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У статті розглядається політична символізація мови й 
історичної пам’яті в Україні. Показано, що ставлення громадян 
України до мовної ситуації й історичних подій – взаємопов’язані. 
Наводяться дані соціологічних опитувань, які свідчать про 
істотні регіональні відмінності у ставленні до історичних подій. 
Робиться висновок: оскільки мовні й історичні суперечності 
використовуються політичними партіями з метою мобілізації 
електорату, то подолання культурного та політичного розколу 
нині є неможливим. 
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Evseev Kyrylo. The language situation and historical memory 
in Ukraine: factors of symbolization. Political symbolization of 
language and historical memory in Ukraine is discussed in the article. 
It is shown that the ratio of citizens of Ukraine to the language 
situation and historical events are interrelated. The data of opinion 
polls which indicate the significant regional differences in relation to 
historical events are presented. Conclusion: linguistic and historical 
contradictions are used by political parties for the mobilization of 
voters, so overcoming of cultural and political split is impossible now.
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Евсеев Кирилл. Языковая ситуация и историческая 
память в Украине: факторы символизации. В статье 
рассматривается политическая символика языка и исторической 
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памяти в Украине. Показано, что отношение граждан 
Украины к языковой ситуации и историческим событиям – 
взаимосвязаны. Приводятся данные социологических опросов, 
свидетельствующие о существенных региональные различия 
в отношении к историческим событиям. Делается вывод: 
поскольку языковые и исторические противоречия используются 
политическими партиями с целью мобилизации электората, 
то преодоление культурного и политического раскола сейчас 
невозможно.

Ключевые слова: политическая символика, языковые 
практики, историческая память, идентичность.

В українській політиці, медійному дискурсі й загалом культурі є 
принаймні дві теми, самé порушення яких спричиняє неймовірні пристрасті –  
це мовна ситуація й історична пам’ять. Ці теми взаємопов’язані. А за 
найближчого розгляду є очевидним, що по суті – це одна й та сама 
тема. І за оцінюванням історії, й за оцінюванням мовної поведінки 
простежується звернення до одного єдиного феномену – національної 
ідентичності. І тут неможливо конкретизувати причинно-наслідковий 
зв’язок, стверджуючи, що сáме, скажімо, особливості історичних уявлень 
і мовних практик зумовлюють відповідну національну ідентичність, або 
ж навпаки – особливості ідентичності визначають погляд на історію та 
мовну поведінку. Брак чіткої пояснювальної схеми спричиняє значні 
суперечності в трактуваннях особливостей історичної пам’яті та мовної 
ситуації в Україні. Пошук такої схеми є, безперечно, актуальним 
завданням для політичної науки. 

Політика історичної пам’яті в Україні розкривається в працях 
Д. Вєдєнєєва, Ю. Ганжурова, О. Гнатюк, В. Гриневича, Ю. Зерній,  
В. Кривошеї, О. Омелянюк, М. Панчука, В. Солдатенка, Ю. Шаповала та 
ін. Дискурсивні характеристики „змагань за ідентичність” дослідженні 
в працях С. Єкельчика, Л. Нагорної, К. Сігова та ін. Завдяки здійсненим 
дослідженням виявлено посутні дискурсивні риси „конструювання 
ідентичностей”, описано вплив медій на процес формування „місць пам’яті”, 
конкретизовано легітимаційні механізми, що стоять за „історичними 
війнами” в Україні. Разом із тим, дослідження проблеми потребує 
уточнення епістемологічного чинника, котрий імпліцитно присутній у 
формуванні дискурсивних представлень історії й ідентичностей.

У цій статті ми ставимо за мету окреслити історичні витоки 
мовних суперечностей в Україні, а також простежити чинники, які 
зумовили політичну символізацію мовних практик й історичних уявлень. 
З цією метою проаналізуємо структуру мовної соціалізації (зокрема 
в її історичному вимірі); виокремимо провідні когнітивні складники 
сприйняття мовної ситуації; охарактеризуємо й дані соціологічних 
опитувань, які відображають ставлення респондентів до історичних 
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подій. На наш погляд, у мовно-культурному розколі в Україні (один із 
проявів якого – відмінні історичні уявлення) спрацьовують і суто історичні 
чинники, які визначали соціалізацію українців та представників інших 
етносів, і суто політичні чинники, оприявлені зі здобуттям незалежності 
в 1991 році. Це – перманентна невизначеність геополітичних орієнтацій 
і культурної політики, а також нездатність політичної еліти впоратися 
з економічними негараздами. Історичні форми соціалізації визначили 
домінантні мовні практики: нині північний-захід послуговується 
українською мовою, південний-схід – переважно російською. Як показано 
в статті Валентина Бушанського, зі структурного погляду, мовна ситуація 
в Україні в період існування Російської імперії, а згодом і СРСР, цілком 
відповідає ситуації в Речі Посполитій ХVІ – першої половини ХVІІ ст.: 
польська та латина сприймалися як естетично „високі” мови, а русинська 
(українська) як естетично „низка”, аналогічна ієрархія мовних статусів 
простежувалася й у Російській імперії та СРСР – російська мова мала 
естетично „високий” статус, українська – „низький” [1, с. 435-436]. Цей 
чинник ієрархії мов і культурних практик справляв істотний вплив на 
мовну соціалізацію. 

Як на наш погляд, в Україні спостерігається, з одного боку, 
невизначеність мовної політики, з другого – її символізація. Які причини 
такої ситуації? Шукаючи найпростішу відповідь, можна сказати, 
що політичній еліті, котра починаючи з 90-х років насамперед дбала 
про „первинне накопичення капіталу”, було не до мовної політики  
[4, с.  201-205]. Риторика на тему мов була віддана на відкуп „маргінальним” 
діячам культури й так само маргінальним політичним партіям, які, 
не маючи доступу ані до важелів адміністративного впливу, ані до 
рейтингових ЗМІ, фактично компрометували саму тему мовної політики. 
Парламентські політичні партії натомість наголошували на власному 
„прагматизмі”, воліли переводити політичні дискусії в площину економіки 
та геополітики, хоча й у тому й тому напрямкові досягли вельми сумнівних 
успіхів. 

Злам ситуації відбувся в період Помаранчевої революції . 
Євроінтеграційна риторика Віктора Ющенка (на тлі зовнішньополітичної 
ізоляції Президента Леоніда Кучми) знаходила дедалі більше 
прихильників. Саме в цій ситуації мовне питання було піддане радикальній 
символізації: зусиллями ЗМІ Віктор Ющенко був представлений як 
уособлення українського націоналізму, а Віктор Янукович – як оплот 
„російськомовного населення”. Відтак, уже майже десятиліття, починаючи 
з 2004 року, мовне питання є центральним політичним символом. 

Утім, визнаючи слушність зазначеної „простої” відповіді стосовно 
початкової невизначеності мовної політики та її наступної символізації, 
все ж вдамося до спроби відшукати й іншу відповідь, пов’язану із 
запитанням „чому?”. Чому мовна політика в Україні зводиться до 
суцільної риторичності? Чому принципове невтручання в ситуацію 
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стало справжньою політикою? Відповідь, як здається, варто шукати 
в когнітивних установках політичної еліти. Для радянської культури 
(носіями якої й були представники пострадянської політичної еліти 
України) непохитною цінністю були так звані „національні культури”. Ці 
декларації „вільного розвитку народів” істотно суперечили політичний 
практиці в СРСР. Але суть декларацій не втім, щоб вони відповідали 
практиці. Суть у тім, щоб формувати смислові матриці – своєрідну 
ідеальну модель, у відповідність до якої й мала призводитися реальність. 
Водночас, радянська культура продукувала й „занижені” канони 
„національних культур”, протиставляючи їх „високому” канону культури 
російської. Відповідно, пострадянська політична еліта в Україні опинилася 
в когнітивному роздвоєнні. Вона вимушена була декларувати офіційний 
статус української культури, зокрема державний статус мови, значною 
мірою не приймаючи цю культуру. З тих-таки причин політична еліта 
була неспроможна одразу задекларувати курс на двомовність України. До 
того ж український націоналістичний дискурс значною мірою легітимував 
і сам факт незалежності України. Заперечення українського націоналізму 
означало заперечення незалежності, а отже – й права пострадянської 
еліти на політичну владу. Зазначена схема (як і всяка схема) хибує на 
спрощення. Скажімо, фактор артикуляції мовних практик як спосіб 
виокремлення „своїх” електоральних груп, завжди проявлявся в Україні, 
хоча й став домінантним лише під час Помаранчевої революції. Завжди 
проявлявся й фактор економічної залежності України від Росії, а тому 
й українські політики (не виняток і Віктор Ющенко) вимушені були 
рахуватися з проросійськими симпатіями на Сході та Півдні країни. Таким 
чином, сукупність згаданих факторів і зумовила істотне загострення 
мовної ситуації в Україні. 

Подібні процеси спостерігаються й у політиці історичної пам’яті. 
Жоден етнос не може існувати без власного „міфу про походження”.  
І ступінь достовірності цього міфу не має принципового значення. Жодна 
нація не може існувати без уславленого пантеону „батьків-засновників”. 
Хоча достовірність „батьківства” завше має залишатися сокровенною 
таємницею. У політичній науці є стандартний риторичний пасаж: політика 
має бути раціональною. Однак, за найближчого розгляду, в політичній 
історії можна помітити дуже мало раціонального. Уже філософія ХХ 
ст. розпрощалася з раціональною моделлю особистості. Цією моделлю 
не керується й політична наука, хоча в політичній риториці згадки про 
„здоровий глузд” та „інтереси” трапляються на багато частіше, аніж 
це передбачає той-таки „здоровий глузд”. Громадськість хоче, щоб її 
вважали „раціональною”, і ЗМІ успішно згодовують аудиторії розповіді 
про прагматичні інтереси, підкріплюючи їх економічними викладками: 
семантичний шум з економічних термінів – специфічна особливість 
сучасних інформаційних повідомлень. Хоча, всі ці ігри з раціональністю і 
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в раціональність не заважають громадськості впадати в радикалізм, коли 
йдеться про питання мови, релігії чи історії – речі посутньо ірраціональні. 

Сучасна Україна – значною мірою, продукт з етикеткою „вироблено 
в СРСР”. Тож, ставлення до радянського минулого є важливою 
характеристикою національної ідентичності. У 2002 і 2009 роках 
соціологічною службою Центру Разумкова були проведені опитування з 
метою з’ясування ставлення до жовтневих подій 1917 року (результати –  
табл. 1) [5]. 

Таблиця 1
Як Ви ставитеся до дня 7 листопада (дня Жовтневої революції), 

який був святом за часів Радянського Союзу? 
(динаміка, 2002-2009, %)

Варіанти відповіді 2002 рік 2009 рік
Для мене цей день є найбільшим святом 16,3 9,9
Для мене це таке ж свято, як і нинішні офіційні свята 35,0 27,0
Для мене це звичайний день 38,6 51,0
Для мене це день пам’яті жертв комуністичних репресій 7,3 7,4
Важко відповісти 2,8 4,7

Звернімо увагу, відсоток респондентів для яких 7 листопада – це „день 
пам’яті жертв комуністичних репресій” фактично не змінився. Тобто 
лише трохи більше семи відсотків респондентів чітко асоціюють початок 
радянської доби з комуністичними репресіями, хоча в історичному дискурсі 
України радянський режим трактується як посутньо тоталітарний. 
Привертає увагу спад відповідей „Для мене це таке ж свято, як і нинішні 
офіційні свята” (35% у 2002 році щодо 27% у 2009-у). Цей, запропонований 
респондентам, варіант відповіді – доволі іронічний. За ним – іронічне 
ставлення і до радянського, і до українсько-державного офіціозу. За ним –  
своєрідне дистанціювання особи від державної політики пам’яті. І той 
факт, що кількість респондентів, які обирають цей варіант відповіді, дещо 
скоротилася, вказує на відокремлення в їхній свідомості нових державних 
свят від радянських комеморативних практик. 

Показові в цім контексті й результати іншого опитування Центру 
Разумкова. У 2006 і 2007 роках респонденти дали такі відповідь на 
запитання „До якої культурної традиції Ви себе відносите?” (результати –  
табл. 2) [2]. Ці результати дещо застаріли, але загальну тенденцію вони 
відображають. 

Як можна бачити з таблиці, відповіді респондентів із різних регіонів 
істотно відрізняються. Утім, залишається питанням навіть те, що для 
респондентів означає віднесення себе до „української”, „російської” чи 
„радянської” традиції. Напевно, простежується те, що історики-медієвісти 
називають „лояльностями”, а психологи – „причетністю до референтної 
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групи” (навіть, якщо ця група є суто символічною). Попри все, можна 
бачити, що понад двадцять відсотків мешканців Сходу і Півдня відносять 
себе до „радянської” традиції. Тож, безперечно, й атрибути цієї традиції, 
зокрема й історичні символи та місця пам’яті залишаються для цих осіб 
значущими. 

Таблиця 2
До якої культурної традиції Ви себе відносите? 
(Регіональний розподіл, динаміка 2006-2007, %)

Варіанти
відповідей

2006 рік 2007 рік
За

хі
д

Ц
ен

тр

С
хі

д

П
ів

де
нь

За
хі

д

Ц
ен

тр

С
хі

д

П
ів

де
нь

Української 79,9 71,9 37,2 35,0 79,9 69,1 42,0 40,9
Радянської 4,4 13,3 26,3 24,4 5,8 17,0 22,7 26,5
Російської 1,5 3,0 20,0 22,7 0,9 3,7 18,1 18,0
Загально-
європейської 

9,0 6,2 5,0 7,7 8,8 6 4,7 8,1

Іншої 1,4 0,7 1,6 3,0 1,2 0,6 1,1 1,0
Важко 
відповісти 

3,8 4,9 13,5 7,2 3,4 3,6 7,8 5,5

Годі й казати, що радянський канон історії (як і канон історії Російської 
імперії) радикально суперечить канону української національної історії, 
вироблений авторами школи Михайла Грушевського. Згідно з історичною 
схемою Михайла Грушевського, яка в загальних (і найпринциповіших) 
рисах приймається більшістю сучасних українських істориків, Русь зі 
столицею в Києві (більш популярна назва „Київська Русь”) – це українська 
держава, яка потім розвивалася в рамках Галицько-Волинського 
князівства. Наступний період розвитку державності – це Гетьманщина, 
створена Богданом Хмельницьким та наступними гетьманами. Визначна 
віха української історії – Українська Народна Республіка (УНР), 
проголошена 7 листопада 1917 року автономною в складі Росії, а 22 січня 
1918 року – незалежною державою. Цілком зрозуміло, що в цій схемі немає 
місця ані тезі про „Київську Русь – колиску трьох братніх народів”, ані 
тезі про існування протоетносу, з якого постали український, російських 
і білоруський етноси, ані тезі про возз’єднання України та Росії під час 
Переяславської Ради 1654 року (ця подія трактується лише як військовий 
союз). Наразі наше завдання не в тім, щоб з’ясовувати правдивий сенс 
української історії. Сенс в іншому – наголосити: дискурс української історії 
абсолютно несумісний із тим дискурсом, який утверджувався радянською 
історичною наукою. Проте, звернувшись до даних соціологічних опитувань, 
ми можемо завважити, що новий історичний дискурс (хоча його й поділяє 
більшість істориків) поєднується в масовій свідомості з тими уявленнями, 
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які були нормативними в радянський період. Зокрема, представимо дані, 
отримані Центром Разумкова в 2005 році. Розподіл відповідей респондентів 
на запитання „З яким твердженням щодо історії України Ви згодні 
найбільшою мірою?” представлено в таблиці 3) [3].

Таблиця 3
З яким твердженням щодо історії України 

Ви згодні найбільшою мірою? (%)

Історичні судження

За
хі

д

Ц
ен

тр

П
ів

де
нь

С
хі

д

Ук
ра

їн
а

Україна – єдина спадкоємиця історії і культури 
Київської Русі

45,9 26,0 9,6 17,6 24,5

Історія України є невід’ємною частиною історії 
великого східнослов’янського народу, як і істо-
рія Росії і Білорусії

17,4 41,5 61,0 54,0 43,9

Теперішня історія України починається з Га-
лицько-Волинського князівства

2,4 4,9 4,0 3,3 3,8

Теперішня історія України починається з Запо-
розької Січі

3,7 5,7 3,6 6,3 5,2

Теперішня історія України починається з розпа-
ду царської Російської імперії

2,1 1,2 5,3 1,5 2,1

Теперішня історія України починається в 1991 
р. після проголошення незалежності

17,2 7,2 3,6 2,6 7,0

Інше 1,1 1,8 1,3 2,7 1,9
Важко відповісти 10,3 11,5 12,5 11,9 11,6

Як видно з поданої таблиці, новий канонічний дискурс історії важко 
приживається в Україні. Підручники з історії, хоча й ґрунтуються 
на історичній схемі Михайла Грушевського, загалом мало змінили 
історичні уявлення громадськості. І наразі потрібно відзначити іще 
одну деталь – істотність відмінностей між історичними уявленнями 
Заходу та Південного-Сходу. Переважна більшість мешканців Західної 
України (окрім, звісно, людей похилого віку) навчалася за тими самими 
підручниками „Історія СРСР”, що й інші громадяни України (і не лише 
України). Однак, як бачимо, їхні історичні уявлення вельми відмінні. Тож, 
цілком слушно стверджувати, що не лише підручники з історії визначають 
історичні уявлення. 

Ми декілька разів вказували на існування мовно-культурного розколу 
в Україні. У цій конфронтації на ґрунті ставлення до статусу мов та 
історії особливе місце відводиться діяльності ОУН-УПА – Організація 
Українських Націоналістів (заснована 1929 року), Українська Повстанська 
Армія (1942–1954 рр.). Не згадуватимемо всі ті епітети, якими наділяють 
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ОУН-УПА й одного з її лідерів – Степана Бандеру, „прихильники” 
цієї організації та її „критики” (як не згадуватимемо й про стилістику 
історичних дискусій). Згадаємо про інше: народи, які пережили 
громадянські війни, рано чи пізно починають вести мову про примирення. 
Чи можливе історичне примирення в Україні?

У 2010 році Центром Разумкова респондентам було поставлене 
таке питання: „Як Ви ставитеся до ініціативи примирення ветеранів 
ОУН-УПА та Радянської армії?”. Згідно з результати опитування, 
позитивно цю ініціативу сприйняли 32,9% респондентів, негативно –  
33,2%, байдуже 18,1%, не визначилися з відповіддю – 15,8% [6].  
Як видно з оприлюднених даних, українці не готові до примирення.  
Як на наш погляд, це насамперед пов’язано з тим-таки використанням 
історичних протиріч з метою електоральної мобілізації. Символічний 
ресурс мовних й історичних протиріч є потужнішим, аніж апеляції до 
раціональних (зокрема економічних) інтересів громадян. Передвиборчі 
обіцянки збільшення кількості робочих місць і поліпшення соціальних 
стандартів виконати вельми непросто. До того ж невиконання таких 
обіцянок використовуватиметься політичними опонентами з метою 
критики. Натомість символічний ресурс потребує лише постійної 
артикуляції. Наголошення на символічних цінностях є самодостатнім.  
А отже, символізація мовних й історичних протиріч, це, пригадуючи вислів 
Вольтера, – надовго. 

Таким чином, до снаги дійти наступних висновків: мовні суперечності 
в Україні мають об’єктивне історичне підґрунтя. Структура мовної 
соціалізації, яка спостерігалася в Україні в період існування Російської 
імперії, а згодом і СРСР, була тотожною структурі мовної соціалізації, що 
сформувалась у період існування Речі Посполитої. Українська культура 
у своєму розвитку так і не вийшла за рамки відтворення сформованих 
тоді практик і когнітивних стереотипів. Існування когнітивних передумов 
суперечливого ставлення до мовної поведінки зумовило наступну (з 1991 
року) невизначеність державної політики в мовній сфері. Політична еліта 
була неспроможною відмовитися від проголошення української мови 
єдиною державною, однак була нездатна й реалізувати це положення 
Конституції. Як наслідок, нерозв’язані мовні суперечності були піддані 
політичній символізації, що й зумовило виникнення конфлікту між 
україномовними та російськомовними громадами. Розгортання цього 
конфлікту спричинило й символізацію історичної пам’яті. Нині очевидним 
є не лише неспроможність політичної еліти розв’язати мовний конфлікт 
і забезпечити історичне примирення, а й її незацікавленість у подоланні 
конфлікту, оскільки його існування використовується з метою мобілізації 
електорату. 
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