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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕТНІЧНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ: МОВНИЙ АСПЕКТ 
 
У статті аналізується проблема мовних трансформацій у сучасній Україні, здійснюється методологічний аналіз цього 

процесу. Доводиться, що найбільшу загрозу українській державності становить мовний сепаратизм периферійних регіонів 
країни, де сфера функціонування української мови максимально обмежена 

The problem of language transformations in modern Ukraine is analyzed in the article, the methodological analyzes of this process 
is done. It is also proved, that the most threat for the Ukrainian statehood is the language separatism of the peripheral regions of the 
country, where the sphere of use of the Ukrainian language is at most limited 
 

Останніми роками українська держава намагається 
реалізувати на практиці програму будівництва моноетніч-
ної держави за відомою формулою "одна держава – одна 
нація". Варто відзначити, що така політика зазнає певних 
труднощів. І в першу чергу це стосується визначення "ти-
тульної нації" на базі якої, власне, і можливо побудувати 
моноетнічну державу. Проблема в тому, що соціальні і 
правові критерії визначення титульної нації не працюють 
на реальному етнічному полі. Іншими словами, запис в 
документах "українець" (другий критерій належності до 
українства) зовсім не означає приналежність конкретного 
індивіда до української цивілізаційної групи (під якою ро-
зуміють загальну прихильність до українського способу 
життя і продукування української ж культури). Тому прави-
льним буде на першому етапі визначення титульної нації 
користуватися лінгвістичним критерієм (який і є першим) – 
"українець той, для якого рідною є українська мова". Проте 
такий підхід значною мірою обмежуватиме фізичні і гео-
графічні кордони поширення титульної нації в межах дер-
жави. Для цього необхідно ввести додатковий критерій: до 
титульної нації також належать індивідууми, які пройшли 
процес трансформації шляхом зміни етнічної самоіденти-
фікації на українську. Як зазначає М. Жулинський, "ми 
переживаємо драматичний період цивілізаційної дезорієн-
тації, а саме... духовно-ідеологічну кризу, яка... виявляєть-
ся в кризі національної ідентичності, втраті почуття істори-
чної перспективи і пониженні рівня самооцінки нації... Про-
блема національної самоідентифікації – ключова для 
українського суспільства, яке повинно вирости в духовно 
цілісний організм" [1, с. 65–66]. 

Одним з найбільш дієвих способів зміни самоідентифі-
кації є зміна у людини мовного коду. Простіше кажучи, 
йдеться про українізацію неукраїномовних соціальних 
груп, яку найефективніше проводити не шляхом директи-
вного використання адміністративного ресурсу держави, а 
через елементи громадянського суспільства (в першу чер-
гу, через громадянські асоціації). 

Повертаючись до першого критерію вичленування ти-
тульної нації, треба визнати, що, певною мірою таке само-
визначення "дійсного українця" має свої резонні аргумен-
ти. На відміну від російськомовної людини (яка, до речі, не 
обов'язково ідентифікує себе виключно з Росією), у украї-
номовних людей немає варіативної самоідентифікації, 
тобто вони ідентифікують себе виключно з Україною, а не 
з малою батьківщиною (Донбасом, Кримом, Тавридою і 
так далі). І навіть істотна відмінність в самій українській 
мові між різними регіонами України (особливо це виявля-
ється між західними областями і центральними) нівелю-
ється за рахунок загального комплексного сприйняття 
своєї національної цілісності по відношенню до інших лінг-
вістичних груп (в першу чергу до російськомовних). Таким 

чином, максимальна українізація держави сприятиме виті-
сненню неукраїномовних груп на периферію держави 
(в першу чергу, у Донбас та Крим) і одночасно заповненню 
звільненого простору єдиним національним культурним і 
мовним сегментом, що ще більше буде сприяти реалізації 
концепції моноетнічної держави. Основний напрямок дії в 
цій політиці доцільно систематично спрямовувати на дітей 
і молодь (в першу чергу охопити всю освітню, розважаль-
ну, а також державну сферу з повним домінуванням в них 
української мови). Підростаюче покоління, на відміну від 
середнього і тим більше старшого, відносно легко підда-
ється процесу мовної трансформації, яка в найкоротший 
період дозволяє докорінно міняти самоідентифікацію ін-
дивіда. Зі старшими людьми, особливо з великим культу-
рним багажем, такі трансформаційні процеси відбувають-
ся значно складніше, а інколи і зовсім не дають позитивно-
го результату. Варто відзначити, що така політика прино-
сить певні дивіденди, і якщо такі темпи українізації збере-
жуться, в наступну п'ятирічку кількість україномовних гро-
мадян України може істотно перевищити  кількість росій-
ськомовних співгромадян. 

За даними опитування Інституту соціології серед рес-
пондентів, які вільно спілкуються українською, 91,4 % 
сприймають Україну як свою Батьківщину, серед тих, хто 
має проблеми при розмові – 83,8 %, серед тих, хто може 
вільно читати українською – 71,8 %, серед тих, хто в осно-
вному розуміє українську – 62,6 %, а ось серед тих хто 
практично не розуміє української – 44,4 %. Зауважимо, що 
серед тих, хто не сприймають Україну своєю Батьківщи-
ною, 61,4 % спілкуються вдома виключно російською. 

Серед громадян, які вважають, що цінності країн Захі-
дної Європи найближчі до їх власних, 78,1 % вільно воло-
діють українською мовою; з поміж тих же, хто вважає бли-
жчими цінності східнослов'янських країн, вільно володіють 
українською 67,4 %. 

82,1 % українців за національністю стверджують, що 
вільно володіють українською мовою, серед росіян та-
ких лише 30,1 %. 90,1 % тих, хто вважають українську 
рідною мовою, вільно володіють нею; серед тих, хто 
вважають рідною мовою російську, вільно володіють 
українською 40,8 %. 

Щодо політичних уподобань, то респонденти, чия рід-
на мова українська, надають перевагу національно-
демократичній течії (13,5 %), соціалістичній (9,7 %) та со-
ціал-демократичній (9 %). Опитані, чия рідна мова росій-
ська, надають політичні преференції соціал-демократичній 
(14,2 %), соціалістичній (14,1 %) та комуністичній течіям 
(11,9 %). Україномовні громадяни меншою мірою політич-
но заангажовані – тих, хто не долучається до жодної з 
політичних течій, серед них близько 18 %, тоді як серед 
російськомовних менше 12 % [2]. 
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Мовна ситуація, що склалася, в країні, така, що при 
вісімнадцятирічному правлінні україномовних вихідців з 
села, російська мова залишалася домінуючою практично 
у всіх сферах існування України. Пов'язано це було з 
цілим рядом історичних і об'єктивних чинників, але голо-
вний з них – висока конкурентоспроможність російської 
мови в галузі науки, бізнесу і культури (звідси і україніза-
ція відбувається не шляхом надання певних преферен-
цій українській мові, а виключно через фізичне витіснен-
ня російської мови). Останніми роками ситуація стала 
кардинально мінятися, українізація набула небаченого 
раніше розмаху і тепер російськомовні громадяни дійсно 
стають меншістю (хоча і дуже значною). Але найголов-
ніше, що російськомовна меншість концентрується за 
географічним принципом, а не за соціальними ознаками, 
як це було при Радянському Союзі, коли російськомовні 
громадяни мешкали в містах (у тому числі і західноукра-
їнських), а україномовні переважно в сільській місцевості. 
Така диференціація населення, яка величезними темпа-
ми складається в результаті успішної і динамічної украї-
нізації, з дуже значною імовірністю може привести до 
виникнення окремого субетносу, який почне себе усвідо-
млено протиставляти українському етносу. 

Яскравим прикладом тому можуть служити події в При-
дністров'ї на початку дев'яностих років. Проте війна, що 
спалахнула навесні-влітку 1992 року, є лише кульмінацією, 
яка привела до територіального розпаду Молдови. Причи-
ною початку, мабуть, одного з найбезглуздіших цивільних 
конфліктів ХХ століття послужило бажання молдовської 
влади ще в 1989 році надати молдавській мові статус єди-
ної державної в республіці. При цьому молдавські націона-
лісти основним своїм аргументом безальтернативності у 
вирішенні мовного питання висували той, що людей, для 
яких рідною є молдовська, у два рази більше, ніж російсь-
комовних. Все закінчилося вельми сумно для всіх сторін – 
східні частини Молдови, в основному землі, що знаходять-
ся на лівому березі Дністра, оголосили про створення своєї 
окремої республіки, і Молдова, після проголошення суве-
ренітету в 1991 році опинилась перед фактом громадянсь-
кої війни, яка незабаром і вибухнула. До речі, крихітна Мо-
лдова могла тоді розпастися на ще більше частин. У тому 
ж 1991 року про свій суверенітет оголосила Гагаузія (пів-
денні провінції Молдови). І лише в 1994 році вдалося шля-
хом взаємних компромісів вирішити "гагаузьке питання" - 
Гагаузія відмовилася від незалежності в обмін на автоно-
мію у складі Молдови. Також на своїй території статус офі-
ційної отримали відразу три мови – російська, гагаузська і 
молдовська. У Придністров'ї все обернулося складніше - 
мовна меншість пішла на радикальні заходи і проголосила  
штучно створену державу ПМР. Не є секретом, що на те-
риторії Криму, Донбасу, Одеси, Закарпаття і ряду інших 
регіонів України також діють різні сепаратистські об'єднан-
ня, що проголошують систематично свої гасла. 

Але показово в молдовському прикладі інше. Початко-
ва проблематика всього молдовсько-придністровського 
конфлікту виникла довкола статусу російської мови в рес-
публіці. Минуло вже 17 років після війни, між двома сторо-
нами конфлікту відбулась величезна кількість переговорів, 
підписаний не один том всіляких декларацій і намірів, і це 
при тому, що Молдова неодноразово заявляла про намір 
визнання російської мови другою державною з одночас-
ним входженням Придністров'я до складу республіки. Ін-
шими словами, та проблема, яка виникла спочатку, зда-
валося б вже вирішена, але позитивних зрушень все одно 
немає. А немає їх тому, що на території Придністров'я за 
цей період утворився окремий субетнос з чітким стерео-
типом поведінки, який відрізняється від інших етнічних 
утворень-сусідів (наприклад, влада Придністров'я, систе-
матично заявляючи про своєю духовну і етнічну близькість 
до Росії, жодних видимих спроб входження до складу сло-
в'янської України не робили). У придністровців з'явилася 

"своя політична і економічна еліта, свої світоглядні уста-
новки і найголовніше, своя чітко окреслена територія, яка 
виросла з поняття "мала батьківщина", втративши цю са-
му приставку "мала" [3 с. 52]. Таким чином, питання росій-
ської мови вже не є для придністровців визначальним, 
хоча ще 20 років тому "російське питання" було головним. 
Звичайно, ситуацію з Придністров'ям не можна автомати-
чно накладати на українську. Проте, подібна аналітика 
варта уваги як певний тип прогнозу-попередження. 

Як зазначав Юрген Габермас, європейці навчилися 
двох речей: "давати собі раду з тривалими стабілізовани-
ми конфліктами і критично переосмислювати власні тра-
диції" [4 с. 65] А це свідчить тільки про те, що на теренах 
Європи такі питання швидко не розв'язуються. Взагалі, 
історія людства практично не знає добровільних об'єднань 
навіть близьких народів в єдину державу, не говорячи вже 
про те, щоб об'єднувалися абсолютно різні етнічні групи. 
Понад те, до сепаратизму схильні навіть представники 
одного і того самого народу. Радянський уряд впродовж 
70 років намагався зруйнувати етнічну самосвідомість 
десятків народів СРСР і "вивести" нове надетнічне фор-
мування – радянський народ. І доки в СРСР був потужний 
адміністративний ресурс, а також високі успіхи в області 
економіки, науки і спорту, таке ефемерне утворення вель-
ми успішно існувало. Але як тільки стався збій і вся систе-
ма почала миттєво руйнуватися, одну з найхворобливіших 
психологічних втрат понесли слов'янські народи (тобто ті, 
які і утворювали базу СРСР). Росіяни не змогли усвідоми-
ти своїх історичних кордонів, українці, через насильницьку 
раніше русифікацію, не змогли "переварити" отриманих 
кордонів, а білоруси і зовсім так і не змогли знайти своєї 
самоідентифікації. І при цьому місцеві регіональні еліти 
систематично демонструють тенденції до сепаратизму, 
особливо в ті періоди, коли центральна влада найбільш 
дезорганізована і недієздатна. Яскраво це виявлялося в 
єльцинській Росії, коли не лише мусульманські республіки, 
але і ряд слов'янських регіонів (наприклад, Приморський 
край) так чи інакше висували ідею відділення. 

Україна зараз стоїть на порозі територіального розколу 
ближче, ніж, наприклад, в 1993 році, коли перспектива 
втрати Криму була більш ніж реальною. Як зазначає 
О. Хуснутдінов: "Серйозні підстави для роздумів дають 
процеси, які відбуваються в нашому суспільстві. Здава-
лось би, ще вчора ми були впевнені, що назавжди позба-
вилися тоталітарного минулого, проте сьогодні повернен-
ня до нього багатьом здається не тільки можливим, а й 
бажаним" [5 с. 222].Ускладнюється ситуація для Києва 
тим, що окрім мовної свободи в регіонах активно вітається 
економічна і фінансова самостійність. Останні ініціативи 
прем'єр-міністра Юлії Тимошенко створити районні місцеві 
бюджети, що будуть оминати обласні, спрямовані лише на 
притуплювання даної тенденції з паралельними передви-
борчими подіями. Але загальна тенденція до децентралі-
зації намічається чітко. І цілком імовірно, що "Сєвєродо-
нецьк – 2004", коли був проведений з'їзд з метою створен-
ня Південно-східної автономії, а винуватці сепаратистської 
акції не лише не були покарані, але як і раніше залишили-
ся при владі, може не лише повторитися, але і народити 
неврівноваженого лідера, здатного піти далі просто де-
кларацій про наміри. 

У зв'язку з цим первинного значення для ефективної 
нейтралізації сепаратизму в периферійних регіонах набу-
ває комплексна взаємодія центральних властей з регіона-
льними цивільними об'єднаннями, в першу чергу неполіти-
чного характеру. Йдеться про культурні, спортивні, екологі-
чниі, туристичні і низку інших асоціацій громадян, які про-
світницькою діяльністю зможуть ефективніше пропагувати 
українську культуру і спосіб життя, ніж це здатні робити 
політичні організації і адміністративні органи влади, які 
користуються у населення вкрай низькою довірою. 
В. С. Горський у своїй статті "Україна на порозі планетарної 
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цивілізації"пише: "Для української культури постає надзви-
чайної складності завдання – прилучитися до глобалізова-
ного "Ми" і зберегти відчуття власного "Я". А це вимагає не 
лише притаманних нашому менталітетові толерантності, 
налаштованості на сприйняття "Іншого" як "Свого". Не 
менш значних зусиль потребує розвиток (а може й ство-
рення) придушуваного тоталітарною свідомістю відчуття 
власної неповторності, гідності, вміння сполучити прагнен-
ня до зближення з "іншим" зі здатністю бути в опозиції до 
нього" [6 с. 220]. Таким чином, ми прийшли до висновку, що 
процес зміни мовного коду, а простіше, процес українізації, 
найефективніше проводити в різних регіонах по-різному: 

– у континентальній Україні традиційним шляхом, ко-
ристуючись адміністративним ресурсом; 

– у околичних регіонах гнучкіше, через розгалужену 
мережу цивільних асоціацій. 

Це дозволить у відносно швидкому часі створити як 
моноетнічну державу, так і максимально нівелювати про-
блематику околичного сепаратизму в Україні. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОБҐРУНТУВАНЬ 
ЗАСТОСУВАННЯ НАСИЛЬНИЦЬКИХ МЕТОДІВ У ЛЮДСЬКІЙ ПРАКТИЦІ 

 
У статті досліджуються різні філософські течії, які розглядають й вивчають проблему насилля та застосування його 

у людській практиці. Головними такими теоретичними дослідженнями є марксизм, психоаналіз тощо. 
This different philosophical doctrines, which study the problem of violence and its using in the human practices are investigated in 

the article. The main theoretical bases of the investigation are Marxism, psychoanalysis and so on. 
 

Поняття насилля у філософії має довгу історію свого 
формування. На сьогодні зміст цього поняття відтворю-
ється різноманітними філософським концепціями як відо-
браження реальної дії соціального характеру, спрямова-
ної або на захист власних інтересів, або на подолання 
загрози, або на створення кращих умов існування, або на 
забезпечення відповідних функцій життєдіяльності індиві-
да чи соціуму, що можуть носити або позитивний, або ж 
негативний характер. 

Насамперед, потрібно визначитись, що ми розуміємо 
під поняттям "насилля". У філософській енциклопедії на-
силля визначається як "застосування чи загроза застосу-
вання сили з метою примусити людину до певної поведін-
ки, тобто як панування однієї волі над іншою, частіш за 
все яке пов'язане із загрозою для людського життя" 
[2, с. 995]. Протягом еволюції форм насилля можна виок-
ремити дві основні тенденції: рух від явних форм насилля 
до більш прихованих та намагання обмежити насилля в 
контексті невід'ємних прав людини. Еволюція людства 
вказує на постійне зростання потенціалу насилля в суспі-
льних відносинах, наприклад, в традиційних суспільствах 
насильство найчастіше було представлено як безпосере-
дня реакція на "чужинця". Для індустріального суспільства 
характерним є прихована форма насилля. Сутність усіх 
форм насилля полягає у підкоренні волі об'єкта насилля. 
Головна мета усіх форм насилля – це перерозподіл мате-
ріальних та духовних благ. 

Такі вчені, як Т. Гоббс, Л. Гумплович, Ф. Ніцше, 
З. Фройд тощо, стверджували, що насилля є вродженим 
у людині, тобто є похідним від її психіки. Цікавим є вчення 
Еріха Фромма, який, вивчаючи "анатомію деструктивнос-
ті", визнав існування внутрішньої агресивності людини. 
А зростання насилля в історичному процесі пов'язане з 
тим, що над людиною починають домінувати соціальні 
умови життя, що сприяє розвитку більшої агресивності. 
Отже, можна зробити висновок, що людство ніколи не 
зможе повністю позбутися потягу до насилля. 

Загалом можна виокремити три типи теорій, що по-
яснюють джерела насильства. Перший тип поєднує ті 
концепції, які виводять насильство із природи людини. 
Вона базується на тім, що вся історія людської цивілізації 
пов'язана з насильством. В. Соловйов у своїй книзі "Ду-
ховні основи життя" писав, що "найперший закон приро-

ди є боротьба за існування. Кожна істота в нашому світі 
від найменшої порошини й до людини всім своїм приро-
дним життям говорить одне: я є й все інше – тільки для 
мене" [4, с. 23]. При цьому підході передбачається, що 
існують уроджені схильності, інстинкти, а саме інстинкт 
смерті, сексуальний інстинкт, які підштовхують людину 
до насильства. До цього типу можна віднести й філо-
софські концепції, що пояснюють насильство властивою 
людині волею до влади, панування. 

Другий тип теорій виводить застосування насильства з 
економічних і соціальних умов життя суспільства. Ще Аріс-
тотель указував на те, що в основі насильства лежить 
нездатність влади встановити рівність у суспільстві. "Карл 
Маркс, Фрідріх Енгельс та їхні послідовники в численних 
роботах обґрунтовували класові антагонізми, що існують 
у суспільстві, соціальною нерівністю й експлуатацією. Чи-
мало сучасних суспільствознавців також схиляються до 
висновку про існування зв'язку між насильством і нерівніс-
тю, серед них і Ральф Дарендорф" [4, с. 31]. 

Третій тип теорій порівнює насильство з динамікою 
конфлікту. У будь-якому суспільстві "виникають конкуру-
ючі групи – економічні, політичні, духовні. Первісний стан 
конкуруючих груп й особистостей – це потенційний кон-
флікт. Він може ставати реальним, коли конкурентний 
стан персоніфікується, коли одна особа починає проти-
діяти іншій" [5, с. 97]. Це саме та стадія, коли насильство 
стає досить ймовірним. 

Отже, найчастіше проблему застосування насилля в 
практичній діяльності людини пов'язують із марксистською 
теорією. Тож, у сучасній філософській думці можна виок-
ремити дві основні тенденції в інтерпретації марксистської 
теорії, які мають протилежний та взаємовиключний харак-
тер. Перша тенденція полягає у тому, що насилля висту-
пає в якості головного фактора, що впливає на рух та іс-
нування історії, воно є невід'ємним, закономірним та істо-
рично необхідним явищем, яке іманентно притаманне 
будь-якій формі влади та соціального організму, незалеж-
но від умов та обставин. Насилля виглядає як кінцева ме-
та революційного руху, як апріорі виправданий засіб кла-
сової боротьби та утримання влади, досягнення окремих 
цілей. Звісно, такий підхід пропагується противниками 
марксистської теорії, які вважають що дана концепція не-
сумісна із демократичними та моральністними нормами. 
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