспільного 

життя в сучасній Україні, на відміну від політичної свідомості, політичної практики, 

науки, освіти, права, що свідчить про важливість взаємовпливу релігія – 

мова [321,c.50]. Нині українські православні (крім УПЦ-МП)  та Греко-католицька 

церкви використовують чотири основні, виразні варіанти української конфесійної 

мови, не беручи до уваги ще й самодіяльні переклади поодиноких 

церковнослужителів [214,c.209]. 

З духовною переорієнтацією, мовною   та писемною зокрема, пов’язує 

відродження українського православ’я Т. Горбаченко. Адже останнє передбачає 
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відправу богослужінь, церковних проповідей живою мовою народу, посильне 

опікування священнослужителів станом рідної мови, виданням Біблії, інших 

духовних книг, журналів і газет українською мовою. Усе це сприятиме посиленню 

ролі християнства у духовному й національному відродженні України [65,c.54]. 

Розмірковуючи над становищем православ’я в Україні, О. Шуба підкреслює, 

що об’єднання всіх гілок  та досягнення автокефалії можливе лише за умови 

попередньої поступової українізації церковної сфери в усіх регіонах України. Вона 

необхідна для створення, особливо в середовищі УПЦ, проукраїнської більшості 

серед єпископату, духовенства  і мирян. До того ж неприпустимими є спроби 

штучного прискорення цього процесу, оскільки вони можуть мати зворотний ефект. 

Українізація церковно-релігійного життя, особливо перехід у богослужбовій 

практиці від церковнослов’янської  та російської мов до української – процес 

складний, суперечливий  і тривалий. Він має проходити природно, поступово, без 

різкого зламу звичок та стереотипів віруючих, не викликаючи в них внутрішнього 

супротиву [424,c.228–229].  

Альтернативу роздрібненості, зовнішній залежності  і занепадові українських 

церков І. Дзюба вбачає в об’єднанні їх у помісній соборній українській церкві. 

Упертий спротив такому об’єднанню не тільки суперечить історичній перспективі 

нашої держави – він виглядає  і дедалі більше виглядатиме провінційним 

анахронізмом на тлі широкого екуменічного руху в світі. Рух цей виник як протидія 

занепадові християнської релігійності, розповсюдженню байдужості до релігії  й 

атеїзму, як інструмент употужнення впливу християнства на життя людства, – не в 

останню чергу у зв’язку з втратою позицій внаслідок експансії нехристиянських 

конфесій, які, до речі, також стимулюють процеси своєї інтеграції – як от створення 

Всесвітнього братства буддистів, Всесвітнього ісламського конгресу [91,c.35–36]. 

Однак, паралізувавши за допомогою тиску на Вселенську Патріархію  та інші 

помісні православні церкви будь-які спроби для зближення трьох українських 

церков, російські політтехнологи успішно втілюють сценарій конфесійного розколу, 

який несе в собі загрозу територіальній цілісності України. Поява єдиної української 
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помісної православної церкви позбавить Кремль одного з найдієвіших засобів 

«легітимного» втручання у внутрішні справи [316,c.76–77]. 

Водночас, доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і 

техніки України А. Колодний застерігає від пріоритетних орієнтацій в політиці, 

спрямованих на подолання розколу православ’я  і утвердження єдиної помісної 

церкви. Українофобські позиції Московського патріаршого керівництва, 

передаючись через клір мирянам, формують в останніх негативний громадський 

настрій щодо суверенізації України, її національного відродження  і 

державотворення [178,c.34]. 

Взаємозалежність мовних    та конфесійних орієнтацій підтверджують 

результати соціологічних досліджень. Причини самовизначення своєї належності до 

православної церкви Київського чи Московського патріархату респонденти 

пов’язують першою чергою зі своєю національністю (43%). Іншими словами, 

Київський патріархат розглядається як один із символів української національної 

незалежності, тобто на перший план виходить національна самосвідомість  і 

політичне самовизначення. Для етнічних росіян Московський патріархат уособлює 

зв’язок з історичною Батьківщиною, а також розглядається як певний гарант їхніх 

національно-культурних прав. Остання позиція характерна для тих етнічних росіян, 

які найбільш прискіпливо ставляться до національної незалежності України та 

непокояться через українізацію [281,c.127]. 

Радянське минуле вплинуло на творення сучасних політичних еліт в Україні, 

зокрема, дослідники визначають створення двох політичних елітних груп; одна – 

сформована з числа колишньої «номенклатури», а інша – рекрутована з більш або 

менш активних противників попереднього режиму. Українську верхівку можна 

поділити також за територіальною приналежністю: якщо східноукраїнські діячі 

мають більш проросійські настрої, то західноукраїнські – здебільшого орієнтовані 

на Захід [200,c.176]. 

За підрахунками фахівців центру ім. О. Разумкова, у 1991–2003 рр. вихідці з 

партійно-комсомольської  та радянської номенклатури серед вищих державних 

чиновників (прем’єр-міністри, віце-прем’єр-міністри, секретарі Ради національної 
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безпеки   й оборони, голови Адміністрації президента) складали 73%, серед 

губернаторів – майже 80%. На 2003 р., за даними Національного інституту 

стратегічних досліджень при президентові України, 52% керівників місцевих й 46% 

керівників центральних органів державного управління починали свою 

бюрократичну кар’єру за радянських часів [114,c.4]. 

У цьому контексті Г. Касьянов зауважує, що «держава Україна», створена в 

1990-х рр., не є національною. Це держава бюрократії  і зрощеної з нею фінансово-

промислової та аграрної олігархії. Зазначені суспільні групи з різним ступенем 

інтенсивності використовували  і використовують зовнішні атрибути національної 

державності (символіку, мову, ідеологеми) для власної легітимації, яка дає їм право 

нібито представляти інтереси нації. Насправді апеляція цих груп до гасел  і символів 

громадянського націоналізму дозволяє їм не лише узаконювати свій статус, а  й 

використовувати його для власного збагачення   та політичного прикриття 

масштабного перерозподілу власності. 

Однак номенклатура, скориставшись із гасел національного руху в особистих 

інтересах, усвідомлюючи, що «націоналізація» влади – це також її легітимація, за 

звичкою прагнула директивно-командного стилю у розбудові нації, вважаючи, що 

ухваленням законів, які б забезпечували функціонування української мови у різних 

сферах життя,  та впровадженням низки важливих державних символів можна 

задовольнитися. Цей метод підтримувала бюрократія – від центру до місцевого 

рівня: для певної її частини становлення української нації на рівні «віртуальної 

реальності»  та паперової звітності було цілком досяжним завданням, для іншої – 

зручним засобом імітації або ж прикриттям фактичного саботажу адміністративної 

«українізації» [169,c.123–124,401]. Отже, розгляд процесу формування політичної 

еліти в незалежній Україні дає підстави заперечити її відверті націоналізуючі 

прагнення, визначити їх показовий характер, зокрема в мовному питанні.  

Проте, аналізуючи виборчі перегони початку доби незалежності, Е. Вілсон 

відзначає, що президентські вибори 1994 року, попри важливість економічних 

запитів розвою держави, стали віддзеркаленням конфлікту між націоналістичною та 

«совєтизованою» українськими ідентичностями більшою мірою, ніж конфлікту між 
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етнічними українцями (73% населення)  та російською меншиною (22%). Тому 

Л. Кравчук програв вибори, набравши 45% голосів проти 52% у Л. Кучми. Не 

економічні проблеми, а мовно-етнічні та геополітичні чинники визначили результат 

президентських виборів 1994 р. Для цього варто подивитися на карту: Л. Кучма 

переміг у всіх областях на схід від Полтави, яка лежить у самому центрі України, а 

Л. Кравчук – в усіх областях, що лежать на захід від неї.  

На наступних виборах надзвичайно еклектичний підхід Л. Кучми до 

національних питань, а також легкість, з якою він говорив різні речі у різних 

місцях і в різний час, дозволили йому зібрати більше голосів по всій  

Україні, аніж Л. Кравчуку з його вузькою «націоналізуючою» програмою в  

1994 році [53,c.298–327]. 

М. Рябчук звертає увагу на амбівалентний характер правлячої еліти, котра 

сама     є частиною зрусифікованого-совєтизованого населення, причому 

зрусифікованою навіть більше, ніж пересічний громадянин – з огляду на кар’єрні 

вимоги радянських часів. У кожному разі, ця еліта аж ніяк не почуває якоїсь 

внутрішньої потреби в «українізації» і, взагалі, не сповідує по-справжньому жодної 

ідеології, крім, зрозуміло, ідеології особистого збагачення. 

Не маючи, по суті, жодної позитивної програми, жодної конструктивної візії 

майбутнього, вони пропонуватимуть себе суспільству на роль «найменшого зла» – 

роль таких собі гарантів «поганого миру», що, як відомо, завжди кращий від «доброї 

війни». В Галичині вони переконуватимуть «свідомих українців», що, за всіх своїх 

вад, є їхньою останньою надією, рятівником неньки-України від червоного реваншу 

зі сходу  та чергового поневолення імперією. На Донбасі вони пояснюватимуть 

«завзятим совєтам», що, знову ж таки, за всієї своєї недосконалості («а де взяти 

кращих?!» – невідпорний аргумент номенклатурної пропаганди), вони все-таки 

забезпечують їм сякий-такий мир  і  не дають остаточно утвердитися «бандерам із 

Западної» разом із їхніми польсько-німецько-американсько-жидо-масонськими 

хазяями [336,c.189–191]. 

Еліти держав-нащадків СРСР, підсумовує Р. Брюбейкер, можуть 

використовувати нову владу для «націоналізації» своїх держав через підтримку 
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мови, культури, демографічних переваг, економічного достатку  та політичної 

гегемонії державоносної нації. Однак, присутність великих російських меншин  і 

близькість потужної російської держави можуть, на основі інституційного спадку 

радянської національної політики, працювати на загострення, а не пом’якшення 

націоналізму країн-нащадків [42,c.72–74]. 

С. Пирожков акцентує увагу на згаданих процесах, зауважуючи, що серед 

населення Росії склалося і панує уявлення про Україну як органічну частину Росії. 

Слов’янська належність обох народів сприяє підсиленню таких уявлень. Колишні 

республіки так чи інакше сприймаються окремими політичними елітами як частини 

однієї країни, а не в якості незалежних держав. За таких умов не явною, але, 

безперечно, головною метою політики Росії є прагнення втримати Україну в полі 

свого впливу, зберегти реальні важелі тиску на неї.  

Окрім об’єктивних чинників, на взаємовідносини України й Росії впливають та, 

безперечно, впливатимуть у майбутньому суб’єктивні фактори насамперед 

розстановка сил в елітних частинах суспільства. В стосунках з Україною, як  і з 

іншими колишніми республіками СРСР, значна частина російської еліти не відійшла 

від позиції зверхності   й відчуття переваги, вважаючи Українську державу 

випадковим  і тимчасовим явищем та готова піти на будь-які кроки, в тому числі й 

насильницькі, щоб ліквідувати цю «історичну випадковість» [291,c.11–12]. 

В Україні ж намагання задовольнити інтереси різних груп населення  й 

уникнути політичної конфронтації, яка може призвести до розколу суспільства, 

спонукає українські еліти провадити хитромудру політику, що багатьох дивує, а 

декого  й дратує. З одного боку, Україна є членом СНД, з іншого – всіляко 

відмежовується від більшості його рішень  та уникає його структур. З одного боку, 

Україна фліртує з НАТО, з іншого – запобігає перед Москвою. З одного боку – 

декларує свій рух до Європи, з іншого – нагадує про важливість «євразійських» 

зв’язків. 

Ця роздвоєність політичних еліт здебільшого відбиває їхнє цілком прагматичне 

прагнення узгодити свою політику з настроями більшості громадян – що, зрозуміло, 

не виключає бажання певним чином на ті настрої впливати. З одного боку, є 
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чималий прошарок панівної посткомуністичної олігархії, яку перебування України в 

стані невизначеності цілком влаштовує  і яка, відповідно, намагається усіляко 

законсервувати амбівалентність українського суспільства. А з іншого боку, на арену 

виходять молодші, більш динамічні, проринкові, проєвропейські еліти, яких згадана 

амбівалентність – як джерело стагнації – уже не надто влаштовує [336,c.287]. 

В етномовній сфері, в ситуації масового білінгвізму згадана позиція еліт не 

влаштовує жодну спільноту – чи то україномовних, чи то російськомовних громадян 

України – провокуючи продовження перманентного протистояння мов (проявом 

якого виступає масовий білінгвізм), стоїть на заваді формування сучасної 

ідентичності українського суспільства. 

В. Євтух пропонує розглядати ідентичність як парасольковий термін, що, з 

одного боку, використовується самим носієм цієї ідентичності для відтворення 

розуміння самого себе як складної, особливої істоти, а з іншого, – є вираженням 

сприйняття індивідуума іншими. Власне, ідентичність має два аспекти: внутрішній, 

пов’язаний з самоідентифікацією особи  та зовнішній – її ідентифікація іншими. 

Другий аспект є важливим у плані можливого маніпулювання процесом формування 

громадської думки стосовно тієї чи іншої ситуації, наприклад, під час 

парламентських та президентських виборів. 

Дослідник визначає наступні класифікації типів ідентичності залежно від 

поля та критеріїв, що кладуться в основу класифікації:  

1) просторово-територіальна ідентичність: співвіднесення з конкретним місцем 

проживання (локальна), регіоном (регіональна), країною (геополітична), 

континентом (континентальна), з усім світом (ідентифікація себе як громадянина 

світу);  

2) політико-громадянська: усвідомлення себе громадянином конкретної держави 

(громадянська), належність до нації – політична нація, нація-держава 

(національна), належність чи прихильність до політичних структур суспільства 

(політична);  

3)  соціокультурна: занесеність у соціальні структури  та соціальні відносини 

(соціальна), співвіднесення себе з тією чи іншою етнічною спільнотою або 
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якісними (етнокультурними) характеристиками, властивими цій спільноті 

(етнічна);  

4)  релігійна ідентичність: сповідування відповідної релігії, вірувань [106,с.7–8].  

Водночас, не можна забувати, що критерії ідентичності (чи соціальної, чи 

етнічної) здатні змінюватися мірою того, як змінюються ціннісні 

орієнтації  та  інтереси людей. У масовій, як і в індивідуальній свідомості 

відбувається постійне суперництво ідентичностей, що змінюються за різних умов та 

періодів життя людини [4,с.92–93]. 

У політиці «ідентифікація» означає процес, в ході якого індивід пов’язує себе з 

певною групою, мета, інтереси котрої сприймаються ним як свої власні. Цей процес 

може бути усвідомленим    і неусвідомленим; короткочасним    і тривалим (в 

історичному вимірі); відкритим    і прихованим; мирним    і конфліктним; 

однозначним і суперечливим тощо. Результатом даного процесу і є ідентичність в її 

різноманітних виявах та типах [64,с.117]. 

Зокрема, етнос впливає на особистість декількома способами. По-перше, вплив 

здійснюється не шляхом прямого примусу, а в процесі етнізації індивіда, коли він 

безсвідомо засвоює ціннісні орієнтації, норми, настанови, цілі, еталони  й  способи 

оцінювання, шаблони поведінки даної етнічної культури,  і в результаті цього 

етнічні характеристики охоплюють усі прояви особистості – мислення, емоції, 

пам’ять, жести, міміку і т.п. Таким чином формується етнічність особистості. По-

друге, сáмий безпосередній та життєвий спосіб – вплив через закон. Наприклад, 

людина повинна спілкуватись в офіційній установі, здійснювати ділове листування 

державною мовою.  І по-третє, також зовнішній, силовий, та менш обов’язковий 

спосіб – це вплив на людину через ідеологію, що виробляється політичними 

рухами  і партіями, розповсюджується засобами масової інформації, установами 

освіти, іншими закладами й організаціями [427,с.39]. 

Етнологія розрізняє два аспекти етнічної самоідентифікації: індивідуальну 

етнічну самосвідомість  та свідомість етнічної спільноти (етнічну свідомість). 

Обидва аспекти фіксують самоідентифікацію членами етнічних спільнот свого 

стану й культурно-побутової єдності. У першому випадку етнічна самосвідомість – 
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це усвідомлення своїх етнічних інтересів, дій, почуттів, думок, мотивів. Другий 

аспект етнічної свідомості – це свідомість етнічної спільноти, тобто уявлення членів 

етнічної спільноти про самих себе та історичну спільність інтересів і 

долі [374,с.119–120]. 

За аналізом Л. Нагорної, в основу розрізнення етнічної та національної 

ідентичності слід класти відмінності між етноцентричним і локоцентричним типами 

світосприймання. Ідентифікація з етносом є в своїй основі культурною [63,с.21], в 

ідентифікації з нацією значно виразнішим є територіальний компонент. Підґрунтя 

етносу – біологічне, лінгвістичне, культурно-релігійне. Підґрунтя нації – 

інституційне, політичне, територіальне. На відміну від етнічної, національна 

ідентичність знаходить свій головний прояв у горизонтальній ідентифікації членів 

певної спільноти як співгромадян. Акцент робиться при цьому на 

загальнонаціональних цінностях – національному інтересі, національній безпеці 

тощо [244,с.46]. 

Відповідно до західної моделі національної ідентичності, нації розглядають як 

культурні спільноти, члени яких об’єднані, якщо не тісно згуртовані, спільною 

історичною пам’яттю, міфами, символами  і традиціями [352,с.20]. В. Петровський 

додає ще один значний чинник – характер еліт, що владарюють. Необхідним є 

національний компроміс на рівні тих еліт, принципи світосприйняття яких не 

співпадають. Сáме ця умова – одна з найважливіших під час формування 

національної держави [288,с.125]. Зрозуміло, що за масового білінгвізму в Україні 

надто складно досягти такого компромісу еліт, а це, своєю чергою, загрожує 

політичній стабільності держави. 

Щодо ваги історичних традицій, Джон Армстронґ писав: «З погляду 

міфосимволічної теорії спільна доля – це просто той ступінь, до якого той чи інший 

епізод, байдуже, історичний чи суто міфічний, здатний здійснити вплив, 

наголошуючи солідарність індивідів супроти чужої сили – тобто посилюючи 

важливість відчуття кордонів. Отже, ...швидше символічні, аніж матеріальні аспекти 

спільної долі є вирішальними для ідентичності» [316,с.27]. Відповідно, різна доля 
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мовних спільнот також визначає різні маркери ідентичності, різні символи 

солідарності, відмінності світосприйняття. 

Потрібно зазначити, що свідомість індивіда організована за типом 

ідентифікаційної матриці, яка складається з багатьох ідентичностей – 

загальнолюдської, статевої, вікової, професійної, національної, етнічної, релігійної 

тощо. Розподілом інформації в ідентифікаційній матриці керує та ідентичність чи 

група ідентичностей, які домінують у даний момент. Людина усвідомлює себе 

одночасно членом цілого ряду «ми-груп»; ідентитети мають властивість 

змінюватися, по-новому осмислюватися. В ідентифікаційному просторі немає нічого 

сталого, раз і назавжди даного, тут тісно переплітаються емоційні  й раціональні 

компоненти [244,с.4–5; 427,с.101]. 

На такі емоційні компоненти звертає увагу український соціолог, доктор 

філософських наук, професор В. Хмелько: формування ідентичності починається з 

того, як людина народжується, з ландшафту, який її оточує. По-друге, це 

національна кухня. Третій фактор, глибший ніж мова, це так званий «мелос» – тип 

мелодики. Які пісні людина чує з дитинства, що стає рідною мелодією, ритмікою – 

це теж формується підсвідомо. По-четверте, система кольорів, оздоблення, 

орнаменти. Мова ж якраз з’єднує свідомість з підсвідомістю.  І далі починається 

усвідомлення себе за допомогою мови, що виступає одним з суттєвих факторів 

успадкування ідентичності. 

У процесі формування ідентичності вагому роль відіграють ціннісні орієнтації, 

які будуються значною мірою за допомогою мови. Дослідник відмічає національно-

політичні орієнтації – це бажання мати свою незалежну державу, бажання самим 

впливати на політичні рішення. Цей поділ на «ми» і «вони» дуже важливий. «Якщо 

ви запитаєте європейця, продовжує науковець, то для нього національність – це 

громадянство, а не етнічна ознака, вони просто інакше не розуміють слово 

nationality» [402,с.43–44]. 

Соціальний зміст національної належності, розмірковує А. Здравомислов, 

полягає у долученні до певного співтовариства, яке займає певне місце серед інших 

співтовариств. В залежності від місця своєї нації серед інших співтовариств, людина 
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має відмінні можливості доступу до життєвих ресурсів. Часто-густо національна 

належність практично означає різні стартові можливості та різні ресурси здійснення 

кар’єри [152,с.119]. Доктор соціологічних наук, професор М. Шульга зауважує, що 

процес вільної етнічної самоідентифікації особистості нерідко вступає в суперечку з 

національною політикою, яку здійснює держава. Особі, буває, вигідніше мати іншу 

національність та не мати рідної, – тоді особа набуває псевдонаціональності.  

Криптонаціональністю буде  і вільне волевиявлення особистості, її вільна 

самоідентифікація в тих випадках, коли вона ідентифікує себе не з тим етносом, до 

якого належать її батьки (наприклад, в етнічно змішаних родинах) [427,с.159–160]. 

Поняття національної  та культурної ідентичності пов’язані з двома іншими – 

ідентичністю індивіда  й культурою колективу (тут: національною культурою). 

Поняття національної  та культурної ідентичності є частиною ширшого поняття – 

колективної ідентичності. Оте поняття колективної тожсамості, міркує О. Гнатюк, 

базується на принципі, що індивід засвоює істотні елементи колективної культури, 

визнаючи їх за власні, ототожнюючись із ними. Так в індивіда виникає почуття 

належності  до спільноти (на засадах подібності). Водночас, індивід виробляє в собі 

чуття окремішності щодо інших національних спільнот (інакшість). Таке 

конструювання ідентичності має діалогічний характер, який зумовлюють стосунки 

між індивідом   і колективом, а також між певним колективом  та іншими 

колективами. Проте не можливо з’ясувати, що сáме визначає належність індивіда до 

нації – об’єктивні чи суб’єктивні критерії, себто народження («кров»), місце 

(«земля»), мова, культура чи радше національна свідомість індивіда. 

Поняття ідентичності постає ще  й в історичному аспекті, до того ж у 

подвійному розумінні. По-перше, колективна ідентичність формується завдяки 

дискурсові у конкретній історичній ситуації, а за певних обставин зазнає ґрунтовної 

трансформації. По-друге, пишучи історію, ми пояснюємо минуле, щоб краще 

зрозуміти теперішнє [62,с.50–51]. 

Безпосереднім чинником, що впливає на культурну ідентичність особи, є мова, 

позаяк мовити про відносини людини  та природи або людини з людиною через 

мову, зазначає Н. Бардіна, – мовити про суспільство. Це не випадковий історичний 
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збіг, а необхідний зв’язок. Мова взагалі реалізується в певній конкретній мові, в 

конкретній мовній структурі, невіддільній від конкретного суспільства. Неможливо 

уявити мову та суспільство одне без одного [18,с.31]. Значущість об’єднавчої  

сили мови в процесі становлення ідентичності важко переоцінити.  

Мова є становим хребтом етнічних культур, вона виконує визначальну 

етнотворчу  та  етнооб’єднавчу функції [374,с.110–111].  

Б. Андерсон звертає увагу на споконвічність мов, навіть тих, що вважаються 

сучасними. Ніхто не може назвати дату народження будь-якої з мов. Коріння мов, 

схоже, сягає глибше від чого-небудь іншого в сучасних суспільствах. Водночас, 

ніщо емоційніше від мови не пов’язує нас із померлими. По-друге, існує особливий 

тип одночасної спільності, яку творить тільки мова – перш за все в поетичній та 

пісенній формах, що має особливе символічне значення для формування духовної 

єдності, наприклад, колективне виконання гімну [8,с.181–182], історичних чи 

патріотичних пісень. 

Мова не може існувати окремо від культури, втім, як  і культура окремо від 

мови. У певному розумінні мова – це, і є все невичерпне розмаїття культури в його 

вербальній іпостасі. Причому подібна вербальна іпостась культури є не просто 

однією з істотних форм репрезентації останньої. Вона являє собою мало не 

найістотнішу форму репрезентації культури, бо цементує культуру, перетворює її в 

системне, відносно цілісне  й однорідне утворення [208,с.52]. Мова  і культура, на 

думку Л. Сінельникової, – концептуально усвідомлене поєднання, яке суспільство 

повинно розглядати цілісно через наявні внутрішні зв’язки між цими 

явищами [342,с.306].  

Існує дуже глибокий зв’язок між мовою та культурою, особливо коли мова і 

культура належать одному суспільству, народові чи державі, що реалізується в 

культурі  та виражається в мові, зазначають М. Сігуан та У. Маккі [341,с.27]. 

О. Ткаченко розглядає як нерозривну взаємопов’язану тріаду – мову, 

ментальність та культуру [378,с.106], зауважуючи, що національна ментальність 

найвиразніше відбита мовою, є основою національної самоідентифікації кожної 

людини [377,с.5]. Згадану думку підтримує А. Мельнікова, визначаючи три рівні 
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формування національної ментальності мовою [235,с.313–314]. «Мову культури» 

Б. Парахонський визначає як сукупність усіх знакових способів вербальної   та 

невербальної комунікації, що об’єктивують культуру етносу, виявляють її взаємодію 

з культурами інших етносів [280,с.36]. Відтак, неповноцінне функціонування мови 

веде до неповноцінного функціонування культури. 

Британський соціолог, етносоціолог, націєзнавець, доктор соціології, професор, 

Е. Сміт поєднує культурну та національну ідентичності наступним чином: форма 

культури (ідеологія, мова, міфологія, символізм і свідомість), що здобула 

глобальний резонанс, – проявляється в нації як типові ідентичності, чиє значення та 

пріоритет зумовлені цією формою культури [352,с.99]. Культурна ідентичність 

входить у поняття колективної тожсамості, однак є поняттям відмінним від етнічної, 

релігійної  чи суспільної ідентичності; частково вона збігається з кожним із цих 

понять, але в жодному разі не вповні [62,с.52]. 

Натомість, зв’язок мови з національною ідентичністю зумовлений тим, 

наголошує В. Грещук, що мова – це не лише засіб спілкування, хоч це  й 

найважливіша її функція. Мова відіграє надзвичайно важливу роль у  

процесах структурування  та пізнання навколишньої дійсності, вона визначає 

світосприймання  й  світобачення своїх носіїв [68,с.98]. Своєю чергою, процес 

формування національної ідентичності, як правило, збігається зі становленням 

національної державності [55,с.652]. Отже, культуру в цьому сенсі можна тлумачити 

як сукупність механізмів самоорганізації і самовідтворення етнонаціональної 

спільноти [256,с.310]. 

Зрозуміло, що жодна культура не може розвиватися в ізоляції   і для 

нормального розвитку потребує контактів з іншими культурами. Проте є межа, за 

якою вплив переходить у поглинання. Сáме такий характер – поглинання – з 

відомих історичних причин мають мовно-культурні стосунки Росії з Україною. 

Діалог двох культур можливий тільки у рівних умовах, коли кожна сторона зберігає 

свою інакшість, окремішність, незалежність від іншої [230,с.82–83]. 

Однак, Л. Сінельнікова намагається переконати, що поняття «діалог культур» 

як взаємодія між представниками різних субкультур, різних етнічних та культурних 
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груп включає поняття інтернаціоналізму  та гуманізму  і є єдиним шляхом до 

розуміння. Культура – це реалізоване право розширення вибору, це 

різноманітність  та розширення. Ця максима є важливою для стратегії мовної 

політики [342,с.309]. Дослідниця не звертає увагу на відношення до української 

культури в Російській імперії   та Радянському Союзі, на згубний вплив 

асиміляційної політики, на особливості інтернаціоналізму в СРСР, на характер 

«толерантності» в умовах домінування однієї з культур, зокрема в мовному плані. 

Зворотним боком взаємодії культур є сила і сталість кожної з них, натомість, 

причиною розпаду того чи іншого народу є порушення генофонду його культури, 

системи соціо-нормативних цінностей. Норми  й цінності культури формують 

характер народу в єдиний комплекс, де всі ознаки скоординовано, взаємопов’язано. 

Коли відсутнє цілісне розуміння свого минулого, коли невиразно поставлена мета на 

майбутнє, – порушуються адекватність сприйняття нинішнього стану країни  і 

оцінки поточних подій. Виникає апатія, схильність до містики, знижується почуття 

власної відповідальності, гасне воля осягнення історичної мети. З’являється надія, 

що хтось врятує, а звідси – втрачається почуття власної гідності [375,с.77]. 

Орієнтація  та зв’язок з тим етносом, що пропонує кращі можливості є 

характерною для маргінала, чия самоідентифікація свідомо чи підсвідомо залежить 

від соціальних і психологічних цінностей життєвої перспективи. М. Шульга 

розрізняє два якісно відмінних типи подвійної етнічної самосвідомості. Подвійна 

ідентичність може виступати як єдність, взаємонаповнення цінностями, 

орієнтирами, нормами двох культур. Але вона ж може породжувати  й  такий 

перехідний, класично маргінальний стан, коли людина відмовляється, 

відштовхується від одних цінностей  і норм  та ще не в змозі прийти до інших, 

інтеріоризувати їх. 

Дослідник пов’язує ці процеси зі свідомою чи несвідомою орієнтацією 

індивіда, відрізняючи етнічних маргіналів   та бікультуралів, що з самого дитинства 

формуються  і живуть у сфері впливу двох культур. Двомовність та двокультурність 

може проходити як глибоке засвоєння двох етнічних культур, так і як напруженість, 

дискомфорт, внутрішній конфлікт. Чим освіченіша людина, чим більше вона взяла 
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від духовного багатства різних народів, тим складніше їй самовизначитися в 

етнічному плані [427,с.152–159]. 

Маргіналізація визначає багатоваріантність розвитку суспільства й робить його 

менш детермінованим і передбачуваним, а, отже – менш безпечним [93,с.257]. Як 

правило, «неврози маргінала» виникають у тому разі, коли цінності двох культур, до 

яких відчуває свою причетність особа, внаслідок надмірної «етнізації політики» 

уявляються їй несумісними, такими, що перебувають у стані конфлікту. Сáме на 

такому ґрунті найчастіше виникають парадокси гіпертрофії ідентичності (або її 

«втрати»), здатні призводити до взаємовідчуження та конфліктності [244,с.180–181]. 

Засвоєння другої мови дає можливість не тільки інтегруватися до іншої групи, 

але  й ідентифікуватися з іншою культурою, відмінною від рідної [341,с.27–28]. 

Разом з тим, співіснування мов з різним ступенем тривалості культурної традиції в 

межах єдиного комунікативного ареалу створює екстремальні умови для розвитку 

автохтонної мови, збільшуючи небезпеку її асиміляції [258,с.68–69].  

Отже, як не існує гармонійного масового білінгвізму, так  і тожсамість у 

двомовному середовищі, залишаючись динамічною, змінюється під тиском 

соціуму та часу, політичного середовища та державної політики, що відповідним 

чином вплинуло на сучасне українське націєтворення. 

За ідеєю нації як родини, продукованою Ю. Надтокою, будь-яка територіальна 

спільнота людей у своєму розвитку проходить три послідовні стадії: 

1. Населення, яке характеризується спільністю устрою життя, що виникає як 

наслідок подібності алгоритмів задоволення персональних потреб у подібних 

зовнішніх умовах. 

2. Народ, який характеризується близькістю інтересів, що з’являються внаслідок 

налагодження господарських зв’язків серед населення, які дозволяють 

задовольняти персональні потреби, діючи спільно з іншими – устрою життя, а 

також формуванням схожого характеру думок – світогляду, або менталітету, 

які є системою уявлень про інтереси, способи і правила їх спільної реалізації. 

Народ переходить до побудови держави, маючи на меті захист властивого йому 

устрою життя та характеру думок. 
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3. Власне нація. При цьому політична специфіка не є основною характеристикою 

цієї стадії. 

Тому, на думку Ю. Надтоки, нація є народом, що підсвідомо сприймається як 

сім’я (в певному значенні). Це припущення підкріплюється наступними 

аргументами. По-перше, формування нації значно прискорюється виникненням 

труднощів на зразок воєн, голоду  і т.ін. Певною мірою тут позначається те, що 

спільне подолання труднощів зближує. 

По-друге, держава не є єдиною  та обов’язковою умовою формування нації. 

Таким може бути будь-який чинник, що обмежує різноманітність потенційних 

сімейних зв’язків. 

Становлення народу як нації, чи-то «народу-сім’ї», супроводжується 

встановленням   і засвоєнням спільних форм культурного виразу спільного 

світогляду (мова, мистецтво, народна творчість і т.д.) не тільки як інструментально 

зручних засобів розв’язання господарських, управлінських або політичних питань 

(«мені доводиться так говорити, тому що всі так говорять»), але  і як особистої 

характеристики («я так говорю») і способу самоідентифікації («ми так говоримо»). 

При цьому не варто забувати, що характер думок у сполуці «менталітет – 

культура» є по значенню домінуючим і стійкішим, а його вираз – обслуговуючим і 

мінливим [248,c.68–70]. 

Досліджуючи ґенезу людських спільнот Н. Мечковська визначає сукупність 

складових соціального життя, характерних для етносу, як от: 

1. спільність території; 

2. єдина соціально-державна організація; 

3. спільність господарсько-економічного життя (устрою); 

4. спільність мови, побуту, культури, релігії, психології. 

Проте жодна з них окремо не може бути вирішальною для з’ясування 

характеристики населення – самостійного народу, частини народу чи групи 

народів [237,c.91]. 

Ю. Смірнов серед найзначніших характеристик етносу виділяє мову  і 

культуру, які об’єднують представників етносу перед силами природи  та іншими 
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етносами. Мова і культура відрізняють один етнос від іншого та, разом з тим, через 

них відкривають способи спілкування  й зближення етносів. Мова  і культура 

живуть разом зі своїми народами [350,c.99]. 

Статус будь-якого етнічного утворення визначається передусім етнічною 

самосвідомістю певного колективу. Подібно до цього мовна самосвідомість певного 

колективу мовців визначає статус мовного утворення, яке є основним засобом 

внутрішньоетнічного спілкування [362,c.18]. 

Етнічні процеси поділяються на дві основні типологічні групи: етнічне 

об’єднання  та  етнічне розділення. Найбільш загальними рисами етнічного 

об’єднання є етнокультурне та мовне зближення, нівелювання чи повне знищення 

наявних відмінностей. Виділяють декілька типів етнічного об’єднання: консолідація, 

асиміляція, інтеграція, етногенетична міксація.  

Консолідацією є злиття декількох раніше самостійних, але споріднених за 

мовою  та культурою народів у новий, єдиний, більший етнос (міжетнічна 

консолідація), чи внутрішнє згуртування більшого народу за рахунок нівелювання 

відмінностей між внутрішніми групами (внутріетнічна консолідація). Внутріетнічна 

консолідація часто супроводжується етнічною асиміляцією. Асиміляцію 

розглядають як повне розчинення культури меншості в культурі більшості. За таких 

умов меншість приймає цінності, моделі поведінки, навіть мовну культуру 

більшості. Сутність міжетнічної інтеграції полягає у внутрідержавній взаємодії 

декількох значно відмінних за мовою  та культурою народів, що призводить до 

появи низки спільних рис. В результаті інтеграції утворюються не нації (як під час 

міжетнічної консолідації), а міжетнічні або метаетнічні спільності. Міжетнічна 

інтеграція характерна перш за все для країн з поліетнічним складом населення, що 

мають складну етнічну структуру   та мовне середовище. Є. Борінштейн, 

А. Кавалеров вважають, що для держав з багатоетнічним складом населення сáме 

стимулювання процесів міжетнічної інтеграції є одним з головних стабілізуючих 

факторів міжнаціональних відносин, допомагаючи поєднати інтереси особистості та 

мовного середовища, що змінилося. Етногенетична міксація полягає у виникненні 

нового етносу через злиття декількох відмінних один від одного етносів. В 
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результаті припиняють існування обидва контактуючих етнічних утворення, даючи 

початок новому етносу. 

Процеси етнічного розділення поділяються на етнічну парціпацію та етнічну 

сепарацію. За етнічної парціпації єдиний раніше народ поділяється на декілька 

більш-менш рівних частин, що вповні не ототожнюють себе зі старим етносом. 

Етнічна сепарація обумовлюється як переселенням так  і державно-політичним 

відчленуванням невеликої частини етносу [40,c.93–97]. 

Нація утворюється в процесі політизації етносів, проте процес національного 

самовизначення не можна звести до суто політичного аспекту, а останній – лише до 

факту утворення населенням самостійної держави, у ході національного 

самовизначення повинні бути здійснені всі принципи національного 

буття [256,c.188]. Окрім того, зазначають Д. Якобс  та Р. Мейер, поява нової 

національної ідентичності передбачає певну етніфікацію (etnification). Нині 

пануючою є думка, що етнічність є штучно створеною, а не природною ознакою, 

особливо коли це стосується націй (наприклад, Франція  і  Німеччина), її також 

можна назвати «фіктивною етнічністю». Етнос, у сенсі традиційної етнографії, 

означає «ми-групу», яка складає уявну спільноту.  І з цією приналежністю 

погоджуються як члени групи, так і всі інші. Держави-нації, як правило, 

складаються більше ніж з однієї такої «ми-групи». Таким чином, фіктивна 

етнічність нації   – це завжди етнічність багатокультурної спільноти, яка міститься в 

межах однієї держави-нації [434,с.86–87]. 

Зупинити формування нації неможливо – «нація» є настільки центральною   та 

багатогранною категорією сучасних політичних, теоретичних засад, культурних 

міркувань  і практики, що насправді складно уявити собі світ без 

націоналізму [42,c.23]. Нацією, націоналізмом, національним називаються часто 

різні субстанції, зазначає В. Смірнов, їх не можна зрозуміти просто як ідеологію або 

якийсь різновид політики, – їх слід трактувати  і як культурні феномени [349,с.6]. 

Визначення нації формують  і етнічні (природні, енергетичні),  і соціальні 

чинники. У цьому сенсі, націю можна трактувати як спільність людей, що 

формується завдяки єдності таких засад: територіальних (географічних, 
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геополітичних), етнічних, економічних, загальнокультурних, психологічних. Нація 

утворюється на поєднанні цих засад як інтегруючий інтерес, який відтворюється в 

культурі, надаючи їй національного характеру і визначеності. 

Л. Губерський, В. Андрущенко, М. Михальченко звертають увагу на те, що 

нація формується, як правило, з людей одного етнічного складу. Поряд з етнічними 

ознаками – самосвідомістю, мовою, усвідомленням спільності походження, єдиної 

історії, традицій, – не менш суттєвим фактором, який зумовлює національний 

характер культуротворення, є спільність господарських зв’язків нації. 

Не можна не сказати й про такі об’єднувальні чинники, як мова, звичаї, обряди, 

культурно-історичні традиції, спільні особливості психічного складу що 

передаються з покоління в покоління [76,c.111–112]. 

За визначенням російсько-американського соціолога, професора Гарвардського 

університету П. Сорокіна, нація є багатофункціональною, солідарною, 

організованою, напівзакритою соціокультурною групою, що хоча б частково 

усвідомлює факт свого існування та єдності. Вона створена насамперед як система, 

що поєднує інтереси  й цінності трьох типів – державницькі, етнічно-мовні  та 

територіальні. Нація, – вважає дослідник, – є соціальним організмом, що з’єднаний і 

зцементований державою, етнічними й територіальними зв’язками [355,c.468]. 

Е. Сміт розглядає націю як інколи непростий, але потрібний симбіоз етнічних і 

громадянських елементів, побудований на бюрократичних  та простонародно-

професійних підвалинах. Успіх будь-якої нації в сучасному світі залежить від цього 

симбіозу й від цих соціальних підвалин. 

Коли цей симбіоз майже бездоганний, тобто коли майже немає розколу між 

громадянським   та   етнічним складниками, культура   й   громадянство взаємно 

підсилюють одне одного  і  потенціал нації повністю реалізується [351,c.141]. 

Етнічно-мовні зв’язки є одними з первинних  та цементуючих чинників 

нації [200,c.103],  а найбільш характерною особливістю сучасних національних 

спільнот, зауважує словацька дослідниця Я. Качала, є їх одномовність. Відтак, 

нації – це такі співтовариства, представників яких об’єднує, перш за все, спільна 

мова, що, своєю чергою, відрізняє цю спільноту від інших [170,с.54]. Мова стає 
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символом національної єдності, тому значення мовного націоналізму надзвичайно 

важливе. Часто-густо мова йде про те, щоб створити свою літературну 

мову  і  впровадити її у правосуддя, управління, армію, політику, церкву [7,с.54]. 

Сáме націоналізм породжує нації, а не навпаки, – використовуючи розмаїття, 

багатство культур, успадковане від попередньої епохи, при цьому здебільшого 

докорінно перетворює ці культури, підкреслює англійський філософ і  

соціальний антрополог, професор соціальної антропології Кембріджського  

університету Е. Гелнер [59,с.92]. На національному інтересі та ідеології  

територіального патріотизму (націоналізму) у формуванні нації акцентує увагу  

М. Обушний [264,с.160]. 

Отже, доводять Дірк Якобс і Роберт Мейер, національна спільнота має дві 

основні складові – мову і походження. Держави-нації провадять мовну політику, 

накидаючи мовні стандарти, якими послуговуються політики, письменники  та 

журналісти, нівелюючи відмінності діалектів. Школи є основними інституціями, які 

відтворюють нову форму етнічності через мову. Таким чином, національна мова 

стає «рідною мовою». Під походженням, у даному випадку, розуміється розширена 

система родинних зв’язків. Ці зв’язки не можна розглядати як суто генеалогічні 

зв’язки – це поняття є більш абстрактним [434,c.87].  

Для відносно стійкого існування нації повинні виконуватися такі умови: 

 єдність інтересів населення країни; 

 ефективне державне управління; 

 узгодженість дій еліти з настроями народу; 

 налагоджений і прямий, і зворотний зв’язок; 

 внутрішня різноманітність системи, – бо нація як складна система може досягти 

лише динамічної (а не статичної) стійкості; 

   відносна відкритість системи, необхідна для обміну енергією, ресурсами та 

інформацією із зовнішнім середовищем, що є другою необхідною умовою 

досягнення динамічної стійкості;  
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   важливою є не тільки відкритість системи оточенню, а також її внутрішня 

відкритість, тобто взаємна відкритість її компонентів один одному – це 

забезпечує невпинний структурогенез  і  перманентне підтримання відповідності 

зовнішньому середовищу. 

Початок переходу етносу в політичну площину із націленістю на створення 

власної суверенної держави ініціюється самоорганізаційним чином, внаслідок 

тривалого утискання державою життєво важливих інтересів етнічної групи – тобто 

внаслідок перешкод вільному культурному розвиткові, заборон мови, звичаїв, 

неврахування етнічної специфіки в освітній політиці тощо. Це спонукає до вмикання 

негентропійних механізмів у формі високої активності інтелектуальної еліти, яка 

висуває на обговорення політичні проблеми, ініціює дискусії в засобах масової 

інформації з приводу незадоволеності потреб етнічної групи  і необхідності 

радикальних чи поступових змін  та іншими можливими способами намагається 

подолати політичну інертність громадян  і змалювати їм потенційний вектор більш 

сприятливого для етнічної групи розвитку. 

Завдяки ініціюючій роботі інтелігенції, проведеній на цьому етапі, далі 

вмикаються самоорганізаційні механізми культурної  і політичної ідентифікації зі 

зростанням активності  й пересічних громадян. Культурні питання поступаються 

місцем соціально-економічним  та політичним через більшу значущість останніх в 

умовах пригнічення прав і свобод. Механізми спільної ідентифікації доповнюються 

механізмами протиставлення себе іншим етнонаціональним спільнотам.  

Всім цим процесам сприяє  формулювання   та популяризація елітою 

національної ідеї, яка вже має не стільки культурне, скільки державницьке 

спрямування. Врешті решт – у відносно демократичних умовах – поступове 

посилення цієї насиченої політичної самоорганізації завершується набуттям 

етнічною спільнотою рис національно-державного організму [256,c.134–135,143].  

Нова національна спільнота, звичайно, не може ліквідувати всі відмінності між 

індивідами  та соціальними групами, проте її створення взагалі є можливим тільки 

тоді, коли ці відмінності підпорядковані інтересам нової спільноти [434,c.87]. 

Початок незалежності досить ясно окреслював пріоритети української нації щодо 
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відродження української культури за підтримки культур національних меншин, 

проте, з часом, ситуація почала змінюватися в напрямку чіткого формулювання 

мовно-культурних інтересів соціально домінуючої спільноти – російськомовної. 

Ретроспектива останніх років дозволяє вбачати втілення цих інтересів у 

політичну  та  суспільну практику. Разом з тим, в ситуації незавершеності 

соціальних трансформацій найменша втрата культурних здобутків українства має 

гальмуючий вплив на розвиток української  мови, на процес консолідації нації на 

засадах української культури  та  відродження державності.  

Серед науковців поширена думка, що у поліетнічному середовищі реальний 

білінгвізм більшою мірою, ніж потенційний, сприяє посиленню міжетнічної 

інтеграції. Але в даному випадку не враховуються особливості розповсюдження 

двомовності. Річ у тому, що білінгвізм, крім функціональних характеристик, має і 

політичне забарвлення, оскільки мовні впливи не завжди мають рівнозначну 

спрямованість. 

Чинниками мовного впливу є: 

 структурні особливості мови, головним чином лексичний склад; 

 наявність/відсутність, розвиненість літературної традиції і писемних джерел 

відповідної мови; 

 чисельність мовної групи; 

 статус мовної групи [202]. 

До особливостей двомовності в України варто додати регіональний чинник 

розвитку мовної ситуації, вісь «місто-село» та наповненість тією чи іншою мовою 

соціальних сфер життя. В комплексі згадані складові формують відповідне мовне 

середовище  і  впливають на розвиток мовної ситуації, творення спільних практик, 

трактування історії, геополітичні орієнтації населення тощо. 

Спостерігаються, наприклад, такі своєрідні види двомовності, коли кожен 

говорить своєю мовою  і взаєморозуміння досягається тоді, коли обидва індивіди 

розуміють мову співрозмовника. Мовне домінування забезпечує не один якийсь 

фактор, а їх сполучення. Але дане сполучення спрацьовує в основному у випадку 
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спорідненості мов, їх належності до однієї мовної групи (наприклад, східно-

слов’янської). 

Якщо виникає практична необхідність подолання мовного бар’єру, то 

двомовними, як правило, стають представники тих мовних груп, чиї мови 

виконують менше число суспільних функцій за даних конкретних умов. 

Конкретний набір виконуваних мовою функцій, кількість сфер, у яких вона 

функціонує, визначається головним чином позамовними, політичними і 

соціальними факторами. Мова, яка виконує багато суспільних функцій, має більше 

шансів для подальшого розвитку [313,с.252]. 

Проблеми мотивації мовного вжитку виникають перед тими мовами, які 

перебувають, здебільшого, у ненормальному стані. Так сталося із українською 

мовою. Причин цього слід шукати у загальному упослідженому становищі 

українського етносу впродовж ХVІІІ–ХІХ ст.: відсутність державності, запізніле 

національне становлення, розподіл етнічного поля між сусідніми 

державами [383,c.184]. 

Дослідники відносять український народ на середину ХІХ ст. до групи: 

 дезінтегрованих – поділених між державами – рівень дезінтеграції українців був 

вкрай високим за тривалістю, масштабами та наслідками; 

 народів, що в епоху формування націй не змогли до кінця консолідуватися в 

межах власних держав через вплив геополітичних чинників [435,c.27]. 

До 1917 р. більшість російських політиків та інтелектуалів заперечували саму 

думку про існування українців як окремої нації, вважаючи їх за частину російської 

нації. Після революції українців принаймні визнали як окрему націю: право, в 

котрому їм відмовляв старий режим. Впродовж усієї історії Радянського Союзу 

формальне існування української держави було значною проблемою для Москви, 

переконує Я. Грицак [73,с.61]. 

Разом з тим сáме ХХ ст. характеризується значними змінами в етнічній 

структурі української нації:  

1. Від кінця XIX ст. до кінця 1920-х–початку 1930-х рр. зміни відбувалися 

переважно повільно. Важливим чинником зростання частки українців були 
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процеси етнополітичного об’єднання (консолідації) різних територіальних і 

соціальних груп українського народу. 

2. Від кінця 1920-х–початку1930-х рр. до 1947 р. спостерігаються різкі та великі за 

обсягом зміни чисельності  та питомої ваги найбільших етнічних складників 

української людності. Питома вага росіян стрімко зростає завдяки міграційному 

притоку, а також за рахунок падіння частки українців у 1930-х рр.; чисток євреїв, 

поляків, німців і кримських  татар  у 1940-х рр. та  меншою  мірою у  1930-х рр. 

Колективізація, індустріалізація, голодомор, боротьба російських комуністів з 

«буржуазними націоналістами», події ІІ Світової війни  і  повоєнні угоди між 

СРСР  та іншими країнами справляли великий вплив на етнічну структуру 

населення України, яка за історично короткий період (близько 15 років) набула 

ознак двоетнічної – україно-російської. Зміни цього періоду були надто 

небезпечні через появу ще більших перешкод для збереження, відтворення  і 

розвитку етнічної самобутності українців, для підтримання питомої мовно-

культурної однорідності українського народу. 

3. Період від 1947 року до кінця 1980-х–початку 1990-х рр. визначається 

неухильним зростанням частки росіян  та спадання частки українців. Тривало 

зменшення чисельності  та питомої ваги євреїв і поляків. Двоетнічність УРСР 

робилася дедалі виразнішою. Такий розвиток визначався відставанням українців 

від росіян у своєму суспільно-політичному розвитку й реально здійснюваною (а 

не проголошуваною) національною політикою КПРС, спрямованою на 

зросійщення українців та України.  

4. Від початку 1990-х років до цього часу відбувається зростання часток двох 

корінних народів – українців  і  кримських татар. Питома вага росіян – етнічної 

основи колишньої Російської імперії і СРСР, зменшується. Визначальним 

чинником розвитку етнічної структури населення на цьому етапі був процес 

національної консолідації в умовах банкрутства КПРС та перетворення СРСР на 

Російську Федерацію   і   низку суверенних національних держав з 

промосковськими культурно-економічно-політичними групами різної 

потужності й впливовості [411,с.130].  
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Безперечно, в кожній державі зі змішаним населенням виникає своєрідна шкала 

етнічної належності, хоч як би закон не проголошував рівність. На першому місці в 

цій шкалі завжди буде домінантна, або титульна нація. СРСР як форма існування 

російської держави не був винятком: росіяни перебували на найвищому щаблі 

своєрідної ієрархії [270,c.24]. Для багатьох мешканців УРСР престижним стало бути 

росіянином, а не українцем за національністю, що засвідчує деструктивність 

етнодемографічних процесів в Україні впродовж XX ст. «Російськість» вкривала 

усю державу; вона була завеликою  та загальною, щоб її включити в систему 

інституйованої національності як одну з багатьох. Російськість була певним чином 

невидимою; вона сприймалася не як особлива національність, а як загальна норма, 

точка відліку, універсальна умова, стосовно якої інші національності існували як 

певне «відхилення» [42,с.75], зазначає Р. Брюбейкер. 

Через своє домінуюче становище у росіян не було відчуття іншонаціонального 

середовища. Для них взагалі була характерна слабка адаптація до мови і культури 

національної більшості.  Та в дійсності вона й не була потрібною: національно-

російська двомовність (як перехідний етап до російської одномовності), 

престижність «російської» освіти, переваги в усіх сферах суспільного життя 

російської мови знімали проблему знання української [69,c.442]. Відтак, відповідно 

до «етнократії» росіян в межах СРСР, було унормовано «лінгвократію» як 

домінування мови домінуючого народу [311,с.83]. 

Українське національне відродження кінця 1980-х–початку 1990-х рр. мало 

характерні особливості. Швидкість політичних процесів, їх висхідний характер – від 

національно-культурного до державотворчого – зумовили докорінні зміни в стислих 

часових вимірах, зокрема утвердження державного статусу української мови в 

Україні, вважає І. Мельник, означало певною мірою повернення до політики 

українізації 1920-х рр., яка була перервана на початку 30-х рр. XX ст. Водночас слід 

підкреслити, що республіканський закон про мови мав паліативний характер   і 

фактично запроваджував українсько-російську двомовність; був декларативний, бо 

за його порушення не передбачалася правова відповідальність.  
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Закон «Про мови в Українській РСР» затверджував статус російської мови як 

мови міжнаціонального спілкування народів СРСР, що фактично означало 

перевищення повноважень республіканського органу державної влади  та спробу 

втручання у внутрішні справи інших союзних республік. Водночас Українська РСР 

уперше за повоєнний період заявила про підтримку національно-культурного 

розвитку українців в інших союзних республіках та за межами СРСР [234,c.447]. 

Проте, на думку Л. Перепелкіна і О. Шкаратана, передумови розпаду СРСР 

були закладені ще до його формування, оскільки вже до початку ХХ ст. багато 

народів досягнули стадії нації: мали власні національно-визвольні рухи, а деякі 

навіть створили власні національні держави, як це було, наприклад, у випадку 

України. Крім того, шлях інтенсивного індустріального розвитку у відсталих 

регіонах призвів до формування націй уже в роки радянської влади, зокрема, 

кристалізації інтелігенції як основного носія національної ідеї. В результаті – 

«національно-культурне відродження в СРСР стало неминучим» [285,c.61].  

Режим задовго до гласності   та перебудови дійшов до інституювання 

територіальної нації  та етнокультурної національності як основних когнітивних і 

суспільних категорій. Щойно за М. Горбачова політичний простір почав 

розширюватися, ці категорії швидко стали структурувати політичне сприйняття, 

урізноманітнювати політичну риторику  та організовувати політичні акції. Вони 

заявляли про національну автономію, суверенітет  та ймовірний, але, зрештою, 

неодмінний вихід з СРСР [42,c.20]. 

За аналізом В. Петровського, взаємодія стратегічних і структурних факторів 

формувала в межах пострадянського простору п’ять типів етнічної трансформації: 

етнодемократії в Прибалтиці, етнократичні режими в Туркменістані, Узбекистані й 

Таджикистані, суміш етнократії з пристосуванням в Казахстані та Киргизстані, 

процес створення молдавської етнотериторіальної федерації в Молдові. Складні 

тенденції спостерігались в Україні, де, на думку дослідника, були спроби 

нівелювання етнічної ієрархії, щоб розділити владу між етнічними росіянами  та 

українцями, російськомовними  й  україномовними громадянами [288,c.9]. 
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Визначення республік як національних держав узаконювало підтримку мови 

титульної національності – не за рахунок російської мови, що за радянського 

режиму енергійно підтримувалась як всесоюзна мова міжнаціонального 

спілкування, а за рахунок інших мов, якими говорили люди нетитульної нації, що 

проживали в республіці [42,c.61]. В Україні інституювання нації відбувалось 

швидше мовного відродження, тому специфіка української мовної ситуації 

полягала у тому, що державною мовою говорило і говорить меншість суспільства, 

натомість, етнічну (та не мовну) більшість держави складають українці. Тому 

несформованість нації та громадянського суспільства в Україні зумовили слабкість 

національно-демократичного руху й незавершеність обох революцій – національно-

визвольної  та  демократично-антикомуністичної [336,c.269]. 

На думку Ю. Чиркова, від 1988 р. дотепер триває період перетворення 

двоетнічної структури населення України на одноетнічну (зі збереженням 

одноетнічності  та  багатоетнічності певних окраїнних районів країни). 

У межах сучасного періоду можна виділити два періоди: 

1) 1988–1990 рр. – перехідний період. Тоді з’явилися прямі переконливі ознаки 

зміни головного напрямку розвитку етнічної будови української людності (зміна 

потужності її етнічної структури зовнішніх міграційних потоків, зміна етнічної 

структури немовлят, послаблення процесів етнічного російщення неросіян 

тощо). Але вирішальний перелом відбувся пізніше – у 1991–1993 рр., коли нова 

тенденція розвитку етнічної конструкції української нації завдяки міграції  та 

зворотній асиміляції росіян набирала обертів на Південному Сході країни, де 

зосереджена більшість мовно, культурно, ментально зросійщеного на різних 

етапах української історії населення. 

2)  Від початку 1990-х рр. до цього часу триває підперіод неухильного зменшення 

питомої ваги етнічного складника колишньої метрополії: питома вага росіян 

зменшується значно швидше за питому вагу зросійщених неросіян 

України [412,с.149–150].  
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Натомість, А. Леонова визначає сучасний етнічний стан України як 

етнорегіонально розмаїтий: 

 Захід і Поділля – є моноетнічними; 

 Середнє Придніпров’я – переважно моноетнічне; 

 Схід – переважно біетний (двоетнічний); 

 Буковина, Закарпаття, Північне Причорномор’я, Крим – багатоетнічні [210,с.56], а 

О. Тараненко, акцентуючи увагу на диференціації самого етнічного українства  

як за культурними, конфесійними, соціальними орієнтаціями, так і за  

етномовними ознаками виділяє: а) Захід, б) Схід  і Південь, в) Центр –  

центрально-західний (Правобережжя)    і центрально-східний (Лівобережжя) 

підрегіони та м. Київ [371,c.34–36]. 

Найбільшим успіхом 90-х рр. ХХ ст., переконаний Г. Касьянов, можна вважати 

українізацію самих етнічних українців, про що свідчили як офіційні результати 

дерусифікації школи, так  і збільшення питомої ваги громадян держави, котрі 

ідентифікували себе як українців. Адже, 1990-ті роки  і  початок 2000-х рр. – це 

переважно реалізація проекту відновлення культурних  і мовних прав українського 

етносу, що можна вважати одним з найважливіших елементів розбудови нації. 

Разом з тим, національна самоідентифікація не для всіх українців була тотожна 

мовній [169,с.140]. 

Навряд чи можна погодитися з позитивним висновком дослідника, позаяк 

занесення певної кількості респондентів з однієї графи до іншої ще не є показником 

згаданих процесів у дійсності, проте варто погодиться з тим, що роки незалежності 

стали етапом відновлення культурних та мовних прав українського етносу. Згадана 

тенденція, однак, зупинилась на етапі практичного здійснення через наявну 

російськомовну більшість. Разом з тим, непевні та непослідовні дії керівництва 

держави у сфері етнонаціональної політики багато в чому обумовлені складністю 

формування єдиної, спільної національної свідомості.  

Так, на початку незалежності державою було взято політичний курс, 

спрямований на формування моноетнічної нації. Ця політика за темпами реалізації 
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не знайшла широкої підтримки в соціальній практиці різних регіонів України (крім 

західних). 

Внаслідок подібного розшарування сталося так, що національна ідея, яка 

втілюється в Україні, сприймається населенням різних регіонів держави неоднаково. 

На жаль, етнічна гармонія є скоріше ідеальною уявою, ніж реальним конструктом. 

Тому, з одного боку, вибухи етнічного радикалізму, а з іншого, – необхідність 

відповідати європейським стандартам в царині прав людини призвели до того, що 

лідери  і політичні діячі в Україні були змушені шукати засоби корекції 

етнонаціональної політики. Це знайшло відображення в розвитку ідеї 

полікультуралізму.  

Природно, що існування різних моделей націєбудівництва  і  протиріччя, які 

вони породжують, можна пояснити самою суттю перехідного періоду. Проте, на 

думку О. Власюка, B. Крисаченка та М. Степико, ідеї полікультуралізму поступово 

входять у суспільну свідомість, стверджуючись  і як нормативне уявлення про 

мовну компетентність,   і в розвитку громадських організацій, зокрема 

етнокультурних співтовариств. Якщо оцінювати їхню діяльність з погляду 

цілеспрямованого формування модерної української нації, можна говорити, що етап 

становлення культурно-етнічних співтовариств відображає скоріше стратегію 

самоорганізації на регіональному рівні, ніж цілісність розвитку усього національно-

державного утворення. Нині ідея полікультуралізму не знайшла свого 

концептуального відбитку в рамках державної політики   й   не оформлена 

інституційно [55,с.652–654].  

Зауважимо, що ідея полікультуралізму продукується в унітарній державі, де 

понад 95% населення складає українсько-російська група, з яких українці 

нараховують 77,8%. Натомість, у Російській федеративній державі питання статусу 

російської мови чітко визначене й обгрунтоване, – тому сáме мові як фундаменту 

формування російського народу, російської нації та російської культури, 

визначаючи її підгрунтям усього російського («русского»), віддає пріоритет доктор 

філософських наук, професор, заслужений діяч науки РФ, академік Академії 

гуманітарних наук А. Здравомислов, підкреслюючи – «русские» – це ті, хто 
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говорить сучасною російською мовою, для кого ця мова є рідною. За словами 

дослідника, повага до інших національних співтовариств – постулат поведінки 

руської людини [152,с.120-123]! До того ж, А. Філатов і нині намагається 

переконати, що росіяни  і українці принципово не відрізняються, їх відмінності 

присутні лише на суб-етнічному рівні в межах одного етнокультурного утворення, 

можна сказати – в межах одного суперетносу [394,с.40], адже «русскость» – це 

певна риса (чи риси) характеру, а не національна ознака. Причини цього 

перебувають, певно, в історії російської держави, на території якої проживали поруч 

різні національності, але  й відбувався процес асиміляції, в результаті котрого 

племена та раси, що вливались за тисячі років до складу Русі, не тільки переживали 

спільну історію, але й виробляли єдине розуміння «русского» (виділено Л.П.) 

життєвого простору, запевняє А. Мельнікова, що призвело до формування єдиного 

суперетносу з відповідними ознаками спільності [235,с.112]. 

Натомість, як влучно помітив О. Ткаченко, усі розмови росіян про те, що 

українці з ними «один народ», звичайно, абсолютно несерйозні, бо українців як 

один народ сприймають тільки до того моменту, доки нічого своєрідного, крім 

відповідної графи в паспорті, в них немає і доки українці «зливаються» з росіянами. 

Як тільки виникає перспектива протилежного процесу, – для росіян стати одним 

народом з українцями, – чомусь одразу об’єднавчий ентузіазм гасне, і виявляється, 

що від «одного народу» не залишається нічого [377,с.81–82]. До того ж, 

В. Демченко звертає увагу на ймовірну етнічно-психологічну рису росіян – 

несприйняття інших мов [86,с.20]. 

З іншого боку, відокремлення Росії від України може призвести до розвитку 

більш етноцентричного розуміння «російськості», яке може бути експортоване й до 

України [53,с.351]. Відтак, в інтересах консолідації суспільства важливим є 

формування певного рівня однодумства у площині життєвих цілей його громадян. 

Україна потребує загальнодержавної ідеології, яка б не тільки відкривала перед 

людиною нові можливості в царині прав та свобод, а й була спроможна узгодити 

різні, в тому числі мовно-культурні інтереси широких верств населення, формувала 

засади загальноукраїнської соборності. 
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Ідеологія є одним із механізмів трансляції духовно-культурних цінностей, що 

відтворює, екстраполює національно-культурний та політичний коди на сучасність і 

майбутнє. Доля будь-якої ідеї залежить від сприйняття та схвалення її 

індивідуальним розумом і серцем. Залежно від того, яка уява формується певною 

політичною силою (елітою чи кланом) про саму потребу ідеології як дієвого 

(можливо, навіть, визначального) елементу консолідації суспільства, можна зробити 

висновок, наскільки дана політична сила (еліта, клан) зацікавлені в самій 

консолідації суспільства. Зрозуміло, якщо в суспільстві, сконсолідованому на 

підставі узгоджених векторів спільної соціально-політичної    та духовно-

аксіологічної еволюції, якась політична сила не має перспектив, якщо така сила 

найбільш впевнено почувається в непевній  і  каламутній суспільній атмосфері, то 

вона, природно, реанімуватиме будь-які «аргументи» на користь «шкідливості», 

«непотрібності» чи хоча б «несвоєчасності» пошуків ідеологічної консолідації 

соціуму [84,с.267]. 

Немає сумніву, що Україна відкриває нову сторінку своєї історії. Сильна влада 

завжди декларує   і демонструє свої пріоритети. Завданням українських еліт є 

формування    та оприлюднення національної ідеї, національних інтересів, 

національної мети, а також засобів їх реалізації (національної стратегії), що 

формулюються на стикові викликів і загроз, які стоять перед державою за наявних 

умов, та того позитивного ідеалу, до якого прагне суспільство. 

Ідеологія модернізації завжди є надбанням певного суспільства на конкретно-

історичному етапі його розвитку, а також своєрідним наслідком і продуцентом 

тієї    чи іншої політичної ситуації. Нетривалий, але насичений подіями 

посттоталітарний досвід України у питанні формування власної ідеології дозволяє 

побачити дві домінуючі тенденції. Перша пов’язана з продовженням започаткованої 

процесом перебудови в СРСР лінії на привнесення ліберальної ідеології в суспільно-

політичне й духовне життя країни з ініціативи політичної та інтелектуальної еліти.  

Другу тенденцію репрезентує своєрідний симбіоз української національної та 

державницької ідей. Обидві ці тенденції дотепер залишаються полігоном пошуку 

інтегративної ідеології України, здатної стати консолідуючим началом для всього 
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суспільства, забезпечити процес його модернізації. Зазначені пошуки засвідчують 

домінування ідеологізованих підходів. Разом з тим, поступово викристалізовується і 

конструктивний, прагматичний підхід з розумінням того, що ідеологія має бути «не 

довільним набором догм, упереджених уявлень панівних верств населення, 

приправлених міфами  та  обіцянками, а чітко визначеною глибоко обґрунтованою 

програмою суспільного розвитку, що спирається на наукові дослідження   і 

висновки» [64,с.157].  

Виходячи з того, що громадянське суспільство ґрунтується на принципі 

ідеологічного плюралізму, реальному праві всіх суб’єктів безперешкодно 

сповідувати  і обстоювати різноманітні ідеї, теорії, погляди, які віддзеркалюють 

різні аспекти життя суспільства, – цей принцип не виключає, а передбачає наявність 

ідеологічного консенсусу стосовно найбільш важливих  і значущих для розвитку 

громадянського суспільства цінностей. Як підтверджує досвід, такі цінності можуть 

бути визначені в рамках політичної нації, яка спроможна об’єднати Україну, що 

ідеологічно розкололася на дві – Схід   і Захід. Ключовими цінностями 

загальногромадянської ідеології могли б стати патріотизм, гуманізм, демократія, 

соціальна справедливість. 

Кожна держава прагне визначити ідею, природну для її громадян  і 

підтримувану ними, проект спільного життя людності цієї країни. Варто 

погодитися з тим, що національна ідея – це не етнічна категорія, а державно-

політична. Формування національної ідеї – справа непроста, але вже нині необхідно 

вирішувати життєві реальні проблеми, які сприяли б покращенню життя 

співвітчизників. Прийнятною для суспільства могла б стати ідея соціального 

партнерства, покликана поступово забезпечувала рівновагу між демократичними 

інститутами  та владою, взаємодію тих, хто дає роботу, і тих, хто отримує її, 

профспілок та владних структур. Про продуктивність ідеї соціального партнерства 

свідчить   і досвід західноєвропейських країн, де цей інститут функціонує багато 

років [391,с.563]. 

Національна ідея – це мета, мотивація  й оцінка діяльності нації, елемент 

суспільної свідомості громадян, формула їх поведінки, відповідальність за 
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суспільство  та державу, схема розподілу власності, влади  та інформації, правила 

взаємодії громадян, громадянського суспільства  та владної  і політичної еліти. Ця 

ідея є глобальною та всеохоплюючою  і реалізується через національні інтереси у 

внутрішній  та зовнішній політиці держави. Це  і стратегія розвитку національної 

держави,  і політична програма,  і економічна політика, це єдність духовності  й 

моралі на основі менталітету народу. Тому визначальною засадою української мрії 

міг би стати її соціально-економічний зміст – заможне благополуччя всіх громадян 

України і шляхи його досягнення [55,с.78]. 

Тобто, українська ідея повинна розвиватись в політичному та економічному 

напрямках – вирвати історичну перемогу з рук історичної поразки. Суспільство не 

спроможне самоорганізовуватись, якщо воно не виробило спільних ідей розвитку. 

Національна ідея покликана якраз впорядкувати, гуманізувати й одухотворити 

броунівський рух розпорошеного суспільного середовища, окреслити вартісну мету 

трансформації соціуму і мобілізувати громадян на її реалізацію. 

Якщо держава – зовнішня необхідність суспільства, то ідеологія як 

світоглядний, аксіологічний   та ідейно-теоретичний каркас – необхідність 

внутрішня.  

Національні (загальнонаціональні) ідеології прагнуть дати визначення 

національного як такого: сформулювати визначення «своєї» нації, її основні 

характеристики, провідні інтереси  і головну ознаку – або мову, або територію, або 

віросповідання, або культуру, або національний характер тощо. Тобто, є 

нормальним відбиттям існування і розвитку нації – етнічної та політичної – у світі 

великої кількості націй. 

Українська ідея (національна програма, доктрина) покликана виробити 

визначальні для майбутнього українського самоздійснення імперативи. Існує, 

наприклад, точка зору, згідно з якою національна ідея повинна узгоджуватись з 

інтересами всіх громадян нашої країни. Означене завдання настільки благородне, 

настільки  й  нездійсненне. Насправді, суспільний ідеал може не співпадати з 

інтересами (ідеалами) окремої особистості. Це природно, оскільки він – 

композиційна єдність інтересів усіх (переважної більшості) громадян. Мова, таким 
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чином, може йти про бажану підтримку національної ідеї переважною більшістю 

громадян. 

Доречно зауважити, що ця більшість визначається насамперед середнім 

класом, – тим прошарком населення, інтереси якого виокремлюються в процесі 

становлення ринкових    і демократичних відносин. Не менш важливою 

характеристикою більшості  є  також її етнонаціональна ознака. Оскільки 

більшість в України становлять сáме українці, не слід шукати (чи створювати) якусь 

штучну консолідуючу ідею. Вона вже існує. Це – українська ідея. Її лише слід 

осмислити в категоріально-смисловому контексті сучасного світобачення. У цьому 

випадку громадянство виходить на перший план в реалізації ідеї незалежної 

України [84,с.234–267]. 

Українська ідея, також, може полягати в здійсненні права українського народу 

на збереження власної неповторності в спільноті світових народів, на життя в 

незалежній, соборній, міцній, заможній, демократичній українській 

державі [365,c.49]. 

Підсумовуючи, Ю. Фігурний пропонує розглядати етнонаціональним 

ідеологічним стрижнем держави, української політичної нації   та кожного 

громадянина-українця українознавство як цілісну інтегративну систему наукових 

знань про Україну, українців  та світове українство в просторі  й часі, позаяк в 

українському етнонаціональному державотворчому процесі мовні  та культурні 

фактори відіграють важливе значення. Завдяки українознавству, яке об’єднує в одне 

нерозривне ціле знання про природу, екологію, історію, етнос, націю, державу, 

мову, культуру, релігію, філософію, мистецтво, ми маємо можливість осягнути 

себе й саму сутність українського народу та його місце у світовому цивілізаційному 

розвитку [395,с.107]. 

Видається доречним зазначити, що консолідаційна ідеологія в Україні 

виникла  не через брак інших ідеологічних доктрин, а сáме через специфіку її 

політичного розвитку, етнонаціональних відносин і, не в останню чергу, через 

наявний масовий білінгвізм як результат довготривалої асиміляції та один з проявів 

бікультурності. На творення цієї ідеології вплинули слабкість українського ядра та 
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вага російської складової, яку підсилює асимільована українська частина соціуму. 

Відтак, наявна ідеологія формує ймовірний напрямок розвитку суспільства, регіонів 

держави, культур та, врешті, мов. 

У процесі перебудови всіх основ соціально-економічних взаємовідносин у 

суверенній Україні поступово змінюється духовний світ людей, вважає 

А. Поповський. Декларація української мови як державотворчої  й об’єднуючої 

сили в сучасному суспільстві спричинила відповідне до неї ставлення носіїв, 

активне чи пасивне. До перших належать ті, хто виборював рідне слово до й після 

здобуття Україною незалежності; до других – ті, хто зорієнтувався на українську 

мову через усвідомлення своєї національної приналежності внаслідок переоцінки 

суспільних цінностей. Відтоді для цих обох категорій учасників національно-мовної 

розбудови притаманний цілеспрямований патріотичний рух, який охоплює широкі 

верстви українського населення.  

Своєрідний щабель у суспільній ієрархії посідають носії споглядального 

національно-мовного патріотизму, що володіють українською мовою, проте в побуті 

не користуються нею, а вичікують остаточних реальних результатів двомовного 

протиборства в усіх сферах громадського життя. 

Такий споглядальний патріотизм можна вважати перехідним явищем між 

активним і пасивним, він характерний здебільшого для населення південно-східних 

регіонів України. Різняться ці носії тим, що перші з них активно включаються у 

процес повнокровного розвитку рідної мови на всіх рівнях державної розбудови, 

тоді як другі, пасивно споглядальні, займають вичікувальну позицію аби ідею 

національного відродження підтримувати при умові повної переконаності в 

незворотності цього процесу. Така поведінка притаманна тим, хто сприймає 

відродження української мови  і за покликом інтуїції намагається повернутися в 

рідну мовну стихію. Значна частина колишніх українців не прагне повернутися в 

рідне лоно мовної стихії  й терпляче ставиться до всього українського, коли воно не 

зачіпає сфер адміністративного регулювання, офіційно-ділових стосунків, особистих 

уподобань, поглядів. Вони помірковано ставляться до національно-мовних проблем, 

не проявляючи активності  та не заперечуючи їх. Поряд з ними виступають 



255 

 

представники агресивного спрямування щодо відродження української мови, 

тавруючи будь-які заходи «насильственной украинизацией» [300,c.116–118]. 

Як наслідок, за аналізом М. Рябчука, на території України виник доволі 

унікальний феномен синхронного співіснування двох націй (точніше, двох груп 

однієї нації), які звичайно існують лише діахронно. З одного боку, у західній частині 

України сформувалася новочасна українська нація з цілком модерною національною 

самосвідомістю (асимілювати таку націю вже практично неможливо, її можна 

знищити лише фізично). А з іншого боку, у східній, «російсько-совєтській» частині 

України перетворення домодерного «малоросійського» етносу в українську націю 

так  і не набуло масового характеру (хоч  і захопило частину інтелігенції  та 

простолюду), внаслідок чого протоукраїнський етнічний субстрат має тут радше 

середньовічну «місцеву», ніж модерну національну ідентичність. 

Зрозуміло, що така ідентичність є вкрай аморфною і нестійкою перед натиском 

модернізаційних чинників. Впродовж двох століть модернізація українського етносу 

однозначно пов’язувалася з русифікацією. Після 1991 року, однак, у гру легально 

вступив ще один, супротивний чинник – українізаційний, пов’язаний із намаганням 

українців (як україномовних, так  і російськомовних) збудувати власну модерну 

державу. Домодерне протоукраїнське населення, яке  й раніше було об’єктом 

прихованого змагання за нього двох різних націоналізмів, українського  і 

російського, підпало тепер під вплив ще однієї, можливо, найвпливовішої, хоч 

тривалий час недооцінюваної ідеології, котра, як з’ясувалося, теж намагається 

конвертувати його у свою віру, свою «націю». Йдеться про так званий 

«креольський» націоналізм – український політичний націоналізм російськомовної 

(і російськокультурної) інтелігенції, котра не ототожнює себе з Росією (ані з СССР, 

ані, навіть, зі «східнослов’янським союзом»), проте так само не ототожнює себе з 

Україною українофонів, трактуючи її як суто західноукраїнську аномалію, 

«націоналістичну» перверсію. Йдеться, отже, про державницький націоналізм 

найбільш динамічної   та модерної частини постімперської інтелігенції, котра 

надзвичайно успішно переорієнтувалася у нових реаліях  і намагається тепер 
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зберегти   й законодавчо зміцнити своє панівне становище (під гаслом «так 

історично склалося»). Відтак: 

а) український націоналізм 1990-х рр. не зводиться до мовно-культурного 

націоналізму українофонів, слушно означеного як «вірування меншини»; 

б) він не зводиться також до мовно-культурного націоналізму русофонів, фальшиво 

означеного як «антинаціоналізм»; 

в) він має ще й третю, загальногромадянську іпостась, характерну для націй-держав 

Західної Європи. 

І хоча цей громадянський різновид націоналізму в Україні як молодій, ще не 

сформованій державі-нації не став поки що провідним, сáме на його основі 

українське суспільство досягло консенсусу щодо найголовніших питань свого 

розвитку – референдуму про незалежність, мирної зміни влади 1994 року, ухвалення 

Конституції. 

Безумовно, становлення громадянського націоналізму в Україні є справою 

надзвичайно складною, оскільки йому доводиться формуватися на основі не 

одного, а двох, послідовно антагоністичних, мовно-культурних націоналізмів, кожен 

із яких прагне коли не до знищення, то принаймні до маргіналізації конкурента. 

Синтез нового «консенсусного» націоналізму можливий лише за умови їх 

послідовної деміфологізацїї, відмови кожного з них від намагань домінувати,  і 

визнання кожного з них лише тією мірою, якою вони обстоюють рівні права для 

своєї мовно-культурної групи в рамках загальногромадянських прав [336,c.7–8,130].  

Потрібно зауважити, що, ведучи мову про політичну сферу, поза увагою 

дослідника залишилась сфера культурна, без якої неможливо сформувати новочасну 

націю-державу. Однак, сила консолідаційних потуг українського суспільства значно 

пришвидшує розвиток її суперечливої мовно-культурної сфери, забарвленої 

масовим білінгвізмом, адже, маючи антагоністичні уявлення про всі сфери 

суспільного розвитку, українське населення перебуває фактично у стані 

світоглядно-ціннісного протистояння. 

Відповідно до поширення   і значущості мов у використанні, традиційно 

мовиться про співіснування двох Україн: російськомовної, до якої входять 
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росіяни та все російськомовне населення держави, і україномовної, значно меншої 

за територіальними й соціальними обширами. Дійсність спонукає до застереження 

щодо перемоги сильнішої в майбутньому, позаяк новочасна українська держава дає 

певну надію на відродження української нації, проте кроки щодо законодавчого 

закріплення російської мови як другої державної значно зменшують можливості 

відродження мови  української та зайняття нею соціально-значущих сфер життя. 

Варто зазначити, що рівень національної свідомості в Західній Україні виглядає 

більш високим, ніж на Сході або на Півдні. Це стосується як загального рівня 

вживання української мови, так  і рівня її інтелектуалізації. Західноукраїнський 

регіон, очевидно, може бути лідером у процесі відродження нації та консолідації 

українців [200,c.109].  

Українське національне (тобто україномовне) суспільство в Східній Україні по-

старому залишається неповним соціально (бракує середніх  і вищих соціальних 

прошарків насамперед у місті, як і в столиці України), культурно (бо в міській 

культурі домінує російська мова), мовно (бо українська мова в тому самому Києві, 

не кажучи вже про Харків, Донецьк, Одесу,  й досі не є мовою міського побуту, а 

мовою вузьких інтелігентських кіл або існує у вигляді зовсім неавторитетної 

«напівмови», т.зв. «суржика») [376,c.11–14]. 

Піднімаючи питання консолідації українського соціуму, перш за все, слід 

виокремити ту загальну підставу, яка б могла об’єднати всіх громадян держави. На 

перший погляд такою основою могла б бути територія України, її основні культурні, 

релігійні, політичні, економічні центри, кожен із яких має свою специфіку. 

Однак, за нинішніх умов територія як основа єдності української політичної 

нації не охоплює головного – світоглядно-ціннісної консолідації всіх  її громадян. 

Зокрема, у Східній Україні, де нація не змогла повністю сформуватися, бо в умовах 

Радянського Союзу це всіляко гальмувалося, – збереглася загалом та неповнота 

нації, національної культури й національної мови, яка була характерна для колись 

пригнічених народів, що не склалися в нації в умовах багатонаціональних держав 

Центральної Європи [378,с.261]. 
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За визначенням І. Ліщука, поняття «національна культура» є насамперед 

виявом специфіки того чи іншою етносу в сфері культурних досягнень і включає в 

себе особливості національного менталітету, психології, традицій, мистецтва, 

міжетнічних відносин тощо, вона також є надбанням історичного розвитку нації, 

виробленням і закріпленням у свідомості етносу тих рис, які притаманні сáме цій, а 

не іншій нації та, своєю чергою, може бути критерієм ідентифікації нації [216,с.100]. 

Тому справа національної культури повинна стати справою всього  

суспільства, всіх його активних сил. Адже сáме в національній культурі, –  

в її здатності чи нездатності забезпечити духовне буття суспільства, посісти 

рівноправне й самобутнє місце в світовій палітрі культур, – вирішуватиметься доля 

української нації, як  і будь-якої іншої. Бо тільки культура консолідує націю,  

тільки вона забезпечує національну ідентичність, тоді як політика  та економіка 

забезпечують матеріальне буття суспільства, а відірвані від культури – нездатні 

цього зробити [89,c.434]. Небезпечним є те, що українська культура і мова мають 

утверджуватися серед обставин глибокої моральної та поведінкової деградації 

суспільства. Механізми суспільної підтримки їх не сформовані, натомість, серед 

значної частини людності панують байдужість або неприйняття, що нерідко 

переходять в агресивну ворожість  і зарозумілий цинізм [92,c.144].  

Відродження культури українського народу попри десятиліття незалежності, 

залишається першочерговим завданням у процесі творення української нації. 

Ситуація ускладнюється наявністю масового білінгвізму, позаяк триває інтенсивне 

поширення російських стандартизованих  і  покручених російщенням «гібридних» 

форм духовної  та  матеріальної культур. Розширене відтворення російськості 

відбувається зі згоди більшості сучасного українського суспільства, зі згоди на загал 

байдужої до долі української етнічності державної влади,  і забезпечується 

соціальними інститутами виховання  й  освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, 

збройних сил, засобів масової інформації тощо [411,с.133]. Втрата мовної 

стійкості  та пов’язаного з нею почуття національної солідарності може призвести 

до зникнення великого за чисельністю народу, натомість розвиненість цих рис дає 
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сили   й невеликому народові вберегти себе [230,c.20] та успішно розвиватися як в 

економічному, так і в культурному плані. 

Натомість, Г. Касьянов вважає, що українська культура знайшла два полюси, 

які роблять її функціонально повноцінною. З одного боку, утвердилася масова 

україномовна культура, що отримала визнання як в національному масштабі, так і 

поза межами країни, з іншого – означилися дуже виразні контури елітарної 

національної культури, що обґрунтовано претендує на той рівень самодостатності, 

який не потребує неодмінного «всенародного визнання». 

Інтеграція національних меншин у політичну націю залишалася справою 

майбутнього – в Криму надзвичайно гострою є проблема реалізації культурно-

національних прав кримських татар  і етнічних українців, на Сході піднімається 

питання про статус російської мови й прав російськомовного населення. При цьому 

культура «державотворчої» нації з початку незалежності не мала достатнього 

потенціалу, аби визначати культурну ідентичність формованої нації, вона сама ще 

перебувала у стані модернізації. Культура російськомовного населення не була 

цілісним і самостійним явищем. Окрім того, що вони час від часу вступали у 

реальний або штучно спровокований політиками конфлікт, ці культури в 1990-х рр. 

стали також об’єктами агресії транснаціональної мас-культури, що, своєю чергою, 

ускладнило формування спільної культури нової політичної нації [169,с.141]. 

Масова російськомовна культура в Україні носить транзитний характер, 

україномовна ж культура слабка, але має позитив – оригінальна  та модерна. 

Елітарність має підтримуватися грошима та інтересом еліти, передовсім 

інтелектуальної. Взагалі, значення останньої надзвичайно важливе щодо 

продукування  та виховання свідомості мас через освіту і ЗМІ. 

Не територіальна або горизонтальна консолідація є сьогодні визначальною для 

подальшого поступу українського соціуму. Найбільш перспективний напрямок 

самоідентифікації українського соціуму – від просторових визначень – до часових  і 

культурних, тобто – до епохи  й культури. Інакше кажучи, Україні, щоб вижити в 

культурному сенсі, необхідно постійно робити рефлексію  та ідентифікацію не 

відносно просторових координат, а відносно культурних, ціннісних [55,с.86]. 
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Поширення масового білінгвізму в Україні наклало відбиток на характер 

суспільно-політичних    і культурних процесів впродовж усього періоду 

бездержавного існування та спричинило до певних особливостей розвитку сучасної 

української держави. 

Філологічне питання в Україні від Сяну по Кубань не випадково упродовж 

трьох століть набуло тенденційно політичного забарвлення [175,c.2–6]. Землі 

українського народу перебували у складі різних – причому, що дуже важливо, 

ворожих одна одній, – імперій. Це були чинники дезінтеграції, що зумовили 

відмінності в суспільному побуті, культурній пам’яті, розмовній, а почасти й 

писемній мові [91,c.25]. 

Якщо «етнізувати» українську історію XX ст., то, на думку Я. Грицака, 

українська держава могла виникнути лише в межах території між західним 

кордоном Української СРР  і правим берегом Дніпра, а також Чернігівською, 

Сумською  та Полтавською областями. Адже більшість населення українських 

земель на Сході й Півдні піддалася потужній русифікації та втратила свою етнічну 

самобутність [73,c.12]. 

В. Горбатенко зауважує, що за сім десятиліть радянського існування Україна 

мала й певні вагомі здобутки: 

1)  в СРСР Україна вперше за свою історію чітко визначилась у своїх 

територіальних межах, окреслених визнаними міжнародними правовими актами 

кордонами, здобула членство в ООН; 

2) за роки радянської влади Україна досягла значних успіхів у здійсненні 

індустріалізації, розвитку міст, внаслідок чого значно зросла географічна і 

соціальна мобільність населення; 

3) в українському суспільстві поступово утвердилось усвідомлення соціального 

значення середньої, професійної освіти, значно зріс престиж вищої школи; 

4)  в СРСР було здійснено на основі соціалістичної ідеї спробу організації масового 

суспільства зі стійким егалітарним відчуттям   і утвердженням елементів 

соціальної рівності та соціальної справедливості.  
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Останній з названих вище здобутків, вважає дослідник, мав найбільше значення 

для самозбереження суспільства.  І сáме він є однією з головних причин труднощів у 

сприйнятті масовою свідомістю ідей ринкової, політичної, культурної  та ін. 

атомізації пострадянського українського суспільства [64,c.103]. 

Однак, міжетнічні та соціально-економічні суперечності, що впродовж 

десятиліть накопичувались в СРСР, радянські політичні інститути не змогли 

нейтралізувати, відтак, державна незалежність України є наслідком, з одного  

боку, прагнень оптимізувати вирішення регіональних соціально-економічних  

проблем, а з іншого – активізації українства, пробудження до життя національної 

ідеї  та  традиції українського державотворення. 

Після краху Радянського Союзу – останньої європейської багатонаціональної 

імперії, зазначає У. Альтерматт, – національна держава остаточно перемогла у 

Східній Європі [7,c.14]. Отже, українська державність, як  і пострадянська 

державність інших республік СРСР, є результатом активізації посткомуністичної 

етнічної ідентичності та являє собою політичну лінію на повну правову  і 

економічну суверенізацію, створення власної «національної» держави в процесі 

розгортання етноконфлікту, що, за аналізом О. Кривицької, має наступні складові: 

1. відродження рідної мови й елементів етнічної культури (структури); 

2. зміцнення почуття етнічної спільності, нарощування етнічної ідентичності; 

3. етнічне самоствердження через посилення етноцентризму та формування 

етнонаціоналістичних політичних організацій; 

4. «мовна суверенізація»  і витіснення інших мов, у тому числі за допомогою 

законодавчих механізмів; 

5. активне відторгнення всього чужого, створення «образу ворога» в особі 

метрополії   та «п’ятої колони» з представників іншого етносу, перетворення 

етноцентризму в шовінізм  і  перехід етнонаціоналізму в стадію радикалізму; 

6. формування конкретних цілей боротьби – від нетериторіальної культурної 

автономії до повної державної незалежності; 

7. «війна законів» з центральною владою, економічна суверенізація;  
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8. здійснення фактичної суверенізації контрольованої території, звернення до 

міжнародних інститутів у пошуках визнання  і підтримки свого права на 

самовизначення; 

9. проголошення повної незалежності, націоналізація державного майна; юридична 

суверенізація;  

10. створення етнократичної моделі політичної системи [193,с.70]. 

Українська держава утверджується за умов, принципово відмінних від тих, за 

яких розвивалися більшість «старих» національних держав Європи – не «залізом і 

кров’ю», шляхом придушення і нищення інших етнічних груп  та опозицій, пише 

І. Дзюба, – а виключно демократичними засобами. Разом з тим, Україна будується 

за умов раніше не знаного рівня світової відкритості, інтеграційних процесів і, 

відповідно, всіляких зовнішніх впливів і втручань, нерідко гостро деструктивних 

щодо процесів державотворення [92,c.137], що, безумовно, вплинуло на 

формування   й розвиток етнонаціональної  та етномовної ситуації. До негативних 

факторів державотворення варто віднести  такі, як несформованість політичної 

нації, регіональні, мовні та політичні відмінності. 

Л. Шкляром було запропоновано щонайменше чотири моделі розвитку 

української державності з урахуванням фактору етнічності.  

Перша модель. Ідея «поліетнізму», яка базується на уявленні про 

багатонаціональну структуру населення України. Звідси бажання прихильників цієї 

концепції екстраполювати на український грунт політику федералізації України 

або її регіоналізації.  

Друга модель – ґрунтується на ідеях та уявленнях щодо України як держави, 

де змагаються за політичне, інтелектуальне, ідеологічне  й  культурне лідерство два 

етноси – український та російський. Ця етноідеологема і пов’язана з нею 

етнополітична конструкція державотворення базуються здебільшого на 

етнодемографії. Згідно з останнім радянським (1989 р.) переписом, український  та 

російський етноси разом становлять приблизно 95% усієї кількості населення 

України. Питома вага російської етнічності – близько 21% усієї кількості 
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українського населення (за переписом 2001 р.: 95,1%  та 17,3% відповідно [309]). По 

суті ця концепція, на відміну від ідеї «поліетнізму», пропагує ідею «двоетнічності». 

Третя етноідеологема пов’язана з ідеєю «моноетнічності» України. У своєму 

крайньому і дещо спрощеному варіанті може бути проінтерпретована за допомогою 

гасла «Україна для українців». Однак сучасний націоналізм, як правило, далекий від 

ідей етно-расизму, оскільки націю сприймає не як біологічне, позаісторичне 

утворення, а як суспільно-історичне явище, де нація – категорія, що існує на ґрунті 

національної ідеї як ідеї етнополітичної. 

Нарешті, четверта концепція етнодержавотворення, яка виходить з уявлень 

про поділ українського суспільства на титульний етнос та етнічні меншини. Права 

першого, як   і наступних, застережені Конституцією. Сáме цій концепції 

етнодержавотворення на сьогодні відповідають Закон про національні меншини в 

Україні, Декларація про національні меншини та Конституція України.  

На думку дослідника, модель «поліетнізму» веде до закріплення етнополітичної 

диференціації регіонів України, що виникли історично внаслідок геополітичних 

впливів  і набули певних етноментальних ознак. Не виключено, що в окремих 

регіонах зазначена модель може призвести до загострення  і появи «гарячих» 

етноконфліктів. 

Модель «двоетнічності» також веде до закріплення статус-кво, згідно з яким 

українці як титульний етнос втрачають контроль на власній історичній батьківщині. 

Ця модель закріплює двомовність  та двокультурність на користь російської 

громади, тоді як вона, по суті, захищає себе від необхідності «дерусифікації». 

Зрозуміло, що етнодержавотворення за «двоетнічним» сценарієм, окрім українсько-

російського протистояння, власне, на українському грунті, втягує в етнополітичну 

ситуацію третю силу – Російську Федерацію, котра намагається виступати 

захисником російської етнічності за межами своєї території. Такий сценарій для 

України не є конструктивним, а скоріше руйнівним. 

Модель «титульного етносу»  та «етнічних меншин» – оптимальний сценарій 

для державотворення. Вона, по-перше, спирається на історичну традицію 

національного державотворення XX ст.; по-друге, обстоює захист національно-
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державних інтересів з позицій титульного етносу. Водночас, у питаннях 

політичних  та громадянських норм разом застережені як права більшості, так  і 

права меншин [421,c.693]. 

Потрібно зазначити, що дослідником не враховано неспівпадіння етнічної та 

мовно-культурної ідентичностей, а це унеможливило чітке визначення сценарію 

державотворення для України. Наявність українсько-російського масового 

білінгвізму значно корегує ймовірний розвиток державності від моделі «титульного 

етносу  та етнічних меншин» до моделі «двоетнічності», точніше «двомовності-

двокультурності» (щоправда, вже поза етнічними моделями Л. Шкляра, – українські 

білінгви ідентифікують себе як українців, надаючи переваги російській мові та 

культурі), до речі із втягуванням Росії, яке дійсно є руйнівним, позаяк зрусифіковані 

українці та інші етнічні спільноти, перебуваючи під впливом російської-радянської 

культури, переважно залишаються у цьому стані донині. 

Одна з причин зміни моделі розвитку української державності з урахуванням 

фактору етнічності у тому, що нинішня Україна принципово відрізняється від 

України початку ХХ ст., коли російськомовне населення становило лише 5-10% 

населення, зосередженого у великих містах – серед сільського україномовного 

океану. Внаслідок цілеспрямованої русифікаторської політики почала 

витворюватися щораз глибша прірва між речами «міськими = модерними»  та 

«сільськими = українськими». Сьогодні більша частина населення України живе у 

містах, які є переважно російськомовними. Узагальнюючи, можемо розглядати 

мовне протистояння не просто як домінування російської мови  й культури над 

українською, а як соціальне, політико-економічне домінування російськомовного 

населення над україномовним – домінування «першого світу» міської, модерної, 

російськомовної цивілізації над «третім світом» цивілізації сільської, відсталої, 

україномовної [336,c.140–141]. 

Перебудова політичного простору за національними кордонами не приводить 

автоматично до відповідного перерозподілу населення, слушно зауважує 

Р. Брюбейкер. В межах колишнього СРСР це залежало переважно від того, яким 

чином відбувалася політична перебудова (зокрема, від міри впливу на неї війни або 
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інших видів організованого чи неорганізованого насилля); від етнодемографічних 

характеристик, особливо від вкорінення нової меншини; від очікуваної  та наявної 

політики держави-нащадка стосовно меншини; від доречності та привабливості 

мобілізації як альтернативи міграції, «голосу» як альтернативи до «виходу» 

тощо [42,c.233]. У. Альтерматт наголошує, що росіяни були домінуючою групою  та 

нав’язували іншим народностям не тільки політичне домінування, але  й свою 

мову  і  штиб життя [7,c.116].  

Отже, за умов постколоніального стану висока зрусифікованість  та значна 

імперська політична і культурна орієнтація російського й російськомовного 

населення неминуче впливають на характер державотворчих, соціально-

економічних і культурних процесів в сучасній Україні.  

На думку В. Алпатова, два фактори стоять на заваді швидкої відмови від 

російської мови в усіх нових державах: недостатній рівень розвитку нових 

національних мов та протидія російськомовного населення. В деяких країнах 

додаються ще два фактори: сильна русифікація основної нації  та існування 

національних меншин крім російської [6,c.152]. 

Зміна політичного статусу близько 25 мільйонів етнічних росіян 

пострадянського простору, що перетворились з привілейованої національної групи 

на меншину з ненадійним статусом і непевним членством серед зароджуваних 

неросійських національних держав призвела до тріадичної суперечки між:  

1) новоутвореними національними та націоналізаційними державами;  

2) національними меншинами в нових державах;   

3) зовнішніми «вітчизняними» державами, до яких меншини «належать» за 

етнонаціональною подібністю, а не за правовим громадянством.  

Багато росіян у країнах-нащадках СРСР, розмірковує Р. Брюбейкер, матимуть 

бажання зберегти чи відновити в деякій формі свій статус. Відповідно, вони 

шукатимуть форму громадянства, яка опосередковується національністю, тобто 

членством у етнокультурній групі. Ця тенденція буде тим сильнішою, чим завзятіше 

правонаступник країни націоналізується. 
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До тої міри, до якої є сильним сенс того, що держава існує заради певної 

«центральної» нації чи національності (чи належить до неї), зародженої як відмінної 

від загального громадянства, росіяни – виключені з цієї центральної нації (власника 

держави)   – будуть з більшою ймовірністю визначати себе опозиційно  та 

контекстуально у національних рисах. За таких умов росіяни будуть з підозрою 

ставитися до ліберальних форм громадянства, в яких права надаються 

безпосередньо особам, а членство у групі не має суспільного значення: оскільки 

вони будуть вважати такі формально ліберальні моделі ідеологічними мáсками для 

суттєво націоналізаційної   та етнократичної форми правління, яка гарантує 

культурні переваги  й  політичну гегемонію домінантної нації – носія 

держави [42,c.19,69–76].  

Згаданий висновок Р. Брюбейкера підкреслює неспроможність втілення 

етнонаціональної моделі в Україні на даному етапі державного розвою. Потуга 

російського фактору, підсилена зрусифікованим населенням України (маємо на увазі 

як українців, так і національні меншини), в умовах масового білінгвізму зводять 

нанівець ймовірність сáме такого розвитку української державності, адже українська 

етнополітика тісно пов’язана з геополітикою. Ця обставина зумовлена історичними 

причинами  і знаходить свій вияв у тому, зазначають О. Куць та Ю. Куц, що 

український етнополітичний процес – це стан нетривкого або нестабільного 

переходу від колоніально-тоталітарного режиму до посттоталітарного 

незалежницького напрямку [204,c.22], трактування України як «окраїнної землі» 

самою ж таки Росією залишається в ній досить живучим. Ідея «повернення 

окраїнної землі в лоно першопристольної» є серед частини росіян надто 

популярною. Живучою ця ідея є і в свідомості частини російськомовного населення 

України [76,c.319–320]. 

Повертаючись до аналізу Р. Брюбейкера, якщо уявити Росію, як несправедливо 

усічену, принижену велику країну, то вона є потенційно ревізіоністською державою 

через унікально радикальний упадок статусу, що його пережили нові російські 

меншини, гігантську віськову потугу Росії та позицію російської еліти. 
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Важливими є два наступних фактори. Перше: базові параметри російської 

державності не врегульовані і їм не вистачає належної законності. Друге: російська 

еліта вбачає в Росії зовнішню національну «вітчизну» для нової російської 

діаспори, яка зобов’язана захищати інтереси росіян у країнах-нащадках. Динамічні 

взаємини між цим російським «вітчизняним» націоналізмом, «націоналізаційними» 

націоналізмами країн-нащадків та націоналізмом меншин нової російської 

діаспори  є більш потенційно дестабілізуючим й вибухонебезпечним, аніж один 

будь-який чи два окремо взятих із цих націоналізмів. Адже зобов’язання однієї 

держави захищати права та підтримувати інтереси громадян іншої може 

сприйматися владою останньої як виклик своїй суверенності  й загроза їхній 

безпеці; і вони можуть схилятися до інтенсифікації, а не до утримання від 

націоналізаційних дій, проти яких заперечують російські вітчизняні націоналісти. 

Більше того, російський вітчизняний націоналізм може сприяти прийняттю 

російськими меншинами більш безкомпромісної позиції, ніж та, до якої вони 

схилялися б за відсутністю підтримки з боку Росії.  

Сьогодні, підсумовує дослідник, Російська Федерація, як і РРФСР за радянської 

доби, значною мірою уявляється як неадекватне інституційне втілення російської 

нації, де не існує навіть загальної згоди щодо кола людей, на яких спрямовуються 

вимоги російського вітчизняного націоналізму. Для визначення відповідних осіб 

Р. Брюбейкер звертає увагу на п’ять термінів. По-перше, це вимоги захистити росіян 

за етнокультурною національністю («русских»). Другий термін – росіяни 

(«россияне») відповідає російськості не у відношенні до етнокультурної 

національності – тим паче до російської етнокультурної національності – а у 

відношенні до Росії, тобто до російської держави, або до Росії в територіальному 

сенсі. Своєю чергою, це формулювання можна тлумачити у суб’єктивно-

політичному сенсі, в сенсі ідентифікації з російською державою або з Росією як 

батьківщиною (родиной), або, більш загально, в об’єктивно-етнокультурному сенсі, 

в сенсі членства в одній з багатьох етнокультурних груп, що є автохтонами в Росії. 

Це останнє значення часто виражається терміном «этнические россияне», який 

здається абсурдним через співставления прикметника «етнічний»  та похідної від 
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виразно неетнічного іменника Росія. На практиці слово «россияне» служить 

«політично коректним» замінником слову «русские»,  тому що визнає 

багатонаціональне населення Росії, а не є альтернативним підходом до визначення 

населення, для якого Росія є вітчизною. 

Третім широко вживаним терміном є російськомовні. Хоча майже всі радянські 

громадяни якоюсь мірою розмовляли російською мовою, термін російськомовні не 

визначає тих, хто говорить російською мовою у чисто лінгвістичному сенсі. Він 

радше вказує на дві аналітично відмінні категорії людей (на додаток до росіян за 

етнокультурною національністю), хто міг би ідентифікуватися з росіянами в 

неросійських державах-нащадках   та з Росією як зовнішньою національною 

вітчизною. Перша категорія включає людей, які тривалий період жили поза межами 

«власної» національної держави і намагалися ідентифікувати себе з росіянами 

(зокрема українці  й білоруси). Друга категорія включає людей, які живуть у 

«власній» національній державі («власній» в тому розумінні, що вона відповідає їх 

офіційній радянській паспортній національності або самовизначеній етнокультурній 

національності), проте чия первісна мова (а інколи навіть материнська мова) є 

російською і хто в результаті може політично ідентифікуватися з росіянами в цій 

державі та поєднуватися з ними в óпорі програмам лінгвістичної націоналізації. 

Четвертий термін – співвітчизники («соотечественники»), тобто люди, які 

мають спільну батьківщину (вітчизну). У пострадянському контексті, проте, це 

оригінальне чітко політичне значення було перекрито сумішшю критеріїв, 

заснованих на комбінації походження, етнічності, колишнього громадянства  та 

духовно-культурної орієнтації.  

І останній термін – громадяни («граждане»). Захист власних громадян, що 

проживають в інших державах, на думку дослідника, докорінно відрізняється від 

вітчизняного націоналізму, визначальною рисою якого є вимоги захисту 

співвітчизників-негромадян. Проте ця відмінність не є чітко окресленою в 

пострадянському контексті. Термін «граждане» часто використовують (у політичних 

доповідях, якщо не в офіційних документах) метафорично, як грубий синонім до 

«соотечественники»; він також використовується (знову ж метафорично) у зв’язку з 
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заявами, що Росія несе відповідальність за всіх колишніх радянських громадян. 

Більше того, Росія прагне перетворити співвітчизників на співгромадян. Вона 

намагалась укласти угоди про подвійне громадянство з іншими державами-

нащадками. Заяви офіційних осіб, що навіть за відсутності такої угоди Росія може 

надати громадянство за заявою окремих осіб з ближнього зарубіжжя, навіть тим, хто 

має громадянство іншої країни-нащадка, можуть підсилити юридичні вимоги Росії в 

ближньому зарубіжжі та надати зручний привід для втручання.  

Змінний  і  неоднозначний словник термінів вітчизняно-національних претензій 

дозволяє Росії грати на багатьох регістрах й висувати численні  та лише частково 

взаємно перекриті юридичні вимоги у ближньому зарубіжжі. Через певне 

семантичне розділення термін «русские» набуває культурного резонансу  та 

емоційної сили (і, отже, є найкориснішим в контексті внутрішнього політичного 

змагання), тоді як «россияне», «русскоязычные» та «соотечественники» означають 

більш широке цільове населення і можуть, вживатися в міжнародному контексті та в 

офіційних документах для розширення юридичних претензій Росії у ближньому 

зарубіжжі (і для представлення тих претензій ширшими за вузький етнічний інтерес 

захисту етнічних росіян). Нарешті, невиважена політика щодо громадянства 

дозволяє Росії поєднувати традиційну (з точки зору міжнародного права  

більш законну) риторику захисту своїх громадян в інших країнах з  

вітчизняно-націоналістичними претензіями щодо захисту співвітчизників  

неспівгромадян [42,с.69–81,200–205].  

Російській уряд впевнений у тому, що має право захищати «російськомовне» 

населення в суверенних пострадянських країнах. Це досить небезпечна впевненість. 

Свого часу російські царі обґрунтовували свій експансіонізм потребами захисту 

православного населення, а більшовики виправдовували своє втручання у справи 

інших країн необхідністю захисту трудящих цих країн [200,c.109], новочасна ж 

російська держава повертається до того самого, чим займалась її попередниця в 

XIX ст. на Балканах, – до захисту «одноплемінників»  та «одновірців» [336,c.259], 

навіть підкріплюючи цю необхідність риторикою про те, що всі громадяни 

Радянського Союзу були де-факто представниками російського суперетносу, а 
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державна роз’єднаність на території російського суперетносу (підкреслюємо, що  

вся територія Радянського Союзу трактується як територія російського  

суперетносу – Л.П.) виникла внаслідок поразки радянської політичної системи.  

Російська цивілізація   та держава, намагається й нині переконати А. Філатов, 

впродовж усієї своєї історії були позбавлені вад агресивності щодо своїх сусідів. 

Культурне середовище Росії створювало максимально можливі умови для 

розвитку  й процвітання усіх етнічних груп, що увійшли до орбіти російської 

цивілізації  та стали складовими російського суперетносу. Сьогодні ж, одним з 

гальмівних чинників розвитку російської цивілізації є політика правлячих еліт 

державних утворень, що виникли на її території [394,c.34].  

Тому є слушною думка М. Рябчука, що Росія зовсім не прагне «поліпшення» 

українсько-російських взаємин, а точніше – вкладає у це «поліпшення» цілком інше, 

ніж Україна, значення. Для Росії «добрі взаємини» з Україною – це аж ніяк не 

взаємини двох суверенних, рівноправних держав, а – взаємини центру й периферії, 

метрополії  і колонії, «старшого брата»  й «молодшого». Парадокс цих взаємин 

полягає в тому, що Україна готова піти на будь-які поступки Росії, аби зберегти свій 

суверенітет, тимчасом як Росія готова піти на будь-які «поступки» Україні, аби лиш 

вона від свого суверенітету відмовилася [336,c.264]. Особливо в контексті 

скептичного відношення до сталості державотворення пострадянських республік, 

зазначає В. Алпатов. А перспективи мовних ситуацій залежатимуть перш за все від 

того чи буде існувати та чи інша держава [6,c.174]. 

У цьому сенсі, наголошує Ю. Огульчанський, не можна заплющувати очі на 

несприйняття значною частиною населення самої України як власної держави. 

Адже, наприклад, етнічним росіянам, особливо кримчанам, важко примиритися з 

тим, що вони «раптом» опинилися за межами своєї історичної батьківщини, своєї 

держави [270,c.65]. 

Бажання задовольнити різні групи населення   й уникнути політичної 

конфронтації, яка б розколола суспільство, позаяк сáме еліті належить вирішальний 

голос у справі мовного планування держави [300,c.119], спонукає українську 

верхівку провадити непослідовну політику, яка, однак, не заперечує бажання 
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використовувати наявну ситуацію, інтереси й настрої більшості громадян та 

впливати на них відповідно до своїх інтересів. 

Разом з тим, вимоги колективних суспільних прав   і (де можливо) 

територіальної автономії з боку російських (та інших) національних меншин, 

сформовані інституційним спадком радянського режиму національностей, 

безпосередньо кидають виклик заявам еліти країн-нащадків про унітарну 

«власність» того, що вони вважають «своїми власними» політичними 

утвореннями та територіями [42,c.77]. 

В Україні до російської спільноти додаються зросійщені українці  та 

представники інших меншин, що робить масовий білінгвізм потенційно 

небезпечним щодо впливу на напрями розвитку, єдність   та формування 

українськості молодої держави. Тому вирішення мовного питання залежить від 

кон’юнктури політичної  та  геополітичної ситуації, потуг щодо впровадження 

другої державної мови, – без огляду на фундаментальні наукові дослідження, 

відсутність широкого довготривалого суспільного дискурсу, визначення 

стратегічних цілей та пріоритетів розвитку держави. 

Під час виборчих перегонів згадувана політика проявляється як розігрування 

«карти» регіональної своєрідності України: етнополітичної, мовної, культурної, 

геополітичної, історичної, економічної, ментальної – аж до заперечення 

монолітності української держави [55,c.89]. І. Рожкова, аналізуючи досвід 

попередніх виборів, звертає увагу на два напрямки регіонально актуальних 

ідеологем – по-перше, національні цінності; по-друге, подвійне громадянство та 

російська мова [325,c.41], а Т. Біленко відзначає, що специфіка Наддніпрянщини  й 

Галичини найяскравіше виявляється сáме у підходах до проблеми національної 

самосвідомості [28,c.54]. Галицький сепаратизм якраз  і є реакцією на нездатність 

«великої України» визначитися зі своїм стратегічним вибором. Пояснити це певним 

чином може еволюція незалежності, що включає три періоди: інтуїтивно-

романтичного націоналізму; паритету національних та соціальних проблем; 

пріоритету соціального [84,c.53; 365,c.49].  
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О. Лановенко, аналізуючи мовне протистояння, розглядає два шляхи вирішення 

проблеми етносоціокультурної біполярності в Україні. Перший полягає в 

послідовній асиміляції всіх етнічних складових країни – за допомогою 

адміністративно-директивної українізації домогтися ситуації, за якої українська 

мова  та українська культура перетворяться на рідні для усіх мешканців України. 

Недолік цього варіанту, на думку автора, у недемократичності, 

довготерміновості   та відвертій конфронтаційності. За такого розвитку подій 

О. Лановенко передбачає катастрофу, під час якої держава перестане існувати не 

тільки як єдине утворення, а й як відносно цілісна етнокультурна 

спільність [207,c.12–13]. 

Потрібно зазначити, що Україна, беручи за основу свого розвитку модель 

«титульний етнос та етнічні меншини» (за Л. Шкляром), підтримує розвиток усіх 

меншин держави, а найперше – російської, яка в незалежній українській державі, в 

умовах масового білінгвізму продовжує залишатися соціально домінуючою. Тому 

ймовірним результатом є ситуація, за якої не українська, а російська мова та 

культура може стати рідною для більшості регіонів держави. 

Сумнівним є твердження автора про Україну як цілісну етнокультурну 

спільноту, позаяк існування масового білінгвізму констатує наявність як мінімум 

двох культур в Україні – української та російської (не враховуючи суржикомовної 

України), які існують доволі самостійно (український Захід, російський Схід-

Південь), ідентифікуючи себе як самість у мовному і культурному плані. 

Нарешті, О. Лановенко вважає надання можливості знати державну мову 

недемократичним, не бере до уваги домінування російської культури на Сході  та 

Півдні України, самоасиміляційні процеси в цьому регіоні, ліберальне 

законодавство України, заходи держави, спрямовані на захист національних меншин 

тощо. 

Другий варіант, пропонований автором, полягає у визнанні історично 

сформованої етносоціальної біполярності та фіксації у відповідних конституційних 

нормах. Тим самим, на думку О. Лановенка, буде забезпечено можливості вільного 

паралельного розвитку української  та російської (поряд з іншими) культур. Початок 
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цього шляху вбачається у наданні регіонам можливості самостійно вирішувати 

проблему «різномовності» на їх територіях. Найбільшим недоліком вбачається 

фіксація  і  стимуляція розвитку процесу відчудження [207,c.13–14]. 

Уникаючи аналізу результатів асиміляції населення України, автор не звертає 

увагу на долю половини українського народу, яка підпаде під відчудження, а також 

не береться до уваги сам процес відчуження, його наслідки для культури України та 

її єдності (чи вона передбачається сама собою без відповідних дій? – Л.П.). 

Розглядаючи ідею федералізму, Д. Коптів пропонує мовний поділ федеративної 

України, розкраявши державу на «землі» (за умови існування української мови як 

державної та можливості земель додатково визначати офіційну мову на своїй 

території): 

 Волинська земля – польська мова; 

 Галицька земля – польська; 

 Донецька земля – російська; 

 Закарпатська земля – русинська та мадярська; 

 Запорізька земля – російська; 

 Київська земля – російська; 

 Кримська земля – російська та кримсько-татарська; 

 Подільська земля – російська; 

 Придністровська земля – російська та молдавська; 

 Слобідська земля земля – російська; 

 Чорноморська земля – російська; 

 Одеська земля – російська [182,c.98]. 

Л. Сінельнікова додає, що в місцях з переважно російським населенням обидві 

мови – російська  та  українська – повинні вивчатися в однаковому обсязі.  І коли 

природна (! – Л.П.) рівновага двох споріднених мов  та двох споріднених культур 

підривається відходом від ідеї двомовності (автор не відмічає яка двомовність 

мається на увазі, але згадка про Донбас та Луганщину дає можливість зрозуміти що 
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це білінгвізм масовий, а не індивідуальний і захищається не українська спільнота 

згаданих регіонів), втрати перевищують суверенні набутки [342,c.308]. 

О. Лановенко розглядає ще один варіант вирішення проблеми 

етносоціокультурної біполярності в Україні – етносоціокультурну інтеграцію. Цей 

варіант базується на ідентифікації російськомовного населення України як 

повноправних громадян, а не якоїсь «російської діаспори», крім, звісно, Криму. 

Спільність етносоціокультурного середовища, двох споріднених культур дозволяє 

ідентифікувати мало не все російськомовне населення України з етнічними 

росіянами включно, як органічну складову етносоціокультурної спільності під 

назвою народ України. Сáме консолідація на шляху соціального миру і прогресу є 

шляхом етносоціокультурної консолідації [207,c.14–17]. 

На загал, автор констатує відірваність Криму від України в 

етносоціокультурному плані. Що ж стосується континентальної України, варто 

зазначити, що спільність культур є не тільки позитивною, а  й має результатом 

асиміляцію більш слабкої в політичному сенсі спільноти – в історичному плані 

такою спільнотою були сáме українці. В незалежній Україні, в умовах домінування 

російської культури  та мови, незавершеності процесу національного єднання, 

консолідація носить в першу чергу політичний характер (для більшості 

суспільства  – на рівні символічних дій, як от участь у державних святах чи 

прослуховування гімну), проте в умовах масового білінгвізму неможливо говорити 

про консолідацію етнокультурну, рівноправну  та паритетну. До того ж 

шовіністичною видається позиція автора, що намагається, говорячи про демократію, 

замовчати антидемократичні результати політики попередніх часів і не згадувати 

про необхідність відповідних відновлюваних дій. 

С. Ридз бачить більш чіткий варіант вирішення «українського питання» – 

«реальне оформлення розколу». Україн повинно бути дві, вважає автор, і це буде 

корисним для самої України. Подібний поділ є можливим не лише у вигляді двох 

держав, але  й у формі федералізації України. С. Ридз визначив  і лінію майбутнього 

розділу – за кордоном 1939 р. [335,c.33–34]! 

 



275 

 

Зосереджуючи увагу на «Кримській проблемі», варто відмітити, що Крим 

залишався українським тільки з точки зору адміністративно-територіальної 

належності. Як  і раніше, всі засоби масової інформації там російськомовні, особливі 

мовні параметри (Конституція та Гімн), наявність парламенту, уряду, широких 

зв’язків у сфері зовнішньої торгівлі, присутність російського військово-морського 

контингенту, філіалів російських вищих навчальних закладів – все це створило 

основу інституціоналізації кримської політико-адміністративної ідентичності, 

надало кримській еліті самовпевненості та деякої відстороненості від київської 

влади. Поєднання регіональних і національних факторів сприяло формуванню 

специфічної спільності – кримчан. Характерними є суспільні очікування початку 

2001 р.: 47,3% кримчан продовжують розглядати півострів частиною Російської 

Федерації, а 51,4% були впевнені в позитивному впливові на політичну ситуацію 

Чорноморського флоту Росії. 

На півострові склався фактично політичний трикутник: проукраїнскі, 

проросійські сили  та кримсько-татарський національний рух [288,c.148–160], що 

спричинило до зростання рівня конфліктогенності цього регіону. Разом з тим, 

Кримський півострів у силу відповідних причин залишається об’єктом 

геополітичного суперництва держав Чорноморського басейну [157,c.3]. Для 

російських лідерів певний час вигідно було мати Крим як джерело тиску на Україну, 

зокрема, щоб вона була більш ліберальною до російських вимог 

реінтеграції [288,c.149]. Натомість, А. Філатов намагається довести, що Росія, навіть 

за не найкращих своїх часів, не може бути байдужою до території, котра 

«органічно та природно вплетена до контексту російської історії». Як ніхто інший, 

Росія зацікавлена у збереженні кримської автономії сáме за територіальним 

принципом, позаяк жодна із спільнот не може довести свого «корінного статусу». 

Автор вважає, що сáме рівень російської зацікавленості в територіальній 

кримській автономії поки дозволяє втримати баланс сил на півострові. Якщо ж не 

буде забезпечуватись інституційними зусиллями російських державних структур 

рівень російської зацікавленості в територіальній (а не етнічній) автономії, то для 

соціального спокою в Криму виникне реальна загроза [394,c.50–51]. Однак, А. Ішин, 
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І. Беднарський  та О. Швець віддають належне зваженій політиці української 

держави у тому, що Крим, всупереч деяким прогнозам, не став черговим осередком 

запеклих міжетнічних конфліктів на пострадянському просторі [157,c.4]. 

На загал, етномовна ситуація в Криму дозволяє розглядати цей регіон як таку 

собі «природну лабораторію», де рельєфно відображаються міжмовні  та 

етнонаціональні відносини відповідно до соціального й політичного домінування 

певної спільноти (так званий «політичний баланс» за А. Філатовим), які, на відміну 

від пропонованого територіального принципу, здійснюються сáме за етнічним 

принципом. 

Населення півострову має специфічний національний склад. За даними 

перепису 2001 року в Криму мешкає 2 024 тис. осіб, із них росіян 1 180,4 тис. (58,3% 

порівняно з 1989 р. – 65,6%); українців 492,2 тис. (24,3% порівняно з 1989 р. – 

26,7%); кримських татар 243,4 тис. (12,0% порівняно з 1989 р. – 1,9%, тобто у 6,3 

разів більше); 5,4% представників інших національностей [417,c.298].  

Як пише В. Петровський, слов’янське населення Криму в другій половині  

1990-х рр. відчувало «подвійне розчарування»: погіршення матеріального стану та 

форсована українізація [288,c.157]. Незадоволення викликав навіть переклад 

телетрансляцій українською мовою [6,c.161]. 15 жовтня 1997 р. ВР Криму оголосила 

офіційною мовою і мовою діловодства в автономії російську. За даними опитування 

Київського центру політичних досліджень, за підвищення статусу російської мови 

висловилось навіть 72,3% українців Криму [288,c.158]. 

В. Петровський не вказує склад «слов’янського населення» півострову, але 

подальший виклад дає можливість побачити, що це росіяни  та зрусифіковані 

українці. Зазначаючи про форсовану українізацію згадує лише переведення кафедр 

вузів Криму, зокрема Сімферопольського університету на українську мову 

викладання, певно вважаючи сáме ці кроки показником форсованості і впливу на 

мовну ситуацію півострову. 

Проте реальний стан української та російської мов зовсім інший. Наприклад, у 

1996–1997 навчальному році з 309 023 учнів Криму українською мовою вчилося 937 

осіб [293,c.294–295]! Згідно з інформацією міністра освіти Криму В. Левиної, у 
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2000–2001 н.р. в автономії функціонувало 576 загальноосвітніх шкіл, з них 561 

школа з російською мовою навчання, які відвідували 274 тис. осіб, що становило 

98,3% від загальної кількості учнів (279 тис.). Шкіл з українською мовою 

навчання  в Криму офіційно налічувалося 4 (вчились у них 1 233 учні, або 0,5%), а з 

кримськотатарською – 10 (3 547 учнів, або 1,2%).  

Недостатнім можна вважати рівень задоволення потреб кримських татар у 

здобутті освіти рідною мовою. Адже всі 697 дошкільних закладів Криму виховували 

дітей виключно російською мовою (щоправда, в них функціонували 31 

україномовна група й 18 кримськотатарськомовних) [417,c.300]. 

Існує кримсько-татарсько-російський  та певною мірою кримсько-татарсько-

турецький білінгвізм, тому татарам складно звикнути до рідної мови. Необхідна 

перебудова на українсько-кримсько-татарський білінгвізм, а це складно [288,c.160], 

вважає В. Петровський. 

В етнополітичному плані Крим – це, так би мовити, Україна «навпаки».  І 

уряд, і російська домінуюча спільнота мають чудову можливість показати Україні, 

Європі  та світові як можна було б будувати толерантні міжмовні та міжкультурні 

взаємини, на необхідності котрих наголошують. Натомість, маємо змогу 

спостерігати, яким росіяни насправді бачать Крим  і як вони розуміють 

міжкультурні  та міжмовні відносини. Це є прикрим але дієвим застереженням 

Україні щодо російської риторики про мовну  й культурну толерантність  і 

етносоціокультурну інтеграцію. 

Світовий досвід, зазначає А. Погрібний, потверджує уникання ситуації, за якої 

статус державних у тій або іншій країні мали б споріднені мови, як-от у випадку з 

українською і російською, що обидві належать до східнослов’янських. Це  – 

реальний запобіжний засіб супроти витіснення однієї мови іншою, супроти їхнього 

протистояння. Фактично це дорівнює виборюванню того, щоб Україна втратила 

свою державність  та щоб українська мова зовсім щезла з українських етнічних 

теренів [295,c.62–64].  

Ключову роль мови в утворенні національних держав підтверджує абсолютне 

переважання в Європі країн, об’єднаних однією загальнонаціональною мовою, 
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утвердження в незалежній Україні мови найчисленнішого корінного етносу у 

статусі державної цілком відповідає європейському принципові мовно-культурного 

будівництва  і є єдиним шляхом консолідації населення й гармонізації міжетнічних 

стосунків у країні [231,c.3–4]. 

Доречним у цьому сенсі є досвід Радянського Союзу щодо впровадження в 

державній сфері російської мови, яка, на думку В. Алпатова, була просто практично 

зручнішою. Впровадження низки національних мов у діловодство в 1930-х рр. не 

виправдало себе. Всередині країни вдавалось майже завжди уникати допомоги 

перекладачів (принаймні, в офіційній сфері), що безперечно полегшувало 

комунікацію [6,c.100]. Не викликає сумніву, що в Україні введення двох офіційних 

мов лише ускладнює внутрідержавну комунікацію, бо російськомовне населення 

України і так розуміє українську мову через її близькість до російської. 

Доречним у цьому сенсі є дослідження Інституту культурної політики 

Міністерства культури і мистецтв України, що запропонував наступний поділ країн 

Європи за мовно-культурною орієнтацією: 

1. Національна держава, сформована на землях корінного етносу з переважанням 

його мови та культури (Франція, Німеччина, Польща тощо);   

2. Конґломеративна держава, сформована з декількох етносів, кожен з яких має 

власну державу поза її межами (Швейцарія, Люксембург);  

3. Провінційна держава, яка сформована на землях корінного етносу, але перейняла 

мову та культуру колишньої метрополії (Ірландія).  

О. Куць   та Ю. Куц, аналізучи згадані моделі держави, визначають 

пріоритетним для України сáме перший варіант [204,c.60–61].  

Формула української державності, зазначають С. Кульчицький   та 

Б. Парахонський, не повинна ігнорувати ту обставину, що Україна є національною 

державою, державою українців як окремої європейської нації, інакше губиться 

сенс її існування. Україна – це держава, побудована за національно-територіальним 

принципом. Окрім українців, усі народи, що живуть в Україні, є національними 

меншинами й повинні бути лояльними до нації, яка створила державу [200,c.102]. 
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За концепції національної держави найбільш природним рішенням є уведення в 

усіх сферах мови державотворчого етносу, зазначає російський дослідник 

В. Алпатов, позаяк національний характер Української держави безпосередньо 

закріплено в Конституції 1996 р. [6,c.151]. 

Теорія національної держави за Е. Смітом передбачає громадянську форму 

націоналізму. Ідеал суверенітету народу завжди припускав чітке бачення природи й 

кордонів того «народу», який становить суспільність даної національної держави. 

Сáме через членство в «народі» індивідам надають права та обов’язки громадянина. 

Тільки члени «народу» можуть бути громадянами  й отримувати всі переваги 

модерності, про які лише громадяни національної держави можуть вести мову. 

Тільки ті, хто долучений до громадської культури даного народу, хто дотримується 

«громадянської релігії» національної держави, наділені привілеєм мати свою частку 

тих прав  і обов’язків, які утворюють стан громадянства. Хоч права  і обов’язки 

окремого громадянина в принципі універсальні  й передбачають однакову основу, 

спільну по всій земній кулі, на практиці вони відкриті тільки для індивідів, які є або 

були членами певного «народу». 

В ході суверенізації етносів, на зміну ідеалу етнонаціональної однорідності  й 

чистоти прийшла нова модель громадянського націоналізму – «панівного етносу». 

Нова модель тягла за собою свідоміші спроби вмістити в собі громадянський ідеал і 

водночас наполягала на національній державі, підпертій культурою  та традиціями 

панівного етнічного ядра, до якого більшість членів відчувають свою 

приналежність [351,c.137,149].  

Є. Борінштейн, А. Кавалеров, розглядаючи питання мовних ціннісних 

орієнтацій особистості, звертаються до сучасного досвіду прибалтійських держав і 

зауважують, що нова незалежність, яка спирається на ідеологію  та психологію 

реваншу по відношенню до минулого, цілком ймовірно може просуватися в 

напрямку демократії «для обраних». Такий устрій автори називають 

«етнодемократією», зазначаючи, що вона не має нічого спільного з демократією 

дійсною. Тому, шлях держави-нації для України не прийнятний, бо означав би 

правове домінування етнічної більшості та стимулювання міжетнічних конфліктів. 
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Прийнятним автори вважають розглядати Україну як державу багатонаціональну, а 

отже, наднаціональну, яка, заради суспільної стабільності, має дотримуватись 

принципів особистої свободи одночасно для всіх соціальних та національно-мовних 

груп, що існують у цьому суспільстві. Тенденції мовного егоїзму можуть 

призвести   до небезпечного стану національної напруженості, тому на шляху 

подолання мовного дискомфорту особистості важливим є усвідомлення елітою 

мовного балансу суспільства  та мовних змін, що відбуваються у суспільному 

розвитку [40,c.136–137]. 

Потрібно зазначити, що автори називають відродження реваншем, не даючи 

характеристики асиміляційній політиці минулих часів, не беручи до уваги, що 

зазначені країни почали демократичні реформи в процесі утвердження держави-

нації. 

Викликає заперечення думка про домінування етнічної більшості в Україні – 

етнонаціональні відносини в державі визначаються багаторівневістю  та 

неоднозначністю. Потрібно чітко відмежовувати статистичну більшість українців за 

етнічною ознакою від домінування російськомовної спільноти (включно із 

зрусифікованими українцями), наявність представників багатьох національних  й 

етнічних меншин  та їх переважну зрусифікованість, ясно відрізняти специфіку 

етнонаціональних відносин загальнодержавного рівня (українсько-російських в 

межах усієї України), регіонального характеру (наприклад, українсько-російських на 

Сході  й Півдні держави)  та локального (наприклад, українсько-угорських)  і т.д., 

що дозволяє визначити багатонаціональність України умовною, з огляду на 

домінування українсько-російської мовної групи (95,1% за переписом 2001 р., з яких 

українці складають 77,8%) [309]. 

Думка про неприйнятність формування держави-нації в Україні відверто 

заперечує можливість відродження української нації, а теза про необхідність 

збереження існуючого стану означає не розвиток демократії, а консервацію 

результатів попередньої політики асиміляції. Теза про мовний егоїзм не 

конкретизована – навряд чи є мовними егоїстами двомовні зрусифіковані українці, 
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натомість небажання російськомовної спільноти вживати державної мови ні в якому 

разі не можна назвати демократичним і толерантним. 

Є. Борінштейн, А. Кавалеров не пояснюють, яким чином трактують  і не 

пропонують, яким шляхом запровадити принцип одночасної свободи для всіх 

соціальних мовно-культурних спільнот на практиці, проте зрозумілим є, що держава 

потребує єдиної мови міжнаціонального спілкування і в національній державі – це 

мова національної більшості, можливо тому автори відмовляють Україні в праві 

творити державу-націю. 

І, нарешті, закликаючи еліти зберігати мовний баланс суспільства, не 

конкретизують, який баланс мають на увазі – результати багатовікової асиміляції? 

Адже збереження такої ситуації вже веде Україну шляхом перманентної 

самоасиміляції, практичного знищення української мови на Сході  та Півдні 

держави, де, до речі, статистичну більшість складають етнічні українці.  

Проблему масовою білінгвізму й правового статусу української та російської 

мов в сучасній Україні доктор історичних наук, професор, заступник директора з 

наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 

ім. І.Ф. Кураса НАН України О. Майборода розглядає в нерозривній єдності 

результатів асиміляції українців та соціального домінування російської мови уже в 

незалежній державі – попередня політика русифікації України призвела до того, що 

російська мова є мовою повсякденного вжитку для понад половини мешканців 

України. Це стало достатнім аргументом до постановки питання про надання їй 

статусу другої державної мови, тому українське законодавство з мовного питання 

набуло подвійного тлумачення. З одного боку, положення Закону про мови, а також 

положення Конституції, що держава забезпечує всебічний розвиток української 

мови в усіх царинах суспільного життя, були правовим обґрунтуванням українізації 

насамперед державної служби та сфери освіти. З іншого боку, гарантування цими ж 

правовими актами вільного розвитку і функціонування російської мови дало 

підстави домагатися збереження існуючих масштабів її поширення [221,с.583–584]. 
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Сучасна мовна ситуація і намагання держави законодавчо її врегулювати – це 

спроби юридичного впливу на наслідки попередньої політики Російської імперії та 

Радянського Союзу, поширення українсько-російського білінгвізму, який набув 

масового характеру. Незважаючи на те, що держава започаткувала надзвичайно 

ліберальне ставлення до культурних надбань національних спільнот України, 

фактично продукуючи ідею «єдності в різноманітності» (див «Декларацію  

прав національностей України» від 1 листопада 1991 p. [85,c.1554–1555]), не 

втручається  у приватне, особисте життя людей, а вибір мови міжособистісного 

спілкування є невід’ємним правом самих громадян, мешканці Криму і Донбасу від 

початку незалежності виступали за ведення документації місцевих органів влади та 

місцевого самоврядування виключно російською мовою, фактично не визнаючи 

конституційного статусу державної української мови на всій території країни та 

Закону про мови від 1989 р. Відтак, зазначає О. Вишняк (доктор соціологічних наук, 

завідувач відділу соціально-політичних процесів Інституту соціології 

НАН України), цієї проблеми із визнанням державності української мови в окремих 

регіонах теж не можна ігнорувати [50,с.142–143]. 

Визначити дійсний стан правового забезпечення української та російської мов в 

контексті існування масової українсько-російської двомовності дозволяє подальший 

аналіз законодавчої бази України. Першим актом, що відобразив намагання 

покращити статус української мови в ситуації масового українсько-російського 

білінгвізму, кардинально вирішував проблему державності української мови і 

закладав фундамент для розширення її суспільних функцій на засадах компромісу, 

єдино можливого в умовах радянського домінування, став Закон УРСР «Про мови в 

Українській РСР» від 28 жовтня 1989 р. (уведений в дію з 2 січня 1990 р.), за яким 

державний статус української мови поєднувався із проголошенням російської як 

мови міжнаціонального спілкування народів СРСР. 

Вперше держава прокламувала цінність мови як національного надбання, проте 

Закон не вимагав обов’язкового знання службовцями української мови, не встановив 

критеріїв достатнього рівня володіння державною мовою, яким чином і хто має 
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визначати цей рівень, і, нарешті, правовий акт не був підкріплений належною 

системою механізмів впровадження. 

Розмитість окремих положень ледь не штовхала до ігнорування даного Закону. 

Наприклад, ст.6 давала можливість приймати людину на роботу без знання 

державної мови, не встановлюючи терміну для її вивчення, – службова особа може 

оволодівати мовою, «в обсязі, необхідному для виконання службових обов’язків» аж 

до виходу на пенсію за віком [146,с.59].  

Закон приймався за радянських часів, коли вимоги надання переваг в Україні 

мові титульного етносу таврувалися як націоналізм, тому поруч із державним 

статусом української мови в ньому містилися застереження про функцію російської 

мови як мови міжнаціонального спілкування народів СРСР, що накладало на 

Українську РСР обов’язок забезпечувати вільне користування цією мовою. Оскільки 

норма навіть не передбачала обов’язковості застосування державної мови в 

установах республіки, то, відповідно, її знання державними службовцями також не 

було обов’язковим. На практиці ця норма стала підставою для цілковитого 

ігнорування державної мови там, де домінувала російська [221,с.583]. 

Закон УРСР «Про мови в Українській РСР» став основою подальшого 

правового регулювання вжитку мов в Україні, визначивши вектор дії таких 

нормативних актів як Закон УРСР «Про освіту» в редакції від 23 травня 1991 р. 

(ст.6) [147,с.945]; «Основи законодавства України про культуру» від 14 лютого 

1992 р. (ст.4) [273,с.600], на якому, своєю чергою, базується Закон України «Про 

театри і театральну справу» від 31 травня 2005 р. (ст.2) [142,с.1095] (що, крім Закону 

УРСР «Про мови в Українській РСР» та Основ законодавства про культуру 

спирається на Конституцію України); Закон України «Про інформацію» від 

2 жовтня 1992 р. (ст.11) [133,с.1449]; Закон України «Про телебачення і 

радіомовлення» від 21 грудня 1993 р. (ст.9) [143,с.249]; Закон України «Про 

рекламу» від 3 липня 1996 р. (ст.6) [140,с.522]; Закон України «Про видавничу 

справу» від 5червня 1997р. (ст.8) [124,с.578] (що, крім Закону УРСР «Про мови в 

Українській РСР» спирається на Конституцію України); Закон України «Про 

загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. (ст.7) [129,с.548]. 
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Закон України «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р.  

проголошує громадянами України всіх, незалежно від мови чи національної  

належності (ст.2) [128,с.1443], а Закон України «Про статус суддів» від 15 грудня 

1992 р. не враховує необхідності знання суддями державної мови при зайнятті 

посади судді (ст.7) [141,с.168–169]. 

Прийняття Конституції України розширило можливості державного 

регулювання мововжитку, доповнюючи дію Закону УРСР «Про мови в Українській 

РСР», на які спираються наступні законодавчі акти України: Закон України «Про 

кінематографію» від 13 січня 1998 р. (ст.6) [134,с.356]; Закон України «Про вищу 

освіту» від 17 січня 2002 р. (ст.5) [125,с.508]; Закон України «Про телекомунікації» 

від 18 листопада 2003 р. (ст.7) [144,с.389]; Закон України «Про географічні назви» 

від 31 травня 2005 p. (cт.2) [127,c.1121]. 

Відтак, впливаючи на формування нормативно-правової бази щодо статусу 

української  та російської мов в Україні, було й надалі збережено подвійність 

трактувань відповідних положень Закону і наступних правових актів, що формувало 

підґрунтя ігнорування вітчизняного законодавства, визначило характер подальшої 

корозії мовної ситуації в Україні, збереження масової двомовності й продовження 

процесу самоасиміляції українського населення та інших етнонаціональних 

спільнот. 

Закон України «Про національні меншини в Україні» від 25 червня 1992 р., не 

враховуючи стану масового білінгвізму, заклав підвалини маніпулювання 

термінологією та існуючим станом речей, – надав можливість використання 

російської мови не поряд з державною, а замість неї. Разом з тим, відсутність 

відповідальності за невиконання вимог Закону призвела до зверхності й почуття 

безкарності представників однієї з національних груп України. 

Закон запропонував широкі можливості національним меншинам у здійсненні 

культурного розвою – держава гарантує право на національно-культурну автономію 

(ст.6), а також покладає на себе обов’язок збереження й розвитку національних 

культур за допомогою мережі навчально-виховних закладів (ст.7). 
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З однієї сторони, ст.2 Закону зобов’язує усіх громадян України всіх 

національностей дотримуватися Конституції та законів України, оберігати її 

держаний суверенітет і територіальну цілісність; поважати мови, культури, традиції, 

звичаї, релігійну самобутність українського народу та всіх національних меншин; а з 

іншої – ст.8 дає можливість використовувати поряд з державною і мову своєї 

національності у роботі державних органів та громадських організацій, 

розташованих у місцях, де більшість населення становить певна національна 

меншина [138,с.1187–1188]. 

Лише Конституцією України вад 28 червня 1996 р. закладено правову базу 

забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах 

суспільного життя на всій території України (ст.10), рівноправних відносин та тісної 

взаємодії різних етносів, які проживають в Україні, підтримання атмосфери 

толерантності, довіри і поваги у взаєминах між ними. Однак, про захист української 

мови в усіх сферах життя не згадується (ст.10, 11), йдеться про недопущення будь-

яких привілеїв чи обмежень в різних царинах життя, у тому числі за мовними 

ознаками (ст.3, 24, 53). Основний Закон визначає порядок застосування мов в 

Україні, зокрема, російської – поряд, а не замість державної мови. Проте, формально 

проголосивши українську мову єдиною державною на всій території республіки, 

Конституція де-факто надала російській мові через відповідні громадянські права у 

різних царинах життя статусу другої офіційної мови, закріпивши низкою статей 

(ст.6, 10, 13,14, 25, 27, 30, 31, 34) рівний формальний статус української й російської 

мов. 

Разом з тим, Конституція не передбачає відповідальності за її порушення в 

стінах парламенту (ст.80), не вимагає знання та використання державної мови 

народними депутатами (ст.76) й депутатами місцевих рад, що, звісно, провокує 

невживання держаної мови і збереження російськомовної атмосфери у владному 

ешелоні (ст.140–141); вимагає обов’язкового знання державної мови Президентом 

України (ст.103), а також представниками судової влади – суддями (ст.127), членами 

Конституційного Суду України (ст.148). 
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Одним з основних важелів впливу на законодавчий захист державної мови є 

право «застосування мов» виключно Верховною Радою (ст.92, п.4), лише 

конституційна більшість може приймати рішення щодо зміни державної мови в 

Україні (ст.155) [181,с.381–415]. 

Нечіткість нормативної бази мововжитку в Україні спричинила до необхідності 

розтлумачення Конституційним Судом України основних положень Конституції 

України щодо застосування державної мови органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних 

закладах України, за яким: 

1. Положення частини першої ст.10 Конституції України, згідно з яким 

державною мовою в Україні є українська мова як державна, яка є обов’язковим 

засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень 

органами державної влади й органами місцевого самоврядування (мовою актів, 

роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших сферах суспільного життя, 

які визначаються законом (частина пʼята ст.10 Конституції України). 

Поряд з державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами 

виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим ти органами місцевого 

самоврядування можуть використовуватися російська та інші мови національних 

меншин у межах і в порядку, що визначаються законами України. 

2. Виходячи з положення ст.10 Конституції України й законів України про 

гарантії використання мов в Україні, в тому числі в навчальному процесі, мовою 

навчання в дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних та вищих 

державних та комунальних навчальних закладах є українська мова. 

У державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою 

відповідно до положень Конституції України (частини п’ятої ст.53 та законів 

України) в навчальному процесі можуть застосовуватися та вивчатися мови 

національних меншин [322,с.113].  

Проте, згадане тлумачення не є бездоганним, зокрема:  

 тлумачення ст.10 Конституції не може мати практичних наслідків, незважаючи 

на риторику про обов’язковість її застосування «як засобу спілкування на всій 
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території України при здійсненні повноважень органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, 

документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які 

визначаються законом (частина п’ята ст.10 Конституції України)»; 

 питання застосування російської та інших мов національних меншин поряд із 

державною мовою при здійсненні повноважень місцевими органами виконавчої 

влади, органами АР Крим та органами місцевого самоврядування у межах і 

порядку, що визначаються законами України, – неодмінно вимагає, щоб було 

з’ясовано цілу низку питань, що їх не врегульовано в законодавстві, адже воно 

тільки завуальовує й утверджує панування російської мови в державі в цілому і в 

будь-якому з її регіонів зокрема: зрозуміло, що російська та інші мови  

національних меншин не використовуються поряд із державною мовою там, де 

залишається непорушною російськомовна монополія; 

 Конституційний Суд оминув увагою застосування державної мови у Верховній 

Раді, Кабінеті Міністрів, міністерствах тощо; 

 ст.2 рішення Конституційного Суду своїм тлумаченням звужує положення 

Конституції, адже, зазначаючи, що «мовою навчання в дошкільних, загальних 

середніх, професійно-технічних та вищих державних і комунальних навчальних 

закладах України є українська мова», все зводить нанівець твердженням: «у 

державних і комунальних навчальних закладах поряд з державною мовою 

відповідно до положень Конституції України, зокрема частини п’ятої ст.53, та 

законів України, в навчальному процесі можуть використовуватися та вивчатися 

мови національних меншин», за якою «громадянам, які належать до 

національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання 

рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства» [70,с.12–13].   

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 р. доволі 

ліберально підходить до права громадян звертатися до органів державної  

влади, місцевого самоврядування і т.д., тією мовою, яка є прийнятною для  

сторін (ст.6) [132,c.687], що дозволяє чиновнику захищати свою одномовність 
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риторикою про поширеність звернень саме російською мовою, особливо на Сході та 

Півдні держави і не спонукає громадян до вивчення мови державної. 

Натомість, вітчизняне законодавство зобов’язує володіти (без належного 

встановлення достатнього рівня володіння державною мовою і відповідальності за 

недотримання згаданих законів) державною мовою членів Вищої ради юстиції (ст.6 

Закону України «Про Вишу раду юстиції» від 15 січня 1998 р.) [126,с.427], 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (ст.5 Закону України  

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» 23 грудня  

1997 р. [145,с.315]), проте, на місцевому рівні подібних вимог законодавець  

не висуває: Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 1999 р.  

(ст.12) [137,c.429]. 

Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» у редакції від 21 травня 

1997 р. (ст.26, п.50) законодавець обмежив повноваження мововжитку рад щодо 

вирішення відповідно до Закону питання про мову (мови), якою користуються у 

своїй роботі (виділено Л.П.) Рада, її виконавчий орган та яка використовується в 

офіційних оголошеннях [136,с.390], маючи сумний досвід початку незалежності 

(наприклад, рішення Харківської міської ради. Севастопольської міської ради і 

Луганської обласної ради про функціонування в різних сферах суспільного життя 

російської мови поряд з державною) на Сході і Півдні, зберігаючи тами чином 

паритет соціального тиску цих регіонів та прагнення правового захисту української 

мови як державної. 

Закон України «Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим» 

від 23 грудня 1998 р. надає ВР АР Крим основних компетенцій щодо забезпечення 

функціонування державної (тобто української), російської, кримськотатарської та 

інших національних мов Криму (ст.26. п.2 пп.14), зазначаючи, що функціонування 

та розвиток, використання й захист російської, кримськотатарської, а також мов 

інших національностей (ст.10) забезпечується поряд (а не замість) із державною 

(українською) мовою. Відтак, на законодавчому рівні узгоджені принципові «тертя» 

між Києвом та Сімферополем щодо функціонування української та російської (як і 

інших) мов у Криму, що нівелюється наступними ст.12, за якою «мовою 
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судочинства, нотаріального проваждення, проваждення у справах про 

адміністративні правопорушення, юридичної допомоги використовується українська 

або за клопотанням учасника відповідного провадження – російська мова» та ст.13, 

за якою в усіх сферах обслуговування громадян і на підприємствах, які до них 

відносяться, використовуються українська чи російська мова [131,с.69,76]. 

 

Феномен ідентифікації – ототожнення себе з якоюсь групою в процесі 

формування нації як спільноти, основою якої є певна культура, – спонукає до нового 

осягнення впливу масового білінгвізму на формування ідентичностей в Україні в 

умовах перехідного періоду, позаяк наявність двох мов  і  культур в одному 

суспільстві  та  державі формує різні маркери ідентичності, різні символи 

солідарності, відмінності світосприйняття.  

Білінгвізм може призводити до подвійної ідентичності, яка, своєю чергою, 

констатує дві культурні орієнтації індивіда (за індивідуальної двомовності), або 

дві  та більше колективні ідентичності (за масового білінгвізму). У першому 

випадку це може загрожувати маргінальністю індивіда (пересічний білінгв), або ні 

(перекладач). Зрозуміло, що аналізовані процеси залежать від рівня освіченості 

особи, соціального статусу, усвідомлення своєї етнічної та культурної тожсамості.  

Творення нової колективної ідентичності відбувається незалежно від наявності 

різних точок зору, проте продовження процесів самоасиміляції населення 

східних  та південних регіонів за роки незалежності є свідченням слабкості  й 

невикристалізованості культурної української колективної ідентичності, або 

домінування не україноцентричного її розуміння. 

Позитивною тенденцією років незалежності є формування політичної 

ідентичності громадян України, проте із значними коливаннями під час 

економічних   та політичних криз, чого не можна сказати про ідентичність 

культурну. Водночас, за доби незалежності не зникла українська російськомовна 

групова ідентичність. На формування тожсамості цієї частини українського соціуму 

впливає домінуюче російськомовне середовище Сходу й Півдня держави, значний 

рівень урбанізованості та вплив російської маскультури. 
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Не перебільшуючи значення мови у формуванні нації, стверджуємо – для 

українського суспільства, асимільованого століттями, що втрачало культурні, 

освітні, релігійні  та економічні маркери національної ідентичності сáме мова 

залишається донині одним з найважливіших символів національного відродження. 

Націоналізм, підтримуваний мовним націоналізмом, так необхідний для 

відродження української нації, не став домінуючим впродовж останніх десятиліть. 

Незважаючи на більшість населення, українці (в загальнодержавному масштабі) не 

плекають свою культуру та мову, не створили новочасні практики, спільні для усієї 

нації, крім, хіба що виборів, «Майдану»,  та «Євро». На процес формування 

національної свідомості як запоруки націєтворення значно впливає як наявність 

великого двомовного колективу, так і активна політика Росії, що здобула успіх в 

Криму та впевнено діє в російськомовній частині України. 

Дійсність ще раз нагадує: за умов відсутності масової, соціально підтримуваної 

української культури внаслідок наявного масового білінгвізму та незавершеності 

деколонізаційних процесів державна політика була б найдієвішим засобом 

збереження самого українства. Натомість, роки незалежності підтверджують 

формальність даного підходу в дійсності, позаяк влада, спираючись на існуючу 

посередню політичну культуру громадян та низький рівень консолідації суспільства, 

лише використовує боротьбу культур і «мовну карту», кидаючи напризволяще долю 

України. 

Мовно-культурна сфера залишається на маргінесі суспільно-політичного життя 

держави. Мусимо констатувати, що нині українська мова не виконує 

державотворчої  та націєоб’єднуючої функцій в Україні. Не можемо констатувати 

мовної єдності українського суспільства, проте процеси самоасиміляції, особливо 

активні на Сході та Півдні, загрожують мові державній – за роки незалежності  

вона не утвердилась як загальносуспільна у найбільш вагомих сферах,  

крім бюрократичної  та освітньої (в переважній більшості – як функціональна 

двомовність). Найбільш потужним чинником для згаданих регіонів, що 

уможливлюють такий стан, є масовий білінгвізм, який виступає завадою мовного 

самоствердження української нації. За умов зменшення законодавчої підтримки 
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української мови  та домінування масового білінгвізму, держава стоїть на шляху до 

витіснення української спочатку з адміністративної, а потім з освітньої сфер, а 

також до остаточного зросійщення Сходу й Півдня України. 

Від процесу мовного ствердження української нації залежить питання 

ствердження національного, позаяк для російської спільноти характерною є слабка 

адаптація до мови   і культури національної більшості. Курс на формування 

моноетнічної нації, взятий на початку 90-х рр. ХХ ст., не досяг успіху через значну 

вагу російсько-радянської ідентичності, регіональних особливостей масового 

білінгвізму з однієї сторони  й слабкості етнічного українського ядра – з іншої. 

Намагання влади вирішити згадані суперечності та їх прояви політичним шляхом 

спричинили до появи ідеї полікультуралізму. Попри свою актуальність  і 

толерантність, згадана ідея розглядається в Україні як необхідність. Разом з тим, 

підтримуючи двомовність українського населення, зовсім не продукується ідея 

двомовності російської та російськомовної спільноти. Отже, в Україні паралельно 

існує як мінімум дві культури  й мови, що, в ситуації масового білінгвізму (його 

складної соціальної  та регіональної специфіки) несе загрозу відродженню й 

формуванню модерної української нації. 

Двокультурність і двомовність, наявність великого російськомовного 

колективу, що включає в себе російську спільноту, асимільованих українців та інші 

спільноти, ускладнює процес утвердження єдиних етнографічних  і  політичних 

кордонів, впливає на формування різних позицій щодо розвитку внутрішньої 

ситуації (зокрема – мовної) констатує відсутність єдності щодо майбуття держави в 

культурному, світоглядному та геополітичному планах.  

Аналіз моделей розвитку державності, пропонованих Л. Шкляром, але з 

урахуванням існуючого масового білінгвізму, змушує дійти висновку про 

відсутність динаміки розвитку за моделлю «титульний етнос та етнічні меншини», – 

на сучасному етапі етнополітичного поступу країна рухається до моделі 

«двоетнічності», точніше «двомовності-двокультурності», що вповні відобразилось 

на формуванні вітчизняної правової бази мововжитку. Рухаючись до незалежності 

Україна успадкувала ці проблеми та вдалась до компромісного шляху, прийнявши 



292 

 

Закон «Про мови в Українській РСР», що не лише не зняв мовних протиріч, а й 

загострив їх у довготривалій перспективі. 

Досягнутий під час прийняття ліберального Закону «Про мови в Українській 

РСР» політичний компроміс навколо мовного питання мав наслідком формальне 

проголошення української мови державною та фактичне надання російській мові 

статусу другої офіційної, закріпивши у відповідних статтях (ст.6, 10, 13, 14, 25, 27, 

30, 31, 34) рівний статус української та російської мов, даючи громадянам право 

користуватися будь-якою мовою в усіх випадках спілкування з державними 

органами, у судочинстві, від час отримання юридичної допомоги і т.д. 

Державний статус української мови став основним (та чи не єдиним) джерелом 

її відродження, поширення на всій території країни, формування мотивації до 

вжитку, ніяким чином не утискаючи права російської та інших мов в Україні. Нині 

він є стабілізаційним чинником суверенітету і безпеки держави, консолідації 

українського суспільства, ідентифікації громадян як єдиною українською народу. 

В контексті сучасної мовної ситуації в Україні, результатів поширення 

масового українсько-російського білінгвізму на Сході та Півдні держави потребує 

захисту саме українська мова, а законодавче звуження сфер її вживання 

автоматично знищує мотивацію до її вивчення і застосування. 

На загал, аналіз законодавчої бази України в контексті наявного масового 

українсько-російського білінгвізму дозволяє визначити: 

 неясність, непевність перспектив, декларативність заяв щодо пріоритетів 

розвитку мов в Україні; 

 відсутність ґрунтовних засад збереження та розвитку української мови (що 

вперше отримала можливість відродження та правового захисту) як державної, 

загальнонаціональної, універсальної та усталеної в своїй самобутності;  

 відсутність активних дій держави у напрямку розв’язання проблеми масового 

українсько-російського білінгвізму на законодавчому рівні; 

 нечіткість категоріального апарату, подвійні трактування, недоліки 

методологічного та правового характеру існуючої законодавчої бази;  
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 неврахування аналізу наявної мовної ситуації, результатів наукових досліджень 

вітчизняних та зарубіжних фахівців; 

 риторика про насильницьку українізацію через «недемократичні» закони в 

умовах пострадянського, посттоталітарного, постасиміляційного стану мови 

української, проте, активного процесу самоасиміляцїі українського населення та 

національних меншин держави; 

 лавірування у відповідних суспільно-політичних умовах соціальної потужності 

однієї з мов (російської), маніпулювання суспільними очікуваннями 

російськомовної групи населення; 

 використання масового українсько-російського білінгвізму та наявної 

неефективної законодавчої бази у політичній грі, в процесі передвиборчої 

агітації та під час виборчих перегонів загалом.  

Наявна законодавча база України не спрямована на подолання масового 

українсько-російського білінгвізму, скоріше навпаки (відповідно до Закону «Про 

засади державної мовної політики»), – в напрямку активізації розвитку масової 

двомовності та поширення російської мови в регіональному плані та на вісі «місто-

село». 

Нині вплив міста на формування мовного середовища держави є 

визначальним – в Україні у ХХ ст. він пов’язувався із тоталітарним впливом та 

лояльністю до радянської влади, отже – до російської мови. Сáме в радянські часи 

УРСР переходить від стану аграрно-промислової до промислово-аграрної 

республіки, що визначило пріоритет міст у політичному розвитку   та мало 

наслідком продовження формування білінгвістичного середовища. 

Розпад Радянського Союзу  та прагнення національно свідомої частини 

українського народу до створення власного духовного центру вкотре загострили 

релігійне і як наслідок, – мовне питання. Під час формування української 

державності православ’я увійшло до стану організаційної кризи – утворення 

декількох конфліктуючих гілок в результаті боротьби церковної 

верхівки   та   напруженість у відносинах між греко-католицькою і православними 

церквами.  
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Релігійна сфера виступає ареною мовного протистояння – мова богослужіння є 

другим за інтенсивністю після боротьби за владу, міжцерковним конфліктом. 

Формуванню єдиної церкви в Україні на сучасному етапі поряд з названими 

причинами заважає масовий білінгвізм, що є проявом бікультуралізму українського 

суспільства. Ситуацію ускладнює прагнення політичної еліти Росії втримати 

Україну в цивілізаційному полі своєї держави та активне використання РПЦ у цьому 

процесі, перетворення УПЦ-МП на інструмент своєї політики. 
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РОЗДІЛ V 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ В УМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ 

 

 

 

Посттоталітарний, пострадянський перехідний період розвитку української 

державності характеризується збереженням конфліктного потенціалу, 

успадкованого від колоніального минулого, результатом якого є витіснення 

української мови як засобу міжособистісного спілкування і заміна її на значній 

території російською, поширення українсько-російського білінгвізму на українських 

теренах. 

Проголошення незалежності не призвело до розв’язання етнополітичних і 

мовно-культурних суперечностей, разом з тим, від успіху чи неуспіху вирішення 

мовної проблеми в Україні значною мірою залежить сам характер розвитку 

соціокультурних і етнополітичних процесів, майбуття українського народу, позаяк 

незбіг між етнічним й мовним складом населення та брак послідовності громадян у 

їхніх мовних уподобаннях зменшує потенціал солідаризації суспільства [368,с.15]. 

Виникнення української державності визначило одним з найвагоміших завдань 

сучасної доби творення новітньої української ідентичності, – масовий  

білінгвізм в Україні активно впливає на формування ідентичності, націєтворення та 

державотворення, що носять об’єктивний взаємопов’язаний характер. 

Формування української національної ідентичності відбувалось у 

несприятливих умовах інкорпорації земель України до складу Росії, по тóму – 

невдалих спроб від’єднання, знищення Запорозької Січі  та остаточної ліквідації 

Гетьманщини, що спричинило до виникнення особливої ідентичності – 

малоросійства, яке призвело до свідомої чи невідомої деградації (ерозії) культурної 

ідентичності. Домінуючими залишились політична ідентичність (через лояльність 

до метрополії) та локальна. 
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Розмиванню ще не сформованої національної ідентичності українців сприяла 

цілеспрямована політика форсованої русифікації, до якої додався концентрований 

імперський тиск у формі «нав’язування етнічності», – аж до намагань цілковито 

викоренити мову, культуру, традиції українства. В контексті суспільно-політичного 

розвитку українських земель у складі Російської імперії це означало формування 

масового білінгвізму в регіональному плані: Схід України зазнав потужної 

русифікації, Захід – іншого асиміляційного тиску, до того ж не всі українські землі 

належали Росії. Варто відмітити також вісь «місто-село»: населення міст Сходу 

значно швидше набувало подвійної ідентичності аніж українське село [276,с.620]. 

Криза ідентичності спричинила до кризи легітимності, коли суспільство 

розділилося у виявах лояльності чи нелояльності до існуючої системи, а в 

етнонаціональній площині подвійна ідентичність призвела до гальмування процесу 

консолідації української нації, зумовивши порівняну слабкість імпульсів 

національного відродження, пізній перехід українського національного руху у його 

політичну фазу. 

ХХ ст. стало найбільш складним часом випробувань для українства. 

Політизація етнічності спричинила до швидкого зростання політичної свідомості 

українців, відродження української мови, створення модерної національної 

ідентичності, проте входження до складу СРСР призвело до кардинальних змін. 

Радянізація українського соціуму стала більш потужним чинником формування 

масового білінгвізму ніж уніфікація часів Російської імперії [238,с.235]. Творення 

радянської ідентичності призвело до втрати української культурної ідентичності 

частиною суспільства через розвиток подвійної радянсько-української ідентичності.  

Творення єдиної радянської ідентичності здійснювалося за допомогою політики 

уніфікації  та русифікації – від подвійної «радянсько-української» – до гомогенної, 

так само як російськомовність українського суспільства розповсюджувалась через 

українсько-російську двомовність. Формування національних ідентичностей 

радянської доби відбувалось не «вертикальним» шляхом (коли всі соціальні 

категорії інтегрувались до певної етнічної культури), а «побічним» – коли така 

ідентичність накидалась домінуючою нацією [288,с.5]. 
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Непроста ситуація в України у ХХ ст. (І Світова війна, голодомор, приєднання 

Західної України, ІІ Світова війна) проявилась і в мовно-культурній неоднорідності 

українського соціуму, яка виражалась в масовому білінгвізмі  та  бікультурності, що 

особливо яскраво прослідковується у територіальному плані та на вісі «місто-

село» [277,с.619]. 

Загалом, на російськомовне населення в Україні можна дивитись не лише як на 

суміш модерних українців  і росіян, але  й як на залишки старих  та не до кінця 

перетравлених «руських»  та  «совєтських» проектів. Тим більше, що мешканці 

колишньої Малоросії  та сучасної України брали активну участь у розбудові цих 

націй, зшитих під розмір і амбіції Російської та «Совєтської» імперій, вважає 

Я. Грицак [73,с.207]. 

Російський етнолог, етнополітолог, етносоціолог, доктор історичних наук 

М. Губогло має рацію, коли пише, що в СРСР існував подвійний стандарт: для 

росіян утверджувався пріоритет етнічної ідентичності, для національних меншин – 

громадянської. На цьому грунті відбувалося «розбалансування ідентичностей,  

їх втрата» [77,с.121]. Натомість, радянська ідентичність виявилася  

настільки закоріненою у пласти свідомості, що доктор історичних наук,  

professor emeritus Р. Шпорлюк вважає можливим вживати поняття «радянська  

національна ідентичність» стосовно пострадянських часів. На Сході України як  

правило, на перше місце ставлять радянську, а на друге – регіональну  

ідентичність [423,с.207–208]. 

Наприкінці ХХ ст., з-поміж чотирьох типів етнокультурної ідентичності 

українців, виділених В. Степаненком  та  С. Сорокопудом, свідомі українці, що мали 

пантеон національних героїв, національну міфологію, символіку, звичаї – належали 

до найменш чисельної групи. Переважала ж суміш декількох видів у свідомості  та 

поведінці громадян на підставі комбінованої російсько-української 

культури [288,с.142]. В колишніх республіках Союзу, підсумовує В. Демченко, сáме 

негативні особливості національно-російського білінгвізму є однією з 

найсуттєвіших перешкод до утворення самостійних у плані етнічної ідентифікації 

держав [86,с.14]. 
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Глобальні демократичні перетворення суспільного життя середини 1980-х рр. 

уможливили трансформацію ідентичності в Україні. Одним з найважливіших 

завдань молодої держави стало подолання кризи ідентичності та створення такої 

моделі тожсамості, яка б конкурувала з панівною як приваблива модель і 

консолідувала суспільство.  

Потрібно зазначити, що кризовий характер ідентифікаційного процесу виник в 

умовах різкого переходу від одного типу соціально-політичного життя до іншого, 

від залежного, але чітко визначеного існування за загальнозрозумілих уявлень щодо 

характеру суспільного ладу до невизначеної ситуації з необхідністю суспільного та 

індивідуального вибору. Ця ситуація створила у свідомості людей суперечливість, 

що полягає у пошуку свого місця між старими  й новими формами буття, 

врівноваженні двох протилежних полюсів свідомості. Наслідком цього є множення 

нових неетатистських форм проявів кризи ідентичності, які являють собою неабияку 

перешкоду на шляху до загальнонаціонального об’єднання населення України в 

умовах існуючої політичної системи [64,с.117–118]. 

Е. Вілсон слушно зауважує, що сучасна Україна сформована її радянським 

досвідом не меншою мірою, аніж спадщиною національного руху 1917–1920 рр. 

Дослідник стверджує, що у 1991 р. українська національна ідентичність була значно 

міцнішою, ніж у 1917 р. Однак, ця національна ідентичність не була однорідною, а 

радянська доба піддала її глибокій трансформації, багато в чому навіть створила 

наново [53,с.248].  

Першопричиною низької національної ідентичності громадян України була 

втрата традиційних ідентичностей, які існували в СРСР: національно-державної, 

економічної, політичної, духовної в процесі суспільних трансформацій, а здобуття 

нової гальмувалося впродовж усіх років незалежності багатьма обставинами: 

по-перше, проблемою було забезпечення економічних  та соціальних прав 

громадян, гарантованих Конституцією України; 

по-друге, тут очевидні тенденції відчуження населення України від держави, 

внаслідок того що її функціонування було дуже далеке від інтересів  та потреб її 
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громадян, не кажучи вже про такі речі як корупція, хабарництво, бюрократизм і т.д., 

тому; 

по-третє, в Україні потужно розвивалася ідентичність приналежності до країни 

(мається на увазі країна як край, мала Батьківщина, життєвий простір тощо) 

[55,с.86]. 

Низка об’єктивних чинників, що утруднюють завдання самоідентифікації в 

Україні, випливає з її поліетнічності  і  полікультурності, вважає доктор історичних 

наук, професор Л. Нагорна. Йдеться, по-перше, про закоріненість російської 

ідентичності в український ідентифікаційний простір, фактичне домінування поза 

західноукраїнським регіоном російської мови. По-друге, про різновекторність 

ідентичності регіонів – східного і західного. По-третє, про неврегульованість 

проблем колишніх депортованих, зокрема, кримських татар, для яких обстоювання 

власної ідентичності є питанням відновлення історичної справедливості. По-

четверте, про складність етноконфесійної ситуації, пов’язану, зокрема, з 

відновленням легального статусу Греко-католицької  та Української автокефальної 

православної церков і посиленням на цій основі церковного протистояння 

[244,с.152–153].  

Лише пострадянські трансформаційні процеси дозволили відновити суспільний 

рух (після короткої доби УНР) до формування національної церкви з українською 

богослужбовою мовою. Однак нині мовне розшарування українського суспільства 

відобразилось у належності чи прихильності до різних конфесій – з одного боку, 

російське та російськомовне населення віддає перевагу російськомовній УПЦ-МП, з 

іншого, – прихильність українців до україномовних УПЦ-КП, УГКЦ та УАПЦ, що 

констатує значний потенціал солідаризації сáме «своїх» віруючих, відповідно – 

унеможливлює загальносуспільну солідаризацію на підставі релігійної єдності. 

Поглиблюють конфлікт і зовнішні чинники: РПЦ через УПЦ-МП здійснює 

безпосередній вплив на клір, формуючи  і мовне середовище культу, і відношення 

до державної мови. Згадану ситуацію загострює активна участь релігійних конфесій 

у внутрішньополітичній боротьбі, за якої УПЦ-КП, УГКЦ та УАПЦ виступають на 
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боці західноукраїнських політичних структур, УПЦ-МП на боці східних та 

південних політичних суб’єктів. 

Сьогоднішній конфлікт в українському православ’ї не просто «війна амбіцій» 

чи майновий спір. За оцінкою В. Єленського, це конфлікт ідентичностей, точніше – 

результат «дуже складної рівноваги української  та  неукраїнської ідентичностей, 

котру зрештою  і  віддзеркалює церковний контекст» [107,с.9–10]. 

Своєрідність етноконфесійної ситуації  та триваюча політизація церкви, а також 

розмитість релігійних уявлень населення і здебільшого ритуальний характер 

захоплення релігією, незважаючи на значну кількість зареєстрованих релігійних 

громад (майже втричі більше, ніж в Росії), донині не дозволяють утвердитися 

соборності нації, поглиблюють кризу ідентичності в Україні, гальмують процес 

мовного відродження. 

Разом з тим, РПЦ має велику паству в Україні, її ідеологія радикального 

протистояння Заходу, ідеям індивідуалізму, вільного ринку тощо має багатьох 

прихильників у найменш соціально захищених верствах суспільства. В країні немає 

жодної конфесії, яка б домінувала в усіх регіонах. По суті держава розділена на зони 

впливу різних конфесій – роз’єднаність церков відбиває гетерогенність   і 

сегментованість суспільства; а це означає, що їх протистояння буде поглиблюватися 

[244,с.188–190].  

Формування ідентичності населення України ускладнює віковий чинник. Так, 

наприклад, найважчою є трансформація ідентичності для осіб пенсійного віку (60   і 

більше років). По-перше, пенсіонери (та станом на 1991 р. особи передпенсійного 

віку) виявилися ізольованими від активної участі у розбудові нової держави; по-

друге, вони відчули свою соціальну незахищеність, оскільки нова держава була не в 

стані забезпечити повноцінне задоволення їх основних потреб, а отже – 

розчарування в незалежній Україні, що, своєю чергою, відбилося на динаміці 

етнічної ідентичності, відмові сприймати етнічну ідентичність як компонент власної 

Я-концепції, а також бажання повернення «радянських» часів. 

Друга група – особи віком від 30 до 60 років (станом на 1991 р. – 17-37 років), – 

навпаки, брали активну участь у становленні молодої України. Сáме цей віковий 
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прошарок відчув на собі всю відповідальність як за долю своєї держави, так  і за 

майбутнє своїх нащадків у ній. Тому можна припустити, враховуючи вищезазначені 

обставини, що процес трансформації радянської ідентичності в етнічну виявився 

відносно безболісним. 

Третя група, яка включає молодь віком 15-30 років, характеризується лише 

формуванням етнічної ідентичності, а не її трансформацією. 

Значна частина українського населення досить боляче пережила 

трансформацію радянської ідентичності в етнічну, тим більше, що вона була 

пов’язана з кардинальними соціальними, економічними, правовими  та  іншими 

змінами, які мали місце після розпаду СРСР.  

Отже, потребує більшої уваги аналіз взаємодій ідентичностей  і  білінгвізму на 

сучасному етапі розвитку державності, впливу масового білінгвізму на формування 

політичної, національної  та культурної ідентичностей в Україні. 

Попри дискусійність згаданого питання, важливою залишається проблема 

розмитості колективної ідентичності в Україні, на яку значно впливає регіональний 

фактор. Територіальне розмежування як знання територіальних меж 

розповсюдженості представників свого етносу (т.зв. ареалу етносу) вважається 

однією з умов формування етнічної свідомості, етнічної самосвідомості та похідної 

від них етнічної ідентичності. Внаслідок перебування українських територій у 

складі двох імперій – Російської  й Австро-Угорської – українське населення 

відзначалося територіальною дифузністю, що, врешті-решт, призвело до появи 

локального територіального розмежування і локальної етнічної самосвідомості та 

ідентичності [55,с.276–281]. 

Разом з тим, дослідники звертають увагу на формування такого явища, як 

деградація значення місцевості для особистості. Це явище, зумовлене багатьма 

причинами   і пов’язане з розгортанням глобалізаційних процесів, в Україні 

підсилюється ще  й тим фактом, що окремі громадяни  та суспільство в цілому 

переживають ідентифікаційну кризу. Розмивання ідентичності можна пояснити, 

поряд з іншими, і тим, що люди, які пережили розпад однієї держави  й  утворення 

нової, в особистісному плані переживають суттєві морально-психологічні кризи, в 
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результаті яких у них зростає рівень прагматизму і навіть цинізму ціною втрати віри 

у високі суспільні цінності. Зворотним боком феномену деградації значення 

місцевості, послаблення значущості для особистості інститутів громадянства й 

резидентства є ступінь просторової мобільності особистості [426,с.190–191]. 

Самоідентифікація населення південних і східних регіонів України є досить 

розмитою, підкреслюють С. Кульчицький та Б. Парахонський, – переважає скоріше 

усвідомлення себе громадянином колишнього СРСР, аніж незалежної 

України [200,с.107], особливо в містах [73,с.42]. За підрахунками І. Прибиткової, на 

2001 р. у південному та східному регіонах України радянській ідентичності віддали 

перевагу відповідно 22,7% та 26,1% опитаних [306,с.62]. Потрібно підкреслити, що 

у мовному плані радянська ідентичність однозначно пов’язана з 

російськомовністю та російсько-радянською культурою взагалі. 

Мешканці Сходу й Півдня мають слабке відчуття себе сáме частиною 

української нації.  І це не лише психологічна, а сьогодні й розпалювана політична 

проблема. Л. Шуліка звертає увагу на фактори історичного походження, зокрема, 

Донбасу, заселеного національно  і соціально неоднорідно в процесі здійснення 

міграційної політики, де переважає міське, а не сільське населення. Крім того, 

близькість до Росії  та надзвичайно сильна російська експансія століттями 

руйнували національну свідомість населення [425,с.154]. 

О. Резнік основними соціально-демографічними контурами групи, яка на 

певний час, можливо тимчасово, втратила громадянську ідентифікацію, визначає 

російськомовність, належність до російського етносу, проживання у містах, 

належність до східного регіону, вищу освіту і старший вік. Можна припустити, що 

сприйняття себе громадянами України цієї категорії населення проходить через 

ідентифікацію з політичними інститутами  та владою. Ціннісні орієнтації даної 

категорії громадян в основному формувалися у радянські часи, але на відміну від 

україномовних і, власне, етнічних українців з такою ж соціалізацією, засвоєння 

нової ідентичності проходило болісно, у багатьох випадках маргіналізовано. Така 

громадянська маргіналізація ще й підсилювалася важкою економічною кризою.  І 

коли перші особи держави постали в невигідному ракурсі, то слабо сконструйована 
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ідентичність «громадянин України», яка базувалася на ставленні до політичних 

інститутів, швидко була зруйнована [313,с.223–224]. 

Досліджуючи культурну ідентичність в державі, В. Хмелько виділяє 

представників україномовної української культури, російськомовної російської та 

близько третини населення – носії специфічного результату інтерференції двох 

культур – російськомовні українці. Відрізняються вони не тільки мовою, а 

перебувають якраз посередині між російськомовними росіянами і україномовними 

українцями – в питаннях незалежності України, роззброєння, особливо коли йшлося 

про ядерну зброю. За всіма політичними   та патріотичними орієнтаціями 

російськомовні українці разом з українцями, а за культурними – мова, навчання 

дітей  і таке інше – ближче до росіян [402,с.42]. Хоча Л. Бевзенко переконує, що 

сáме українська мова коріниться в архетипах більшої частини населення держави – 

навіть не використовуючи її в повсякденному спілкуванні, 62% українських 

громадян стабільно називають своєю рідною мовою українську [20,с.373–374]. 

Однак, ототожнення своєї рідної мови з українською ще не означає використання її 

повсякчас. 

Мова виступає неодмінним складником національної свідомості [109,с.59]. 

Якщо носії мов з найменшими відмінностями усвідомлюють себе різними 

народами – це різні мови, і, навпаки, віддалені діалекти, які суттєво перешкоджають 

комунікації, вважаються однією мовою, якщо мовці не перестають усвідомлювати 

себе одним народом. 

Чуття рідного слова є яскравим прикладом етнічного характеру мови. У всіх 

народів мова тісно пов’язана з національним почуттям і національною свідомістю. 

Етнічна самосвідомість базується передусім на рідній мові [14,с.229]. 

Розмитість мовної свідомості носіїв українсько-російського гібриду 

засвідчують  і відмінності в мовній самоідентифікації, властиві представникам 

суржикомовних середовищ різних регіонів України. Так, за попередніми даними, 

носії змішаної субмови, опитані в Києві, переважно ідентифікують своє мовлення з 

українським, тоді як у Донецькій області інформанти, що спілкуються суржиком, 

ототожнюють його з російською мовою [119,с.184; 331,с.9]. 



304 

 

Разом з тим, згідно з останнім переписом населення, в Україні майже на 3 млн. 

зменшилася кількість росіян, але кількість російськомовного населення не 

зменшилася, навіть зафіксовано деяке її зростання. Це свідчить не про масовий 

відтік росіян з України, а про зрушення в процесах самоідентифікації населення. Ті 

громадяни українського походження, які в силу обставин раніше зараховували себе 

до росіян, тепер вважають за краще бути українцями, хоча  й продовжують 

спілкуватися російською мовою. А відтак, це засвідчує формування значного 

прошарку людей, які вважають себе українськими громадянами, навіть якщо в 

їхньому ментальному комплексі домінуючою залишається «російськомовна 

культура» [200,с.110]. 

Е. Вілсон називає їх «іншою Україною», що з огляду на свою значну 

чисельність, ще довго залишатимуться, подібно до самої України, «між двох світів». 

На їхню ідентичність впливатиме етнічне походження, але  й мова  та культура 

також. «Інша Україна» не має фіксованої назви – її представників називають 

«російськомовними українцями» або ж «русофобами», «малоросами», «радянськими 

українцями», «україно-росіянами», вживають також пейоративних прізвиськ на 

кшталт «яничари» або «манкурти». Далі, «інша Україна» не має чітких 

територіальних меж: їх розмитість віддзеркалює аморфність цієї ідентичності, а 

самими представниками цієї групи вона трактується як позитивний аспект 

східнослов’янської ідентичності загалом [53,с.352–353]. 

М. Рябчук дає їм назви «тутешні». Вони, пише дослідник, є середньовічною 

етнічною масою, яка ще не пройшла «доби націоналізму», законсервувавшися на 

феодальному, домодерному й донаціональному етапі розвитку, не ототожнює себе 

ні з Росією, ні з Україною – оскільки взагалі не мислить у таких категоріях, великою 

мірою живучи ще у міфологічному, а не історичному часі   й просторі. 

Самоідентифікація неможлива без певної інтелектуальної рефлексії, до якої ця маса 

принципово нездатна через свою історичну недорозвиненість. На рівні 

ксенофобських інстинктів наші «тутешні», проте, цілком «донаціоналістичному» 

можуть недолюблювати справжніх росіян («кацапів»), як  і справжніх українців 

(«бандер», «націоналістів», «щирих патріотів»). 
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Ні в XIX ст., ні в XX ст. в Україні не відбулося характерного для більшості 

європейських етносів перетворення «селян у націю», навпаки – було створено 

найсприятливіші умови для того, щоб мільйони «тутешніх» твердо перейняли від 

колонізаторів їхню ненависть і погорду до всього українського – передусім до 

мови як головного вияву й символу української ідентичності.  

За оцінкою дослідника, лише третина населення країни має чітку національну 

самосвідомість  і однозначно ідентифікує себе з українською політичною нацією. 

Дві третини – це не росіяни й не українці, це представники регіонально-

територіальної ідентичності.  

Аналіз культурної та національної ідентичності дозволяють М. Рябчуку 

говорити про мешканців України як тринаціональну спільноту:  

1) українці як члени української політичної нації, що перейшла вже чи переходить 

«добу націоналізму», не конче мусять бути етнічними українцями  та навіть 

можуть не бути україномовними, але до української мови й культури ставляться 

шанобливо і визнають свою українську ідентичність;  

2) росіяни як члени російської політичної нації не конче мусять бути етнічними 

росіянами  та навіть можуть не бути російськомовними, не завжди, зрештою, 

ставляться до української мови й культури зневажливо, головне – ідентифікують 

себе з Росією, з російською нацією чи «радянським народом»;  

3) «малороси» («хохли») – як етнічний субстрат, що не став модерною нацією – ні 

російською, ні українською і законсервувався на феодальному, домодерному й 

донаціональному етапі розвитку [336,с.201–204]. 

На думку Л. Нагорної, суспільна свідомість нині амбівалентна, в ній легко 

уживаються орієнтації на взаємовиключні, егалітарні  та ієрархічні принципи 

соціальної організації, на регульовану економіку  й ринок, на індивідуальну 

свободу  та соціальну справедливість, на Захід   і на Схід. Чітких маркерів 

«українськості» не існує; фрагментація у нас не має певних географічних, 

соціальних, мовно-культурних, етнічних чи інших обрисів. Ідентичність 

здебільшого ситуативна. Найбільш чіткий поділ проходить за такими ознаками:  
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 прихильники незалежності, етнічного патріотизму, мовної культурної 

«українськості»; 

 прибічники «слов’янської єдності», відновлення в тій чи іншій формі союзу з 

Росією, територіального патріотизму, двомовності, єдиного з Росією культурно-

інформаційного простору; 

 поляризація суспільства по лінії ставлення до «російського чинника», 

націоналізму, проблем мови. Суспільство розділилося на тих, хто виступає за 

розширення українського освітнього  й інформаційного простору  і тих, хто 

вбачає в таких діях загрозу для російськомовної частини населення. 

На загал, дослідниця воліє розглядати український соціум як біполярний. 

Точніше говорити про два патерни, перший із яких віддає перевагу національній 

ідентичності, а другий – регіонально-територіальній. Втім, ці патерни є лише двома 

флангами надто пістрявого ідентифікаційного поля. Найбільш масова та найменш 

структурована група перебуває посередині   і є в своїй основі політично 

індиферентною, будучи головним джерелом амбівалентності українського 

суспільства. Її активізація припадає на часи передвиборних кампаній  та різних 

«форсмажорних» обставин, здебільшого пов’язаних із економічними інтересами. 

Вона є основою і стабільності, і стагнації [244,с.172–176]. 

На ідентифікаційний вибір цієї групи впливають з різною силою як 

ідентифікаційні маркери етнічних українців, так  і етнічних росіян в Україні. 

Доказом згаданих тверджень є, зокрема, соціологічне опитування, здійснене в межах 

спільного проекту Інституту соціології НАНУ  та Інституту соціології РАН 

«Національно-громадянські ідентичності  і толерантність в Україні та Росії: 

порівняльний аналіз» впродовж 2005–2006 pp. Серед етнічних українців 

найважливішою ознакою «справжнього українця», як  і серед усіх учасників 

опитування, визнано відчуття себе українцем та відповідальність за свою країну. На 

другому місці опинились одразу дві ознаки: не тільки повага до українських 

законів і політичного устрою, а й знання української мови. Третю позицію займає 

наявність українського громадянства, четверту – постійне мешкання в Україні 

більшу частину свого життя, лише на п’ятій сходинці опинилась національність за 
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походженням.  І, нарешті, останні дві позиції займають народження в Україні та 

належність до віруючих християн. 

Серед етнічних росіян в Україні на першу позицію виходить, знову ж таки, 

відчуття відповідальності за державу  та повага до українських законів  і 

політичного устрою, хоча в абсолютних балах росіяни поступаються відповідним 

показником опитаним етнічним українцям. 

На відміну від групи етнічних українців на другу позицію серед росіян 

перемістилось відчуття себе українцем. Третє місце займає українське 

громадянство та проживання більшої частини життя на території України. Четверту 

позицію займає знання української мови, що відчутно поступається рівню 

важливості цієї ознаки «справжнього українця» серед етнічних українців. На 

передостанньому місці опинилась релігійна компонента, тоді як найменший вплив 

для визначення національної ідентичності українців, з погляду цієї категорії 

респондентів, мають факт народження в Україні, а також етнічна належність. 

Останній результат цілком логічно пояснюється тим, що обидві ознаки мінімально 

приписуються етнічним росіянам з українським паспортом. 

Етнічні українці тяжіють до власне самостійного і незалежного розвитку поза 

зоною впливу «старшого брата», а от етнічні росіяни демонструють протилежну 

тенденцію. Якщо враховувати географію їхнього розселення на теренах України (а 

сáме – Схід і Південь), тоді значною мірою пояснюється регіональна диференціація 

політичних поглядів та уподобань [359,с.102–107]. 

Згадане дослідження потверджує домінування політичної ідентичності як для 

українців, так і росіян України, а, отже, і для російськомовних українців, однак, 

знання державної мови серед них значно поступається рівню значущості цього 

маркеру ідентичності, ніж для українців. До того ж, етнічна належність росіян 

України перебуває на найнижчих позиціях, а, отже, впливає і на відношення до цієї 

ознаки зрусифікованих українців, що визначає мовну ідентичність останніх у 

напрямку російської, а не державної мови. 

Загалом, мова виступає більш сильним ідентифікатором, ніж етнос, а значна 

частина українців є російськомовними.  Ця частина соціуму, природно, не відчуває 
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особливої потреби в підтримці української етнічності. На відміну від переважної 

більшості західних українців, для яких Росія ототожнюється виключно з 

колоніальним визиском, тотальною русифікацією, геноцидом, генетична пам’ять 

російськомовних українців Сходу та Півдня зберігає відчуття «подвійної 

ідентичності», належності до «двох культур» [244,с.206].  

Натомість, низка вітчизняних дослідників дотримується думки, що мова не 

пов’язана з ідентичністю: на Сході країни отримав поширення діалогічний 

українсько-російський білінгвізм, що є проявом реально існуючого, щонайменше, 

бікультуралізму. Хоча й там відношення населення до вивчення української мови 

змінилося, сьогодні нормою є знання трьох мов. Це варіанти: української державної, 

російської як мови міжнаціональної комунікації   та іноземної (як мови, що 

забезпечує зв’язок із західним світом). Або інший варіант – української, російської і 

мови національної групи [55,с.655]. На жаль, дослідники не беруть до уваги 

домінування російської мови в регіоні, зрусифікованість українського населення та 

національних меншин, обмеженість сфер вживання державної мови, позаяк 

відношення до мови та її знання ще не доводять її використання.  

Найбільш докладно аналізованим прикладом впливу масового білінгвізму 

(світоглядних, культурних і політичних орієнтирів, що формуються на підставі 

бікультурності) в Україні на хід політичних подій  та розвиток держави загалом є 

президентські вибори 1994 р., що точно зафіксували амплітуду розбіжностей в 

орієнтаціях населення: симпатіями виборців Україна виявилася поділеною 

практично навпіл. Л. Кравчук отримав близько 70% голосів україномовних 

українців, переважно у західному та центрально-західному регіонах України. Проте 

перемогу у другому турі здобув Л. Кучма, за якого голосувало до 80% етнічних 

росіян  і приблизно дві третини російськомовних українців. Географічно його 

підтримав електорат східного, південного й центрально-східного регіонів.  

Змагання відбувалося вже не стільки між примордіальною  та радянською 

українськими ідентичностями, скільки – завдяки сформованим офіціозними  та 

націоналістичними пропагандистськими зусиллями іміджам Л. Кравчука  та 

Л. Кучми в масовій свідомості – між українською/незалежницькою  та 
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проросійською орієнтаціями. До того ж протистояли не лише ідентичності, а  й 

ресурси. Поразка Л. Кравчука на виборах була красномовним свідченням невдачі 

«дерусифікаційних» замірів. 

Перемогу Л. Кучми забезпечили російськомовні українці, але їх сподівання 

на те, що новий президент орієнтуватиметься переважно на «залишково-радянську» 

систему цінностей та надасть офіційного статусу російській мові, не 

виправдалися [244,с.168]. 

Не викликає сумнівів необхідність осягнення зрусифікованості як об’єктивного 

чинника  суспільно-політичних процесів і з огляду на це здійснення корекції 

стратегії розвитку держави – новітня українська історія дає багато прикладів 

активної участі російськомовних українців у культурній  та  політичній 

діяльності [244,с.211; 417,с.288]. Навіть у часи політичної кризи 1994 р.  й 

найглибшого поділу українського суспільства, зазначає Я. Грицак, на Сході  та 

Заході України чітко проступали обриси великого соціального організму, який 

можна назвати українською політичною нацією в сенсі згоди більшості населення 

держави щодо певних підставових питань. Вибори 1998 р. показали, що східні  та 

західні частини українського електорату дивляться на багато речей дуже схоже, їхні 

виборчі преференції відрізняються, але між ними залишається широкий грунт для 

досягнення компромісів, якщо не консенсусу [73,с.225]. 

Разом з тим, в межах подвійної ідентичності, з огляду на її лабільність, можливі 

варіанти політичного вибору залежно від домінуючого типу ідентичності 

суспільства (або його частини) на даний час. Масовий білінгвізм загрожує 

протилежними орієнтаціями за однакових умов політичного розвитку, чи конкретної 

політичної ситуації, реакції на зовнішні дії та визначення пріоритетів політики 

держави [275,с.527]. 

Варто відзначити, що більшість українців та росіян нашої країни ідентифікують 

себе насамперед за ознакою спільного громадянства  і меншою мірою кладуть в 

основу своєї ідентифікації національну належність [359,с.108]. Отже, можемо 

констатувати перевагу політичної ідентичності українського соціуму над 

національною та культурною ідентичностями.  
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Особливістю розвитку ідентифікаційної сфери України перехідного періоду є 

активізація територіальної ідентичності. Територіальну ідентичність як головний 

чинник сприйняття особистістю національної держави можна умовно трактувати 

складовою чи ідентитетом ціннісно-ідеологічної ідентичності особистості, що 

формується під час первинної соціалізації, коли політичні інститути закладають 

орієнтири та спрямовують на них самоідентифікацію індивідів. 

Зміна громадянсько-територіальної ідентичності відбувається тією мірою,  

якою політичний простір нової території є прийнятним для особи.  

Очевидно, що, ідентифікація з Україною має нестійкий характер, а будь-яка  

дестабілізація в країні викликає рецидиви старої громадянсько-територіальної  

ідентичності [313,с.224–225].  

З огляду на особливості формування ідентичностей пострадянської України: 

наявність масового білінгвізму, слабкість української етнічної  та культурної 

ідентичності, нестійкість ідентифікації частини населення країни  й  неможливість 

держави забезпечити стабільність політичного ідентифікаційного поля 

економічним  і соціальним зростанням, – національна ідентичність має першорядне 

значення для покращення ситуації, однак, зазначають С. Кульчицький   та 

Б. Парахонський, реалізація програми русифікації під гаслами захисту російської 

мови спричинює розмивання у громадян України їх національної  

ідентичності [200,с.110].  

Компасом на шляху відродження національної ідентичності, на думку І. Дзюби, 

має бути національне саморозуміння, адекватності якого ми не маємо через 

неповноту культурного самоусвідомлення, а шляхом – за М. Стріхою – збереження 

власної неповторності в спільноті світових народів [365,с.49]. Таким чином, 

національна культура нагадує про себе як про базову умову національного 

самоздійснення взагалі [92,с.144], а статус повноцінного суб’єкта історичного 

поступу, якого домагається Україна, можливий завдяки кардинальним внутрішнім 

процесам, що пролягають через тернистий шлях національної самоідентифікації, – 

наголошує доктор філологічних наук, професор Ю. Ковалів [175,с.2–6]. 
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Однак, цей процес ускладнюється близкістю української   та російської 

культур і мов, що є результатом цілеспрямованої асиміляційної політики держав, до 

яких належали українські землі. Вплив російської мови як престижнішої виявився 

одним  з найзначніших чинників зміни мовних орієнтацій білінгвів у напрямку 

російської, до якого додалось випестуване уявлення про українську мову як 

«селюцьку», «висока» ж культура пов’язувалась з російською мовою. Ще й нині такі 

уявлення зберігаються і продукуються. Зокрема, кандидат філологічних наук, 

доцент, керівник Центру етно-соціальних досліджень при кафедрі політичних  

наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського А. Філатов 

впевнений, що загальну розвинуту (російську – Л.П.) культуру намагаються 

замінити регіональною субкультурою (українською – Л.П.), що етнічні ознаки 

нівелюються субетнічною специфікою, що хтось примушує забути основну мову та 

говорити тільки діалектом (українською – Л.П.), з подивом запитуючи читача, чи 

буде він патріотом держави, де 60% населення спілкується російською мовою,  

що віднесена до мов етнічних меншин, де російська культура, рідна для  

98% мешканців, оголошена іноземною [394,с.44]? 

Дві третини суспільства, що складають соціальну основу масового 

білінгвізму  та бікультурності, зазначає М. Рябчук, можуть стати  і росіянами,  і 

українцями, і навіть громадянами Київської Русі, а можуть і витворити якусь свою 

донбаську, херсонську чи криворізьку ідентичність [336,с.201]. Отже, проблема 

відродження української мови і культури постає через необхідність поширення 

українських комунікативних практик в межах взаємодії усіх етнонаціональних 

спільнот, позаяк лише ментальні структури культурно розвинутої та цивілізованої 

нації можуть слугувати основою для повноцінної комунікації представників різних 

мов і культур. 

Я. Грицак вважає, що «постсовєтська» Україна переконує в перемозі власне 

українського проекту: жодна інша групова ідентичність в Україні не може 

конкурувати з українською за популярністю. Вона виглядає переможцем усюди, за 

винятком хіба що південних областей, де поступається не лише найбільшій 

національній (російській), але  й двом найпопулярнішим соціальним ідентичностям 
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(«робітники»  і «пенсіонери»). Співвідношення між українською  та російською 

ідентичностями (28,5:6,1) в цьому випадку навіть трохи більше, ніж за даними 

останнього радянського (1989 р.) перепису населення (73:22). Із невеликим 

наближенням можна сказати, що коли серед усіх українців кожен третій визнає 

свою національну ідентичність за найважливішу для себе, то серед росіян в Україні 

це робить кожен четвертий. Дослідник припускає, що кожні двоє з трьох українців і 

кожні троє з чотирьох росіян усе-таки мають уявлення про свою національність, але 

ставлять її не на перше, а на друге, п’яте, десяте місце – після інших модерних 

ідентичностей (робітник, пенсіонер, ліберал, комуніст тощо) [73,с.201–202]. 

Однак, потрібно зазначити, що уявлення про свою національну ідентичність та 

мовні уподобання значно розходяться у двомовної частини українців, позаяк 

декларування національної належності в анкеті не означає відповідного мовно-

культурного спрямування особистості і переважання російськомовного середовища 

на Сході та Півдні держави переконує в цьому; а дезінтегроване, неконсолідоване 

суспільство, яке є основою ідентифікаційног простору України, з необхідністю 

породжує становлення нових ідентичностей на рівні соціальних груп, верств і осіб. 

Відсутність консолідації національної ідеології обумовлює однобічний 

характер «української ідентичності», коли «українцями» у політичному значенні 

вважають себе біля двох третин населення. Одна третина населення до цього часу 

знаходиться у полоні «радянської ідентичності», або зовсім себе не ідентифікує 

відносно української держави [84,с.60]. 

Мова активно задіяна у протистоянні ментальностей [28,с.53], зазначає доктор 

філософських наук, професор Т. Біленко, тому в Україні змагаються меншою мірою 

п’ять дискурсів:  

1) традиційний (діаспорно-львівський) український;  

2) традиційний (інтелігентський) російський;  

3) реліктово-радянський російськомовний;  

4) реліктово-радянський (неонародницький) україномовний;  

5) багатомовний дискурс глобалістичного культурного субстрату [244,с.215]. 
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Отже, не викликає подиву паралельне існування в державі декількох проектів 

культурної ідентичності. Перший проект, зазначає О. Гнатюк, визнає доконечну 

потребу в модернізації та орієнтується на західноєвропейську культуру, походить з 

початку XX ст. Другий проект, що пропагує постмодерну концепцію розмитої 

ідентичності, близький до першого через західну орієнтацію, але є менш впливовим. 

Третій проект, який підтримує спроби відновити модернізаційний проект 1920-х 

років  і  здобув найбільшу популярність на зламі 1980-х   і 1990-х рр., по 

проголошенні незалежності мало-помалу поступається місцем двом іншим, досить 

тісно між собою пов’язаним попри світоглядні   та ідеологічні відмінності – 

пострадянському та нативістичному, що поширились у другій половині 1990-х рр.  

Цей проект наповнено патріотичним радянським змістом. Натомість 

традиціоналістський проект спочатку не мав великого впливу; його творці 

апелювали до попередніх домодерних часів, шукаючи там зразки для 

конструювання ідентичності, конкурентної щодо ідентичності радянської. В 

незалежній державі цей проект ідейно наближається до інтегрального націоналізму. 

Наступний проект, так сáмо як той, що його пропагували структури влади, 

спирається на пострадянську ідентичність, а його патріотичне наповнення є 

елементом російської ідентичності. Останній проект також базується на радянській 

ідентичності; від двох інших проектів його відрізняє передусім мова, суржик, від 

радянської ідентичності – закорінення в неослов’янофільській ідеології. У деяких 

регіонах, а надто східних, ота ідентичність є не менш популярною, ніж російська 

[62,с.90–91]. 

Незалежне існування трансформує українські ідентичності значно швидше, ніж 

будь-коли в минулому. Е. Вілсон пропонує декілька можливих сценаріїв розвитку 

ідентифікаційного поля України. Перший можливий сценарій полягає в повільній 

українізації, яка поступово перетворить локальні або невизначені ідентичності, і, 

якщо вдасться уникнути дестабілізації з боку яскраво виражених націоналізмів, 

притаманних цим полюсам, врешті-решт, приведе до регіоналізації російськомовної 

меншини в рамках Донбасу та Криму.  
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У разі, якщо російськомовно-радянська культура збереже свої критичні 

масштаби, то невдача українізації перетворить Галичину на своєрідний Квебек, 

тобто україномовний регіон в державі, де домінує російськомовна культура. 

Ще одна можлива перспектива полягає втому, що ця ймовірна майбутня 

українськість згуртовуватиметься на основі ембріонального наддніпрянського 

українського націоналізму. При цьому вона, вочевидь, виявиться еклектичною, 

успадкує значно більше від української радянської традиції. 

Другий сценарій ґрунтується на існуванні у Східній та Південній Україні надто 

совєтизованого населення, яке й у ближчому майбутньому не відмовиться від свого 

панславістського дискурсу. Уже сама чисельність такого населення дозволяє йому 

діяти як противага рухові на Захід [53,с.504–507]. Етнокультурна, у тому числі 

мовна, біполярність є постійним джерелом напруження в українському суспільстві. 

Не викликає заперечення думка Л. Нагорної про дві майже рівновеликі частини 

соціуму, розмежовані не за ознаками мови, – вигляду «мовного розколу» набирають 

полярні соціокультурні і зовнішньополітичні орієнтації [244,с.181].  

Проте видається доречнішим зворотний зв’язок – двомовні українці 

відрізняються від україномовних у соціокультурних   і зовнішньополітичних 

орієнтаціях сáме тому, що зростали і донині перебувають під потужнішим впливом 

російсько-радянської культури ніж Захід України  та формують відповідну 

ідентичність, зберігаючи декларовану причетність до української нації. 

Я. Грицак вважає, що в сучасній Україні головне протистояння відбувається не 

між «українською»  та «російською» ідеями в їх чистому вигляді, а між різними 

варіантами українського проекту – україномовного (українського етнічного), 

російськомовного (малоросійського), «совєтського» тощо [73,с.42]. 

Напруженість в ідентифікаційному полі створюється конкуренцією трьох 

основних ідеологій – комуністичної, ліберальної, націоналістичної, але особливу 

гостроту ситуації надає протистояння українського  та  російського націоналізмів. 

Власне, конкурують не так самі ідеології, як створювані ними «фобії» – русофобія і 

українофобія [244,с.172]. 
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Розглядаючи вплив масового білінгвізму на ідентичність та пов'язаний з нею 

процес формування ідеології як елементу суспільної свідомості, потрібно зазначити, 

що двомовність є суттєвим чинником розмивання української ідентичності,  

в багатьох випадках формує протилежні культурні, освітні, 

геополітичні  та  внутрішньополітичні орієнтири суспільства, адже більш ніж 

половина українського суспільства зросла під впливом радянської ідеології і не 

збирається відмовлятися від своєї мови та від своєї «совєтської» чи «україно-

російської» ідентичності. 

Тенденція до ігнорування факту двомовності українського етносу, так сáмо, 

як  і не завжди толерантна полеміка навколо неї, набрала форми своєрідної 

ідеологічної ідентифікації, розмежування за принципом «наші – не наші», слушно 

зауважує Л. Нагорна [244,с.166]. Однак, її тези про розпочату у кращих традиціях 

більшовизму «мовну атаку», друге видання «українізації» викликають подив з 

огляду на державну політику підтримки російської мови і культури в Україні та 

визнання самою Росією значних успіхів нашої держави у цій царині [381]. 

Зазначимо, що осягнення ідентифікаційного процесу в Україні дозволяє 

визначити не стільки вектор розвитку суспільства, скільки «побачити» нове 

«обличчя» нації: Україна, обравши шлях формування політичної нації як 

поліетнічної полікультурної спільноти, об’єднаної єдиним громадянством, 

опинилась перед необхідністю формування багатоманітної ідентичності людей, бо 

тільки вона, зауважує У. Альтерматт, здатна об’єднати разом політичну   та 

культурну лояльності [7,с.20].  

Масовий білінгвізм впливає  і  впливатиме на формування ідентичності в 

Україні. Нині національна ідентичність не стільки відроджується, скільки 

створюється знову. Отож, беручи до уваги ідею Б. Андерсона про розвиток нації як 

уявленої спільноти, до якої можна «запросити»  і для якої мова є чи не 

найголовнішим чинником формування [8,с.167,182], доречно поставити запитання: 

якою спільнотою буде українське суспільство, якщо вітчизняні політики 

пропонували російськомовним українцям змінювати свою етнічну ідентичність  і 
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записуватись росіянами на черговому переписі населення (орієнтовно – 2012–

2013 р.) [286]?  

Не варто забувати  і про загрозу розпаду держави в умовах домінування 

регіональної ідентичності над державно-територіальною [313,с.217]. Непокоїть 

тенденція поступової втрати української ідентичності в регіональному вимірі з 

Заходу на Схід та з Півночі на Південь України [73,с.193], а також проблема 

функціонування двох мов в урбаністичному вимірі, адже сáме розмовна  

мова великих міст – зауважує російський лінгвіст, доктор філологічних  

наук Г. Нещименко – може стати підґрунтям формування загальної розмовної  

мови [258,c.138].  

Г. Дашутін та М. Михальченко наголошують – будь-який вакуум приречений 

на заповнення. Вакуум національно-державного самоусвідомлення, вакуум 

необхідності самоздійснення, вакуум програми (доктрини, ідеології, міфу тощо) 

такого самоздійснення з неодмінно буде заповнений чужинським 

самоусвідомленням, негацією потреби власної держави [84,с.233]. 

Аналізуючи вплив геополітичних орієнтирів на формування політичної 

ідентичності України, М. Стріха застерігає: якщо сьогодні пострадянська 

ідентичність творить державу, то наше майбутнє лежить в євразійському просторі. 

Тобто ми ніколи не проб’ємося до цивілізаційного «ядра» провідних держав Заходу, 

до якого дуже важко потрапити. Натомість, ми назавжди залишимося «на 

маргінесі», в найкращому випадку – в «захисній смузі» цього «ядра», де наша місія 

полягатиме у захисті благополучної Європи від небажаних транзитних потоків 

емігрантів, зброї і наркотиків.  

Якщо держава обере свідому стратегію орієнтації на європейську ідентичність, 

то у нас ще лишається шанс «зачепитися» за Європу з перспективою опинитися 

колись (хоч і дуже не скоро) в цьому «цивілізаційному» ядрі [365,с.47].  

Зважаючи на попередній досвід, слід пильно поставитись до побутуючої нині 

концепції України як «містка між Сходом  і Заходом». Впродовж всієї історії спроби 

такого синтезу лягали великим тягарем на її суспільно-політичний поступ, доводили 
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до втрати здатності самоорганізації, завдання синтезатора Сходу  і Заходу 

виявлялось надскладним і приводило до невдач, втрати самоідентифікації. 

Разом з тим, без самоідентифікації – до якої ж цивілізації ми нині належимо і в 

якій фазі самоорганізації вона перебуває – таке завдання виконати буде тяжко, якщо 

взагалі можливо [375,с.9–10]. 

Ю. Надтока звертає увагу на значущість мимовільної залученості до 

зовнішньополітичних проектів, яка стала частиною української ідентичності, без 

огляду на те, що ця залученість традиційно відволікає суспільство від облаштування 

внутрішніх справ. Хто переможе – Захід чи Євразія і хто нас залучить на свій бік – 

ось питання, яке турбує місцеве населення більше, ніж поглиблення прірви між 

державою та громадянами. Єдине, що не вкладається у дану концепцію – існування 

самої української держави. Але це тільки на перший погляд. Питання про свою 

державу стоїть перед кожним народом [248,с.70].  

«Геополітичний розкол» всередині України не лише не зник, але й продовжує 

загострюватися, стаючи основою внутрішньо- та зовнішньополітичних ігор, 

маніпулювання свідомістю населення, мобілізації під час передвиборчої боротьби, 

висуваючи на перший план проблему місця нації та держави на політичній мапі 

світу, ролі українців у європейському й світовому розвиткові – активної самостійної 

позиції чи підконтрольної території більш потужних у військово-політичному сенсі 

держав. Отже, питання ідентичності – це, зрештою,  і питання, а, можливо,  й 

насамперед питання безпеки. Проте, якщо належність до неформальних інституцій 

виглядає як передумова  і гарантія індивідуальної безпеки, то функціонування 

офіційних моделей ідентичності, втілених у формальних інститутах, – як гарантія 

безпеки колективної.  І у цьому сенсі доречно говорити про кризу колективної 

безпеки [55,с.256], особливо в контексті заяв щодо надання переваги мешканцями 

України інтеграційним тенденціям з «русским миром» як культурно-цивілізаційним 

простором, що формувався спочатку в Російській імперії, а потім в Радянському 

Союзі [394,с.46]. 

Потужний імперський вплив разом з активною політикою асиміляції призвели 

до панування думки про близькість, якщо не однорідність, українського  й 
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російського народів, відтак, поширеною залишається ідея мовної  та  культурної 

одноманітності, що ускладнює формування української культурної ідентичності як в 

загальнодержавному обширі, так і в загальнонаціональному контексті. Наслідком 

старих часів є домінування значної частини представників «російськомовної 

культури» – зрусифікованих українців (до них додаються асимільовані 

представники національних меншин), які зберігають українську російськомовну 

ідентичність, а соціальна поширеність російської мови дозволяє їм мати чисельну 

перевагу досі. Отже, нині мовна та етнічна ідентичності значної частини українців 

не збігаються, що унеможливлює на даному етапі висхідний процес націєтворення 

на грунті української мови й культури, а масовий білінгвізм залишається вагомим 

чинником розмивання української ідентичності в межах уже незалежної України. 

Об’єктивність і незаперечність процесу формування ідентичності штовхає до 

осягнення національного поступу України відповідно до характеру колективної 

ідентичності українського суспільства. Домінування масового білінгвізму, активний 

розвиток «русского мира» в Україні, відсутність цілеспрямованої державної 

політики у напрямку формування «українського світу» не дає можливості 

констатувати позитивних результатів розвитку української мови   та культури. 

Натомість, вірогідним видається формування домінуючої російськомовної 

української культури, а, відтак, творення відповідної форми національного буття, 

що в межах усієї країни проявляється у регресивному рухові від «національної» 

держави до «провінційної», а враховуючи етнічну складову, – від проголошеної на 

початку 1990-х рр. моделі моноетнічної нації, до моделі «титульного етносу»  та 

«етнічних меншин»  і далі – до моделі двоетнічності-двокультурності. 

В загальнодержавному обширі мусимо визнати слабкість українського ядра та 

збереження значної ваги елементу російського, тому процеси націєтворення не є 

консолідованими і одностайними – суспільство в своїй більшості розвивається не на 

засадах української культури, хоча зберігає позитивне відношення до більшості 

культурних символів, що носять віддалений (козаччина) чи умовний (герб, прапор) 

характер. Натомість, невизначеними залишаються шляхи формування спільної 

пам’яті стосовно проблематичних питань (ОУН-УПА, Голодомор)  та створення 
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спільних візій на майбутнє. Масовий білінгвізм значно ускладнює формування 

національної свідомості українців на сучасному етапі націєтворення через 

культурну розщепленість, що, своєю чергою, впливає на єдність мовну. 

Аналізуючи формування нації в умовах українсько-російського білінгвізму, 

потрібно зазначити, що єдність інтересів українського населення виявляється перш 

за все на політичному рівні і стосується загальнодержавних ідей. Щодо культурних 

інтересів, то в Україні нині вони залежать переважно від мовних уподобань 

населення, територіальних особливостей, наслідків політики СРСР і т.д. 

Сучасний етап розвиту вітчизняної політики дозволяє зробити висновок про 

залежність дій еліт від нагальних інтересів населення більшою мірою, аніж 

визначення пріоритетних загальнонаціональних цілей. Відповідно, активно 

розігрується «мовна карта», в поняття двомовності вкладається новий зміст, що 

дозволяє розуміти цей феномен як збереження одномовності російськомовного 

населення.  

Безупинність мовних змін штовхає до невтішних висновків щодо динаміки 

розвитку мовної ситуації в державі, – в Україні, де є незадовільною підтримка 

української мови  та культури, здійснюються кроки щодо запровадження двох 

державних мов, – припустити зменшення впливу державної мови, натомість 

посилення російської, котра поширена в більшості соціальних сфер і регіонів. 

Відносна відкритість мовної системи передбачає наявність сильних внутрішніх 

її елементів, натомість українська мова залишається неповною соціально та досі не 

залученою до більшості суспільних царин. Взаємна відкритість елементів системи 

передбачає взаємовплив, однак, в умовах масового білінгвізму відбувається вплив 

елементів російської культури більшою мірою, ніж української.  

Отож, згадані чинники загрожують стабільному розвиткові системи, 

розхитуючи її зсередини, ускладнюючи процеси консолідації політичної нації. За 

М. Степико, «політична нація» – це громадянське суспільство, сформоване на 

території певної держави (моно- або поліетнічної), яке характеризується 

розвиненими інститутами народовладдя, єдністю політичного, соціального  та 

економічного життя, спільними культурою, мовою  та цінностями громадян, що 
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свідомі своєї окремішності в світовій співдружності націй [363]. Насправді ж, 

уточнює О. Реєнт, політична нація – це критична маса (не десятки мільйонів) 

суспільства, яка уособлює розуміння основних корінних інтересів нації, є носієм її 

ідеалів  і рушієм історичного поступу  та здатна не лише відстоювати їх всіма 

політичними засобами, а й готова до тривалої, напруженої праці для втілення цих 

ідеалів та інтересів у життя [316,c.46]. 

Політична нація як цілісна консолідована єдність формується на грунті 

національної культурної ідентичності, ідентифікація нації відбувається через 

культурні стереотипи, але для того, щоб мобільно транслювати свою культуру в 

зовнішній світ, необхідно мати відповідні, передусім державні, механізми, які б 

забезпечували і прийняття, і передачу культурних цінностей [117]. 

Політична нація має свої координати не тільки в просторі, на тій чи іншій 

території, а й у часі, тобто має спільне коріння, спільні могили, врешті спільні міфи. 

Так формується минуле, підмурок, на якому зводиться будівля сучасного [270,c.64]. 

На загал, самовідтворення будь-якої людської спільноти забезпечується роботою 

механізмів її соціально-історичної пам’яті, їх же дія визначає і формат горизонту 

передбачуваності  та  прогнозованості майбутнього цієї системи. Соціально-

історичну пам’ять етнонаціональної спільноти можна розуміти як збереження 

історичного досвіду соціального буття та використання його позитивних моментів у 

біфуркаційні періоди [256,c.127]. 

Присутній в Україні масовий білінгвізм констатує наявність як мінімум  

двох культур, одна з яких має домінуюче становище, інша перебуває в 

постколоніальному стані. Спільне коріння та спільні міфи нинішньої України – це, 

переважно, ідеалізація українсько-російських взаємин, продовження сповідування 

ідеї якщо не одноманітності, то природної близькості культур  і  мов. Натомість, 

важким залишається пласт не вирішених питань, що значно ускладнюють 

відношення Сходу  й  Заходу до минулого, гальмуючи відродження національної 

свідомості, яка постає однією з соціальних засад формування політичної нації, адже 

за змістом виступає не індивідуальним, а суспільним явищем. І, хоча її основа 

визначається реаліями, вона має частково випереджати соціально-
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економічне  та  політичне буття суспільства, що особливо необхідно сучасній 

Україні. 

Говорячи про дієвість національної самосвідомості як фактора становлення 

нації, потрібно наголосити на її релятивістському, відносному характері – він 

полягає у залежності самосвідомості однієї національної спільноти від 

самосвідомості інших націй, особливо тих, які знаходяться в її найближчому 

оточенні [256,с.190].  

Зрозуміло, що найближче оточення (у геополітичному контексті) значно 

впливає на усвідомлення українським суспільством себе як окремої нації. До того ж 

риторика зі Сходу, особливо це стосується триєдиності руської культури чи 

православного світу взагалі, має значно кращий грунт  та легше всотується 

суспільством, аніж ідеї Заходу. 

Процеси націєтворення  і  державотворення настільки тісно переплетені, 

настільки взаємопов’язані  і  взаємозалежні, що немає сенсу визначати, що 

формується першим, навіть стосовно конкретної країни. Процеси націє-  і 

державотворення співіснують у формі своєрідного замкненого кола. З одного  

боку, утворення нації вимагає того, щоб національна символіка  й  міфи  та 

стандартизована мова стали надбанням мас, – а для цього потрібне створення 

системи масової освіти, формування мережі засобів масової інформації, відповідний 

розвиток економіки  й технології тощо, – можливі лише в суверенній державі. З 

іншого ж боку, держава може забезпечити високий рівень розвитку економіки лише 

якщо має соціально освічене населення з високим рівнем національної 

самосвідомості. Тому можна тільки методологічно домовитися про те, що 

називатимемо спільноту нацією лише з моменту утворення нею держави, а 

попередній період, який характеризується закликами   і спробами здобуття 

незалежності, – відповідно – етнонаціональним переходом [256,c.132]. 

В. Шевченко пропонує варіанти поділу держав за типом нації, яка становить їх 

основу: 

а)  етнічна нація, що ґрунтується не лише на мовно-культурній, а й на родовій  та 

расово-антропологічній домінантах (так звана «етнічно чиста» держава); 
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б)  політична нація, консолідована передусім територіально-економічними 

інтересами (з цього погляду націями є також  і громадянські спільноти 

конгломеративних і сталих провінційних держав); 

в)  культурна нація, або етнополітична спільнота, де спільні територіально-

економічні інтереси громадян держави зміцнені спільною, усталеною для 

корінного етносу мовно-культурною традицією [415,с.10–11]. 

Власна державність стає своєрідним бар’єром, що захищає молоду націю від 

негативних зовнішніх (а завдяки законам – і внутрішніх) впливів, створюючи цим 

сприятливі умови для подальшого розгортання процесів націєтворення зі 

зростанням національної якості [256,c.132]. Відповідно, у державі, етнічною 

основою якої є певна людська спільнота, політика ґрунтується на політичній 

ідеології націоналізму, який не є виявом гіпертрофованих етнічних почуттів, а 

категорією певного визвольного руху [105,с.167]. Квінтесенцією націоналізму є 

встановлення тісного взаємозв’язку між державою і культурою, підкреслює 

Е. Гелнер [59,с.144]. 

У цьому сенсі, національна дійсність України висуває питання – якою має бути 

культура нації? Аналіз сучасного мовно-культурного середовища дає невтішну 

відповідь – вона російська (російсько-радянська) на переважній території держави. 

Отже, перед Україною стоїть надзавдання – формування нових українських практик, 

спільних для Сходу та Заходу, що рухали б суспільство до соборності. 

Національна держава є формою політичної організації, в якій збігаються 

політико-громадянська  та етнічна належність, втім, територія не завжди охоплює 

ареал розселення лише одного етносу [204,с.60]. На думку Е. Сміта, проблему 

«нації-держави», спровокував її переважно розмаїтий етнічний характер і 

пробудження до того сонних найбідніших етносів-меншин під дією соціального 

проникнення  й культурного підпорядкування з боку «наукової держави», в якій 

порядкувала еліта з панівного етносу.  І все це поєднувалося з невиправданими 

народними очікуваннями  та виливалося у дедалі більший тиск невдоволених 

меншин на політичній арені центру і на його панівну етнічну спільноту [351,c.144]. 
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Фактори, що впливають на творення державної нації, можна згрупувати у три 

блоки:  матеріальний – територія, національна економіка, соціальна інфраструктура; 

духовно-культурний – освіта, наука, культура, релігія, суспільна пам’ять; 

інформаційно-комунікативний – мова, засоби масової інформації та комунікацій 

тощо. Названі блоки взаємопов’язані і без державної підтримки неможливі. 

За цих умов нації стають суб’єктами політики і політичної влади. Усвідомивши 

себе політично, нація стає формою суспільного розвитку, ґрунтується на підвалинах 

соціально-економічного  та  політичного життя, етнічної території, мови, 

духовності [204,c.56]. 

В умовах несформованої нації, складної етномовної ситуації, соціального 

домінування російської мови відсутність чіткої державної політики, прийняття 

закону про другу державну мову, надання переваг зросійщеній проросійській 

частині населення ставить під сумнів можливість побудови української (за 

культурним ядром) нації взагалі. Звісно, нація творитиметься незалежно від 

зазначеного, проте шлях її творення може стати російськоцентричним, позаяк, на 

думку У. Альтерматта (що підтримується багатьма в Україні), хто народився на 

території держави чи здавна мешкає в ній, той належить до політичної спільності, 

що керує цією територією. 

Концепція державної нації ставить в центр принцип рівності  та спільності. 

Натомість, на думку дослідника, хто розуміє націю як етнічну спільноту, що має 

спільне походження, тому належить позаісторичний погляд на світ і біологізм – 

кожна бо державна нація є підсумком розвитку, єдністю, що реалізувалась в 

результаті багатовікових процесів міграції та розселення [7,с.119–120]. 

У. Альтерматт не аналізує результати асиміляції в процесі становлення нації, 

проте взаємозв’язок соціального домінування певної спільноти  та її політичне 

управління територією видається доречним щодо пояснення різних векторів 

розвитку політики Сходу   і Заходу України, формування багато в чому 

суперечливих інтересів (зокрема в мовно-культурній царині). 

Своєю чергою, національний інтерес слід розуміти як природну потребу  і 

прагнення суспільства досягти такого стану, який забезпечив би йому нормальне 
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існування   й розвиток. Усвідомлені національні інтереси становлять основу 

внутрішньої  та зовнішньої політики держави, визначають ідеологію державної 

системи. Найбільш важливим для кожного народу є його самозбереження – 

виживання як фізичне, так  і духовно-інтелектуальне. Народ, що має свою 

державність, має більше можливостей захистити себе від зовнішніх загроз та силою 

забезпечити своє існування. Але, ймовірно, найвищого ступеня внутрішньої 

консолідації нація досягає тоді, коли вона може зберегти життєздатність навіть за 

умов відсутності власної державності. Від того, в чому сáме суспільство бачить 

корені своєї єдності, залежить і форма його консолідації [200,c.105]. 

Що стосується мовно-культурного самозбереження, – різні частини України 

бачать це по-різному: українці – у відродженні, російськомовна спільнота – у 

збереженні сучасного (домінуючого) стану, що за умов проукраїнської політики 

може стати поштовхом до сепаратистських тенденцій та консолідації навколо 

російської культури в Україні. 

Відтак, процес національного будівництва значно ускладнюється. Національне 

будівництво за визначенням М. Норберта  і Т. Кузя – це діяльність держави чи 

якоїсь потужної групи в державі, спрямована на укріплення національної 

ідентичності. Вона ніколи не може бути вповні завершеною, але постійно 

намагається інтегрувати регіональні, соціальні, політичні   та інші підрозділи 

народу, об’єднуючи їх усвідомленням домінуючої над ними спільності [263,c.97]. 

Активізувавшись в процесі становлення державності, українське національне 

будівництво загальмувало свій рух в напрямку відродження української культури, 

відчуваючи переважаючий соціальний тиск російськомовної спільноти  та 

продукованої нею культури (підсиленої сучасною російською маскультурою), 

позаяк соціальний ареал життя особистості окреслюють не тільки об’єктивно  

чинні на даний час соціальні відносини, а  й сформовані у неї територіальні 

ідентичності [313,c.225]. 

Нації-держави як «уявні спільноти» є новою формою спільноти з колективною 

ідентичністю, результатом чого стало формування «ми» народу з характеристиками, 

які беруть свій початок у минулому  і мають майбутнє. Ці характеристики є 



325 

 

здебільшого символічними, але вони складаються з різноманітних щоденних 

практик, таких як прогноз погоди на телебаченні, загальний характер часописів  і 

багато іншого [434,c.86]. 

Нині в державі переважають російськомовні спільні практики – вони 

здійснюються на більшій території держави  та в Криму – через поширення 

російської мови у щоденному спілкуванні на суспільному рівні, ЗМІ, вплив 

російської маскультури, значно чіткіше показуючи спрямування російськомовної 

спільноти щодо формування певного типу ідентичності. Для України залишається 

єдино можливий шлях – цілеспрямовано формувати новітні українські практики 

всіма, в т.ч. російськомовними засобами, позаяк збереження держави є 

найважливішим підґрунтям відродження та існування української нації взагалі.  

Згідно культурницької теорії нації, двоє людей належать до однієї нації тоді і 

лише тоді, коли вони належать до однієї, спільної культури – останнє поняття 

означає систему ідей, символів, асоціацій, способів поведінки  та  спілкування (за 

Е. Гелнером) [59,с.36]. Гелнерова теза надзвичайно важлива для аналізу української 

ситуації, тому що культурна специфіка масового білінгвізму, його політичні  і 

геополітичні прояви в державі формують протилежні, різноспрямовані системи  

ідей, символів, асоціацій, які, проте, об’єднуються в політичній площині 

державотворення відповідними діями владних еліт. Отже, державність нині 

виступає найзначнішим чинником формування спільних практик, системи 

цінностей та ідей. Однак, викликає сумнів шлях симбіозу двох культур: українська 

культура без державної підтримки залишається вкрай слабкою, а, отже, слабкою 

залишається українська мова. 

Потрібно зазначити, що формує й розвиває мову весь загал мовців. Особливо 

відповідальним є, природно, етап мовного самоствердження народу, коли мова, 

ставши державною, тільки-но починає проникати в ті різноманітні галузі життя, де 

не вживалася. З іншої сторони, мовну особистість формує мовне середовище, а 

життя суспільства відображається в мові [40,с.83; 110,с.9–10; 378,с.243].  

Прикладом самоорганізаційних механізмів розвитку, саморегуляції  і 

самовідтворення етнонаціональних систем є мова внутрішньоструктурних 
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комунікацій, самоуправління громадських організацій, релігія, корпоративна 

культура тощо [256,с.119]. Нині, незважаючи на роки незалежності, мовою 

внутріструктурних комунікацій залишається російська на переважній території 

країни. Україна, в результаті намагань закріпити високий соціальний статус 

російської мови законодавчо, стала на шлях витіснення фактично єдиної 

обов’язкової сфери вживання української мови – державної. Домагання другої 

державної мови забезпечують Сходові та Півдню не білінгвізм, а максимальну 

повноту вживання російської мови. 

Мові належить головна об’єднуюча роль у процесах розвитку етносу, нації, 

держави. На етнічному рівні самоусвідомлення спільна мова, а вже потім звичаї та 

релігія, дає народові відчуття своєї єдності і, водночас, відокремлює його від інших 

народів. Доки народ спілкується своєю мовою, доти він зберігає себе, не 

розчиняючись в інших етносах як субстрат іншонаціональних утворень [230,c.17]. 

Мовна спільність певною мірою причетна до утворення етнічної єдності, 

наголошує Ф. де Сосюр. Взагалі, останньої цілком достатньо для пояснення мовної 

близькості [356,c.280]. Мова поєднує людей більше, ніж класова, партійна, 

релігійно-конфесійна належність, більше, ніж історія народу (її не всі знають), а 

іноді навіть більше, ніж етнічне походження. Кожна національна мова, зазначає 

В. Грещук, – це свій своєрідний  і неповторний «дім буття». Таким чином, в самій 

природі мови корениться націоконсолідуюча сила. Дві мови (чи й більше) із 

однаковими суспільними функціями для будь-якого народу руйнують його єдиний 

«дім буття». Разом з тим, спільноти, утворені на основі єдності мови, виявились 

історично витривалішими, ніж державні утворення з їх політичною  та  економічною 

єдністю [14,с.228–229; 68,с.100–101].  

Історія свідчить, що формування народу в націю неодмінно супроводжується 

мовним самоствердженням. Унаслідок цього мова стає: 1) загальнонаціональною;  

2) загальнодержавною; 3) універсальною; 4) усталеною в своїй самобутності.  

Мовне самоствердження завжди усуває з національного життя іншу мову, чужу 

(французьку для англійців) або свою, але застарілу (давньо-японську в 

японців) [378,c.238]. Застосовуючи схему О. Ткаченка до України потрібно 
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зазначити: нині дійсністю є лише законодавче закріплення за українською мовою 

функції загальнодержавної, а впровадження усіх інших пунктів не можливе без 

цілеспрямованої державної політики, на жаль, відсутньої донині. 

Мова як творіння нації, оскільки завжди має національну форму, є водночас  і 

витвором окремих індивідів, підкреслює Н. Жайворонок, – бо породжується кожною 

окремою людиною, що розраховує на розуміння та сприйняття всіх [113,c.68]. 

Своєрідність мови, за В. фон Гумобльдтом, впливає на сутність нації, як тої, що 

розмовляє мовою, так і тої, для якої вона (мова) чужа [78,с.377]. Гумбольдтова теза 

наштовхує на думку про своєрідність та складність мовного розвитку України – 

російська мова стала рідною для значної частини населення, формуючи двомовне 

суспільство, що вважає себе однією нацією, в процесі сучасної самоасиміляції 

втрачає українську мову, штовхає країну або до «війни мов», або до творення 

«новомови», прийнятної для більшості суспільства відповідно до рівня розвитку та 

соціальної потужності кожного з мовних колективів країни. Разом з тим, чітко 

підтверджується значущість і вага впливу двомовності на формування сучасної 

української нації. 

Національна мовотворчість йде шляхом нарощування мовних засобів 

вираження. Розширення меж пізнання об’єктивного світу етносом у процесі свого 

розвитку спонукає до пошуку нових мовних форм відтворення для нових понять  і 

образів. Отже, мова забезпечує нормальне функціонування національного організму 

в усіх його виявах – політичному, економічному, культурному тощо та, поряд з 

релігією чи належністю до певного народу, набуває характеру інструменту 

політичної мобілізації [7,с.205; 14,с.230; 113,с.114].  

Однак, національна мова повноцінно виконує свою державотворчу функцію 

лише в тому випадку, коли виступає засобом комунікації широких верств населення 

країни. Дуже важливо в цьому зв’язку подолати соціальну неповноту 

функціонування української мови, синхронізувати процеси суспільного, мовного і 

культурного розвитку суспільства [231,c.126]. 

З однієї сторони, соціальний характер та регіональні особливості двомовності в 

Україні констатують обмеженість державотворчої функції української мови, з 
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іншої, – наявний масовий білінгвізм є підставою мовних запозичень. В умовах 

домінування однієї мови, охоплення нею новітніх царин суспільного життя 

(наприклад, інтернет), запозичення відбуваються з мови потужнішої до мови 

слабшої. Брак політичної влади може мати негативні наслідки не тільки у плані 

соціального функціонування мови, а й у кожному з мовних аспектів: правопису, 

вимові, словнику та граматиці [409,c.9].  

Поза культурою ні про яке оновлення суспільства, становлення державності, 

впровадження демократичних  і ринкових відносин не може бути  й мови.  

Знищення об’єднуючого загально-національного начала породжує загрозу 

загибелі не тільки народної мови та держави, а й самого народу, його асиміляції 

іншими [76,с.49; 179,c.15].  

О.Ткаченко наголошує – народ, роз’єднаний мовно, ще нацією не став. Тим 

сáмим захитується в своїх основах сама рація існування держави. Невідомо, для 

кого  і для чого її створено. Тому, якщо держава хоче існувати, таким гостро 

актуальним стає питання мовного самоствердження народу, а для мовного 

самоствердження народу його мова має стати насамперед загальнонаціональною, 

тобто властивою всім його соціальним верствам як на селі, так і в місті [378,c.238]. 

Враховуючи домінантне значення мови у формуванні  й виявленні національної 

свідомості, варто говорити про національно-мовну свідомість як структуроване 

поняття, що складається з таких компонентів:  

а) мова як національна самоідентифікація особистості (цей показник виявляється не 

завжди чинним, правомірним);  

б) мова як картина світу, як відбиття природного стану існування її носіїв;  

в) мова як просторовий і часовий вимір національної культури;  

г) мова як видимий, наочний знак і універсальний засіб єдності етносу [110,с.9–10].  

У цьому сенсі масовий білінгвізм в Україні:  

а) є основою розмитої самоідентифікації більшості українського населення, позаяк 

росіяни України чітко визначають та активно зберігають свою ідентичність; 

б) в Україні мовна картина світу існує у двох а то й у трьох вимірах: український, 

російський та симбіоз двох попередніх – суржик;  
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в) національна культура спотворена через значну асиміляцію українців, ніхто не 

зможе підрахувати втрат її впродовж усього періоду асиміляції, натомість 

риторика позитивного впливу двомовності та російської мови лунає досі;  

г) через соціальне домінування російської мови українська донині не стала засобом 

єдності народу. 

У процесі повернення до своєї мови та культури денаціоналізованим народам 

доводилося не просто навчати мови практично, а й будити національну свідомість, 

без якої неясний сенс цього повернення, наголошує О. Ткаченко [378,c.239]. 

Збереження масової двомовності є неабиякою загрозою подальшого розвитку нації в 

її культурному плані, позаяк державні кордони визначають національний простір, 

культура ж є квінтесенцією нації.  

Отже, незважаючи на державну форму розвитку України, масовий білінгвізм 

залишається основою культурного   й   мовного її розщеплення. Творення 

політичної нації спонукало до формального об’єднання усіх мовно-культурних 

спільнот в етнонаціональну, позаяк регіональна складова націєтворення дозволяє 

констатувати неоднозначність згаданих процесів. М. Норберт  і  Т. Кузьо вважають, 

що в Україні якоюсь мірою національні ідентичності будуються на етнічній 

основі.  Та не тільки на ній. Етнічний націоналізм в них не домінує  і вони 

намагаються залучити до єдиної нації представників нетитульних народів, передусім 

росіян [263,c.97]. 

Зараз все більшої популярності набуває концепція української політичної нації 

як нації, що формується переважно на основі спільних політичних (державних) 

інтересів. Ясна річ, це також справляє помітний вплив на культуротворчі процеси, 

які розгортаються [76,c.113]. На думку С. Кримського, політична нація – це 

український етнос плюс інші етноси, що визнають засадничу роль українських 

цінностей та українську ідею. Тому дослідника не дивує відсутність ясності у цьому 

складному питанні [196,c.19].  

Оптимальний варіант типу нації для України – етнополітична нація, яка 

відповідає ідеології ліберального націоналізму, сприйняттю Української держави як 

гаранта самозбереження нації та добробуту усіх її громадян [415,с.10–11]. Проте 
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сучасна українська політична нація перебуває лише на початковому етапі свого 

становлення, – коли особливо дієвими є внутрішні, латентні механізми історичного 

самовідтворення [256,c.127]. Масовий білінгвізм в Україні має негативний вплив на 

формування політичної нації, тому що констатує слабкість її етнічного ядра – 

українців, слабкість територіальної структури – російськомовний Схід та Південь, 

слабкість ідентифікаційної складової цих регіонів – панування російсько-радянської 

ідентичності. 

Ще одна особливість України – конфесійне розмаїття – також позначилася 

(хай  і не безпосередньо) на можливостях реалізації проекту політичної нації – 

особливо тому, що питання віросповідання  й церковної організації стали частиною 

політичної боротьби. Виразно регіональну специфіку мають найбільші церкви 

України – вплив УПЦ поширюється головним чином на Схід та Південь; УПЦ-КП – 

Київ і Центр; Римо-, Греко-католицької, автокефальних й протестантської церков – 

Захід  і частково Центр. З цієї точки зору актуальною є проблема становлення 

Єдиної Української Помісної Православної Церкви. Сучасний стан поділу 

українського православ’я є закономірною реалією внаслідок розірваності 

українських земель і української церкви впродовж тривалого часу, але й суттєвою 

протидією консолідації нації [55,с.85]. Вплив етномовної складової ускладнює 

процеси соборності нації, позаяк росіяни  та зрусифіковані українці відносять себе 

до російської церкви (УПЦ-МП), українці – до української (зокрема, УПЦ-КП). 

Держава сильна своєю національною ідеєю, зокрема втіленою  і в статусі 

мови  як важливого чинника консолідації суспільства [109,с.83]. Проте потрібно 

відмітити, що триваюча соціальна  й культурна маргіналізація населення 

залишається надалі потенційним джерелом вельми гострих суспільних конфліктів. 

Ситуацію погіршує також загальна двозначність становища двох основних, 

конкурентних етнокультурних груп, україно-  та російськомовної. Офіційно сáме 

українці визнані «корінною», «титульною» нацією, а українська мова вважається 

«державною», тобто ніби єдиною чи принаймні «головною» офіційною (втім, у 

будь-якому регіоні, за законом, можуть офіційно використовуватись мови інших 

меншин – «у місцях їхнього компактного проживання». Це означає, зокрема, що 
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майже в усіх містах російська мова може бути de jure такою ж «офіційною», як  і 

українська, і навіть іще «офіційнішою» – як воно є на практиці, тобто de facto). 

Українці, таким чином, аж ніяк не є панівною групою в Україні, підсумовує 

М. Рябчук, – ані, тим більше, не є панівною українська мова. Розрив між 

формальним  і реальним статусом українського (україномовного) населення  та 

української мови є причиною багатьох непорозумінь і дедалі глибшої ідеологічної 

конфронтації. Українців цей формальний статус не влаштовує сáме тому, що він – 

суто формальний, декларативний, має з реальністю дуже мало спільного і, головне, 

не передбачає практично жодних механізмів для своєї реалізації. Що ж до росіян, то 

цей самий формальний статус, хай навіть суто декларативний  і далекий від 

реальності, криє в собі, однак, потенційну загрозу їхньому нинішньому 

домінуючому становищу. Обидві сторони, відтак, вкладають у ті самі поняття 

різний зміст та по-різному інтерпретують реальність. 

Цим непорозумінням і, відповідно, міфотворчості сприяє також офіційна, 

успадкована від радянських часів, статистика, котра визначає українців як 

більшість, а росіян як меншість. Таким формальним співвідношенням між етносами 

підміняється інше, суттєвіше співвідношення між мовно-етнічними групами. Мовби 

за дужки виноситься доволі очевидний факт, що українська «більшість» 

щонайменше на третину складається з русифікованих українців, котрі за своїми 

культурними, коли не політичними орієнтаціями значно ближчі до російської 

«меншості», разом з якою, власне, й забезпечують соціально-економічне та мовно-

культурне домінування російськомовного населення в усіх тих центрах, включно з 

Києвом, котрі мають вирішальне значення для політичного, економічного  та 

культурного життя країни. 

Дослідник називає це явище «малоросійством», що трактується як певна 

(проросійська) мовна, культурна  та політична орієнтація всередині українства – на 

противагу орієнтації антиросійській, «націоналістичній». Обидві орієнтації 

розглядаються як рівноцінні конкурентні ідеологічні напрямки в уже сформованій 

(принаймні від 1991 року) українській нації. В незалежній Україні малоросійство 

зробилося самостійною ідеологією, спрямованою на узаконення  й закріплення 
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свого упривілейованого постколоніального статусу та остаточну соціально-

економічну й мовно-культурну марґіналізацію населення [336,c.127–129,225–226].  

На думку Я. Грицака, головне питання українського націєтворення полягає в 

тому, чи ми маємо справу з однією нацією з двома різними етнічно-культурними 

центрами, а чи з двома окремими націями. Однак, всі спроби витворити нову націю 

на поліетнічній та мультикультурній основі – як-от чехословацьку, югославську чи 

«совєтську» – виявилися невдалими. Творення нової української  та  й російської 

націй є останніми амбітними проектами побудови політичних націй в цій частині 

світу. Складно передбачити результати цього проекту в українському випадку. Поки 

що вони дуже двозначні. З одного боку, президентські вибори 1994 р. показали 

небезпечну тенденцію збігу мовних  і політичних відмінностей. З іншого боку, 

навіть  у час найбільшої суспільно-політичної кризи  й двоподілу українського 

суспільства на Сході  та Заході України чітко простежувалися контури  

великого соціального організму, який можна назвати українською політичною 

нацією [73,с.209]. 

Особливе занепокоєння викликають перспективи української політичної нації з 

погляду її мовної єдності. В усі часи українського етнорозвитку мова мала 

вирішальний вплив на формування національної самосвідомості. Але до кінця 

українська мова свого призначення на цій ділянці виконати не могла, що 

зумовлюється, по-перше, етномовним складом населення нашої держави   та 

міжнаціональним контактуванням, по-друге, закріпленням у носіїв мови навичок 

білінгвізму (двомовності), зауважує М. Степаненко [360,c.60].  

Найнебезпечнішим для сучасної Східної України О. Ткаченко визначає поділ 

українців на три групи – українців у повному розумінні (тобто українців не лише за 

етнічним походженням  і  мовою, а й за національною свідомістю), малоросів 

(міських, переважно російськомовних, з малорозвиненою національною 

свідомістю)     і «етнографічних» українців (носіїв української, часто 

«суржикізованої» мови, селян або вихідців із села, що, зберігаючи мову, мають 

невисокий рівень національної свідомості). 
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Українське мовно-національне питання в Східній Україні є водночас гостро 

соціально-економічним за своєю суттю. Те, що значна частина російськомовних 

українців застряє на нижчих соціально-економічних щаблях, бо, зрозуміла річ, зі 

зростанням кількості російськомовців шлях до соціально-економічного успіху 

утруднюється внаслідок посилення конкуренції, суті справи не змінює: у Східній 

Україні ще в недавньому минулому, а за інерцією  і досі, особливо в умовах 

російськомовного великого міста, шлях до кар’єри перекривав   і перекриває 

російськомовний бар’єр [378,c.248–249,262].  

Те, що на Сході та Півдні, а також у великих промислових центрах, українську 

мову сприймають радше як селянську, ніж як мову цивілізованого суспільства, 

становить значну небезпеку для нації. Згадаємо, що одним із чинників створення 

Кримської автономії було негативне ставлення частини населення до українізації 

інформаційного простору. В СРСР у тих, хто знав російську мову, виробився досить 

стійкий імунітет проти вивчення національних мов [200,с.109]. Адже йдеться не 

просто про домінування російської мови і культури над українською, а й  

про соціальне, політико-економічне домінування російськомовного населення  

над україномовним – домінування «першого світу» міської, модерної, 

російськомовної цивілізації над «третім світом» цивілізації сільської, відсталої, 

україномовної [336,с.141]. 

Процес націотворення носить об’єктивний характер, відтак, потребує пильної 

уваги та кропіткої праці (в першу чергу від еліт) взаємоузгодження інтересів 

східноукраїнського етнічного субстрату з інтересами української нації, яка вже 

сформована і яка вже навряд чи відмовиться від своєї української ідентичності на 

користь будь-якої іншої. 

Однак, російськомовне населення (передусім українське), що має зв’язок з 

основною етнічною українськомовною українською спільнотою за рахунок 

позамовних національних рис (звичаїв, особливостей поведінки, тяжіння до 

національних страв тощо) може опинитися в стані перерваності мовно-етнічної 

тяглості, за якої перериваються традиції та відбувається народження нового народу, 

відмінного від попереднього [377,с.22]. 
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Разом з тим, незважаючи на вплив глобалізаційних процесів на українське 

суспільство, територіальність як основа самоорганізації спільнот продовжує 

функціонувати й досі: регіональна ідентичність залишається головним чинником 

сприйняття особистістю національної держави. Про це свідчать переважання 

національно-державної  і локальної самоідентифікації населення за одночасного 

нівелювання глобальних територіальних ідентичностей [313,c.257].  

У загальнодержавному контексті Я. Грицак відмічає позитивну тенденцію 

згоди українського «Сходу»  та українського «Заходу» щодо значно більшої 

кількості питань, аніж під час президентських виборів 1994 року. Але поле для 

компромісу часто закінчується там  і тоді, коли постає питання про історію  та 

історичну пам’ять [73,с.91]. Нині немає жодних підстав для взаємного відчуження 

українців Заходу  і Сходу, Півночі  і  Півдня, але старі стереотипи, особливо 

людиноненависницький радянсько-кадебістський стереотип «бандерівця», досі живі 

на буденному рівні [91,c.25]. Натомість, показовим є те, що ментальний стереотип 

«російськомовності» значною мірою збігається з імперським стереотипом 

«совєтськості» [200,c.109]. Значущою складовою процесів становлення  та розвитку 

української політичної нації, на яку можуть впливати механізми освіти й виховання, 

є формування національної ідентичності українців як цілісної етнополітичної 

спільноти. Проблема, яка стоїть на заваді виконання цього завдання, на думку 

Г. Нестеренко, полягає в тому, що, починаючи з моменту здобуття державної 

незалежності, здебільшого культивується українська етнічна (а не національна) 

ідентичність та ідентичності інших етнічних груп, представники яких мешкають в 

Україні. Сформовані таким чином етнічні ідентичності можуть вступати в 

суперечність із загальнонаціональними напрямами стратегічного розвитку, що 

загрожує безпеці держави [256,c.217]. 

На специфіку сучасного етнонаціонального розвитку української держави 

впливає, з одного боку, тиск Росії  та російськомовної громади, з іншого – 

намагання еліт використати мовне питання у боротьбі за владу, – має наслідком 

політизацію мовної проблеми та відсутність цілеспрямованої мовної політики. 
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Складність українського етнокультурного розвою впродовж десятиліть 

незалежності спричинила до виникнення  й  розвитку ідеї федералізму. Стосовно 

регіональної своєрідності  та пов’язаної з нею ідеї федералізму, – варто нагадати, що 

ця ідея була однозначно заперечена насамперед прихильниками моноетнічної 

моделі нації, котрі бачили в ній загрозу ще не сформованій державності [55,c.654]. 

Проте вона постійно, особливо перед виборами, актуалізується. Останнім часом 

пропонувалось декілька моделей ймовірного розвитку української держави. 

Вітчизняні дослідники до переваг федеративного устрою України пропонують 

віднести наступні: 

 зміцнення державної єдності та збереження територіальної цілісності; 

 запобігання відцентровим сепаратистським проявам; 

 прискорення стабілізації в економіці; 

 перешкоджання відродженню «комунобільшовицького визиску»; 

 полегшення переходу до демократичної правової держави; 

 закріплення політичної та етнополітичної стабільності; 

 забезпечення активної участі населення в політичних процесах на всіх рівнях 

влади; 

 збереження самобутності окремих етносів у складі народу України [255,c.319].  

Проте С. Кульчицький  та  Б. Парахонський зауважують, що намагання 

представити територіальний принцип як більш демократичний або протиставити 

принцип прав людини принципу загальнонаціональних інтересів не мають 

ґрунтовних підстав, бо територіальні державні утворення можуть бути найбільш 

антидемократичними  й антиправовими, а права людини можуть бути найбільш 

захищеними сáме в національно-демократичних державах. 

Федеративний принцип побудови держави є принципом територіального 

самовизначення, коли територія одержує автономію згідно з господарськими або 

культурно-духовними відмінностями. Отже, федералізм має сенс тільки тоді,  

коли він побудований на впровадженні демократичних засад місцевого 

самоврядування  та не створює умов для зміцнення сил, які руйнують цілісність 
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держави. Україна зробила крок у цьому напрямі, створивши Кримську 

автономію [200,c.103–104]. 

Взагалі, підсумовує О. Реєнт, проблеми соборності    й регіоналізму 

якнайтісніше пов’язані; фактично, це дві грані політичного моделювання  і 

прогнозування. Країна перебуває у перманентній кризі   та постійно вимагає 

«ручного втручання» – ударного, концентрованого вирішення надскладних 

соціально-економічних проблем. Відсутність загальнодержавного підходу, 

замкненість на своїх інтересах, небажання працювати на всю країну, всі регіони не 

дозволяє місцевій владі синхронізувати свої дії з центром. Алгоритм співіснування 

Києва і Кримської автономії зайвий раз переконує у тому, що очікувати симфонії у 

стосунках центральної та місцевої влади за таких умов – утопія. 

По-друге, ще слід гарно поміркувати над тим, які передумови існують для 

федералізації України: етнологічні, соціальні, економічні, політичні, правові та ін. 

Одним з аргументів є твердження про поліетнічний склад населення України. Однак 

не варто забувати, що домінуючим етнічним масивом у більшості областей України 

є українці. Наприклад, на території Луганщини українці становлять 58%, росіяни – 

39% населення. Ці найбільші національні групи проживають у спільних ареалах і 

сáме тому етнічні ознаки не можуть бути основою для федерації. 

По-третє, теза про те, що федералізм гарантує реалізацію потенціалу місцевого 

самоврядування, також базується радше на припущеннях, аніж на чітких 

розрахунках. Рівень правової культури наших громадян, їх правовий нігілізм  і 

скептицизм у ставленні до власних можливостей впливу на державні справи 

мінімізують ці шанси до того неблизького часу, коли обриси громадянського 

суспільства набудуть у нас більш рельєфних форм. 

По-четверте, дану проблему можна розглядати під кутом зору регіональних 

еліт. Якщо мати на увазі класичне змістовне наповнення цього терміну, то нині 

можна вести мову лише про сформовану бізнес-еліту. Але без структурованої 

культурної, інтелектуальної еліти, до того ж ще й інтегрованої в політичне життя і 

самоуправління, ідея федералізму приречена обслуговувати вузькі корпоративні 

інтереси купки банкірів та промисловців. 
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Не вбачаючи переконливих аргументів для реформування адміністративно-

територіального устрою України шляхом федералізації, дослідник найбільш 

ефективною вважає сильну центральну владу в унітарній державі, принаймні у 

близькій перспективі [316,c.48–52].  

Л. Шкляр наголошує – федералізм не посилюватиме, а послаблюватиме 

державу, оскільки буде сприяти загостренню міжрегіональних відносин [422,c.215]. 

Слушною також є думка В. Петровського щодо факту існування українсько-

російської культури, яка утруднює процес формування єдиних етнографічних та 

політичних кордонів [288,c.147]. 

Соціальна специфіка білінгвізму в Україні (наявність великого масиву 

російськомовного населення) формує відповідне ставлення до мовної проблеми на 

суспільному рівні. Впродовж усього розвитку незалежної України навколомовна 

дискусія мала наслідком певні позиції захисників та противників двомовності, які 

можна узагальнити наступним чином: 

Прихильники українсько-російської двомовності переконують, що: 

 так «исторически сложилось»; 

 російська мова поєднує Україну зі світом; 

 дає можливість розвиватись науці; 

 є проявом захисту прав російськомовного населення; 

 покращує взаємовідносини Росії з Україною; 

 взаємозбагачує культури; 

 виховує та продукує міжетнічну толерантність; 

 є основою стабільності багатоетнічного суспільства; 

 етномовна специфіка України сприяє створенню федеративної держави, що 

мало б бути гарантом цілісності та розвитку українського суспільства. 

Натомість, захисники одномовності в Україні пропонують наступні аргументи; 

у національно-державній сфері: 
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 за наявної хисткої позиції української мови у Східній Україні загрожує тим, що 

українська мова ніколи не стане не тільки першою, а  й другою державною 

мовою і державною мовою взагалі;  

 двомовність може стати причиною розколу нації; 

 надання російській мові статусу державної або офіційної в нинішніх умовах, 

коли мова корінної нації ще не утвердилася як державна, збереже й поглибить 

розкол у суспільстві за мовною ознакою; 

 на відміну від української, російська мова не є рівномірно поширеною по всій 

території України, тому надавати їй скрізь ранг державної мови – це зберігати й 

надалі її привілейоване щодо української становище; 

 у такий спосіб зберігатиметься розбіжність у поширенні української мови між 

Заходом і Сходом України, що не сприятиме консолідації ані українців як нації, 

ані України як держави; 

 надання російській мові статусу загальнодержавної поряд з українською 

поставить у ще більш нерівноправне, ніж в українців, становище мови таких 

великих національних меншин, як поляки, румуни (й молдовани), угорці – ці 

народи муситимуть, крім власної та української, вивчати ще й російську мову; 

 поділ України на Західну  та Східну, мало не всуціль мовно зрусифіковану у 

великих містах, тягне за собою й великою мірою духове зросійщення, 

пов’язане зі світоглядною русифікацією; 

 збереження поділу на російськомовне місто та україномовне село, особливо 

Сходу держави; 

 російськомовність, а тому  й схильність до російськомовних джерел (преси, 

телебачення) більш відчужує російськомовців, ніж україномовців від справ 

Української держави; 

 зруйнування суспільного підгрунтя засвоєння української мови у дитячому  

віці під впливом домінуючого російськомовного середовища Сходу та Півдня  

країни [68,с.106; 109,с.103; 294,с.41; 376,с.11–14; 378,с.242,248].  

У сфері ідентичностей: 
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 буде втрачено українську мову як основу національної самосвідомості 

українського народу;  

 значною мірою буде втрачена національна ідентичність Української держави і 

вона поступово перетворюватиметься на «другу російську»; 

 це стане підставою для введення «подвійного громадянства», а згодом –  і 

порушення питання про інкорпорацію України або її областей до складу РФ, 

оскільки існування двох російських держав не виглядає логічним; 

 водночас, потерпатиме міжнародний імідж України, оскільки інші держави та 

міжнародні структури в очікуванні змін у державному статусі України поступово 

переорієнтують свою політику знову на Москву; 

 буде збурений внутрішній конфлікт між російськомовним  і україномовним 

населенням, що матиме наслідком дестабілізацію внутрішньополітичної 

ситуації  в державі та стратегічної перспективи й, незважаючи на деякі тактичні 

переваги, в цілому призведе до погіршення українсько-російських взаємин; 

 витіснення української мови з природних сфер її функціонування неминуче 

витворює прийнятне для метрополії мікросередовище залежних від неї 

маргіналів, позбавлених можливості бути суб’єктом історичного поступу – 

надійного інструменту впровадження її інтересів як на своїй території, так і поза 

її межами, що сьогодні і виконує так зване «русскоязычное население» [175,с.2–

6; 200,с.110–111; 217,с.37].  

В культурній сфері: 

 урівняти нині в правах на державному (офіційному) рівні українську й російську 

мови в Україні – означає зупинити процес дерусифікації та деколонізації 

держави, зберегти за російською мовою і культурою її панівні позиції; 

 вимога закріпити в якості другої державної мови російську означає 

протиставлення різних мов українського соціуму, а це призведе до; 

 формування мовного регіоналізму з обмеженою і непривабливою говірковою 

культурою; 
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 витіснення на периферію соціально престижних ролей української мови означає 

втрату суспільної основи збереження національної культури, а також руйнування 

мовного середовища;  

 за часів тривалої асиміляції на Україні виросли цілі покоління, що не володіють 

українською мовою і виховані в дусі меншовартості рідного слова, постійного 

приниження його носіїв [12,с.191; 109,с.103; 300,с.118; 383,с.357].  

До наведених тез на захист української мови варто додати ще декілька, що 

розкривають специфіку українського поступу в умовах білінгвізму, зокрема: 

 двомовність розглядається українцями   та русифікованим населенням по-

різному: перші вже є двомовними, використовуючи як державну, так і російську 

мову; другі воліють бачити двомовність як можливість збереження своєї 

одномовності; 

 українська мова ніколи не мала політично домінуючого, державою забезпеченого 

статусу (доба УНР надто коротка   і хистка, політика українізації – 

впроваджувалась в межах СРСР, уже в умовах політичного  й соціального 

домінування російської мови, – в решті-решт була знищена наступними 

десятиліттями русифікації та радянізації); 

 захист прав російськомовних і узаконення російської мови констатує визнання, 

погодження   й законодавче закріплення результатів асиміляційної політики 

Російської імперії та Радянського Союзу; 

 заклики і політика українізації (хоча справедливіше говорити про 

деасиміляцію   та дерусифікацію українців) характеризує намагання лише 

зберегти українську мову й культуру, а не накинути її домінування; 

 нині катастрофічний стан української мови на Сході  та Півдні України, 

спричинений скороченням її соціальної основи, підкріплюється ліквідацією 

підґрунтя політичного та правового; 

 за умов створення федеративної України зрусифікована частина суспільства буде 

остаточно втрачена в мовно-культурному  та світоглядно-ідентифікаційному 

вимірах; 
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 наявність масового білінгвізму ускладнює формування української нації, 

розшаровує суспільство, спричиняє до проблем консолідації через 

різновекторність ціннісних, політичних та культурно-світоглядних орієнтацій; 

 у цьому сенсі, масовий білінгвізм потенційно загрожує єдності української 

держави; 

 масовий білінгвізм матеріально надто обтяжливий для України; 

 двомовність автоматично не дає можливості культурного зростання, натомість 

нищить одну з культур (українську); 

 долучення до світової культури через «іншу» мову призводить до впливу на 

українську мову та культуру не тільки самого твору культури, а  й мови, на яку 

він перекладений – російської. 

І не має жодних раціональних підстав теза про те, що «українська мова є 

нерозвиненою, недосконалою, нездатною повноцінно задовольняти комунікативні 

потреби суспільства», позаяк кожна держава має своє мовне обличчя. У зв’язку з 

цим не можна не згадати про важливе значення представницької функції мови 

[109,c.83; 387,c.96].  

Отже, наявність масового білінгвізму вносить значні корективи у 

етнополітичну та мовну ситуацію держави. За Н. Мечковською, мовна ситуація – це 

сукупність мов  та мовних утворень, що обслуговують певний соціум (етнос і 

поліетнічну спільноту) в межах певного регіону, політико-територіального 

об’єднання чи держави [236,c.160]. В. Брицин під мовною ситуацією розуміє 

становище, пов’язане зі способом задоволення комунікативних потреб суспільства 

за допомогою однієї або кількох мов [385,c.361], Ю. Жлуктенко додає умови 

використання мов в ареалі, кількість їх носіїв, ціннісне ставлення щодо цих мов 

членів мовного колективу, зауважуючи, що мовна ситуація є моделлю соціально-

комунікативних систем і підсистем, які співіснують та взаємодіють в межах одного 

даного політико-адміністративного об’єднання і культурного ареалу [116,c.13–19]. 

Суттєвим доповненням до згаданих характеристик мовної ситуації А. Загнітко 

визначає чинник часу [120,c.171]. Загалом, підсумовує Г. Нещіменко, всі визначення 

мовної ситуації мають два аспекти: з однієї сторони, це внутрішня диференціація 
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однієї етнічної мови («система підсистем»); з іншої, – взаємодія між собою мов 

(«мовні системи»), що обслуговують один соціум (адміністративно-територіальне 

об’єднання чи етнічну спільність). Залежно від того, про який соціум йде мова, – 

моноетнічний чи поліетнічний – на передній план може виходити той чи інший 

аспект [258,c.15]. 

За характером відношень між функціонуючими в соціумі мовами мовні ситуації 

диференціюються на чотири типи. Екзоглосна передбачає контакт домінуючої 

літературної мови з місцевими, які мають низький соціальний статус (для нас 

найактуальнішим прикладом може бути мовна ситуація в умовах Російської імперії 

або СРСР). Ендоглосна ситуація наявна в умовах опозиції літературної мови (форми) 

з її соціальними діалектами. Такий випадок можна назвати «ідеальним». Гіпоглосна 

ситуація – також певним чином є ідеальною, оскільки контакт літературної мови з 

мовами заробітчан характерний для будь-якої з розвинутих країн. 

І зрештою, гіперглосний різновид навіть етимологічно передбачає певну 

неординарність або винятковість. Це ситуація, коли літературна мова контактує з 

іншою – більш впливовою, і сáме через декларативну невизначеність ступеня такої 

впливовості даний різновид є найнебезпечнішим у соціально-політичному плані. 

Відповідно до цих типів можливі такі результати стосунків двох мов: 

1)  мова-переможець стає загальною мовою нової спільноти, а переможена мова 

зникає (в Римській імперії – доля Галії, Іберії, Дакії); 

2)  декілька мов уживаються разом (балто-слов’янський ареал); 

3)  контакт двох мов призводить до схрещення (англійська з французькою, 

румунська). 

За аналізом В. Демченка, ситуацію на території колишнього СРСР можна 

назвати гіперглосною, а стосунки між компонентами національно-російського 

білінгвізму в свою чергу мають ознаки всіх трьох результативних типів. Тому такий 

випадок є дуже складним у плані методичного підходу до його аналізу. Російська 

мова в результаті централізаційної політики Російської імперії та СРСР є мовою-

переможницею, загальною мовою нової спільноти – «радянського народу» (що 

майже встигла сформуватись, або й сформувалась – у всякому разі в межах одного-
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двох поколінь); деякі переможені мови майже зникли (Далекий Схід, Північ Росії, 

Білорусь), а деякі мали до цього тенденцію (зокрема й українська). Причому цей тип 

результату майже повністю реалізований у міських умовах – незважаючи на 

національно-територіальну приналежність міста. 

Можна також стверджувати, що часом  і кілька мов уживаються разом 

(українська з російською, румунська з російською, румунська з українською 

тощо), але функціональна навантаженість їх суттєво відрізняється: у місцях 

компактного проживання певної національності – на користь мови цієї 

національності, у місті – на користь російської мови, у сільських умовах – на 

користь мови основного етносу в конкретному регіоні. 

Зрозуміло, що контакти мовних опозиційних компонентів призводять  і до 

контамінації – навіть на міжсімейному (у плані мовної генеалогічної класифікації) 

рівні, що практично реалізується у фактах інтерференції як результату 

білінгвістичної взаємодії на структурному рівні. 

У будь-якому випадку через вплив мови-переможниці відбувається культурна 

асиміляція народу – носія переможеної мови [86,c.12–14]. 

В політичному сенсі сучасну мовну ситуацію в Україні, відповідно до типології 

І. Попеску, варто характеризувати як постколоніальну [299,c.36–38] (незважаючи на 

роки незалежності! – Л.П.), за якої наявна мовна гетерогенність, що може мати як 

внутрішньокультурну орієнтацію (коли реалізація мовного потенціалу спрямована 

на рідну, внутрішню культуру носія), так  і зовнішньокультурну (спрямовану на 

генетично чужу, зовнішню культуру – метрополійну, що визначалась як єдиний 

шлях до здобутків сучасної світової цивілізації, але фактично була головним 

пропагандистом колоніальної влади) [86,c.17]. З цією думкою погоджується 

Л. Масенко, додаючи, що російській мові вдалося витіснити та замінити українську 

на значній території її поширення у головній функції, яку виконує мова, – функції 

засобу спілкування між людьми [230,c.5]. На незначну роль української мови як 

засобу спілкування в деяких регіонах країни звертають увагу і російські дослідники, 

на прикладі Одеси доводячи, що три чверті громадян вважають рідною мовою 

російську, незважаючи на присутність майже 50% українського етносу. Української 
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мови в місті не чути, а ті, хто приїхав з різних регіонів України, говорять мовою, що 

значно піддалась русифікації [6,c.109]. 

Натомість, О. Резнік вважає, що теперішня мовна ситуація в Україні свідчить 

про перманентну рівність суспільних функцій української та російської мов. 

носіїв, сталої традиції та сучасного розвитку друкованих  й  електронних ЗМІ, то 

державний статус української надає їй перспективу поширення, оскільки володіння 

нею впливає на здатність виконувати професійні обов’язки громадянином в межах 

державної чи суспільної діяльності, що є важливою умовою підвищення власного 

соціального статусу, сприяє володінню цією мовою [313,c.252–253]. Проте, чи 

збережеться такий стан за офіційної двомовності? Наразі, державний статус 

української мови надає їй перспектив за відповідної державної підтримки, та  й 

перспектива ще зовсім не означає позитивного факту впровадження державної мови, 

радше «протокол про наміри», однак закон про другу державну мову знищує таку 

перспективу відразу. 

Стала традиція використання певної мови в усіх царинах суспільного життя – 

державне управління, література, освіта, наука, ЗМІ – сприяє подальшому 

існуванню  та розвитку цієї мови, в окремих випадках відбувається навіть її 

поширення серед інших етнічних груп. У випадку неповного функціонування мови в 

кількох сферах або навіть лише в одній (як у випадку часткової соціальної чи 

етнічної поширеності – коли народ опиняється в межах багатонаціональної держави, 

де панівне становище займає інший народ [378,c.74]), відбувається процес мовної 

«корозії», оскільки утворений вакуум «заповнює» інша мова. Зазначимо, – згадані 

процеси відбуваються як на рівні соціальному, що відображається в регіональних 

особливостях мовної ситуації в Україні, так і на вертикальному – що стосується 

сфер вживання української  та російської мов. Мовна «корозія» – це процес 

часткової дефункціоналізації мови, призупинення лексичного розвитку   і як 

наслідок – архаїзація та девальвація цієї мови, втрата ареалу поширення. 

Повертаючись до проблеми двомовності, О. Резнік зазначає, що належність до 

тієї чи іншої мовної групи сама по собі не дає ніяких незаперечних переваг і не 

забезпечує престижної позиції в суспільстві. Мовні групи внутрішньо різнорідні. 
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Мовна ієрархія корелює з іншими ієрархіями: національно-державною (мовна 

етнополітика), економічною (ступінь індустріалізації, а тепер, –  і ступінь 

інформатизації), освітньою, віковою тощо. Життя свідчить про різноманіття форм 

соціально-мовної адаптації індивідів до різномовного середовища [313,c.251–252]. 

Варто відмітити, що в більшості зазначених царин домінує російська мова, а це, в 

свою чергу, навіть в незалежній Україні стимулює громадян звертати увагу не на 

державну мову, а двомовних українців – віддавати перевагу російській у переважній 

більшості сфер життя. 

Однак, зауважує Л. Масенко, за роки державної незалежності в масовій 

свідомості русифікованої частини українського населення відбулись певні 

психологічні зміни у ставленні до української мови. Надання українській мові 

статусу державної підняло її престиж [231,c.124]. Очевидним є, що процеси 

державотворення передбачають здійснення масштабних заходів щодо національно-

культурного відродження, наголошує В. Кремень, – серцевиною цих процесів стало 

утвердження державного статусу української мови як знаряддя національної 

культури [190,c.5].  

Наголошуючи на державотворчій функції мови, С. Єрмоленко вбачає в 

українській мові не тільки символ зображення й розвитку національної культури, а 

насамперед – реалізацію можливостей суспільного спілкування українською мовою, 

піднесення соціального престижу національної мови, вихід її на міжнародну 

арену  як мови суверенної держави, як мови багатомільйонного європейського 

народу. Слушно звертаючи увагу на інтегративність мови (мова як специфічний 

компонент, концентр українознавства), без знання якої не можна пізнати Україну, її 

літературу, культуру, специфіку її природного середовища, особливостей 

історичного розвитку [109,c.103], мусимо зазначити, що нині українська мова не 

виконує державотворчої  та інтегративної функцій через наявний масовий 

білінгвізм, перебуваючи на маргінесі суспільного розвитку Сходу та Півдня 

держави і охоплюючи значну частину населення країни.  

Питання державного статусу української  і конкуруючої з нею російської мови 

надзвичайно загострилося, наголошує Ю. Фігурний. Для українського етносу це 
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питання не тактичне, а стратегічне, тому що рідна мова служить не тільки 

вербальним механізмом передачі будь-якої інформації, – вона насамперед гарантує 

історичне існування етносу в часопросторовому континуумі і буття створеного ним 

унікального мовного середовища, яке є одним з наріжних каменів світової мовної 

палітри. Тому надання українській мові статусу державної реально допомагає їй у 

нелегкій боротьбі з російською за виживання на початку XXI ст. [396,c.10]. 

Доречною в цьому контексті є ідея, що державність української мови – це 

один  із символів відродження титульної нації як політичної а не лише етнічної, 

тому цей символ необхідно шанувати і захищати [422,c.217]. 

Проте існують також інші думки, зокрема, аналізуючи науковий доробок 

В. Коннора, А. Шестакова підтримує його тезу, що українська мова не – більше ніж 

символ, – українська нація не зникне із зникненням мови, пропонуючи як приклад 

ірландську. Україна стала незалежною сáме тому, що її провід вийшов за межі 

ототожнення нації з мовою. Йому вдалося утримати разом україномовних та 

російськомовних [417,c.289–290]. 

Потрібно зазначити, що суспільство України (крім невеликої національно 

свідомої частини) кінця 1980-х рр. боролося не за мовну чи культурну 

незалежність,  а, передусім, проти тоталітарної системи, за вихід із соціально-

економічної кризи, що   й об’єднало російськомовних   та україномовних 

представників обох культур. Незалежна державність була найкращим рішенням цих 

проблем, натомість сепаратиські рухи початку 90-х рр. ХХ ст. доводять складність і 

неоднозначність мовно-культурних та етнонаціональних відносин у молодій 

державі. 

Дослідниця не обтяжується аналізом впливу асиміляції на деструктивні 

процеси розвитку української чи ірландської націй, втрати відповідних культур та 

мов, однак доречною видається її думка, що зволікання з масштабними реформами в 

Україні може призвести до втрати незалежності [417,c.290], позаяк утвердження 

держави та постання української нації не є завершеним. 

Асиміляційні процеси як частину природного життя суспільства не 

зупинити [427,c.127], тому масовий білінгвізм в Україні, що має наслідком 
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розщеплення мовного середовища, фактично є продовженням асиміляційних 

процесів попередніх часів, проте уже в незалежній державі. Самоасиміляція 

українського Сходу та Півдня призвела, за спостереженнями Ю. Андруховича, до 

ситуації, за якої Західну Україну можна визнати двомовною, інша ж частина вже є 

зрусифікованою [9,c.2–4]. Натомість, В. Алпатов вважає, що у західних областях 

України свідомо висувається завдання формування одномовності домінуючого 

етносу, а російська мова є найменш престижною [6,с.174]. 

Русифікація значної частини українського населення, що спричинила 

ослаблення національної самосвідомості українців, витіснення української мови 

російською у східних, південних  і частково центральних областях України, 

передусім у великих промислових центрах, становить одну з головних перешкод у 

побудові національної держави, незалежної від колишньої імперської 

метрополії [231,c.116]. 

На велике значення державної окремішності, самостійності, яка інколи 

перекриває мовний фактор, звертає увагу М. Кочерган, зазначаючи, що боротьба за 

державність української мови – це боротьба за українську державу.  

Наступ шовіністично налаштованих політиків в Україні на українську мову – це 

боротьба проти української державності; мовний чинник використовується як засіб 

дестабілізації українського суспільства, оскільки без української мови не буде 

української держави [187,c.170]. 

Постійні, а часом  і агресивні претензії частини громадян України на 

державний чи офіційний статус для російської мови необхідно, на думку 

В. Грещука, без зайвої української толерантності, кваліфікувати як посягання на 

духовний скарб нації, на свідоме загострення міжнаціональних відносин, бо в 

нинішніх умовах державна українсько-російська двомовність приречена на 

російську одномовність. Україна – це єдине місце в світі, де українці можуть 

реалізувати свої національно-мовні права в повному обсязі [68,c.103–105].  

Відмінність офіційної мови від державної, уточнює О. Ткаченко, в тому, що, 

хоч її і визнають як офіційну, тобто як мову офіційних документів, уживання її 

більш факультативне, ніж мови державної, поряд з нею може вживатися й інша 
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універсальна та обов’язковіша для використання мова. Проблема України у тому, 

що мова «факультативна», недержавна займає домінуюче соціальне становище, а 

мова, проголошена державною, надалі перебуває на переважній частині території в 

якості факультативної і необов’язкової. 

В Україні, де є різні види розташування національних меншин, могли б бути 

відповідно застосовані всі способи забезпечення їхніх мовно-культурних прав. 

Найдоцільнішим при цьому було б, зберігаючи за українською мовою статус 

загальнодержавної, не надавати цього рангу жодній іншій мові, у тому числі  й 

російській як найбільшій з мов національних меншин [378,c.54,242]. Абсолютно 

неприпустимим є намагання використати запровадження українсько-російського 

білінгвізму на державному рівні як фактор подолання роз’єднаності народу, до чого 

нерідко вдаються політики і політологи [68,c.103–105]. 

За справедливим твердженням Б. Ажнюка, від того, що російська мова не 

матиме статусу державної в Україні, ніскільки не постраждають культурні права 

російськомовного населення України. 

В демократичній державі є цілком природним  й закономірним відновлення 

історичної справедливості щодо української мови як державної в законослухняних 

громадян, не вражених вірусом антиукраїнськості, чиї особисті національно-

культурні потреби задовольняються в повному обсязі, не може викликати жодного 

дискомфорту і спричинювати міжнаціональні непорозуміння [3,с.34–37].  

На сучасному етапі розвитку української держави сáме українськість  і 

україномовність могли б бути значним доважком до власних природних 

можливостей    та успішнішої конкуренції на цьому справді новому 

українськодержавному полі, у владній чи бізнесовій сфері. Реальної незалежності 

неможливо осягнути, залишаючись в полі російськоцентричності, натомість, дуже 

легко стати знаряддями у руках політиків сусідньої держави, особливо через 

нинішні ніби актуальні акції на захист російської мови, зауважує 

З. Антонюк [12,c.208]. 

Аналізуючи спроби знищити Україну як іззовні, так і зсередини, О. Ткаченко 

ставить поряд проблеми уведення другої загальнодержавної мови, федералізму, 
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розколу церкви, нацьковування Заходу і Сходу, зазначаючи, що багато залежатиме 

насамперед від успіхів у розбудові та зміцненні Української держави. Міцною 

будуть позиції держави в світі – зміцніють  і позиції мови.  І навпаки, за стану 

занепалої економіки, хиткої та непопулярної влади навряд чи буде мати особливі 

успіхи мова, що в ній нібито символізуватиметься держава. Найближчий період 

української історії покаже, наскільки міцною і довговічною буде Українська 

держава, проголошена в 1991 р. [378,c.55,111]. 

Потрібно зазначити, що постання радянської державності призвело до «елітної 

уніфікації» – створення єдиної радянської верхівки на засадах партійності, 

лояльності     та російськомовності, незважаючи на національну належність її 

представників. Нині ж наслідком такої політики є «залишкова радянськість» 

вітчизняної політичної еліти, що не дозволяє визначити її як національну в сенсі 

вкоріненості в національний грунт, національне життя і культуру. Звідси – пріоритет 

бюрократично-мобілізаційних технологій в політичній діяльності, відсутність або 

слабкість відчуття національно-культурних потреб та перспектив політичного 

розвитку українського суспільства, брак загальнонаціональної, консолідуючої 

ідеології державного будівництва, неспроможність запропонувати будь-які 

альтернативи, крім «націєтворчої» діяльності держави.  

Брак культури діалогу, небажання еліт досягти консенсусу щодо основних 

політичних принципів (проблема суверенітету, форма держави, геополітичні візії, 

проблема демократії), котрі лежать в основі державності, поряд з якими проблема 

української державної мови займає чільне місце, призвели до втрати потенціалу 

психологічної готовності населення до змін у мовній сфері.  

Використання української мови як символу відродження України з метою своєї 

легітимації, що перетворилось на спекуляцію у мовному і культурному питаннях та 

сприяє дестабілізації суспільно-політичної ситуації, поєднується з формальним 

підходом до вирішення проблем мововжитку, який був підтриманий українською 

бюрократією на всіх рівнях та територіальних обширах держави, окрім Заходу, 

Півночі та частково Центру, й досі проявляється у привселюдній демонстрації 

високопосадовцями нездатності або небажання оволодіти державною мовою. Навіть 
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співвідношення між україномовцями та російськомовцями у вищих державних 

органах влади, серед промислових, бізнесових, військових, наукових, спортивних та 

інших еліт дозволяє констатувати відсутність домінуючої ролі у суспільстві сáме 

україномовних представників верхівки [336,c.147]. 

Двомовну ситуацію в країні ускладнює культурно-територіальна 

розмежованість українських еліт – якщо східноукраїнські діячі традиційно 

виражають більш проросійські настрої, то західноукраїнські – здебільшого 

орієнтовані на Захід. Українські еліти, визначаючись амбівалентним характером та 

складаючи частину зрусифікованого населення, не відчуваючи потреби в 

українізації, обмежились лише законодавчим закріпленням статусу української мови 

як державної.  

Українська влада як за президентства Л. Кравчука, так і за президентства 

Л. Кучми ігнорувала нагальну потребу впровадження державної програми мовного 

планування, спрямованої на захист національної мови, зміцнення її авторитету на 

своїй території та у світі, розширення її функцій і сфер використання, широкої 

популяризації створеної на її ґрунті національної культури. Оскільки в умовах 

конкуренції двох мов перемогу одній з них забезпечує фактор сильнішої 

комунікативної потужності, яку на сьогодні в Україні зберігає російська мова, 

нинішній мовний розвиток країни необхідно оцінювати як потенційно небезпечний 

для майбутнього української мови, а відповідно, і для державної незалежності 

України [232,с.2].   

На сучасному етапі розвитку державності, в умовах домінування кількох 

політико-посередницьких угруповань, боротьбу за владу ведуть київська, 

донецька та дніпропетровська корпорації [369,с.510–511], що накладає вирішальний 

відбиток на розвиток мовної ситуації держави. Разом з тим, кандидат філологічних 

наук, доцент, керівник Центру етно-соціальних досліджень при кафедрі політичних 

наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського А. Філатов 

звинувачує політичну еліту України, яку (як він вважає – Л.П.) «надихає» галицький 

сепаратизм, у формуванні курсу на відірваність від російської культури  та 

цивілізації [394,с.47], а доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і 
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техніки АР Крим В. Поляков заявляє, що влада, особливо «помаранчева», 

продовжувала робити все, щоб позбавити народ національно-державного світогляду, 

підмінити його націоналістичним угаром, самовпевненістю міжнародного 

авантюризму [296,с.288].  

Однак, доречнішою видається думка, що «партія влади», осягнувши правила 

результативної гри в українській політиці, дотримується «нейтральної» позиції, що 

дозволяє «грати на інтересах» як україномовної, так і російськомовної  

спільнот. Амбівалентність українських еліт є підґрунтям для намагання  

зберегти можливість впливу на електорат використовуючи мовне питання,  

вбачати у  її бездіяльності в культурно-національній царині основну причину руху 

України до самоасиміляції. Підтвердженням цього є прийняття українською 

верхівкою сумнозвісного Закону України «Про засади державної мовної політики» 

від 3 липня 2012 р., незважаючи на потребу збереження українського мовного 

середовища в державі відповідним законом, на чому наголошувала Українська 

Всесвітня Координаційна Рада [384,с.81]. 

Поєднуючи риторику про важливість зміцнення статусу української мови як 

державної, Закон фактично зберігає наявний стан суспільства України як 

розколотого за мовною ознакою, ігнорує результати насильницького, штучного 

витіснення української мови з багатьох сфер суспільного життя в окремих регіонах, 

не враховує існуючої складної мовної ситуації, специфіки етнонаціонального складу 

населення держави, за якої з усіх етнічних неукраїнців понад 80% становлять етнічні 

росіяни (в преамбулі немає навіть поверхового аналізу, який би обґрунтував 

необхідність пропонованих заходів), підтримує і продукує масовий українсько-

російський білінгвізм. 

Вже ст.1, окреслюючи термінологічну базу Закону, визначаючи поняття «мовна 

група» та «мовна меншина», відкидає етнічний принцип формування мовно-

національного складу України, що заперечує тезу про «важливість зміцнення 

статусу української як державної», не бере до уваги наявну мовну структуру 

українського суспільства, адже доволі складно уявити в Україні грека, що розмовляє 

угорською, чи німця з рідною татарською мовою.  
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Термінологічна плутанина не з’ясовує юридичного статусу мов, що набули 

поширення в Україні, а посилює його невизначеність, не сприяючи рівності мовців у 

забезпеченні їхніх мовних прав, зберігаючи умови для подальшої деформації 

наявної мовної ситуації. 

Законодавець заявляє про важливість багатомовності та необхідність 

підтримання високої мовної культури громадян, проте не пропонує способу 

застосування різних мов – не вважає за доцільне визначити, або, принаймні, 

звернути увагу на потребу існування мови міжнаціонального спілкування в 

багатомовній державі, адже значна кількість положень, відведена на волю 

регіональних мов та мов меншин, стосується мови міжнаціонального спілкування, 

наприклад застосування їх у пресі, телебаченні чи науковій та освітній сферах. 

Потрібно зазначити, що  етнічність та відповідна мова співпадають для росіян, 

та не співпадають для українців і асимільованих меншин. В Україні, де 95% складає 

українсько-російська мовна група, Закон діє на користь однієї російськомовної 

групи, позаяк на Сході та Півдні (особливо в міському середовищі) менш 

використовуваною є саме українська мова. Під цим поняттям приховані результати 

русифікації українців та іноетнічних спільнот, відтак, ймовірність розколу за 

мовною ознакою веде до розколу самих українців як найбільшої спільноти.  

Якщо йти за логікою формування термінологічної бази Законодавця, в 

контексті поширення українсько-російського масового білінгвізму, потребує 

введення поняття «мовноасимільована група», «держава-асимілятор», «політика 

асиміляції», «мовна поляризація суспільства», «мовне відродження», а відтак, 

формування нового правового поля взаємодії української та російської мов. 

Закон пропонує нові терміни та не ґрунтується на наукових дослідженнях у цій 

сфері, що є нині, геть не закладаючи умов для вивчення такої ситуації в 

майбутньому. Розгляд пропонованої термінологічної бази Закону потребує кореляції 

з Конституцією України, де згадується лише державна мова, мови національних 

меншин (окремо – російська) і мовна самобутність корінних народів та 

національних меншин (ст.10, 11). Решта термінів, наведених в Законі, в Конституції 

відсутня. Закон кардинально ревізує конституційно визначені засади державної 
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мовної політики України – йдеться про відміну Конституції Законом «Про засади 

мовної політики». Запровадження порядку Застосування мов та їх статусу, не 

передбачених ст.10 Конституції України є нічим іншим, як порушенням Основного 

закону та зазіханням на засади конституційного ладу України, позаяк положення 

про українську мову як державну та гарантії вільного розвитку, використання і 

захисту російської та інших мов в Україні визначаються Конституцією України 

(розділ І «Загальні засади Конституції України»). Поняття державної мови є 

складовою більш широкого за змістом та обсягом поняття «конституційний лад», а 

право визначати і змінювати його належить дише народові України (ст.5 

Конституції України) [181,с.381–382].  

Ст.2 Закону України «Про засади державної мовної політики», що, пропонуючи 

завдання мовної політики, не ставить пріоритетом відродження й збереження 

української мови, обмежується лише декларацією про «регулювання суспільних 

відносин», істотно зменшуючи роль держави у цьому процесі порівняно з 

Конституцією України! 

Право мовного самовизначення особи (ст.3 п.1) ніяким чином не корелює зі 

статусом й необхідністю захисту української мови як державної. Ст.3 п.2, надаючи 

право вільного користування мовою, не зобов’язує знати державної, що суперечить 

Конституції України, за ст.10 якої «держава забезпечує всебічний розвиток і 

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території 

України» [181,с.382]. А положення про обов’язковий захист регіональних мов в 

контексті наявного масового українсько-російського білінгвізму дає початок 

відкритій боротьбі двох мов в Україні – української та російської – під гаслом 

захисту останньої як мови меншинної та регіональної. 

З моменту набрання чинності усі статті стосовно використання мов, які 

містилися в численних галузевих актах, припиняють свою дію – ст.4 п.1 встановлює 

порядок застосування мов в Україні виключно цим Законом, з норм якого мають 

виходити усі інші правові акти, що визначають особливості використання мов у 

різних суспільних сферах. Подібне положення, таким чином, утворює юридичні 

підстави збереження усіх недоліків, перекручувань та подвійних трактувань в різних 



354 

 

царинах суспільного життя, пролонгує постколоніальну двомовну ситуацію та 

зупиняє рух України до відродження державної мови і культури українців на рідній 

землі. 

Пропонуючи цілі та принципи державної мовної політики Законодавець 

обмежується лише визнанням української мови як державної та риторикою про її 

всебічний розвиток, натомість гарантує вільний розвиток регіональних мов та мов 

меншин (ст.5 п.1), не зазначає, чим має бути виправдане (паралельне! – Л.П.) 

використання мов в Україні (ст.5 п.2), надаючи широких можливостей щодо 

впровадження регіональних мов або мов меншин в усіх сферах суспільного життя з 

урахуванням стану кожної мови, що відкидає наукові дослідження про асиміляцію 

українського населення. Закон, звертаючи увагу на традиційність використання мов 

у межах держави чи певної території та визначаючи їх національним надбанням, 

заявляючи про недопущення привілеїв чи обмежень за мовними ознаками, відносить 

до мовних надбань і прагне захистити поряд з іншими й мову держави, яка 

впродовж декількох століть обмежувала та знищувала українську на її території, як і 

мови інших народів, що населяли українські терени. 

Закон України «Про засади державної мовної політики» набуває вищого 

порівняно з Конституцією, статусу в контексті здійснення ст.6 Закону, оскільки, 

номінально проголошуючи особливий статус української мови як державної, значно 

обмежує її функціонування в усіх сферах та на всіх обширах країни доповненням «у 

межах і порядку, що визначається цим Законом». 

Ст.7 п.2, пропонуючи перелік регіональних мов або мов меншин, базується не 

на мовному, а на етнічному принципі (відкинутий у ст.1), долучаючи до меншинних 

мов російську – одну з світових мов за поширенням та найпоширенішу мову в 

Україні за рахунок асиміляції іноетнічних спільнот, зокрема, перерахованих у статті. 

Передбачений у ст.7 п.3 критерій визначення кількості носіїв регіональних мов 

(не менше 10%) не тільки не обґрунтований щодо українських реалій, а й 

покликаний забезпечити використання лише російської мови поряд або замість 

української на більшій території України, адже функціонування російської як 

регіональної загрожує державній мові – російська одномовність здійснюється за 
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рахунок українсько-російської двомовності українців. Потрібно зазначити, що 

загроза державній мові (за даного положення), існує ще й тому, що таку кількість 

носіїв російської мови можна нарахувати практично в кожному регіоні держави. 

Віддаючи право місцевим радам здійснювати заходи, спрямовані на 

використання регіональних мов або мов меншин (ст.7 п.3, ст.20 п.7), Законодавець 

навіть зобов’язує місцеві органи самоврядування, об’єднання громадян,  

установи, організації, підприємства, їхніх посадових осіб і громадян – суб’єктів 

підприємницької діяльності та фізичних осіб використовувати регіональну мову 

(ст.7 п.7), що може перетворити Україну на російськомовну державу під гаслом 

захисту регіональних та меншинних мов! 

Закон ліквідує можливість впливати на процес «застосування мов» 

Українською державою; акцентуючи увагу на територіальному аспекті поширення 

регіональних мов або мов меншин (ст.7 п.4), навмисне не звертає увагу на 

кардинальні відмінності вживання, наприклад, угорської та російської мов в  

Україні – ситуації різних масштабів поширення та соціальної потужності, що, 

незважаючи на сумний досвід початку незалежності, не взято до уваги та спонукає 

до мовного сепаратизму. 

Ст.7 п.6 ніяким чином не узгоджує вживання регіональних мов та мов меншин з 

одного боку і державної мови – з іншого (ст.6), фактично даючи можливість різним 

мовним спільнотам (в першу чергу – російській) трактувати Закон на свою користь. 

Законодавчий акт дозволяє народним обранцям України не знати державної 

мови (ст.9), не використовувати державної мови в роботі місцевих органів  

влади (ст.10), українська стає необов’язковою як мова роботи, діловодства та 

документації, навіть тексти офіційних повідомлень мають оголошуватись на 

території регіональної мови чи мови меншини недержавною мовою. До того ж, на 

держслужбовця накладається обов’язок спілкуватися з відвідувачами не 

державною,  а регіональною мовою на території поширення регіональної мови 

(ст.11). Подив викликає згадане положення щодо близькоспоріднених мов, як у 

ситуації з українською та російською. 
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Можливість застосовувати регіональні мови у листуванні з органами державної 

влади вищого рівня, безперечно, стосується саме російської мови, адже 

використовувати інші регіональні мови чи мови національних меншин (наприклад, 

караїмську або угорську) навряд чи нині є можливим. 

У регіонах, де українська мова не є поширеною, вона стає необов’язковою як 

мова судочинства (ст.14) та досудового розслідування (ст.15), нотаріального 

діловодства (ст.16) і юридичної допомоги (ст.17), що також має відношення до 

російської мови через її домінування в різних суспільно-політичних сферах Сходу й 

Півдня України. 

В умовах масового українсько-російського білінгвізму найбільш загрозливим 

для відродження державної мови є положення Закону, що стосуються освітньої 

сфери. Так, проголошуючи вільний вибір мови навчання, зазначається про 

обов’язкове вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в 

українське суспільство, не обґрунтовуючи і не визначаючи критеріїв цього обсягу 

(ст.20 п.1), що особливо небезпечно в ситуації близькоспоріднених мов. 

Поверненням до найгіршого досвіду асиміляції України через освіту можна назвати 

п.2, 3, 4 ст.20 Закону, особливе занепокоєння викликає п.8 про вивчення всіх 

предметів регіональною (російською на Сході й Півдні України) мовою, крім 

предметів «українська мова та література». Законодавець відкидає необхідність 

використання державної мови в приватних навчальних закладах усіх рівнів, мова 

навчання яких визначається засновником (ст.20 п.6), унеможливлюючи вплив 

держави на мовний режим таких закладів взагалі! 

Отже, Закон не створює мотивації для вивчення і використання державної мови 

на Сході та Півдні держави, фактично, знищуючи найважливіший чинник 

формування україномовності молодих громадян російськомовних регіонів держави 

як в освітній (ст.20), так і в науковій сфері (ст.21), встановлюючи норму 

обов’язкового вивчення двох мов у закладах освіти всіх рівнів (ст.20 п.7), що 

суперечить правам тих громадян, які не належать до мовців, котрі використовують 

регіональні мови або мови національних меншин. Видається ймовірним, що право 

на освіту будь-якою регіональною мовою (ст.20 п.2) стосується саме російської 
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мови, адже інші регіональні мови не мають достатньої соціальної потужності для 

здобуття ними вищої освіти, що, звісно, обмежує можливості мови української. 

Ст.23 Закону значно скорочує обсяги використання української мови у сфері 

культури на користь російської. Зберігаючи риторику про важливість 

багатомовності, Законодавець не вважає за потрібне гарантувати використання 

державної мови в культурній царині, натомість, гарантує вільне використання 

регіональних мов та мов меншин, що через соціальну потужність російської мови 

навряд чи призведе до міжкультурного діалогу, – швидше до активного накидання 

«русского мира», особливо в результаті дій норм Закону щодо використання мов у 

сфері інформації та зв’язку (ст.24), у сфері телекомунікацій (ст.25), мови реклами 

(ст.26). Відтак, всупереч задекларованому принципу «забезпечення всебічного 

розвиту і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного 

життя на всій території держави» (ст.5 п.2), Українська держава усувається від 

можливості опікуватись українською мовою в телерадіопросторі та ЗМІ – державні 

гарантії розвитку української мови у цих сферах після прийняття Закону відсутні. 

Потрібно зазначити, що в цій, одній з найважливіших сфер формування мовного 

простору і збереження української мови в загальносуспільному обширі, 

телерадіопередачі можуть вестись на власний розсуд будь-якими мовами без 

обмежень, без обов’язкового дублювання, озвучення або субтитрування державною 

мовою, пришвидшуючи зникнення української мови з телерадіоефіру, – як і за 

ситуації з друкованими ЗМІ, переважна більшість їх не є україномовними через 

використання можливості самостійно обирати мову видання своєї друкованої 

продукції. 

Щодо передачі на теренах України іноземних каналів, за Законом «Про засади 

державної мовної політики» держава не перешкоджає ретрансляції на своїй 

території передач з «сусідніх країн», які транслюються «такими самими або 

схожими до державної мови обо до регіональних мов й мов меншин України 

мовами» (ст.24 п.5). Закон оперує побутовим а не юридичним поняттям «сусідня 

держава», до того ж не вказуючи які саме держави маються на увазі. З іншого боку, 

обмежуються мовно-культурні права меншин, держави яких не є сусідами України, 
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не пропонуються критерії, за якими визначається схожість мови меншини на мову 

держави, маючи на увазі, без сумніву, саме російську мову, що обмежує мовні права 

інших національних меншин та полегшує насичення медійного ринку України 

передусім російською продукцією і не забезпечує збереження й розвиток 

вітчизняного україномовного інформаційного простору. 

Закон України «Про засади державної мовної політики» не тільки закріплює 

наявну двомовну ситуацію в Україні, консервує результати русифікаційної політики 

Російської імперії та Радянського Союзу, але фактично урівнює державну та 

регіональні мови (в першу чергу – російську) або мови меншин за сферами 

застосування, що нівелює зміст поняття «державна мова», має значні недоліки 

методологічного та правового характеру:  

 за ст.1 рідна мова визначається як «перша мова, якою особа оволоділа в 

ранньому дитинстві» – згідно з цим положенням ідентифікація рідної мови не 

залежить від вибору чи уподобань людини, оскільки базується на об’єктивному і 

незмінному критерії, але це суперечить ст.3 п.1, де йдеться про право кожного 

«вільно визначати мову, яку вважає рідною»; 

 ст.4 Закону «Про засади державної мовної політики» («Якщо чинним 

міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана 

Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в 

законодавстві України про мови, то застосовуються норми, які містять більш 

сприятливі положення щодо прав людини») суперечить ст.17 п.2 Закону «Про 

міжнародні договори України» («Якщо міжнародним договором України, 

укладення якого відбулось у формі закону, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені законодавством України, то застосовуються правила міжнародного 

договору України») [135,с.269];  

 ст.5 закладає підвалини територіального розмежування або й розколу країни за 

мовною ознакою, адже «поважання меж ареалу розповсюдження регіональних 

мов або мов меншин з метою забезпечення того, щоб існуючий або новий 

адміністративно-територіальний устрій не створював перешкод для їх розвитку» 

має логічним продовженням узгодження територіальних ареалів вживання 
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української та російської мов із адміністративними кордонами – це прямий шлях 

до активізації автономістських настроїв та федералізації держави за мовною 

ознакою;  

 обов’язковість застосування державної мови органами законодавчої, виконавчої, 

судової гілок влади в Україні, а також положення про сприяння її використанню 

(ст.6 п.2) носять декларативний характер та нівелюються ст.9 п.1; ст.11 п.1; ст.14 

п.1 цього ж Закону; 

 Закон зобов’язує місцеві органи влади, органи місцевого самоврядування, 

об’єднання громадян, установ, організації, підприємств, їх «посадових і 

службових осіб, а також громадян – суб’єктів підприємницької діяльності та 

фізичних осіб» здійснювати заходи «щодо розвитку, використання і захисту 

регіональної мови або мови меншини, передбачених цим Законом... у межах 

території, на якій поширена регіональна мова або мова меншини» (ст.7 п.7), що 

суперечить ст.3 п.2 цього ж Закону, за яким «кожен... має право вільно 

користуватися будь-якою мовою у суспільному та приватному житті, вивчати і 

підтримувати будь-яку мову»; 

 ст.10 дозволяє «у межах території, на якій поширена регіональна мова або мова 

меншини» приймати акти «місцевих органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування державною мовою або цією регіональною мовою, або мовою 

меншини (мовами)» та офіційно публікувати їх цими мовами, фактично надаючи 

право представникам влади у регіонах з поширенням російської мови не вживати 

державної мови, крім публікування рішень, відтак декларативним стає 

положення про те, що «посадові та службові особи зобов’язані володіти 

державною мовою» (ст.11 п.3); 

 ст.11 дає можливість використовувати регіональні мови «y межах території, на 

якій поширена регіональна мова..., в роботі, діловодстві і документації місцевих 

органів державної влади, та у листуванні з органами державної влади вищого 

рівня», що призведе до втрати найвагомішого чинника збереження української 

мови – поширення у державній сфері, разом з тим, – до втрати державними 
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службовцями мотивації щодо вивчення та застосування у професійній діяльності 

державної мови;  

 ст.20 гарантує «право отримання освіти державною мовою і регіональними 

мовами або мовами меншин», яке «забезпечується через мережу дошкільних 

дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно-технічних і 

вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими 

мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із 

законодавством України про освіту», що веде до знищення україномовної освіти 

на Сході та Півдні держави, позаяк визначається не стратегією відродження 

української нації, а наявними уподобаннями громадян, і до того ж суперечить 

ст.1 Закону, де сказано, що вживання державної мови є обов’язковим у 

державних закладах освіти;  

 впровадження ст.21 призведе до звуження вживання державної мови на користь 

російської в науковій сфері, адже за Законом держава гарантує «право вільного 

використання у сфері наукової діяльності державної, регіональних мов або мов 

меншин, інших мов, ...сприяє створенню відповідної мовної інфраструктури, що 

включає можливість використовувати у науковій діяльності державну, 

регіональні мови або мови меншин..., проводити наукові заходи, публікувати 

результати науково-дослідних робіт і наукові видання, здійснювати інші подібні 

дії. Результати науково-дослідних робіт оформляються державною, 

регіональною мовою або мовою меншин, іншою мовою – за вибором виконавців 

робіт».  

Аналогічні приклади з Закону можна навести стосовно сфери судочинства, 

правоохоронної діяльності, культури тощо [130,с.1237–1247]. 

Законодавець не зміг (або не вважав за потрібне) прорахувати навіть орієнтовні 

витрати на впровадження Закону – в пояснювальній записці зазначено, що 

додаткових бюджетних коштів його реалізація не вимагає. Зрозуміло, що є лише 

одна мова в Україні, використання якої не потребуватиме капіталовкладень – 

російська.  
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Прийняття Закону «Про засади мовної політики» штовхає до зміни усієї 

правової бази регулювання вжитку мов у державі, сформованої за добу 

незалежності, ліквідує найзначніші сфери поширення української мови – державну і 

освітню, без чого відродження української мови та української нації неможливе. 

Наслідки прийняття Закону через неврахування якісних відмінностей статусу й 

функцій української мови як державної та російської (а також інших мов України), 

кардинально змінюють рух суспільства від мовного відродження до консервації 

масового білінгвізму – поширення української на Заході та російської на Сході-

Півдні (а не розвиток індивідуальної двомовності громадян та захист української 

мови як державної в тих місцевостях, де вона менш розповсюджена), позаяк 

українці знають і розмовляють російською (у кожній області, крім Криму 

переважають українці), а до росіян та російськомовного населення відповідних 

вимог Закон не ставить і відповідних умов формування двомовної особи не створює, 

зберігаючи російську одномовність. 

Надаючи широких прав національним меншинам, Закон використовує останні 

на користь забезпечення вільного вжитку російської в російськомовних регіонах, де 

соціально, територіально та на вісі «місто-село» домінує не українська, а російська 

мова, створюючи таким чином позірну видимість захисту прав меншини 

(російськомовної групи, що включає в себе зрусифікованих українців та 

представників національних меншин), консервуючи і зберігаючи мовну ситуацію, 

яка була створена в цих регіонах у результаті довготривалої асиміляційної політики 

Російської імперії та Радянського Союзу і ніяким чином не може визначатись як 

демократична і толерантна. 

Загалом, в контексті дослідження масового українсько-російського білінгвізму, 

Закон «Про засади мовної політики»: 

1. пропонує висхідні засади, що носять декларативний характер, не відображаючи 

реалій мовного розвитку України, її асимільованого характеру в історичному й 

регіональному контексті та на вісі «місто-село»;  
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2. без врахування наявних та проведення додаткових ґрунтовних досліджень щодо 

статусів, ролі та поширення української й російської мов в Україні, надає 

меншинного статусу мові, яка розповсюджена на значній території держави; 

3. консервує результати кількасотлітньої асиміляції українського народу; 

4. перекреслює і зупиняє рух України (Сходу і Півдня) до українських засад мовного 

відродження, мовного єднання усього українського суспільства – русифікованої 

та нерусифікованої його частин, Сходу та Заходу, Центру та Півдня; 

5. штовхає до поглиблення мовною розколу в соціальному і територіальному 

планах та на вісі «місто-село» – до мовної регіоналізації та поляризації; 

6. робить українську мову необов’язковою, не закладає умов для формування 

мотивації її вивчення та використання; 

7. ліквідує україномовну освіту на Сході й Півдні країни; 

8. орієнтує не на формування двомовної особи, а на утвердження російськомовної 

одномовності, зберігаючи, однак, двомовність інших (в першу чергу – 

української) спільнот; 

9. заперечує ідею багатомовності та високої мовної культури через надання 

можливостей вживання російської мови не поряд, а замість української; 

10. знищує українську мову на значній території держави, підтримуючи 

російськомовну атмосферу на цих теренах; 

11. продукуючи риторику про відсутність фінансових потреб для забезпечення 

втілення Закону в життя, всі видатки на забезпечення прав меншинних мов і 

мови зі світовим поширенням (російської) покладає на Українську державу, 

відтак, Україна зобов’язана, виконуючи Закон, поширювати російську мову, а не 

відроджувати українську, допомагаючи зрусифікованим українцям та іншим 

спільнотам. 

Разом з тим, відсутність адекватного аналізу політичних, економічних та 

культурних наслідків прийняття Закону, дала початок безпрецедентній 

міжнаціональній напруженості, що опосередковано вплинула на розвиток подій в 

Криму та на Сході України після «Революції гідності» кінця 2013 – початку 2014 р. 
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На відміну від Закону «Про засади мовної політики», параметри правового 

забезпечення статусів української та російської мов, їх взаємодії в межах незалежної 

України, визначені Законом УРСР «Про мови в Українській РСР» в основному 

відповідали стандартам ратифікованих Україною міжнародних актів, що разом 

складають законодавчу базу врегулювання мовних та навколомовних проблем, це: 

Загальна декларація прав людини; Міжнародний пакт ООН про громадянські й 

політичні права; Конвенція ООН про права дитини; Конвенція Ради Європи про 

захист прав і основоположних свобод людини; Конвенція Міжнародної Організації 

Праці № 111 щодо дискримінації в галузі праці та занять; Міжнародний пакт про 

економічні, соціальні та культурні права; Конвенція ЮНЕСКО проти дискримінації 

в сфері освіти; Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової 

дискримінації; Рамкова конвенція про захист національних меншин; Європейська 

хартія регіональних мов або мов меншин та ін. 

На двох останніх варто зупинитися докладніше. Рамкова Конвенція про захист 

національних меншин від 1 лютого 1995 р. (ратифікована Верховною Радою 

України 9 грудня 1997 р.) зобов’язує Україну «вжити, у разі необхідності, належних 

заходів з метою досягнення у всіх сферах економічного, соціального, політичного та 

культурного життя повної та справжньої рівності ніж особами, які належать до 

національної меншини, та особами, які належать до більшості населення», 

враховуючи у цьому зв’язку, «конкретне становище осіб, які належать до 

національних меншин» (ст.4), підсилена ст.10 п.1, 2 про визнання «за кожною 

особою, яка належить до національної меншини, право на вільне і безперешкодне 

використання мови своєї меншини, приватно та публічно, в усній і письмовій 

формі»,... «у спілкуванні цих осіб між собою та з адміністративними властями» та 

ст.11 п.2 про можливість «виставляти вивіски, написи та іншу інформацію 

приватного характеру мовою її національної меншини», ст.12, що стосується 

вивчення мови та історії національної меншини, ст.14 п.2 про створення умов «для 

викладання мови відповідної меншини або для навчання цією мовою». 

Отже, в контексті наявного масового українсько-російського білінгвізму, 

Конвенція дозволяє користуватися російській мові (за формальним статусом – мові 
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національної меншини) усією повнотою можливостей, консервуючи сформоване за 

попередніх режимів мовне середовище південно-східного регіону держави. «Повна і 

справжня рівність» за такої ситуації має базуватися на результатах всебічного 

вивчення реального стану української, російської та мов національних меншин у 

різних регіонах держави та на вісі «місто-село», адже в цих регіонах України (Схід-

Південь) потрібно, відповідно до реальних нинішніх умов, захищати українську 

мову. 

У ст.5 наголошується про першочергове значення загальної політичної 

інтеграції суспільства, в межах якого Україна мусить «створити необхідні умови для 

того, щоб особи, які належать до національних меншин, мали можливість зберігати 

та розвивати свою культуру, зберігати основні елементи своєї самобутності, зокрема 

релігію, мову, традиції й культурну спадщину», а ст.14 п.3 зобов’язує 

впроваджувати вивчення національних мов без шкоди для вивчення офіційної мови 

чи викладання цією мовою [312,с.6–10], що, однак, не береться до уваги 

прихильниками «захисту національних меншин» в країні, заперечуючи інтеграцію 

на українських культурних засадах (див. тезу кандидата філологічних наук,  

доцента, керівника Центру етно-соціальних досліджень при кафедрі  

політичних наук Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського  

А. Філатова [394,с.44]).  

Потрібно підкреслити, що за наявної мовної ситуації в пострадянській, 

посттоталітарній Україні, де мешкає асимільоване населення, прийняття цього акту 

носить декларативний характер, адже практично все населення знає російську мову, 

відтак, вважаючи її мовою національної меншини, держава взяла на себе обов’язок 

захищати і підтримувати мову спільноти, що була асимілятором українців та інших 

національних спільнот. Ситуацію ускладнює близькоспорідненість української та 

російської мов (яка до того ж є мовою світового поширення), отже зникає практична 

потреба в такій значній підтримці. 

На сьогодні єдиним міжнародним документом про мови, імплементованим у 

законодавство України є Європейська хартія регіональних мов або мов меншин, 

приєднання нашої держави до якої досі залишається дискусійним у вітчизняній 
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суспільній думці. Цей документ був підписаний Україною 2 травня 1996 р. та 

ратифікований Верховною Радою України 15 травня 2003 р., набув чинності для 

України з 1 січня 2006 р. і вже з самого оприлюднення спричинив до низки проблем, 

що пов’язуються фахівцями в першу чергу з неправильним офіційним перекладом 

тексту державною мовою (незважаючи на період в сім років між підписанням і 

ратифікацією!), де навіть назва мала б стосуватись меншинних (міноритарних) мов, 

тобто мов, сфера застосування яких під тиском уніфікаційних процесів різко 

звужується. Зрозуміло, що російська мова, як одна із світових мов, ні в якому разі не 

може підпадати під дію згаданої Хартії, в умовах масового українсько-російського 

білінгвізму в Україні не потрапляє під визначення регіональної або міноритарної 

мови. А відтак, після перекручення підставові терміни Хартії, всі інші принципові 

положенні документу були неправильно перекладені й трактовані. Російська мова 

хоч і є мовою меншини (за загальною чисельністю етнічних росіян), не є 

міноритарною за масштабами поширення у світі, на території України та за сферами 

вживання. 

Неточний переклад мав наслідком хибне розуміння самої мети й завдань  

Хартії – як означено у п.11 Пояснювальної записки, «метою Хартії є захист та 

підтримка регіональних або міноритарних мов, а не мовних меншин». За 

визначенням, наведеним у ст.1 Хартії, поняття «регіональні або міноритарні мови» 

означає мови, котрі традиційно використовуються в межах певної території держави 

громадянами цієї держави, які утворюють групу чисельністю меншою від решти 

населення держави та є відмінними від офіційної/офіційних мови/мов цієї держави. 

Хартія як акт міжнародного права не визначає статусу регіональних або 

міноритарних мов, а містить перелік цілей і принципів, відповідно до яких кожна 

держава, яка є стороною Хартії, бере на себе зобов’язання покладати в основу своєї 

політики, законодавства і практики захист цих мов [101,с.302–303]. 

Поняття «традиційно використовуються» в контексті положення преамбули, де 

зазначається, що деякі з цих мов знаходяться під загрозою вимирання, вочевидь, 

треба розуміти як такі, що мають давнє історичне коріння щодо своєї появи та 

вжитку на цій території і не є панівними або конкурентоспроможними щодо 
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офіційної мови держави. Отже, з причин можливого вимирання ці мови потребують 

охорони і розвитку, до того ж, як ведеться далі, вони «не повинні зашкоджувати 

офіційним мовам». У цьому сенсі застосування положень Хартії щодо мов, яким 

загрожує вимирання, та уникнення заходів, що можуть зашкодити офіційній мові, є 

відправною позицією для розуміння тексту документу. 

У Пояснювальній записці зазначається, що об’єктом дії норм Хартії є мови, 

кількість носіїв яких може разюче відрізнятися, але «спільною рисою для багатьох з 

цих мов є більший або менший ступінь загрози їхньому існуванню» (п.2), і які є 

частиною «європейської культурної спадщини, що знаходиться під загрозою» (п.10), 

що аж ніяк не стосується російської мови. 

Саме реальний, а не позірний стан і місце мови має визначати її статус з огляду 

на дотримання одного з базових принципів Хартії – незашкодження офіційній мові 

держави, який повніше розкривається у змісті пп.13 і 14: відповідне заохочення 

регіональних або меншинних (міноритарних) мов не повинно складати 

«суперництво чи антагонізм» офіційній мові й, до того ж, «не посилювати 

дезінтеграційні тенденції» в державі. 

Врешті, з огляду на дійсний стан мовної ситуації в країні відповідно до п.24 

«держава-учасниця може, не порушуючи букви Хартії, визнати, що певна 

регіональна або меншинна мова існує на її території, та вважати за краще, з власних 

міркувань, не поширювати на цю мову дію положень частини ІІІ Хартії». Російська 

мова внаслідок її реального особливого статусу, неспівмірного за усіма ознаками 

щодо місця в усіх сферах суспільного життя порівняно з іншими мовами, які є 

об’єктом цієї Хартії, цілком підпадає під дію цього положення. 

Враховуючи наведене вище, вбачається, що зміст Закону України «Про 

ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» від 15 травня 

2003 р. [139,с.743]  не відповідає ідеологічним засадам Хартії через включення до 

переліку мов, щодо яких застосовується дія Хартії російської як однієї з мов 

світового поширення, не є збалансованим у підходах до оцінки потреб різних мов, 

натомість стандартизує їх, нівелюючи в такий спосіб цілі, що переслідує Хартія, а 

тому потребує внесення відповідних змін. Насамперед йдеться про перегляд 
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положень, які стосуються статусу наведених у Законі мов, їх складу, диверсифікації 

щодо потреб згідно з відповідними пунктами статей частини ІІІ Хартії, а це 

потребує окремого ретельного вивчення мовної ситуації з метою конкретного 

визначення потреб конкретних мов з наступним їх виокремленням: або на суто 

індивідуальній основі, або за груповим принципом. 

До того ж, варто взяти до уваги, що термін «територія, на якій 

використовується регіональна мова» означає насамперед географічну місцевість і не 

може підмінятися поняттям «адміністративна одиниця» (п.59). Хартія не передбачає 

зобов’язань стосовно необхідності прийняття спеціальних рішень органами 

державної влади чи органами місцевого самоврядування про визнання регіональної 

мови чи мови меншин такою, що є поширеною на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Врешті, надзвичайно важливим є наступний аспект: меншинні (міноритарні) 

мови у розумінні ідеологічної суті Хартії треба сприймати не як мови національних 

меншин, а як мови тієї мовної меншини (виділено Л.П.), що знаходиться на цій 

території. У цьому контексті офіційна мова держави на певній території цілком 

може опинитися у стані меншинної, тому Хартія уникає суто схематичного і 

хибного підходу, за яким меншинність мови чітко визначається відсотковими чи 

подібними до них кількісними показниками, адже за таких умов форма підміняла б 

суть проблеми. 

У Законі про ратифікацію Європейської хартії потребує зміни і положення 

щодо узгодження мовного та національного статусу меншини, оскільки Хартія 

наголошує не на захисті прав національних меншин (з цієї проблематики розроблена 

інша Конвенція Радою Європи), а на захисті регіональних або меншинних 

(міноритарних) мов, які в реальності не обов’язково збігаються, що доводить 

порівняння статистики застосування мов і етнічного складу України [123]. 

Потрібно підкреслити, що Хартія призначена передусім для захисту мов, яким 

загрожує зникнення внаслідок низької чисельності носіїв. До переліку мов, що 

підпадають під дію Хартії, було внесено низку мов, які не є загроженими. Зокрема, 

до цього переліку потрапила російська мова, котра не може бути визначена ані як 
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регіональна, ані як меншинна на теренах України. Російська мова є однією з 

міжнародних мов, у Законі «Про засади державної мовної політики» номінально її 

статус зведений до регіональної мови – мови національної меншини. 

Процедура визначення регіональних мов і заходи, спрямовані на забезпечення 

відповідного їхнього статусу, порушують права більшості (до 90%) мовців, для яких 

не буде реалізовано їхнього права визнавати себе одномовними, бути одномовними, 

зберігаючи власну ідентичність [252]. Варто наголосити, що Європейська хартія 

регіональних мов або мов меншин не містить положення про виділення 10% бар’єру 

проживання для застосування механізмів захисту міноритарних мов. 

Як зазначають вітчизняні дослідники, ратифікувавши Хартію, Україна взяла на 

себе надмірні зобов’язання, що за умов нинішньої економічної ситуації видаються 

нереальними. Зокрема, у системі освіти наша держала мусить в межах території, де 

використовуються мови, перелічені в Законі про ратифікацію Хартії, забезпечити 

надання дошкільної. початкової, середньої, професійно-технічної освіти 

регіональною мовою або мовою меншин, якщо батьки цього бажають, а кількість 

їхніх дітей вважається достатньою. Також передбачено «заохочувати або дозволяти 

надання вищої освіти регіональними мовами або мовами меншин». Далі – більше: 

«забезпечити викладання історії і культури, засобом відображення яких є відповідна 

регіональна мова або мова меншини та створити наглядовий орган, який 

контролюватиме всі ці справи». Окремий пункт передбачає, що надані положення 

можуть бути поширені й на ті території, на яких певні регіональні мови або мови 

меншин традиційно не використовуються, якщо чисельність осіб, які вживають 

згадані мови в інших регіонах, «це виправдовує», і зобов’язує у цих випадках 

«дозволяти, заохочувати або забезпечувати викладання регіональною мовою або 

мовою меншини на всіх рівнях освіти». 

У частині здійснення судочинства передбачається право подавати клопотання, 

докази і документи усно й письмово регіональними мовами або мовами меншин. У 

частині роботи адміністративних органів у межах адміністративних районів 

держави, в яких є певна кількість мешканців, що вживають регіональні мови або 

мови меншин. Україна зобов’язалася забезпечити використання регіональних мов 



369 

 

або мов меншин в адміністративних органах як загалом, так і окремими посадовими 

особами, які в них працюють, зокрема, право осіб подавати документи, заяви й 

запити та отримувати на них відповіді регіональними мовами або мовами меншин; 

дозволити адміністративним органам використовувати бланки і видавати документи 

цими мовами. 

У частині, що стосується засобів масової інформації (ЗМІ) Хартія в межах 

визначених територій зобов’язує: забезпечити радіо й телетрансляцію програм 

регіональними мовами та мовами меншин; створювати радіостанції, газети, 

телеканали на цих мовах і «покривати додаткові витрати тих ЗМІ, які ці мови 

використовують»; гарантує свободу прямого прийому та ретрансляції радіо і 

телепередач із сусідніх країн, які випускаються в ефір такою мовою; забезпечує 

представництво осіб, що вживають регіональні мови або мови меншин в органах, які 

контролюють дотримання свобод і плюралізму ЗМІ. 

В культурній сфері умови Хартії зобов’язують забезпечити використання 

регіональних мов або мов меншин в бібліотеках, музеях, відеотеках, архівах, 

театрах, кінотеатрах та інших установах, до того ж органи, які займаються 

культурою, мають мати персонал, що «повністю володіє відповідною регіональною 

мовою або мовою відповідної меншини». 

В економічному та соціальному житті передбачається виключити будь-які 

обмеження щодо застосування регіональних мов або мов меншин в трудових 

договорах, технічній документації, інструкціях з використання приладів і товарів, 

внутрішніх документах компаній, фірм; можливості ведення цими мовами 

фінансової та банківської документації тощо. 

Уже цей побіжний перелік основних положень Хартії свідчить про те, що  

вони суперечать Конституції України, мовному законодавству та рішенню 

Конституційного суду щодо тлумачення ст.10 Конституції України в частині 

застосування державної мови. Тож імплементація цього документа в умовах 

українських реалій потребує абсолютно нового, детально опрацьованого й 

економічно обґрунтованого законодавчого супроводу. Прийняття нової редакції 
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закону про ратифікацію Хартії дало б змогу уникнути не лише навмисних 

перекручень її змісту, а й звичайних помилок [101,с.303–304]. 

Основним викликом ратифікаційного процесу була низка питань, пов’язаних з 

російською мовою, адже віднесення російської мови до регіональної 

«міноритарної»  й до сьогодні трактується як загроза насамперед існуванню 

української мови у її теперішньому не юридичному, але фактичному статусі. Разом з 

тим, є підстави вважати, що проголосований у нинішньому вигляді Закон про 

ратифікацію цього міжнародного документу був покликаний посилити позиції 

російської мови порівняно з українською, адже ні парламент, ні ініціатори 

законопроекту не вдалися до детального аналізу мовної карти України. Вони 

автоматично класифікували регіональні або міноритарні мови як мови меншин, що 

населяють Україну. 

Поява серед міноритарних мов російської, яка не лише є однією із світових мов 

за поширенням, мовою спілкування переважної більшості населення України, а й 

продовжує витісняти державну мову з різних суспільних сфер, є повним нонсенсом 

з точки зору цілей Хартії. Крім того, російська мова отримала додатковий ресурс 

конкуренції з українською: Кабінет Міністрів України мусить регулярно виділяти 

кошти, передбачені у Державному бюджеті, для здійснення заходів щодо реалізації 

мовної Хартії, а отже, для підтримки російської мови. 

Той варіант, у якому ратифіковано Хартію, об’єктивно може використовуватися 

передусім для шантажу української влади невиконанням зобов’язань. В 

українському Законі про ратифікацію міститься положення, що при застосуванні 

Хартії заходи, спрямовані на утвердження української мови як державної, її 

розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя на всій території 

України, не вважаються таким, що перешкоджають чи створюють загрозу 

збереженню або розвитку мов, на які поширюються положення Хартії. Сказане 

можна сприймати не інакше, як вибачення за заходи щодо розвитку української 

мови як державної [191,с.198–199]. 

Потрібно підкреслити, що у прийнятій редакції Закон про ратифікацію Хартії 

відкриває можливості для політичних спекуляцій у мовному питанні, якими 
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провокується нестабільність в державі, наприклад, рішення обласних, міських і 

навіть деяких районних рад про надання російській мові статусу регіональної, що 

може кваліфікуватися як намагання повністю витіснити українську мову з місцевого 

діловодства та суспільного вжитку. 

На загал, в процесі імплементації міжнародних актів у правове поле України 

привести чинне вітчизняне законодавство у відповідність до Європейської хартії 

регіональних мов і мов меншин і був покликаний Закон «Про засади державної 

мовної політики», однак він значно розширює сферу застосування регіональних мов 

або мов меншин, зокрема, в процесі судочинства під час впровадження й подання 

клопотань, доказів чи інших документів регіональними мовами або мовами меншин 

(ст.9 Хартії) [102,с.430–431] доповнено дозволом здійснювати судам провадження 

цими мовами, а також їх використовувати при проведенні досудового 

розслідування, дізнання та прокурорського нагляду (ст.14 Закону) [130,с.1243–1244]. 

Хартія передбачає використання регіональних мов або мов меншин у рамках 

регіонального або місцевого самоврядування (ст.10) [102,с.431–433], а Закон 

передбачає використання цих мов і в роботі місцевих органів державної влади 

(ст.11) [130,с.1242]. 

Не варто забувати, що Україна, ставши членом Ради Європи, взяла 

зобов’язання імплементувати у своє правове поле положення правових актів, 

прийнятих як самою Радою, так і Організацією з безпеки і співробітництва в 

Європі  – ОБСЄ наполягає на наданні національним меншинам низки широких 

додаткових прав: на освіту (Гаазькі рекомендації 1996 р.), на забезпечення мовних 

потреб (Ословські рекомендації 1998 р.), на участь у суспільно-політичному житті 

(Лундські рекомендації 1999 р.) [222,с.511].
 
Однак, потрібно підкреслити, що ні 

Конституція України, ні міжнародно-правові акти, які визначають стандарти захисту 

прав людини (включно з Рамковою конвенцією про захист національних меншин за 

Європейською Хартією регіональних або мов меншин) не встановлюють право 

мовного самовизначення в сфері застосування державної мови. У практиці 

європейських держав цей принцип також відсутній. 
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Вкрай негативно впливає на мовний розвиток держави відсутність системного 

аналізу мовної ситуації  та використання політиками невідповідності етнічного 

поділу українського суспільства мовно-культурному. Коли в єдиній лінгвоструктурі 

існують різні мови – споріднені, неспоріднені, близькоспоріднені, – вони підлягають 

стратифікації, тому Л. Масенко, наголошуючи на невідповідності співвідношення 

україномовної  та російськомовної частин населення співвідношенню українців  і 

росіян, характеризує мовну ситуацію як деформовану [86,с.12–21; 231,с.116].  

Брак комплексних наукових досліджень та чітких, одностайних критеріїв 

оцінки мовної ситуації не дають можливості визначити мовну структуру населення 

на сучасному етапі державотворення. Науковці спираються або на офіційні 

результати переписів 1989 р. та 2001 р., або на результати соціологічних  

опитувань – на жаль жодні дані вповні не відповідають дійсності. 

Нині пропонується декілька підходів до аналізу мовної структури населення 

країни: 

 етнічний підхід – базується на результатах останнього перепису населення  і 

визначає українську мову як мову більшості населення держави (3/4 людності); 

 з урахуванням етнічних та лінгво-етнічних груп (за В. Хмельком): україномовних 

українців – 49,4%; російськомовних українців – 31,2%; російськомовних росіян – 

17,5%; україномовних росіян – 1,9%; 

 з урахуванням ідентифікації  та суржику: україномовних українців – 38,5%; 

суржикомовних українців – 10,7%; російськомовних українців – 28%; 

російськомовних росіян – 16,9%; 

 за «рідною мовою»: україномовних – 54,4%; російськомовних – 30,4%  та тих, для 

кого рідними є обидві мови – 12,4%; 

 за «зручнішою, легшою мовою»: україномовних – 40,5%; російськомовних – 

43,1%; двомовних – 16,4% [401,с.3–15].  

Визначальною характеристикою масового білінгвізму в Україні виступає мовне 

середовище регіонів держави. В країні, зазначає Ю. Огульчанський, наявне мовне 

середовище двох типів: домінування або української, або російської мови, однак 
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зона переважання української мови географічно дуже звужена – фактично це лише 

західний та центрально-західний регіони. 

Показник визнання української мови зручною для використання в державі 

набагато нижчий (майже на 30%), ніж показник формального визнання її рідною. 

Україномовні українці складають меншість у центрально-східному, східному  та 

південному регіонах країни, відповідно – 41,2%; 12,3%  та 17,1%. Ще менше 

українців розмовляють українською – 30,8% (центрально-східний регіон), 3,6% 

(Схід)  та 5,3% (Південь) людності.  

Мову родинного спілкування визначили українською у західному регіоні 

80,5% населення; у центральному – 54,3%; у східному – 10,7%; у південному – лише 

9,2% [244,с.231]. 

Відтак, соціальне середовище накидає свої правила спілкування, породжуючи 

диктат у мовній поведінці індивіда. Іншими словами, мовою своєї національності на 

Сході України розмовляє в 10-20 разів менше, ніж російською [270,с.45–48]! 

Ґрунтовний аналіз етномовної ситуації в Україні між переписами 1989 р. та 

2001 р., здійснений В. Скляром, дозволяє зробити невтішний висновок про 

тенденцію до мовної поляризації українського соціуму (в урбаністичному  

вимірі) впродовж доби незалежності – процес поширення масового  

білінгвізму набирає обертів – україномовного населення більшає на Заході,  

російськомовного на Сході та Півдні держави [347,с.266–269,278–279]. Ситуація  

ускладнюється тим, що принцип територіальності залишається непорушним і в  

структуруванні етносоціального простору (прояв етнічності має зв’язок із 

поселенською структурою суспільства)  та  у регіональній зумовленості феномену 

мовного конформізму [313,с.257]. 

За переконанням доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента 

НАН України С. Єрмоленко, до деструктивного розвитку мовної ситуації в 

регіональному плані додається витіснення на периферію соціально престижних 

ролей української мови, що призвело до втрати нею позицій у сфері освіти, 

культури. Звичними стали явища виявлення національної свідомості, самосвідомості 

у російськомовній формі, російського мовного вираження [109,с.103]. Потрібно 
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наголосити, що українська мова досі не зайняла цих сфер  – проголошення її 

державною не призвело до автоматичного наповнення найвагоміших царин 

державного життя в умовах масового білінгвізму. Зокрема, аналіз вживання мов у 

громадських місцях українцями і росіянами показує, що мовна поведінка українства 

залишається дуже диференційованою, а росіян – мономовною [428,с.73]. Тому 

донині у в Східній Україні шлях до вищих посад, освіченості  й заможності 

пов’язаний із проходженням через русифікаційний фільтр, тим самим здебільшого 

(за винятком кількісно незначної групи україномовної інтелігенції) 

російськомовність пов’язується з вищим рівнем заможності  та  освіченості, а 

україномовність – із належністю до соціальних низів, малоосвічених  і 

малозабезпечених [378,с.262]. 

На думку академіка І. Дзюби, вже втрачено ту ініціативу в мовній політиці, яка 

починала народжуватися під час здобуття незалежності. Причини цього 

дослідником вбачаються  і в об’єктивних обставинах (кризовий стан суспільства, 

зниження престижу українськості внаслідок соціальних розчарувань),  і в 

суб’єктивних (незацікавленість державних структур, «втома» громадських 

інституцій, пряма політична протидія з боку певних груп). Закон про мови не 

виконується, програми підтримки української мови і культури не здійснюються – як 

через відсутність належного фінансового, технічного, організаційного забезпечення, 

так і через брак  або невиявленість державної волі [90,с.95].  

Поширення в одній країні двох мов, кожна з яких претендує на охоплення всіх 

сфер суспільного життя, не може бути гармонійним, а становить джерело постійної 

напруги й конфлікту. Ситуація ускладнюється відсутністю впливу на сферу 

приватного побутового спілкування, яка не підлягає регламентації з боку держави. 

Адміністративне втручання в ці сфери можливе тільки в тоталітарних країнах, у 

демократичних державах, де права  й свободи особи є засадничими принципами 

державного устрою, будь-які обмеження  та регламентації щодо вибору мови 

спілкування   у приватних   і неформальних контактах людина сприймає як 

зазіхання на її свободу самовираження. 
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Цей психологічний момент полегшує антиукраїнську агітацію. В сучасній 

асимільованій Україні затвердження фактичної двомовності на державному рівні 

позірно виглядає як справедливе вирішення мовних проблем: у країні поширено дві 

мови, чому ж не надати їм рівні права, а там нехай кожен сам вибирає, якою з двох 

мов йому говорити [231,с.133–135]. 

Л. Нагорна вважає двомовність в Україні віддзеркаленням більш глибоких 

процесів бікультуральності значної частини українського політичного простору,  

що посилюється розповсюдженням «суржику» в результаті вульгаризації як 

української, так і російської мов. Незважаючи на державотворчу та націєтворчу роль 

українці  та їхня культура й надалі залишаються «у приймах» в Україні і сáме 

ситуація з державною мовою є найпоказовішою та суперечливою. Відтак, українська 

мова поки що слабо справляється з виконанням покладених на неї функцій. 

Інтегруюча функція мови блокується побутовою російськомовністю міст  і 

суржиком, який домінує у сільській місцевості; інформаційна – вузькістю 

українського ринку періодики  та російськомовністю багатьох комерційних каналів 

телебачення; кумулятивна (функція збирання й передачі культурно-історичного 

досвіду) – вкрай недостатнім фінансуванням усієї сфери культури [245,с.237,264–

265,300].  

Дефіцит культури як наслідок довготривалої неуваги до цієї сфери негативно 

позначається на стані справ у суспільстві. Одночасно зберігається звужене 

розуміння багатокультурності, її концепція не має всебічного обґрунтування  і тим 

більше – «державного статусу». Висуваються ідеї етнолінгвістичного дуалізму як 

українсько-російської двомовності (російської мови як офіційної або другої 

державної), що іноді можуть справляти відповідний вплив на державну 

етнокультурну політику. Однак, вони не ґрунтуються на реалістичній оцінці 

етнокультурного потенціалу спільнот, і на випадок реалізації означатимуть штучне 

утримання усіх неросійських спільнот, у т.ч. російськомовних українців у сфері 

впливу російської культури, гальмування їх власного етнокультурного розвитку й 

посилення соціального дискомфорту [210,с.27]. Тим часом, значним чинником 

впливу на українське суспільство залишається самоасиміляція, позаяк абсолютна 
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більшість сучасної культури в Україні є не українською, – молоде покоління 

включається в пізнання життєвих позицій через російськомовну продукцію. 

Українська ж на цьому тлі має суто «музейний» вимір, наголошує доктор 

філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України А. Загнітко. Це 

сприяє відчуженню від інтересів Української держави, набуттю стереотипних 

оцінок, сповідуваних у чужому менталітеті, і прагненню перенести такі оцінки на 

власний грунт [120,с.195–196].  

Однією з найзначніших проблем останніх років в результаті непевної мовної 

політики  та відсутності дій щодо захисту мовного середовища Л. Масенко 

відносить втрату свого інформаційно-культурного простору. Окупація з боку Росії 

засобів масової інформації України незмірно посилила і без того сильну 

комунікативну потужність російської мови, а сáме цей фактор забезпечує мові 

майбутню перемогу в білінгвістичній ситуації, спричиненій поширенням в одній 

країні двох мов, кожна з яких претендує на роль засобу загальнонаціональної 

комунікації [231,с.157]. Наприклад, у 2010 р. 1 264 газети видавалися українською 

мовою, 975 російською загальним тиражем 935 млн. 746 тис. та 2 млрд. 261 тис. 

примірників відповідно [241,с.32], левова частка користувачів інтернету в Україні 

зосереджена в декількох великих містах, де розмовляють переважно російською 

мовою, а більшість комерційних проектів працюють з орієнтацією і на аудиторію 

сусідніх країн, в першу чергу – російську [406,с.11]. 

Відтак, без термінової державної підтримки цієї сфери суспільного розвитку 

перспективою найближчого часу видається збереження існуючої тенденції 

поширення російської мови в українському інформаційному просторі. 

Утворення незалежної Української держави дало початок процесу 

націоналізації освіти. Використавши радянську освітню систему, чітке 

адміністративне управління нею, певну лояльність населення до українізації, 

держава ініціювала поступове, починаючи з початкових виховних закладів, 

відродження україномовної школи. Проте відсутність цілеспрямованої мовної 

політики, ресурсних можливостей її здійснення загальмували процес реального 

перетворення освіти в Україні в національно орієнтовану, зробили її формальною 
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україномовною за умов розриву між побутовим мовленням учнів  і мовою навчання 

у зросійщених містах.  

Сучасна вітчизняна освітня царина у мовному плані залишається фактично 

двомовною – функціонують як українські, так і російськомовні заклади, що чітко 

проявляється в регіональному масштабі. Двомовна система освіти в Україні 

унеможливлює ліквідацію масового білінгвізму найближчим часом і сприяє мовній 

поляризації суспільства. Ускладнює рух до становлення національної освіти 

зовнішньополітичний чинник – активна діяльність Росії на Сході й Півдні держави 

щодо збереження російськомовної освіти через створення філіалів російських 

закладів освіти та фінансова їх підтримка.  

Разом з тим, фактор російської мови  й російськомовного населення України 

активно залучаються до політичної практики суб’єктами політики по-перше, заради 

здобуття влади, зважаючи на мовну специфіку місцевого електорату під час 

виборчих кампаній, що має своїм логічним продовженням політизацію мовного 

питання заради збереження влади здобутої; по-друге, як один з елементів політики 

державних органів та певних політичних сил Російської Федерації щодо України; і 

по-третє, як двобічний російський чинник, що стосується і статусу російської мови, і 

форми українсько-російських відносин, котрий електорально поляризує Україну в 

контексті політичних орієнтацій. Не потрібно забувати, що Росія, у якій би формі 

вона не існувала та який би державний устрій не домінував у ній на певному етапі 

історичного розвитку, може бути тільки гегемоном у регіональних справах і гравцем 

високого рівня у світовій політиці, розглядаючи російську мову як важливий фактор 

нової інтеграції «втрачених територій». Зокрема, для України розроблено певний  

набір шаблонних звинувачень у «насильницькій українізації», придушенні 

російськомовної преси, закритті російськомовних шкіл [165,с.60; 279,с.132].  

Досвід виборчих кампаній (2002 р., 2004 р., 2006 р., 2007 р. та 2010 р.) свідчить, 

що саме проблеми мовної політики, питання формування й реалізації 

етнополітики   в Україні, створення політичної ідентичності ставали основними  

гаслами політичних сил, предметом маніпуляцій та міфотворення [241,с.18], позаяк 

яскраво прослідковується залежність спрямованості політичного та ідеологічного 
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впливу на населення від поширення серед цієї частини суспільства української чи 

російської мови. 

Характерно, що, згідно з передвиборчими опитуваннями, сáме суржикомовна 

частина держави до останнього дня не може визначитися, за кого голосуватиме. 

Таким чином, спричинена масовою двомовністю деформація суспільної свідомості 

призводить до непропорційно великого, порівняно із стабільними демократичними 

країнами, кількісного збільшення в Україні тієї частини електорату, яку в політичній 

термінології прийнято визначати як «болото» [230,с.31]. З іншої сторони, зазначає 

Я. Грицак, ця частина електорату, що не займає виразної позиції, є визначальною та, 

своєю чергою, спонукає політиків до двозначної риторики [73,с.327–328]. 

Проявом соціальної потужності російської мови в регіональному контексті та 

формального підходу до мовно-культурних проблем української держави стало 

демонстративне протистояння окремих міських і обласних рад «дерусифікаційним» 

процесам, особливо на початку становлення української держави, яке вилилося у 

прийняття Єнакіївською міською  та Одеською обласною радами рішень про 

офіційне функціонування на своїх територіях української  та російської мов. 

Аналогічні події відбувались також на Харківщині, Дніпропетровщині, 

Миколаївщині, в Донбасі й Запоріжжі [316,с.73]. 

Гасло «двомовності» активно використовувалося лівими  та проросійськими 

партіями під час парламентських виборів 1994 р. У Донецьку  і Луганську це 

питання стало предметом спеціального розгляду на місцевих референдумах.  

В зазначених регіонах неприродний стан державної мови ускладнюється 

внаслідок бурхливої активності численних російських організацій, що 

використовували й використовують питання підвищення статусу російської мови 

для політичної мобілізації, як от: Русское движение Украины, Русское движение 

Крыма, Русская община Украины, Русская община Крыма, Русский блок Крыма, 

Русский народный Союз, Русский совет Украины, Союз русского народа, Конгресс 

русских организаций Украины, ЗУБР, Русское собрание, Наследники Богдана 

Хмельницкого, Русич, Русь, Севастополь-Крым-Россия та інші. До цього переліку 
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можна додати проросійські політичні партії: Русский блок, Русско-Украинский союз 

(Русь), Славянская партия, Партия Союз.  

Незалежно від того, які цінності обстоюються – традиційні ідеали общинності, 

відродження «Союзу рівноправних братніх народів» чи захисту прав людини в 

Україні – політичні інтереси концентруються навколо збереження домінуючого 

статусу росіян у мовно-культурній та інформаційній сфері, підкреслює 

Л. Нагорна [244,с.166,183]. Відтак, можемо констатувати тенденції до регіоналізації 

російської мови, активного зовнішньополітичного тиску зі сторони Росії щодо 

збереження існуючого статусу російської мови, підсилене систематичними і 

скоординованими діями «прихильників двомовності».  

Тому, за умов високого рівня асиміляції міського населення Сходу й Півдня, що 

включив у дію механізм самоасиміляції, без державної підтримки україномовної 

культури фактор більшої комунікативної потужності російської мови 

«працюватиме» на подальшу русифікацію країни [230,с.76].  

Отже, для сучасних українських реалій ймовірним видається збереження 

боротьби української  та російської культур, проте вже в умовах незалежної 

державності, наявного масового білінгвізму у його загрозливих регіональних 

особливостях та на вісі «місто-село». Процес мовної поляризації засвідчує 

територіальний аспект такого протистояння – збереження російсько-радянської  та 

формування сучасної української російськомовної культури на Сході-Півдні поряд з 

процесом збереження й формування української україномовної на Заході країни. 

Культурне протистояння проявляється як входження в російськомовне середовище, 

надання переваг російській мові через інтернет, прихильність до російської естради, 

популярної літератури, кіно  та телебачення конкретних осіб в Східній   та 

Південній Україні, що, потрапляючи до зрусифікованих міст, у домінуюче 

російськомовне середовище, намагаючись підняти свій соціальний статус, 

відкидають рідну мову за непотребом. Натомість, на Заході держави, навіть попри 

занурення особи до російськомовного інтернету чи преси, оточуюче середовище 

повертає особу до української мови. Отож, формування україномовного, передовсім 
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міського середовища є першочерговим завданням держави у процесі здійснення 

мовної політики. 

Будь-яка політика починається з вибору пріоритетів, тобто найважливіших 

напрямків дії. При цьому, як свідчить досвід розвинених країн, глибоко продуманий 

механізм обґрунтування і конституювання пріоритетів стає ефективною умовою 

сенсу такої політики [161,с.69], тому бажаним пріоритетом держави є відродження 

українського етнокультурного простору, що має стати підґрунтям для 

цивілізаційного  й політичного об’єднання країни, формування державних 

пріоритетів мовно-культурного розвитку, розширення сфер застосування державної 

мови, разом з тим, – заохочення деасиміляції не лише етнічних українців, а й 

представників національних меншин, діяльність щодо повернення до їх власних 

національних мов і культур.  

Проте, останні українські наукові розвідки, підтримуючи риторику подвійних 

стандартів, вочевидь, не дослідивши вповні мовної ситуації (масового білінгвізму, 

мовної поляризації та процесу самоасиміляції в Україні) активно продукують 

«гуманістичні» ідеї, зокрема: 

– Г. Панченко наголошує, що «реалізація принципу мовної толерантності як 

поваги та шанобливого ставлення до мовного вибору кожного громадянина з боку 

держави й визнання (що аж ніяк не продукує використання – Л.П.) української 

мови як державної – з боку громадян держави, є бажаним і вмотивованим 

кроком», оскільки «сáме він сприятиме утвердженню суспільної злагоди, 

політичної стабільності та забезпечення консолідації українського 

суспільства» [278,с.11–14; 222,с.594]; 

– О. Сергєєва звертає увагу на необхідність «суттєвої децентралізації регулювання 

мовних відносин, що забезпечило б можливість регіональним органам влади 

самим вирішувати повсякденні питання відповідно до преференцій більшості й 

забезпечувати права меншості й ресурсну підтримку з центрального бюджету 

групових мовних потреб відповідних меншин»; 

– дослідниця доводить доцільність «реалізації мовної політики в Україні на засадах 

принципу додатковості, відповідно до якого рішення про двомовність на певних 
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територіях приймаються на рівні етноспільнот, бо цей принцип проголошує 

толерантність розв’язання мовних проблем на регіональному рівні та потребує 

свого законодавчого закріплення» [339,с.10–13]; 

– Ю. Чередник пропонує «регіональний» проект модернізації державної мовної 

політики, яка має здійснюватись на основі врахування мовних потреб регіонів, 

ваги мовної складової в соціокультурному розвитку регіону [407,с.14–15]; 

– Ф. Рудич, А. Пахарєв, Л. Кочубей закликають «інтенсифікувати вільний розвиток, 

використання і захист російської мови, закріпивши за нею статус мови 

міжнаціонального спілкування» [332,с.112–114]; 

– В. Кулик вважає за доцільне на сучасному етапі розвитку мовної ситуації в 

Україні «введення додаткової офіційної (регіональної) мови (чи мов) на певній 

території, якщо цього бажає значна частина населення» із визначенням «50-

відсоткового «порогу» кількості осіб, які називають цю мову рідною на переписі 

населення, декларуючи таким чином ідентифікацію з цією мовою та, бодай у 

принципі, підтримку її суспільного вжитку» – додають О. Куць та 

В. Заблоцький [201,с.327–328; 203,с.245]. 

Однак Г. Панченко доречно стверджує, що пріоритетним є напрямок, 

спрямований на посилення заходів із забезпечення повноцінного функціонування 

української мови як державної за умови виваженого застосування комплексного 

механізму реалізації державної мовної політики як альтернативного шляху 

подальшого вдосконалення реалізації мовної політики в Україні [278,с.11–14], а 

боротьба за збереження мовного статус-кво ведеться значною мірою заради 

збереження важелів духовного, ідеологічного, а за їх допомогою і політичного 

впливу на людей [223,с.229]. 

У більш широкому контексті, під час формування пропозицій державним 

органам щодо здійснення культурної політики, на базі якої має здійснюватись 

політика мовна, нині висуваються наступні ідеї, зокрема: 

– В. Малімон пропонує «систему державного управління у сфері культури замінити 

на громадсько-державне управління, в якому головну роль відіграватиме 

громадськість – громадські недержавні організації»; 



382 

 

– дослідник доводить, що «відстороненість держави від жорсткого впливу на 

культурну сферу, самостійність більшості культурно-мистецьких закладів, 

підтримка (фінансова, пільгова, податкова) закладів, колективів, інституцій, 

принцип розподілу фінансових обов’язків, фінансова та законодавча 

самостійність регіонів – це позитивні кроки, які допоможуть удосконалити 

механізми державного регулювання сфери культури в Україні» [226,с.10–11]; 

– найбільш доцільним на думку С. Дрожжиної є принцип культурної автономії 

регіонів у зв’язку з унітарним устроєм полікультурної держави; 

– для розподілу компетенцій у сфері культури між регіонами та державою 

дослідниця пропонує застосувати такий принцип: «на більш високий рівень 

регулювання (державний) передаються тільки ті функції, які не можуть бути 

реалізовані на нижчому рівні (місцевому), а рішення повинні прийматись на тому 

рівні, на якому будуть втілюватися в життя, тобто міські влади несуть 

відповідальність за міське культурне життя» [98,с.12–19]; 

– В. Бакальчук переконує, що «принципам культурного державотворення, які 

започаткувала українська держава, відповідає модель партнерства на засадах 

етичних принципів «відкритого суспільства» (К. Поппер) [16,с.6–12]; 

– Т. Скубашевська зазначає, що «міжкультурний діалог передбачає розвиток 

толерантності як поваги до чужих цінностей, а ще більше – як позиції, що 

припускає розширення кола особистих ціннісних орієнтацій за рахунок 

позитивної взаємодії з іншими культурами» [348]. 

Потрібно зазначити, що внаслідок складної мовної ситуації та неврахування 

фактору білінгвізму, продукуються наступні ідеї, як от: «гармонізації 

міжнаціональних відносин, становленню мультикультуралізму як методу 

етнонаціональної політики шкодять ідеологічні стереотипи, догматичний характер 

деяких штампів, зокрема, визначення України як поліетнічної і полікультурної 

країни» [101,с.375]. Однак, видається доречнішою протилежна думка: сáме 

визначення держави як поліетнічної, полікультурної і є основою для становлення 

міжнаціональних відносин в ній на засадах мультикультуралізму. 
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До того ж, мультикультуралізм, як його тлумачать вітчизняні науковці 

О. Майборода, М. Кирюшко, В. Перевезій, В. Нахманович, – це неформалізована 

модель національно-культурної автономії. Держава у цьому разі повністю 

відмовляється від будь-якого втручання у національне життя етноконфесійних 

спільнот, які живуть на власний розсуд своїм традиційним життям [222,с.584], що в 

сучасній ситуації на Україні може погіршити складну міжмовну взаємодію в умовах 

масового білінгвізму, законсервувати результати асиміляційної політики попередніх 

режимів, унеможливити рух до відродження української мови та культури. 

Необхідно підкреслити, що постколоніальний, посттоталітарний  та 

пострадянський стан української спільноти   й української мови потребує 

цілеспрямованої політики в будь-якому разі – масовий білінгвізм лише посилює 

самоасиміляцію українського та іноетнічного населення Східної й Південної 

України. І навпаки, відсутність мовної політики – це також політика, проте 

спрямована принаймні на збереження існуючого стану – стану масового білінгвізму, 

процесу самоасиміляції та деформованої мовної ситуації, перетворення держави на 

зденаціоналізований простір.  

О. Куць та В. Заблоцький у цьому сенсі пропонують наступні кроки мовної 

політики України: 

1) утвердження української мови як державної (офіційної) в усіх царинах публічної 

сфери суспільного життя на всій території України і під час здійснення 

офіційними особами представницьких функцій у міжнародному спілкуванні;  

2) посилення функції державної мови як мови громадянства – об’єднавчого і 

консолідуючого чинника в українському суспільстві та засобу зміцнення 

державної єдності України;  

3) утвердження української мови як мови міжетнічного спілкування і порозуміння 

в Україні, гаранта державної незалежності і національної безпеки;  

4) утвердження і підтримка української мови як самобутньої мови титульної нації;  

5) сприяння розвитку мов національних меншин зі спеціальним наголосом на 

захисті мов, що опинилися під загрозою зникнення;  

6) підтримання мовного розмаїття України та міжкультурного діалогу;  
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7) сприяння підвищенню загальної мовної культури громадян;  

8) захист мовного простору України від чужоземної мовно-культурної експансії;  

9) запобігання дискримінації за мовною ознакою та запровадження заходів 

позитивної дискримінації щодо мов, які потребують особливого захисту, 

зокрема щодо української мови у деяких регіонах України;  

10) сприяння у задовільненні мовних потреб українців у країнах 

поселення [203,с.28]. 

Очевидним в українській ситуації є те, що українська мова може повноцінно 

розвиватися лише в Україні (виділено Л.П.), тоді як основною соціальною базою 

російської є Росія, проте Україна опинилась у скрутному становищі: українська 

мова, що визначається більшістю українців як рідна, не є поширеною на всій 

території держави та не охоплює усіх соціальних сфер буття (крім державної та 

освітньої – в загальнодержавному контексті). Натомість, російська мова, в 

результаті відповідної кількасотлітньої політики, залишається престижнішою, 

переважає у більшості соціально вагомих сфер, домінує на значній території 

України, через неї презентується масова інформація, релігія, світова  та поп-

культура, новітні технології. Відтак, наявна ситуація, загострюючись в результаті 

дій влади щодо надання російській мові статусу офіційної або другої державної, є 

антиукраїнською за своїм змістом, характером та метою.  

Різні частини України розуміють «українськість» по-різному: російськомовна 

частина населення задовільняється вираженням належності до держави Україна, 

україномовна – підтриманням  і  продукуванням української культури та мови. 

Отже, вкрай важливим є вирішення питання про «українськість»  та «українське» 

взагалі на державному й законодавчому рівнях (наприклад, визначення відсотку 

української продукції на телебаченні та радіо, пресі й друкованої продукції та має 

контролюватися державою). За будь-якого іншого розуміння пріоритетів розвитку 

(наприклад, розвиток російськокультурного українського простору, формування 

модерної української ідентичності в російськомовній «оболонці», продукування 

українсько-російського білінгвізму як можливості збереження російської 

одномовності) – «Україна культурна» (етнокультурна, українська, україномовна) 
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стає заручником «України демократичної», – в результаті проголошуваної а  

не реальної двомовності зберігатиметься стан російськокультурного  і 

російськомовного домінування в державі, адже, домагання російськомовної 

спільноти визнати її офіційний статус означає легітимацію російсьмовної версії 

українськості, відмінної від україномовної. Згадану думку потверджують результати 

соціологічного опитування, здійсненого Центром Разумкова (2006 р.): на Сході та 

Півдні України до української культурної традиції відносить себе вдвічі менше осіб, 

аніж на Заході та в Центрі. До того ж, більшість мешканців західних і центральних 

областей вважають, що в в майбутньому в державі переважатиме українська 

культурна традиція (а, відтак і мова), а відносна більшість жителів східних і 

південних областей дотримується думки, що в кожному регіоні України 

переважатиме своя культурна традиція [358,с.7–8]. 

Вихід з кризового суспільного стану, спричиненого роздвоєнням національної 

свідомості в результаті формування криптоетнічності та двомовності, може 

полягати не в компромісі між двома культурами, що продовжує процес поглинання 

української культури російською, а навпаки, – у чіткому виокремленні української 

культури (а, відтак, її збереженні) і протиставлення її російській, пропонує 

Л. Масенко [230,с.85]. В умовах домінування російської мови й культури за рахунок 

витіснення і маргіналізації української мови та культури, анклавізації деяких 

іншомовних регіонів з дедалі більшою переорієнтацією їх на власні культурні 

метрополії, міжкультурний діалог у межах українського соціуму, культурна 

інтеграція українського народу втрачають будь-яку перспективу, оскільки зникає 

ядро інтеграції, а потенційні суб’єкти згаданого діалогу втрачають мотивацію до 

його ведення. Така картина свідчить про надзвичайну слабкість, якщо не 

відсутність, спільної соціокультурної основи української політичної нації, наявність 

тенденцій до сепаратизму та ірридентизму [305], що ускладнюється мовною 

поляризацією населення України й відсутністю мовно-культурної солідаризації. 

Відтак, найвагомішим пріоритетом України є попередження мовної сегрегації, а 

засобом – збереження та розвиток державної мови. Державна сфера – чи не єдина з 

обов’язковим впровадженням української мови, тому її зникнення призведе до 
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ліквідації практично найважливішого обов’язкового важеля впливу як на 

українську, так і на російську мови. Збереження основних державних сфер за 

українською мовою дає можливість сподіватися (без критичних зусиль та відкритої 

«мовної війни») на зміни мовних пріоритетів російськомовного населення в 

перспективі, позаяк пропонує мотивацію для застосування (російськомовне 

населення розуміє українську мову в переважній більшості) другої, поряд з 

російською, мови. Збереження і розширення сфер вжитку державної мови (в разі 

переходу до українсько-російського індивідуального білінгвізму російськомовної 

частини населення держави) лише стимулюватиме мотивацію далі, підкріплюючи 

бажання застосовувати державну мову новими поколіннями громадян України.  

З часом це формуватиме активний українсько-національний білінгвізм у 

східних регіонах держави (який можна вважати наступним щаблем від масової до 

індивідуальної двомовності), не порушуючи права російськомовного населення на 

використання російської мови в міжособистісному спілкуванні. Натомість, 

утвердження двох державних мов знищує цю можливість одразу, консервуючи 

масовий білінгвізм за регіональним поділом. Наприклад, законом «Про засади 

державної мовної політики» фактично увільнено населення значної частини України 

від обов’язку знати державну мову, знищено підґрунтя для формування української 

мови як мови міжнаціонального спілкування (фактично зберігаючи цей статус за 

російською), урівняно державну та регіональні мови або мови меншин за сферами 

застосування, що нівелює зміст поняття «державна мова», створено підґрунтя для 

зниження соціальної мобільності в країні, поступового взаємного відчуження 

регіонів, відтак – зростання культурного (а в перспективі економічного та 

політичного) тяжіння цих регіонів до країн, частиною яких вони колись були, 

ліквідується сама потреба вивчення державної мови [5; 368,с.29–30].  

Оскільки українська мова ніколи не займала політично домінуючого місця в 

суспільно-політичному житті України, вітчизняна мовно-культурна політика 

повинна базуватись на принципі морально-психологічної реституції на засадах 

загальносуспільної роз’яснювальної роботи, особливо в російськомовних регіонах із 

збереженням широких прав національних меншин на основі комплексного підходу, 
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що містить в собі правовий, політичний, організаційний, інформаційний, 

економічний та мотиваційний механізми реалізації державної мовної політики. 

Однак  і така поміркована стратегія потребує чітких кроків та політичної волі, 

особливо в умовах надмірного патерналізму психології українців, переважання в 

ньому екстернальності, пояснення своїх проблем зовнішніми обставинами, а не 

своїми особистими якостями. Тому доречним видається визначення наступних 

пріоритетів мовної політики України (з урахуванням деструктивного впливу 

наявного масового білінгвізму): 

– соціальною основою державної мовної політики, показником лояльності та 

готовності населення до змін має стати всенародний референдум, що визначить 

відношення суспільства до необхідності збереження  та розвитку державної 

мови  і культури (наприклад, «Чи підтримуєте ви необхідність відродження  та 

розвитку державної мови і культури?»); 

– на державному рівні нагальною необхідністю є широкі наукові дослідження, що 

дозволять визначити регіони  й соціальні сфери, які піддались асиміляції, для 

формування відповідної політики щодо її зупинення та ліквідації, відродження 

мов і культур усіх асимільованих етноспільнот України; 

– державна мовна політика повинна базуватись на принципах відкритості та 

прозорості щодо методів й засобів її проведення, які мають спиратись на широкий 

суспільний дискурс і роз’яснювальну роботу; 

– мовна політика України повинна здійснюватись на основі комплексного підходу – 

враховувати загальнодержавний, регіональний та локальний аспекти; мовно-

етнічний склад населення й рівень асимільованості української та інших 

національних груп; вісь «місто-село» (рівень урбанізованості, чисельність 

міського і сільського населення); 

– безумовним пріоритетом державної мовної політики України є збереження й 

відродження української мови на всіх обширах країни; 

– відповідно до рівня асиміляції та розповсюдження «суржику», мовна політика 

держави у центральному регіоні держави повинна спрямовуватись на повернення 
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до української одномовності (переходу від двомовності до одномовності) 

населення; 

– враховуючи стан асиміляції українців та інших спільнот на Сході  й Півдні 

держави мовна політика України повинна орієнтуватись на формування 

двомовного середовища, що дозволить перейти від національно-російського до 

українсько-національного індивідуального білінгвізму; 

– враховуючи специфіку розвитку мовного середовища в Криму (переважання 

частки росіян а не українців, на відміну від континентальної України, 

зрусифікованість українського й татарського населення), видається доречною 

орієнтація мовної політики держави на популяризацію українсько-російської 

індивідуальної двомовності для українського та російського населення і 

українсько-татарської (на відміну від існуючої досі татарсько-російської) 

індивідуальної двомовності для татарської спільноти; 

– в процесі здійснення мовної політики держава повинна визначити чіткий план 

підтримчих дій тій мові та культурі, яка перебуває у стані асиміляції, або 

спільноті, що вже асимільована; 

– комплексний підхід здійснення мовної політики в Україні передбачає відповідну 

виховну політику, що дозволить формувати новітню українську ідентичність, 

взаємопов’язаність регіонів, повагу до державної мови як україномовними так  і 

російськомовними засобами на всіх щаблях освітньої системи; 

– в освітній царині вважається доречним поступовий перехід від наявної двомовної 

освіти до одномовної із збереженням викладання мовами національних меншин в 

місцях компактного проживання; 

– вкрай важливим є забезпечення державою поступового розширення 

україномовних сфер суспільного й державного буття за допомогою 

«міжпоколіннісного переходу», адже більшість російськомовного населення 

позитивно ставиться до вивчення української мови наступним поколінням; 

– у віддаленій перспективі державна мовна політика України повинна 

спрямовуватись на ліквідацію стану масового білінгвізму в процесі переходу до 
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індивідуального білінгвізму (за умов збереження права усіх меншин на 

збереження власних мов і культур); 

– в контексті мовної політики щодо етнічних меншин держава повинна забезпечити 

матеріальну підтримку тих спільнот, що не мають своїх батьківщин, паралельно з 

формуванням новітньої української ідентичності та поступової зміни мовних 

орієнтацій від російсько-національної до українсько-національної двомовності. 

Звісно, проблема білінгвізму в Україні є значно глибшою, аніж втрата рідної 

мови частиною українців у результаті асиміляційних процесів. Двомовність має 

витоками політичне підпорядкування однієї спільноти іншою, насадження 

економічної, культурної, релігійної, освітньої уніфікації. Відтак, підґрунтя мовного 

відродження полягає у вирішенні комплексу проблем, що базуються зовсім не в 

мовній сфері: соціальна потужність, корисність  і масштаби поширення мови 

залежать від економічного та культурного зростання України, підняття престижу  й 

соціальної значимості держави, української культури. Проте цей шлях повинен мати 

форму новітньої української ідентичності, базованої на українській культурній 

своєрідності  та унікальності, супроводжуватись поширенням української мови в 

усіх сферах суспільного й політичного життя, передусім – державній та освітній. 

Сáме таке поєднання видається доречним для відродження й збереження  

української мовної та культурної унікальності, безболісного, порівняно легкого 

міжпоколіннісного переходу маргінальної частини українського суспільства до 

рідної мови і культури. 

Разом із зміною поколінь відбувається зміна цивілізаційної парадигми, – відтак, 

старше «прорадянське» покоління не матиме потреби змінювати усталений штиб 

життя й моделі мовної та культурно-ціннісної поведінки. З іншої сторони, такий 

підхід дозволяє убезпечити мовний розвиток держави від надмірно швидкої зміни 

мовної політики, позаяк стимулювання мовно-культурної різноманітності може 

обернутись послабленням єдності суспільства, призвести до виникнення конфліктів 

на мовному ґрунті, або й до мовного розколу держави. 

Підсумовуючи варто зазначити, що перехідний період сучасної доби, на жаль, 

характеризується вибором не українського мовно-культурного будівництва, а 
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варіантом творення української нації в російськокультурній формі для значної 

частини населення держави (Сходу й Півдня) – її мовне самовизначення носить 

російськомовний характер. З іншої сторони, держава, опинившись перед 

необхідністю формування сучасного мовного середовища незалежної України, 

пішла шляхом адміністративної українізації, підтримання українсько-російської 

системи освіти, українських  і російських засобів масової інформації, що констатує 

збереження ситуації, за якої в країні наявні два мовних середовища – на  

Сході, Півдні та в Криму – російськомовне, на Заході й переважно у північно-

центральному регіоні – україномовне. 

 

Отже, в межах одного національного соціуму (унітарної держави) масовий 

білінгвізм констатує існування двох культур, двох світоглядних орієнтацій 

суспільства, що може загрожувати національно-державній ідентичності, мовній та 

політичній стабільності, позаяк неповноцінне функціонування мови веде до 

неповноцінного розвитку культури. В Україні це призвело до домінування однієї з 

культур двомовної спільності (російської) та донині неповного поширення слабшої 

культури (української). Відповідно, незважаючи на період незалежного розвитку 

Української держави, українська культура не стала механізмом самоорганізації  та 

самовідтворення усієї етнонаціональної спільноти. Цю функцію продовжує успішно 

виконувати культура російська, в межах уже незалежної держави поглинаючи 

українську. Згадані процеси, без сумніву, проводжують впливати на ідентифікацію 

частини українського соціуму, особливо східної та південної його складових. 

Сáме через слабкість і неповноцінне існування української культури значно 

гальмуються процеси формування колективної ідентичності в Україні. 

Маргіналізація українського населення згаданих регіонів залишається одним з 

чинників культурної  та політичної амбівалентності з однієї сторони  та спротиву 

дерусифікації – з іншої. А так як володіння російською мовою дає більше 

можливостей для кар’єрного зростання  та підвищення соціального статусу – 

українська культурна ідентичність, на відміну від української політичної 

ідентичності, не є усталеною для двомовного населення цих регіонів.  
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Держава донині не забезпечила дієвих механізмів формування української 

культурної ідентичності громадян, на противагу ідентифікації громадянсько-

політичної, хоча  й тут нестабільність економічного  та політичного розвитку 

підтверджують слабкість її серед населення Сходу  і Півдня держави; однак 

потрібно відзначити наявність, та, як показує перепис 2001 р., – збільшення 

прошарку людей, що вважають себе громадянами України незважаючи на 

домінування в їхньому ментальному комплексі російської культури. 

Слабкість української культури та відсутність дієвої державної політики значно 

ускладнюють посттоталітарну трансформацію українського суспільства, яка, через 

домінування російськомовної складової українського соціуму, може відбуватись 

своїм шляхом (чи навіть різними шляхами для Східної та Західної України) 

культурного й світоглядного розвитку. Мова йде про те, що різні частини України 

розуміють «українськість» по-різному, це потверджується відмінним розумінням   і 

продукуванням ідентичності: російськомовна частина населення задовільняється 

вираженням належності до держави Україна, україномовна – 

підтриманням  й  продукуванням української мови та культури. По різному 

населення України розглядає білінгвізм: україномовні українці використовують 

двомовність як володіння обома мовами, російськомовні – як володіння 

російською та (можливо) знання української без активного залучення до мовної 

практики.  

З огляду на те, що формування ідентичності – процес невпинний і постійний, 

варто звернути увагу на конкуренцію ідентичностей в Україні під впливом масового 

білінгвізму: якщо політична ідентичність залишається більш-менш сталою 

(ототожнення себе з українською державою та меншою мірою – з нацією), то 

культурна ідентичність має тенденцію до зміни під впливом посилення російської 

культури, а, отже, створює основу для подальшої русифікації частини суспільства.  

Сучасний етап розвитку української нації і пов’язаний з ним процес етніфікації 

значно ускладнюється наявністю масового білінгвізму, особливо в регіональному 

контексті   та на вісі «місто-село». Українська нація, намагаючись втілити 
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державницькі, етномовні  й територіальні інтереси в процесі державотворення, 

зіткнулась із значними перешкодами внутрішнього та геополітичного характеру. 

Внутрішній характер проблем націєтворення є наслідком довготривалого 

процесу асиміляції, що призвело до втрати соціального підґрунтя нації на Сході та 

Півдні держави. Сáме двомовна частина української спільноти є основою 

гальмування націотворчих процесів в Україні, позаяк втратила цементуючий зв’язок 

мови, культури і нації. 

Творення української «уявної спільноти» видається ускладненим взаємодією 

культур  – української  та російсько-радянської – з яких українська має значно 

слабші позиції через соціальну слабкість етнічного ядра, незавершеність процесу 

деколонізації та деасиміляції, характеризується ознаками транзитної культури. 

Формування загальноукраїнських практик є одним з найголовніших важелів 

консолідації, натомість, взаємодія культур не є толерантною, зважаючи на посередні 

потуги української держави у цьому напрямку і слабкість самоорганізаційних 

процесів серед українства.  

Виникнення держави автоматично не вирішило проблем етнонаціонального 

розвитку, не сформувало мовної толерантності, не консолідувало суспільство. Перед 

державою постало багато невирішених питань, проте специфіка геополітичних та 

внутрішніх етнополітичних відносин, тиск розшарованого суспільства (в тому 

числі  – в умовах білінгвізму) пливають на позиції політиків і політичний розвій 

України загалом. 

Відповідно до класифікації країн за мовно-культурною орієнтацією є підстави 

визнати, що Україна на сучасному етапі «рухається» від «національної» держави до 

«провінційної» – це підтверджує аналіз мовної ситуації, яку ватро характеризувати 

як постколоніальну – через вплив мови-переможниці (російської – в межах 

колишнього СРСР) продовжується культурна асиміляція народу – носія 

переможеної мови (українців та національних меншин). Сáме через наявний 

масовий білінгвізм, що несе пóступові держави значно більше потенційних загроз 

аніж позитивів, українська мова досі не виконує державотворчої та інтегративної 

функцій в межах усієї країни.  
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В пострадянських умовах несформованої національної державності ситуація 

погіршується наявністю масового білінгвізму, як наслідку бікультурності, що 

потенційно формує два світи в Україні: український, слабкий через брак 

національної еліти, внутрішню роз’єднаність і зрусифікованість та російський – 

соціально домінуючий на більшій частині території, підтримуваний сильною 

російською державою ревізіоністського характеру.  

Україна має унікальну можливість створити національну державу, проте 

масовий білінгвізм виступає одним з гальмівних чинників сáме тому, що більшою 

частиною двомовного колективу є асимільовані українці. Нині, в умовах існуючої 

двомовності відмічаємо процеси самоасиміляції, російськомовне ж населення 

Сходу   та Півдня країни залишається одномовним. Виступаючи на захист 

двомовності російськомовним громадянам України варто було б наповнювати цю 

ідею реальним змістом – ставати двомовними. 

Відтак, дії конкуруючих політичних сил стали тяжіти до використання 

масового білінгвізму  та російськомовної частини електорату для втілення своїх 

політичних інтересів, що вплинуло на зміни в мовно-культурній політиці, 

враховуючи мовну специфіку суспільства – від застосування відповідної риторики 

(в тому чи іншому регіоні, в тому чи іншому соціальному середовищі) до прийняття 

закону «Про засади державної мовної політики». 

Відсутність політичної волі державних мужів, ігнорування вітчизняними 

законотворцями наявної мовної ситуації та масового українсько-російського 

білінгвізму зокрема, неврахування соціальної потужності кожної з мов, поширеність 

у різних сферах суспільно-політичного життя, призвели до маніпулювання 

суспільними очікуваннями, прикриваючись турботою про національні меншини, – 

до підтримки інтересів фактично однієї мовної групи в Україні - російської, що 

уповні відобразилось у прийнятті Закону «Про засади державної мовної політики». 

Цей Закон практично унеможливлює функціонування української мови як мови 

міжнаціонального спілкування в державі (фактично зберігаючи такий статус за 

російською), надає великого мовного привілею російськомовній спільноті (не лише 

росіянам, а й зрусифікованим українцям, білорусам, полякам, євреям, німцям, 
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татарам та іншим національним меншинам) від української держави, формуючи на 

законодавчому рівні підвалини для забезпечення належних умов і закріплення права 

для повноцінного всеохоплюючого використання та розвитку російської мови в усіх 

сферах суспільного життя – на рівні державної влади, органів місцевого 

самоврядування, судочинства, економічної та соціальної діяльності, в освіті, науці, 

культурі, діловодстві. 

Значні небезпеки чатують на Україну через застосування згаданого Закону в 

освітній та науковій сферах – в процесі створення повнопрофільної системи 

державної освіти на регіональних мовах (зокрема, російській), що поширюватиме й 

без того велику соціальну потужність російської мови через необхідність 

працевлаштавування фахівців, які отримали освіту недержавною мовою. 

Закон не бере до уваги фінансову неспроможність держави на даному етапі 

розвитку щодо ефективного матеріального забезпечення виконання відповідних 

положень зберігаючи наявну двомовну ситуацію та реальне домінування російської 

мови в певних регіонах країни. 

Потрібно підкреслити, що Закон «Про засади мовної політики» втрачає сенс за 

наявності в державі близькоспоріднених мов, як у випадку існування української й 

російської мов в Україні – російськомовне населення, особливо асимільовані 

українці – розуміють і можуть спілкуватися як російською, так і українською 

мовами, відтак, для держави є обтяжливим збереження двомовності в усіх сферах 

життя за існуючої потреби державної мовної уніфікації. Але в реальних умовах 

асимільованої України, наявного масового білінгвізму та існування на її території 

багатьох національних меншин постає необхідність повернення до поняття «мова 

міжнаціонального спілкування». 

Викликає заперечення та обурення приєднання до міноритарних мов російської 

(світової за поширенням), адже частка національних меншин в Україні складає 

близько 5%, натомість українсько-російська мовна група – понад 95% населення. 

Відтак, видається необхідним створення окремого законодавчою акту, а краще – 

низки законів, які б визначали принципи вживання української та російської мов 

залежно від результатів наукових досліджень щодо їх поширення в регіонах 
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держави та в усіх суспільних сферах життєдіяльності, відповідно до рівня 

зрусифікованості українського населення в тому чи іншому регіоні, що давало б 

надію, принаймні на зупинення процесу самоасиміляції в майбутньому. 

Доречним видається розмежування законодавчої бази України щодо 

визначення статусу та вживання російської з одного боку та мов національних 

меншин – з іншого, це розв’язало б масові непорозуміння та колізії у трактуваннях 

положень законодавчих актів. 

Не покращила врегулювання проблеми масового білінгвізму, не зміцнила 

статусу української мови ратифікація Україною Рамкової Конвенції про захист 

національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, за 

якими держава тепер бере на себе відповідальність за фінансову підтримку мови, 

яка є однією з найпоширеніших у світі, а в Україні стала називатися мовою 

меншини! 

Відсутність уваги Законодавця до досліджень мовної ситуації в Україні 

(зокрема, й масової двомовності), призвела до подвійної риторики щодо 

необхідності захисту меншинних мов, адже на Сході та Півдні держави потрібно 

захищати не російську, а українську як мову міноритарну та регіональну. 

Прийняття Хартії дає потужний засіб для маніпулювання суспільною думкою 

як в Україні, так і за її межами, що регулярно відображається у міжнародних заявах 

Росії про придушення прав російськомовних громадян в Україні. 

Перманентна мовна криза, породжена масовою двомовністю, що 

загострюється в країні з часів проголошення незалежності, вимагає перегляду як 

пріоритетів державної політики в мовно-культурній царині, так і висхідних засад 

такої політики, відсутність котрих та невідповідність існуючих реальній мовній 

ситуації потребують ґрунтовного аналізу явища двомовності у соціальному плані, 

регіональному масштабі й на вісі «місто-село» (особливо на Сході та Півдні 

держави). 

Визначаючи головним державним пріоритетом мовної політики утвердження 

української мови, потрібно зазначити, що в Україні, за умов масового білінгвізму, це 

завдання значно ускладнене, до того ж, воно має декларативний характер і донині 
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потребує втілення в життя. Мовні асиміляційні процеси неможливо зупинити  й 

тому або українці будуть свідомо впливати на відродження своєї культури, або її 

місце, як і мови, займе більш потужна. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

 

У дисертації викладене теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукової 

задачі, що полягає у політологічному дослідженні явища білінгвізму та його впливу 

на сучасний суспільно-політичний розвиток України, формування модерної 

ідентичності, націє- та державотворення. 

Отримали підтвердження основні положення концепції дослідження, яка 

полягає в обґрунтуванні політологічної тези про те, що ефективне завоювання, 

утримання та використання влади домінуючою спільнотою пов’язується з 

проведенням уніфікаційної мовно-культурної політики щодо інших мовно-етнічних 

груп населення, проміжною ланкою якої виступає білінгвізм. Українсько-російська 

масова двомовність є результатом не об’єктивної міжкультурної взаємодії, а 

насильницькою політикою зросійщення українців. 

Автор доводить, що сотні років, від часів приєднання України до 

Московського царства, впродовж існування Російської імперії та Радянського Союзу 

боротьба українців за рідну мову призводила лише до ситуації українсько-російської 

двомовності.  

Слабкість українського етнічного ядра та соціальна поширеність 

російськомовного елементу відобразились у розвиткові сучасної мовної ситуації, 

значно скоригованої наявною двомовною частиною українського суспільства через 

її ситуативну орієнтацію і відсутність чітких маркерів ідентичності. Українська мова 

нині не стала мовою загальнонаціонального поширення внаслідок поширення  

масового білінгвізму, низький соціальний статус державної мови, незначну кількість 

її суспільних функцій та сфер поширення. Отже, питання мовної консолідації, 

мовного самоствердження залишаються відкритими, позаяк російська мова 

продовжує збільшувати свою соціальну потужність в Україні за рахунок білінгвів та 

процесу самоасиміляції. 
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Розповсюдження двомовності у суспільній комунікації призводить, в 

кінцевому результаті, до витіснення слабшої мови. Коли ж у ситуації масового 

білінгвізму існує мова меншості та міжнародно визнана мова, то невідповідність 

(нерівність) може стати непереборною. 

Сучасний стан білінгвізму в Україні має чітко виражений масовий характер, 

позаяк з українською чи російською мовами (або з обома) асоціює себе практично 

усе населення держави; українська  та/або російська мови функціонують в усіх 

сферах суспільного буття.  

Масова двомовність  в Україні має регіональну специфіку – україномовний 

Захід   та російськомовний Схід-Південь з проміжною зоною в Центрі країни. 

Україномовні українці складають меншість у центрально-східному, східному й 

південному регіонах держави. В контексті територіального поширення 

білінгвізму та на вісі «місто-село», сучасна білінгвальна ситуація в Україні 

визначається значною перевагою русифікованого міського середовища, яке 

породжує ефект мовного соціального тиску, над традиційним українським сільським 

населенням Сходу й Півдня держави, що унеможливлює українізаційний вплив села 

на російськомовне місто, на відміну від західного регіону. 

Урбанізація нівелює етнічну і мовну своєрідність не тільки українців у містах 

Сходу  та Півдня країни, а й інших етнонаціональних спільнот, що були піддані 

русифікації за доби СРСР, міста у регіонах з переважаючим російськомовним 

населенням лишаються потужними центрами русифікації, що включило в дію 

механізм суспільної самоасиміляції. 

Визначальним політичним чинником, що вплинув на формування українсько-

російського білінгвізму та призвів до деформованої мовної ситуації в Україні 

визначено бездержавний статус українського народу. Поширення українсько-

російського білінгвізму на українських теренах безпосередньо пов’язане з 

нищенням соціальної бази української мови в результаті асиміляції українського 

селянства та міських низів у процесі інкорпорації українських земель до складу 

Московського царства – Російської імперії. 
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Ліквідація козацького устрою і Запорізької Січі дали можливість активізувати 

масові переміщення – міграційна політика метрополії стала ще одним політичним 

чинником, що призвів до змін етнонаціонального складу та поселенської структури 

населення, а, відтак, – етномовної ситуації раніше освоєного козаками регіону. 

Міста підросійської України набувають все більш етнічно різнорідного, а 

лінгвістично – російськомовного характеру. До швидкої русифікації міст штовхали 

домінування російської мови як мови адміністративного апарату, а також 

захоплення українського ринку російським капіталом. 

З кінця ХVII ст. російський уряд переходить до цілеспрямованої політики 

церковної уніфікації, знищення мовних відмінностей через контроль за друкарською 

справою   і релігійною літературою. Секуляризаційні заходи Катерини ІІ кінця 

ХVIII ст. перетворили українське духовенство на замкнутий прошарок суспільства й 

остаточно трансформували українські єпархії та Київську митрополію у 

загальноросійський інституційний придаток, тому Українська церква не могла 

надалі ефективно виконувати функцію націєконсолідуючого, культуро- і 

мовозберігаючого чинника. 

Цілеспрямована уніфікаційна політика Росії мала наслідком зменшення 

спротиву асиміляції, особливо в містах. Українські еліти в результаті політики 

кооптації поступово втратили провід захисників української державності й 

збереження української мови, натомість активізувався спротив денаціоналізації  

свідомої інтелігенції та народних мас. 

Освітня політика Російської імперії заклала підвалини активної асиміляції та 

втрати значною частиною українців рідної мови, ліквідувала один з основних 

чинників їх збереження – народну школу. 

Політична діяльність УНР створила умови для відродження української мови, 

однак, зіткнувшись із російськомовним середовищем, що було сформоване 

попереднім режимом, активним чи пасивним опором дерусифікації, змушена була з 

цим рахуватись, що вплинуло на збереження українсько-російського білінгвізму.  

Нищівної асиміляції українці зазнали в межах Радянського Союзу, 

законотворча, економічна, міграційна та культурно-освітня політика якого 
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практично знищили соціальну базу української мови (селянство) на Сході та Півдні 

України. Голод 1921–1922 рр., НЕП, колективізація, голодомор 1932–1933 рр., голод 

1946–1947 рр. активізували міграцію сільського населення до зрусифікованих міст 

УРСР.  

Освітня політика СРСР, використовуючи українсько-російський білінгвізм, 

торувала шлях до російської одномовності в процесі формування єдиного 

«радянського народу». Політика тоталітарного режиму стосовно українців призвела 

до соціально-демографічної катастрофи, до втрати ними мовної стійкості та 

значного поширення українсько-російської двомовності. 

Законодавче закріплення домінуючого статусу російської мови Російською 

імперією, що мало наслідком заперечення самого існування мови української, за 

радянської доби було втілене у діяльності щодо забезпечення російській мові 

політичного й соціального поширення в межах СРСР. 

В сучасній Україні, за умов наявної масової українсько-російської 

двомовності, територіального поділу за мовною ознакою та значного поширення 

російської мови за сферами використання, державний статус української мови 

виступає чи не єдиним чинником  її відродження та розвою на зрусифікованих 

теренах. 

Наявна законодавча база держави не спрямована на подолання деформованої 

мовної ситуації та масового українсько-російського білінгвізму, скоріше навпаки 

(відповідно до Закону «Про засади державної мовної політики»), – в напрямку 

збереження масової двомовності та поширення російської мови за сферами 

вживання, в регіональному плані й на вісі «місто-село». 

Імплементація до законодавчої бази України Рамкової Конвенції про захист 

національних меншин та Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 

мала наслідком надання російській мові меншинного статусу, незважаючи на значну 

частку осіб, котрі асоціюють себе з українською, російською чи обома мовами, дала 

потужний засіб для маніпулювання масовою думкою як в Українській державі, так і 

за її межами, що регулярно відображається у міжнародних заявах Росії про 

придушення прав російськомовних громадян в Україні.  
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Наявна серед українців криптоетнічность і розщеплена культурна ідентичність 

безпосередньо спричинені асиміляційною та уніфікаційною політикою Російської 

імперії, а також репресивною діяльністю тоталітарного режиму СРСР. Поширення 

білінгвізму призвело до дисоціації мовної та етнічної ідентичностей, відсутності 

мовної солідаризації суспільства, – згадані процеси продовжились і за доби 

незалежності. 

Нині мовна поляризація українського соціуму і самоасиміляція населення 

Сходу та Півдня держави засвідчують слабкість української культурної 

ідентичності. Одним з наслідків розповсюдження двомовності в Україні є 

конкуренція ідентичностей на сучасному етапі розвитку українського суспільства: 

формування єдиної радянської ідентичності («радянського народу») мало наслідком 

поширення серед частини населення України російської ідентичності, що нині 

ускладнює створення єдиних для Сходу й Заходу держави маркерів ідентичності. 

Однак, творення української політичної ідентичності відбувається незважаючи на 

домінування в ментальному комплексі частини громадян держави російської мови.  

Білінгвізм, мовна поляризація та мовно-культурна регіоналізація  

ускладнюють утвердження консолідованої української державності, впливають на 

формування відмінних культурних і політичних орієнтацій Сходу й Заходу України, 

геополітичних візій та орієнтирів. 

Наявна масова українсько-російська двомовність не дозволяє вповні 

виконувати українській мові державо- та націєтворчу функції, позаяк вона донині 

втрачає соціальне підґрунтя на значній території держави. Білінгвізм і пов’язана з 

ним самоасиміляція Сходу й Півдня, подекуди ще існуюче несприйняття російською 

спільнотою як мови національної більшості, так і самої української державності 

гальмують процес мовно-культурної та громадянсько-політичної консолідації 

населення, ускладнюють створення й поширення загальнонаціональних суспільно-

політичних і мовно-культурних практик – основи національної єдності. 

Аналіз впливу білінгвізму на сучасні трансформаційні зміни в Україні 

дозволив визначити наступні тенденції (відповідно до наявних проблем суспільно-

політичного розвитку України в умовах масової українсько-російської двомовності): 
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 складна соціально-демографічна ситуація в Україні загалом та значне зростання 

кількості сільських поселень, в яких спостерігалася депопуляція, свідчить про 

катастрофу, пов’язану з природним самовідтворенням сільського населення у 

Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Донецькій областях відтак, 

соціально-демографічна політика держави має бути спрямована передусім на 

відродження та збереження українського села, яке донині залишається 

соціальною основою української мови у східному й південному регіонах 

держави; 

 впродовж доби незалежності спостерігається тенденція до мовної поляризації 

українського соціуму, особливо в урбаністичному вимірі: мовний розкол в 

Україні посилюється – кількість україномовного населення збільшується на 

Заході, російськомовного – на Сході та Півдні держави, тому діяльність держави, 

спрямована на консолідацію українського суспільства шляхом формування 

толерантних міжмовних взаємин, є запорукою збереження цілісності 

українського соціуму; 

 російськомовний соціальний тиск міського середовища Сходу та Півдня України 

зберігатиметься й надалі, за таких умов збільшення україномовного потенціалу у 

ЗМІ, передусім – телебаченні та пресі, – покликане виправити деформовану 

мовну ситуацію; 

 двомовність українців як наслідок тривалої політики мовно-культурної 

асиміляції залишається складною політичною проблемою сучасності, 

виступаючи перехідним містком до російської одномовності на Сході та Півдні 

держави, тому подолання деформованої мовної ситуації виступає одним з 

найважливіших завдань української держави; 

 в освітній царині зберігається тенденція розвитку двомовності (двомовної освіти) 

в регіональному обширі та на вісі «місто-село», освітня політика держави 

створює підґрунтя для мовної поляризації населення країни та подальшого 

розповсюдження українсько-російського білінгвізму, відтак, формування 

національно орієнтованої освіти, поєднане із можливістю здійснювати освітній 
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процес мовами меншин, виступає ефективним чинником відродження 

української мови та збереження мовної толерантності в освітній сфері; 

 деякі прорахунки вітчизняної політики, що призвели до поширення в ЗМІ 

російської мови, збільшують і без того значну її комунікативну потужність в 

українському суспільстві, тому державний контроль за мовним режимом у 

згаданій сфері відповідно до наявної етнонаціональної структури в Україні 

покликаний зменшити «лінгвістичну експансію» російської мови й стимулювати 

використання приватними мас-медіа мови державної; 

 існування двох культур в Україні – української та російської – формує 

українокультурну та російськокультурну ідентичності, що впливатиме на мовну 

політику держави і гальмуватиме процес мовно-культурної солідаризації 

української нації, за таких умов формування спільних для усієї України 

суспільних практик (зокрема, в мовно-культурній, соціальній, екологічній та 

інших сферах, щодо історичного минулого та продукування візій на майбутнє) 

можуть стати одним з ефективних механізмів соціальної консолідації; 

 церковний розкол, котрий проявляється у мовній сфері як прихильність до 

російськомовної чи україномовної церкви, унеможливлює загальносуспільну 

консолідацію на підставі світоглядно-релігійної єдності, тому створення єдиної 

помісної української церкви на основі об’єднання усіх християнських церков та 

здійснення спільного причастя є підґрунтям для формування духовної соборності 

України;  

 політизація мовної проблеми посилює тенденцію до мовної регіоналізації та 

сепаратизму, відтак, деполітизація мовного питання, роз’яснювальна робота й 

просвітня діяльність серед населення здатні покращити наявну ситуацію; 

 амбівалентність українських еліт є однією з основних політичних причин руху 

України до самоасиміляції та збереження стану масової українсько-російської 

двомовності; 

 зберігається тенденція до використання українськими елітами мовного питання у 

боротьбі за владу та подвійної риторики задля впливу на електорат західної та  
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центрально-східної частин держави під час передвиборчих перегонів, тому 

налагодження комунікативних зв’язків між представниками «прозахідних» і 

«просхідних» еліт, виведення мовного питання за межи політичних баталій та 

досягнення консенсусу щодо мовного майбуття України є одним із шляхів 

вирішення проблеми українсько-російського білінгвізму. 
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