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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ МОВНО-

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ДОНЕЧЧИНИ ПРОТЯГОМ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Ситник Юлія 

Серед нагальних викликів суспільно-політичного розвою України особливою гостротою відзначається 

проблема мовної ідентичності та національної свідомості українців Донеччини протягом ХХ – початку ХХІ століття, 

зокрема – в контексті сучасної гуманітарної катастрофи на окупованій частині Донбасу.

Методологічна реформа гуманітарних наук, що здійснюється в наш час в Україні, природним і 

необхідним чином призводить до зміни статусу науки в національній науковій і освітній практиці, до 

повернення їй первісного статусу, коли наукою в істинному сенсі була наука про світ у його цілості й 

граничності [1, с. 112, 113]. У даному контексті трансформацію мовної ідентичності та національної свідомості 

варто розглядати як важливу підставу формування цілісної, згуртованої нації.

На сьогодні існує думка, що з усіх існуючих колективних ідентичностей, національна ідентичність є, 

очевидно, найважливішою й найповнішою. Адже не тільки націоналізм як ідеологічний рух проникає в усі 

закутки світу, – передусім сам світ поділений на «національні держави», тобто держави, що претендують бути 

націями; національна ідентичність повсюди становить своєрідну основу невпинного руху за суверенітет народу 

й демократію, хоч часом призводить і до закритої тиранії, що визнає тільки «своїх». Е. Д. Сміт ставить 

запитання – чому національна ідентичність і націоналізм набули такої великої ваги в сучасному світі? І дає 

відповідь: по-перше, внаслідок своєї світової поширеності. Якщо справді є глобальні феномени, то це таки нації 

й націоналізм [2, с. 150, 151]. 

На думку Л. Нагорної, Донбас – найпоказовіший, хоч і не типовий приклад регіону, етнічна структура 

котрого не відіграє помітної ролі в соціальній стратифікації [3, с. 67, 68]. За І. Кононовим, головним її 

елементом є «велике ядерне утворення – українсько-російська домінуюча етнічна коаліція. Це утворення 

виникло внаслідок зближення ціннісних уявлень українців й росіян, формування синтетичних українсько-

російських явищ у культурі регіону, зламу ендогамного порогу між цими етнічними групами». На відміну від 

Галичини, котра «створила майже герметичне по відношенні до України символічне середовище» з акцентом на 

етнічності, у Донбасі головним стрижнем соціальної структури завжди були не етнічні, а соціально-економічні 

ієрархії [4]. Останні ж найбільшою мірою впливали на розбудову суспільно-політичних формацій, що, 

безумовно, зумовило значно складніші обставини розвитку мовно-національної ідентичності українців 

Донеччини, особливо – на межі ХХ – ХХІ століть.

На думку Ю. Сороки, практика досліджень регіональних відмінностей дає можливість надати 

реконструкції ширші, ідеологічні за своєю природою стратегії розуміння дійсності. При цьому, факт існування 

відмінностей має стати відправною точкою стратегії розуміння реальності українського соціокультурного 

простору. Великого значення в цьому контексті разом із методологічною спрямованістю дослідників набувають 

і наявні стосунки між представниками різних регіонів, актуальні для комунікації схеми сприйняття Іншого [5, с. 

8, 9]. Відтак, постає завдання розробки належних моделей співіснування різних регіонів, іноді з цілком 

відмінними культурними, мовними традиціями та політичним самоусвідомленням.

Специфіка регіонів обумовлюється відмінностями природно-кліматичних умов, історичного досвіду, 

етнічного складу населення, культури, релігії, які в сукупності й взаємодії набувають інтегративного, 

системного характеру. Усвідомлення таких особливостей є обов’язковою умовою цілісності та всебічності 

історичного знання. Воно диктується також практичними завданнями, оскільки без розуміння історичного 

підґрунтя неможливо з’ясувати інтереси й потреби цього регіону. Значну вагу мають, серед іншого, пізнавальні 
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та популяризаторські завдання – саме на дослідженні «малої батьківщини» здебільшого ґрунтуються патріотичні 

почуття [6, с. 5]. Як відзначила О. Міхеєва, наукове, політичне та просто публічне обговорення проблеми «двох 

Україн» призвело до своєрідної легалізації регіоналістики, що дозволяє тепер науковцям дедалі активніше 

ставитися до факту наявності суттєвих розбіжностей у світобаченні, світосприйнятті, мові, способі життя 

людей, які проживають на теренах не такої вже й малої за своїми розмірами країни [5, с. 23]. І. Кононов 

зауважив, що зазвичай кожен із регіонів України на повсякденному рівні продукує різні проекти розвитку 

країни. Вже згодом, ці проекти з різним ступенем адекватності відображають ідеологи. Щоправда, сьогоднішні 

ідеологічні концептуалізації існують обмежений час. Проекти ж, що складалися в товщі регіонального життя, є 

сталими утвореннями й мають значну тяглість. На прикладі автор порівняв суспільні (соціальні) проекти 

Донбасу та Галичини. Так для Донбасу модерна українська нація є співгромадянством, де етнічна 

приналежність індивіда є переважно особистою справою. У межах політичної нації припускається 

багатокультурність і багатомовність, а також розмаїтість стилів життя. Головною суспільною лояльністю є 

громадянська лояльність до політичної спільноти. Ця лояльність реалізується в стосунках «громадянин –

нація». Проект Галичини своїм фундаментом має етнічну лояльність. Цей проект тяжіє до єдності етносу, 

культури та конфесії. Останнє дуже проблематично, адже Галичина в конфесійному плані відрізняється від 

решти України [5, с. 13]. Відтак, переважно індивідуалістична спрямованість етнічного самовираження 

українців Донеччини перешкоджала широкому розвою їх мовної ідентифікації та національного 

самоусвідомлення. Внаслідок масованої русифікації та насадження шовіністичних стереотипів, українців 

цілеспрямовано перетворювали на другосортну етнічну масу, ізгоїв. 

Становлення України як демократичної, правової та соціальної держави [9,10] з поліетнічним складом 

населення потребує вирішення цілого комплексу політичних, соціально-культурних і правових проблем, серед 

котрих пріоритетним є створення сприятливих умов для розвитку національних меншин. Розвиток і 

вдосконалення політико-правової бази міжетнічних відносин в Україні віддзеркалюють глибинні процеси в 

суспільстві, політичні традиції, складність перехідного етапу від тоталітарного до демократичного суспільства. 

Після проголошення незалежності етнополітичний розвиток України почав набувати нових рис. З одного боку, 

державотворення сприяло утвердженню прагнення українців, як титульного етносу, виступити консолідуючим 

чинником націй, а з другого – спричиняло швидке зростання етнічної самосвідомості національних меншин, які 

прагнуть реалізувати свої національні права у межах демократичної держави [7, с. 168]. Проте, одною з 

суттєвих проблем, що стоїть на перешкоді ефективному процесу державотворення в Україні, є 

загальнослов’янська дифузність, прив’язаність до «общерусского мира», російського культурного та 

політичного проекту. І вже від початку 1990-х років у конструктивістському підході до формування нової 

української нації, крім ціннісних і технологічних моделей, постала й етнічна програма відокремлення українців 

від світу «східного слов’янства» та проект ідеологічного «обґрунтування» етнічної «іншості» українців і росіян 

за повного розуміння ідеологічною елітою того, що в цьому контесті «етнос» не є незмінною «расово-

племінною» субстанцією, як це мало місце в міфологічних примордіалістських схемах [8, с. 325]. 

У цілому слід підсумувати, щоу процесі трансформації мовної ідентичності та національної свідомості 

українців Донеччини впродовж ХХ – початку ХХІ століття, сформувалася своєрідна парадигма та ціла низка 

регіональнихособливостей розвитку мовно-національної ідентичності українців Донеччини, які потребують 

особливо ретельного вивчення, із застосуванням широкого спектрудослідницької методології.  
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Постановка проблеми. На сьогодні головним завданням учителя-словесника є правильне 

опрацювання художнього твору, що сприятиме моральному, розумовому та естетичному вихованню 

особистості. Тому особливої актуальності набуває вивчення творів сучасних українських письменників. Одним 

із таких визначних класиків сучасності є ім’я поета – Ліни Костенко, яка у своїх творах майстерно 

переосмислює та вносить неоціненний вклад у відновлення національної мистецької спадщини, 

самоідентифікації української нації,  збереженні її культурних надбань та вікових традицій.

Метою статті є дослідження особливостей методики викладання філософської лірики Ліни Костенко у 

старшій школі.


