УКРАЇНСЬКI ПОВЕДIНКОВI ТИПИ
В СОЦIОКУЛЬТУРНОМУ ВИМIРI
У процесi свого iсторичного розвитку кожний народ виробляє свої поведiнковi типи.
Не є винятком iз цього правила i формування українських поведiнкових типiв. Історичний процес їхнього становлення в Українi має свої особливостi. Однiєю iз визначальних є
та, що формування українських поведiнкових типiв вiдбувалося не в руслi загальної європейської еволюцiї, а радше всупереч їй. Оскiльки землi України впродовж багатьох
столiть перебували у складi сусiднiх держав. Тому державотворчi та нацiєтворчi процеси
вiдбувалися перманентно, уповiльнено вiдбувалося i формування українських поведiнкових типiв. Найскладнiшим у цьому контекстi був радянський перiод, коли заборонялися
або ж iгнорувалися українськi народнi традицiї, звичаї, релiгiя, вiра i т. iн., натомiсть насаджувалася бездуховнiсть та комунiстична iдеологiя. Наслiдки цiєї полiтики вiдчутнi i
сьогоднi уже в умовах державної незалежностi.
Для переборення цих негативних наслiдкiв, рiвно як i створення вiдповiдного соцiокультурного середовища для формування українських поведiнкових типiв, потрiбен час.
При цьому звернемо увагу на те, що поняття «соцiокультурне» не є простим поєднанням соцiальних та культурних складникiв, воно вiдображає цiлiснiсть «соцiальної сукупностi», що об’єднуються в цiлiснiсть свiтом культури, яка не iснує поза своїм живим
носiєм – людиною. Соцiокультурне середовище створюють люди, тому воно має свої
внутрiшнi вимiри. Серед останнiх слiд назвати: бачення людиною свiту, її ментальнiсть,
iсторична пам’ять, довкiлля, мовне середовище, iнтереси, уявлення, переконання, цiнностi, iдеали, норми, стереотипи, iдеологiчна орiєнтацiя, релiгiйна вiра, способи сприймання природи, простору та часу, гендерна належнiсть, вiк, освiта, соцiальний статус,
полiтико-практична дiяльнiсть.
Кожен iз цих та iнших соцiокультурних вимiрiв по-своєму проявляється при формуваннi поведiнкових типiв людини, як члена конкретної спiльноти. Особливе мiсце серед названих вище внутрiшнiх вимiрiв займає полiтико-практична дiяльнiсть людини,
оскiльки саме в нiй чiтко проявляється взаємодiя матерiї та духу, iдей та справи, теорiї та
практики.
На формування українських поведiнкових типiв помiтний вплив справляє географiчне
розташування держави. Україна, мiстячись в Центрi Європи, – на перетинi захiдної та
схiдної європейських культур об’єктивно зазначає їхнi впливи в процесi формування
своїх поведiнкових типiв.
Вiдтак, соцiокультурнi вимiри, що впливають на формування українських поведiнкових типiв, можуть бути як явними так i латентними, можуть проявлятися довiльно i спонтанно, вони можуть змiнюватися самою людиною або колективним суб’єктом у процесi
суспiльної працi.
Розгляду українських поведiнкових типiв була присвячена мiжнародна наукова конференцiя «Поведiнковi типи в українському соцiокультурному середовищi: iсторичний досвiд та аналiз тенденцiй», що була органiзована Центром українознавства фiлософського
факультету Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка (жовтень
2007 р.). У конференцiї взяли участь понад 90 науковцiв – представникiв бiльш нiж
30 вузів та ряду громадських органiзацiй України, зарубiжнi дослiдники зi США, Росiї,
Польщi, Естонiї та Молдови.
Фахiвцi рiзних галузей знань (iсторики, фiлософи, психологи, фiлологи, полiтологи та
iн.), котрі дослiджують українськi поведiнковi типи, узагальнили проблеми власного i накинутого у буттi та культурi українцiв, визначили основнi фактори впливу на формування
поведiнки української людини, акцентували увагу на тiй ролi, яку вiдiгравали i вiдiграють
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у циклiчному розвитку суспiльства усталенi та новоформованi поведiнковi типи українського соцiокультурного середовища.
Важливе мiсце у формуваннi поведiнкового типу людини посiдає мова. Саме мова є
одним iз основних чинникiв формування нацiональної iдентичностi, а мовне середовище
є одним iз найважливiших соцiокультурних чинникiв, що багато в чому визначає поведiнку людини. Вiдсутнiсть мовної єдностi українцiв негативно позначається як на суспiльно-полiтичних процесах, так i на становленнi українських поведiнкових типiв.
Особливу зацiкавленiсть науковців викликає аналіз поведiнки українцiв в iншоетнiчному середовищi.
Дiапазон пошукувань є досить широким – вiд дослiдження звичаєвостi поведiнкових
моделей українського типу до формування поведiнкових типiв українцiв початку ХХІ ст.
Все, що вiдбувається в iсторiї кожного народу, так чи iнакше проходить через поведiнковi вияви людини i одночасно постає результатом її дiяльностi. Доволi очевидною є
певна залежнiсть людської поведiнки й дiяльностi вiд рiвня розвитку нацiональної культури та характеру соцiальних вiдносин у державi. Якщо закони i традицiйнi поведiнковi
норми є сприятливими для дiяльного самовияву людей, то їхня поведiнка i дiяльнiсть набуває рiзноманiтностi i поступово вдосконалюються. Але якщо таких сприятливих умов
немає, то дiяльнi самовияви людини суттєво гальмуються, або й деградують. Саме шляхом
розгортання i урiзноманiтнення рiзних форм, видiв i типiв своєї поведiнки й дiяльностi
людина розширює межi своєї соцiокультурної сфери, її основнi вимiри.
Микола Обушний
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Час – iсторiя та перiодизована нею культура в людському досвiдi тепер вже сталi поняття. Але що вони й звiдки – їхнiй наказовий та владний вершитель людина. Та чи завжди
людинi випадає так довго побути чи залишитися i назавжди перебувати i в iсторiї, i в культурi, що її означає? Залежить це вiд самої людини. Людина - особа, витворена культурою
та покликана до подальшого творення в культурi – означальнi риси людського самопредставлення, а отже i культуропредставлення в свiтi. Україна та українцi теж суб’єктивовано представилися i в свiтовiй культурнiй скарбницi i так само на свiтовiй полiтико-державнiй картi.
Отже, держава з її теперiшнiм унiверсальним законом, часом лише висловленим i записаним, а не чинним у повсякденнi – явище сучасної пори. Держава – не утворення, куди
люди потрапляють через випадково вкроєнi кордони. Це iсторично опрацьований –
окультурнений, здобутий нелегким змаганням вiдтинок землi та частка моря, що визнається свiтом за кожним окремим народом. Свiт-унiверсум як збiрне явище – це
сукупнiсть культуро-народiв, за якими iсторiя закрiпила витворенi ними держави.
Тож держава – це велика i складна за конструктивним вирiшенням будова – величезна
хата, в якiй аби затишно було одержавненiй людинi, має як провiдною силою завжди
спрямовуватися правдою. Своя правда – то сила незрадлива i непiдступна, та й не казуїстична у вмисне поплутаних аж до запаморочення законах, де їхнiй припис чавить людську особу. Це те утворення, на яке колись сподiвався Т. Шевченко, мовивши: «В своїй
хатi й своя правда, i сила, i воля». Адже Правдою у Законi й вiльно вестиметься – житиметься i людинi як громадянину, i як працiвниковi, а вже до працi звиклому до неї не в одному поколiннi українцевi не призвичаюватися. Сила Закону, життєвiсть закону – в його
справедливостi. Тодi його влада навiки, мiнливiсть – то не його загроза. Тодi всi живуть в
Законi та чинять, як вiн велить, не боячись його анi митi.
Держава як i культура є сильною в людях. Саме особи чи ж гурт осiб виношують аж до
здiйсненностi великий задум, який згодом стає на всi часи ознакою народу, витвореної та
постiйно витворюваної ним культури, а i держави так само. Гордiсть за тих, хто був та творив попереднiше за повсякчас «теперiшнiх», – ото взаємини, до яких «закликає» сила вчинку попередникiв. Кожному з попередникiв хотiлося б, аби його наступники з пишанням
промовляли «Так чинили батьки нашi, так чинитимемо й ми».

І навпаки – нехай нiкому не доводиться бути знеславленим у своєму вкоєннi. Адже,
подальше цiєї знеславленої особи – намагання всiма i кожним щонайшвидше такого призвiдника вкоєного «вивести» з людської пам’ятi у стан забуття. Навiть такою особливiстю
пам’ятання – людським пригадуванням неохоче торкатимуться того «дiяча» та заподiяного
ним у його ж часi серед нащадкiв.
І вже зовсiм протилежно – лунатиме доброслiв’я на тих, хто чинить добре посеред людей i собi того хотiв i хоче. Цього закону людських взаємин та отриманого з нього добра
не забуватимуть повiк i в людях, а отже – i в iсторiї.
Людська пам’ять як iсторичне явище – це засвiдчення неодмiнної доцiльностi перебування кожної особи в свiтi, а теж саме i такої ж доцiльностi її вчинкiв, їхньої сили та правди. Тодi й iсторiя, i культура охоче пускають таку особу i все те нароблене, що тiй супровiдно належить, до закарбування у «матерiях» кожної з них. В iсторичних джерелах не
пiдправлятимуться, аж до справжнього видирання зi сторiнок тих мiсць, якi пов’язанi з
цiєю особою. І в культурi стоятиме непохитно її пам’ятник-монумент, адже зведений вiн
«aere perennius» – мiцнiшим за мiдь.
Чи завжди все вершить особа i чи так завжди виявляється все залежним вiд неї, вкотре
постає питання? І як та ж таки особа виглядає в зiставленнi з широтою – висотою – глибиною Всесвiту казали й запитували неодноразово у власних роздумах мудрецi свiту? Та ж
не завжди в тому сила, i не в тому i справжня можливiсть, щоби силу накидати та силомiць
втримувати. Не лише меч та примус, але й мудрiсть та сила розуму вершать подвиги, котрi
роблять людину-особу творцем Долi для себе самої, своїх близьких, i своїх далеких – так
охоплюється цiлий народ, – власної культури та держави.
Так само i людський гурт – українська громада як збiрний суб’єкт iсторiї i культури – велика рушiйна сила, коли скеровується до дiї однодумним замислом . І тодi знову за нею
подвиг. І знову їй честь i уславлення. Але серед всiляких справ доброю справою є початок. Хтось завжди має вчинити хоча б спершу i не значну за силою дiю, але таки першим –
хтось же має розпочати. Завжди i культура, i iсторичний рух чекають на особу, покликану
часом, а чи збiгом окремих i особливих обставин в ньому, до власної, ледь чи не обрядової, ролi у виконаннi першовчинку. Скiльки таких зачинателiв, а ще як їх справедливо називали i будителiв знає український iсторичний досвiд. Справдi траплялося українцям
засинати. Але сон той не сповiщав прибування культурно-творчої сили до народного тiла.
А сам сон нагадував вiчний спочинок народу. І тодi з’являлися тi окремi, яким не спалося
у такому солодкому присипаннi. Їхнє поетичне та громадське слово лунало над похиленими до сну головами народу. На змiну попередньому сну приходила безперервна денна i
нiчна праця. Чи в не такому невсипному казематi перейшов своє життя Тарас Шевченко.
Чи ж не таким невсипущим виглядає в iсторiї української культури i громадського життя
Іван Франко. Чи ж не так, аж до досвiтнiх огнiв, виглядала майбуття власного народу
Леся Українка.
Їхнiй вчинок – то не випадкове скоєння, або ж нерозважлива дiя. Це справдi учинення,
гiдне поваги i уславлення. І як би в умовах теперiшнього часу означання чи називання
дiй-вчинкiв геройством, а їхнiх «виконавцiв» – героями не виглядало як явище, начебто не
сучасне, бо не потрiбне i непосильне надмодернiй, виокремленiй у власний позамиканий
свiт людинi, але чогось iншого свiт не здобув. Та чи й варто? Адже свiт суцiльний, свiт iсторичний – неперервний в часi не шукатиме iншого iменi для осiб жертовних i вiдданих, незламних i правдивих, котрi вчинили i чинять iншим так, як i собi, анiж того, яким звеличувалося таких людей в загальному досвiдi iсторiї i культури. Державне пошанування i винагорода почесним iменем героя має бути завжди i народним. Але ж серед героїв не має
бути колишнiх i теперiшнiх, бiльших i менших. Для України, отже, як держави i iсторiї всi,
хто вчинив згiдно з людським приписом добра та загального пошуку справедливостi, мають визнаватися з геройським уславленням. Кожен гiдний вчинок несе – карбує i надалi
понесе в собi iсторична пам’ять та культурна велич.
Анатолiй Цiпко
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