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навіть із шести тисяч мов сучасного світу. Люди можуть мати однакові думки 
та почуття, але виражають їх по-різному своїми мовами, як схожими одна на 
одну, так і зовсім не схожими. Здавалося б: усі люди незалежно від кольору 
шкіри – білого, жовтуватого або чорного однакові за будовою тіла, але чомусь 
вони розмовляють різними мовами і без навчання не можуть розуміти один 
одного. 

Освіта – частина засобу виробництва матеріального життя, яка здійснює 
цілеспрямоване формування необхідного для суспільства індивідуума. 
Держава сьогодні повинна постійно слідкувати за мовними проблемами в 
галузі освіти. Адже мова свідчить про загальний рівень культури усієї нації. 
Мета освіти – інтелектуальний і моральний розвиток людини. Сучасному 
суспільству потрібен громадянин, який би вмів самостійно, критично 
мислити, умів бачити й точно вирішувати проблеми. 
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СУЧАСНИЙ ЗАХІД ПРО МОВНОПОЛІТИЧНУ  
ПРОБЛЕМАТИКУ І ПОШУКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ІДЕНТИЧНОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
 
У статті проаналізовані погляди модерних західних вчених щодо 

мовнополітичної проблематики і пошуку національної ідентичності в 
незалежній Україні. Автор стверджує, що практично всі наявні мовні колізії 
в сучасній Україні наперед визначаються конфронтаційними циклами 
зовнішньополітичної кон’юнктури. 

 
1990-ті рр. примітні спалахом глобальної кризи ідентичності. Вона 

охопила не тільки народи, які будували нові національні держави. Серед 
країн, де активно обговорювалися питання національної ідентичності були 
Алжир, Канада, Китай, Німеччина, Великобританія, Індія, Іран, Японія, 
Мексика, Марокко, Росія, ПАР, Сирія, США, Туніс, Туреччина й Україна1. На 
європейську орбіту Україна вийшла обтяженою історичним спадком 
російської, польської та австро-угорської залежності2. Величиною з Францію, 
вона почасти виправдала етимологію своєї назви – les confins (межі). І, власне, 
через методологічну призму “порубіжної цивілізації” інтелектуальний Захід 
спробував роздивитися в сучасній Україні мовнополітичний та національний 
аспекти, що для нього водночас є важливими індикаторами розвитку 
демократії та громадянського суспільства. Незважаючи на постійний 
українознавчий моніторинг зарубіжних мас-медіа науково-сервісними 
підрозділами владних вертикалей, поки що ці моменти не знайшли 
окремішнього місця у вітчизняній історіографії. У пропонованому 

                                           
1 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003. – С. 186. 
2 Besson S. Europe: vers le grand partage // Le Temps. – 2001. – 25 mai.; Snyder T. 

Divided Ukraine drifts neither East nor West // The Cristian Science Monitor. – 1998. – 31 
March. 



Укра їн а  –  мова  
 

 337

повідомленні ставимо акцент на західних трактовках українських проявів 
етнічної маргіналізації та “мовних воєн”. 

Саморозпуск Галицької асамблеї (1990-1992) зняв проблему політично-
культурного протистояння Західної та Східної України, проте не пригасив 
“конфлікти інтерпретацій” в інтелектуальних колах: прибічників поступової 
європеїзації “національної ідеї” та сповідників євразійства1. Типовий приклад. 
Виявивши нерозуміння постколоніальних проблем української культури, один 
із заступників голови Верховної Ради (1990-1993) Володимир Гриньов 
нищівно висловився про мовнокультурну політику незалежної України з 
апокаліптичними видіннями “національно-мовного протистояння”, “розколу 
суспільства” та “ізоляції Західної України”, успадковану зорієнтованість 
індустріальних Харкова, Дніпропетровська, Одеси не на Київ, а на Москву й 
Урал2. Зазначене почасти пояснюється тим, що російськомовна інтелігенція в 
Україні пережила справді глибоку кризу традиційної культурної ідентичності. 
Звідси і розмаїті суспільні неврози постколоніальної реальності, відбиті 
Гриньовим. 

Попри значні досягнення “толерантної українізації” 1990-х рр., мовна 
проблема ще довгий час буде залишатися складною для України. 
Спостережено певну невідповідність чисельності національних меншин до їх 
частки у навчанні, теле- та радіомовленні. Проте “тиха українізація”, яка 
проходить у державі, дала надію досліднику Леоніду Панасюку (на противагу 
В. Гриньову) на всебічне відродження державної мови при забезпеченні права 
всіх етнічних меншин на вільне володіння рідною мовою та її розвиток3. 

Розрізняючи два головні типи національної ідентичності – громадсько-
територіальну (політичну) та етнокультурну, зауважимо декілька яскравих 
проявів невизначеності та розмитості даного процесу в українському випадку. 
В одній з найстаріших ізраїльських газет “Haa’retz” 12 жовтня 2001 р. Даніель 
Бен Симон розмістив проблемну розвідку поважного обсягу під назвою “У 
новій Україні”, де помічено цікавий феномен. Серед “новых русских” чимало 
євреїв, одначе, враховуючи сумнівність їхніх статків, це, на думку автора, 
навряд чи звучить компліментом. Антисемітизму в Україні нема, влада робить 
усе, щоб втримати єврейське населення. 

На Заході мав деякий публіцистичний розголос і аспект збереження 
нововідкритої “русинської ідентичності”4. Однак у 2001 р. “The Star Tribune” і 
“Chicago Tribune” зафіксували невтішну картину. У Сполучених Штатах 
вихідці з історичного Закарпаття живуть переважно в Міннесоті та 
Пенсільванії. Заклики активістів до нащадків карпатських переселенців 
присвятитись збереженню “самобутності” отримують здебільшого негативні 
відповіді. Тай в Україні проголошений в травні 1993 р. Тимчасовий 
русинський уряд зі своїм прем’єр-міністром, міністром закордонних справ і 
декількома послами саморозпустився на початку 2001 р. Інші активісти 
зійшлися на думці нарощувати мовні експерименти. І все ж таки, під час 

                                           
1 Єшкілєв В. Політично-культурна дихотомія України: постмодерністський аспект // 

Людина і політика. – 2001. – № 6. – С. 140-147. 
2 Гриньов В. Нова Україна: якою я її бачу. – К.: Абрис, 1995. – С. 70-71, 80-85. 
3 Панасюк Л. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.: Автореф. дис. ... 

канд. іст. наук. – К., 2001. – С. 8-10. 
4 Haga Ch. Without a country, Rusins have an identity problem // The Star Tribune. – 

2001. – 6 February. – Р. 10. 
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всеукраїнського перепису населення (грудень 2001 р.) “вперше зібрані дані, 
які характеризують етнічні групи і самоназви окремих національностей”, 
зокрема у Закарпатті русинами записалося 10,1 тис. осіб, яких трактовано як 
етнічна група, котра входить до української національності1. У той же час в 
області загальна чисельність українців становить 1 млн. 10,1 тис. або 80,5% 
населення. Репортер Ейрі Фернем на власні очі побачив “гармонію у 
несподіваному місці” – титульні нації п’яти країн (України, Польщі, 
Словаччини, Угорщини, Румунії) або ж лапідарніше “п’ять країн і чотири віри 
мирно співвіснують у багатонаціональному Закарпатті”. 

Із закарпатського приводу науковці відреагували належним чином2, а 
журналісти запропонували зарубіжному загалу історико-публіцистичну 
довідку з акцентом на 1646, 1919 і 1939 рр., тобто переломних для Закарпаття 
подіях3. Лінгвістико-етнологічний напрямок досліджень “русинської 
проблематики” показав певні зацікавлення іноземних держав в умовах 
розпаду біполярного світу і внутрішні причини етнічної маргіналізації: 
проросійські або євроінтеграційні симпатії, ментальне реагування щодо 
проявів націоналізму. 

Загалом історія України сприймається Заходом, як романтична балада про 
народ, котрий сміливо відстоював свою самобутність у важких умовах на 
просторі, що був одвічним бойовищем. Для країни, яку спустошили і 
комуністи, і нацисти, настав час приєднатися до розвинутого світу. Такий 
фокус, зокрема, у статті Аскольда Крушельницького для лондонської газети 
“European” (4 грудня 1995 р.). Одначе, приміром, теперішні жителі сіл, 
розташованих на гірських рівнинах Прикарпаття, що переходили від імперії 
до імперії, знають тільки, що вони говорять українською мовою, коли 
обробляють землю, доглядають за худобою, копають картоплю, прибивають 
до дахів прикрашені орнаментами металеві покриття4. 

З легкої руки Самюеля Хантінгтона, Україна цивілізаційно належить до 
табору “розколотих країн”, де великі культурні групи належать до різних 
цивізацій5. Вона розділена на “уніатський націоналістичний, розмовляючий 
українською захід і православний російськомовний схід”. Хоча в Україні 
існує велика російська меншина, однак українські росіяни не заснували 
жодної організації, метою котрої б став територіальний відрив. Вони не 
утворили навіть окремого літературного журналу. Як висловився професор 
Богдан Осадчук із Берліна, Україна протягом певного часу буде двомовною. 
Це – наслідок колоніалізму. Але проблема не у двомовності, а в триваючій 
донині економічній залежності від російської сировини насамперед від нафти 
і газу. 

На початку 1990-х рр. дехто на Заході пророкував найбільший з часів 
Другої світової війни кровопролитний конфлікт. Однак Україна уникла 

                                           
1 Про кількість та склад населення Закарпатської області за підсумками 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Новини Закарпаття. – 2003. – 11 
січня. 

2 Зан М. Етнічні процеси на Закарпатті (1989-2001 рр.): Автореф. дис... канд. іст. 
наук. – К., 2003. – С. 8. 

3 Brève histoire de la Ruthénie // Le Temps. – 2001. – 22 mai. 
4 Тhe Times. – 2002. – 7 вересня. 
5 Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.– С. 41-42, 206-209, 255-

259. 
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російськомовного "Східного фронту". Навпаки, східноукраїнська політична і 
ділова еліта повністю підтримали незалежність. Уособленнями цього 
феномена стали голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій 
Фоменко і голова Луганської міської ради Олексій Данилов. Колишній 
директор радянського заводу зброї Г. Фоменко, який ледве говорив 
українською, підкреслив: “Схід – невіддільна частина України. Крім того, ми 
знаємо, як живуть наші сусіди в Росії. І вони живуть не краще, ніж ми”. У 
Східній Україні, наголосив О. Данилов, силою не заставляють спілкуватися 
державною мовою, а викладання нею велося тоді у менш ніж 20% місцевих 
шкіл. 

Як відзначив у вашингтонському щотижневому журналі “The New 
Republic” 15 квітня 2002 р. Стівен Коткін, англомовна книга документальних 
нарисів “Україна: пошук національної свідомості” (2000) вартує купи 
макулатури, опублікованої про сучасну Україну. Автори дослідження 
безпристрасно подали правдивий зріз проблематики1. Серед разючих 
аргументів і наслідки розпаду радянської імперії, що застав 70 млн. чол. 
(кожний четвертий) за межами своєї “історичної батьківщини”, якщо взагалі 
вона в них була. Українська молодь налаштована прозахідно, але, 
подорожуючи, їй кидається у вічі, що Москва чомусь “західніше” і багатша 
від Києва. Отак інколи пошук “національної свідомості” йде врозріз із 
політикою. 

Мовнополітичні настрої населення України не випадково перебували в 
епіцентрі коментарів світових мас-медіа. Очікувана гострота, примножена 
апокаліптичною уявою, легко надається читачу в привабливих внутрішнім 
драматизмом журналістських розслідуваннях про те, як етнічні росіяни 
відчувають тиск українського націоналізму2. І в травні 2000 р. знайшовся 
зручний привід загострити увагу на “мовній війні”, розпаленій у Львові 
смертю популярного композитора Ігоря Білозіра. У кав’ярні в центрі міста 
того фатального травневого вечора групі російськомовної молоді не 
сподобалися Білозореві друзі, котрі співали українських пісень. У бійці 45-
річний композитор дістав важку травму голови. Він помер у лікарні через три 
тижні, враз ставши національним мучеником. Одним із убивць виявився син 
заступника начальника Львівської міської міліції. Близько ста тисяч людей у 
Львові прийшли на похорон Ігора Білозіра. Опісля місто пережило кілька 
погромів кав’ярень, барів, кіосків, де звучала або продавалася російська 
музика чи періодика. На цьому тлі Ян Трейнор із британської “The Guardian” 
(7 листопада 2000 р.) зауважив: близько 20% населення України – етнічні 
росіяни, 60% українських громадян (у Києві – 70%, у Львові – 40%) 
розмовляють російською, а російськомовні газети переважають україномовні 
у співвідношенні 10:1. Дискусію у “The Guardian” було продовжено через 
день, 9 листопада, свідченням “за” Пітера Бейджера з Сан-Франциска (США) 
і запереченням українського посла у Великобританії В.Василенка3. Останній 

                                           
1 Ukraine: the search for a national identity // Ed. Sh. Wolchik and V. Zviglyanich. – 

Lanham, 2000. 
2 Snyder T. Divided Ukraine drifts neither East nor West // The Cristian Science Monitor. 

– 1998. – 31 March.; Hundley T. Little-known group won’t be fenced in // Chicago Tribune. – 
2001. – 20 May.  

3 Russia talks over Ukraine in war of words // The Guardian. – 2000. – 9 November.; 
Traynor I. Ukraine wages war on Russian language // The Guardian. – 2000. – 7 November.; 
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неодноразово спростовував не тільки у “The Guardian”, але й у “The Financial 
Times”, що “Україна не веде війну з російською мовою”, як це намагається 
подати “маленька, але голосиста група російських шовіністів”. 

У свою чергу багато росіян у Львові, на думку Ендрю Джека з “The 
Financial Times” (19 липня 2000 р.), не бажає визнавати, що переваги в 
радянську пору вони мали за рахунок українців (примусова русифікація). 
Тому перед Україною стоїть складна проблема перебороти важкий спадок 
російської окупації, дотримуючись прав людини, вироблених у Західній 
Європі, котрі ніколи не шанувалися в Радянському Союзі. 

За межами Росії проживає нині близько 20 млн. росіян. Упродовж 
багатьох років адміністрації президентів Б. Єльцина і В. Путіна проявляли 
інтерес у різних варіаціях до фіксації свідчень міжетнічної напруженості. На 
початку березня 2001 р. спікер нижньої палати російського парламенту 
Геннадій Селезньов, оголошуючи плани проведення конгресу етнічних росіян 
з усіх країн колишнього СРСР (що так і не відбувся), розкритикував Україну, 
прибалтійські держави і Казахстан за “моноетнічну модель”, яка дискримінує 
росіян. 

Після шторму публікацій у періодичних виданнях Росії про жахи 
львівського націоналізму газета американських інтелектуалів “The Christian 
Science Monitor” (20 червня 2000 р.) оприлюднила збалансовану нейтральну 
статтю канадця українського походження Фреда Вейра1. Він не став довіряти 
повідомленням інформаційних агенств і особисто вивчив явище, відвідавши в 
числі інших зарубіжних колег Україну. Надто цікавив Львів після трагічної 
смерті від рук російськомовних молодиків культового композитора Ігоря 
Білозіра2. Ф. Вейр свідчив, що гігантський північний сусід завалив Україну 
своєю дешевою літературою, музикою, кіно і телепередачами. Загалом же 
сучасній Україні, за Ф. Вейром, притаманний феномен language gap (мовного 
розриву /інтервалу): кожний говорить своєю мовою і ніхто не звертає уваги на 
це у взаємному спілкуванні. Власне, тут і проявляється щоденно унікальна 
суть української соціальної стабільності  наприкінці XX – початку XXI ст. 

Немає вагомих підстав не погодитись із цією аналітичною “родзинкою”. 
Практично всі наявні мовні колізії в сучасній Україні наперед визначалися 
конфронтаційними циклами зовнішньополітичної кон’юнктури. А відсутність 
реального конфліктогенного потенціалу (а не локальних, поодиноких і 
дріб’язкових проявів) в умовах “тихої українізації” є очевидною. Це перший 
висновок нашого дослідження. А другий полягає в наступному. У сучасній 
Україні спостерігаються явища етнічної маргіналізації. Внаслідок 
еміграційного ажіотажу набули помітного поширення змінена чи подвійна 
національна ідентифікації. Все це не проходить мимо прискіпливого ока 
зарубіжних мас-медіа вже друге десятиліття і не повинно проминати 
вітчизняну історіографію. Зокрема, у ході подальшого вивчення даної 
проблеми напрошується детальний “покраїнний” зріз інтерпретаційних ліній. 
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