Тетяна Воропаєва

ПОВЕДІНКОВА КУЛЬТУРА УКРАЇНЦІВ
(етнотипова поведiнка, стиль життя
i нацiональний характер)

В сучасному українознавствi досить актуальною є проблема дослiдження
поведiнкової культури українського народу. Свiтова й українська конативiстика* представлена дослiдженнями таких вiдомих вчених, як Гiпократ,
Х. Л. Вiвес, Р. Декарт, Ч. Дарвiн, В. Вундт, М. Вебер, Л. Долло, З. Фрейд,
Е. Торндайк, Дж. Вотсон, І. Павлов, Л. Виготський та О. Лурiя1, О. Залужний та І. Соколянський2, Дж. М. Болдуїн, Дж. Дьюї, Дж. Г. Мiд, Г. Костюк,
Ф. Бродель, Е. Фукс, К. Леонгард, Л. Фестiнгер, М. Фуко, В. Ешбi3,
Дж. Мiллер, Е. Галантер i К. Прiбрам4, Р. Соломон, А. Фернхем, Й. Гейзiнга,
А. Тойнбi, О. Кульчицький, І. Мiрчук, М. Шлемкевич, Б. Цимбалiстий,
В. Янiв, В. Роменець, М. Попович5, О. Проценко, О. Сердюк та iнших.
Найбiльш ретельно вивченi такi типи й види людської поведiнки: агресивна
(К. Лоренц, С. Єнiкополов, В. Ковальов, С. Шебанова); анархiчна (П. Кропоткiн, М. Бакунiн, В. Мiщенко); вiдповiдальна (К. Муздибаєв, М. Савчин,
І. Тимощук); вiктимна (Ю. Антонян, З. Бiлоусова, О. Бовть, В. Васильєв,
С. Гиренко, Б. Рiвман, А. Фаттах); гендерна (Ш. Берн, Т. Бендас, М. Горлач,
Л. Попова, С. Харченко, К. Хеллер); гуманна (В. Котирло, В. Колпачников);
девiантна (І. Пономаренко, В. Оржеховська); делiнквентна i протиправна
(К. Уед, В. Іванченко, А. Яковлєв); егоїстична (М. Штiрнер); емоцiйна (Б. Цимбалiстий, О. Кульчицька); емпатiйна (А. Меграбян, Р. Хофман); захисна та
опанувальна (Р. Лазарус, О. Лiбiн); конфлiктна (Р. Блейк, Дж. Моутон); конформiстська (Е. Фромм, С. Аш, Р. Кратчфiлд, С. Мiлгрейм, А. Лiчко, В. Калошин); манiпулятивна (Е. Шостром, О. Доценко, Т. Кузьмишин); мiграцiйна
(Н. Лебєдєва, О. Наумова); мовленнєва (М. Жинкiн, Д. Ольшанський); моральна (Д. Кемпбел, Л. Колберг, С. Якобсон, Є. Суботський); просоцiальна
(Я. Рейковський, Т. Гордєєв); рольова (С. Мiглер, Дж. Дарлi, Ф. Зiмбардо,
Д. Кiппер, П. Горностай, О. Коробанова); сексуальна (М. Ганг, Л. Гридковець, І. Кон); середовищеохоронна (С. Москвичов); соцiальна i соцiотипова
(М. Вебер, Р. Мертон, А. Фернхем, П. Хейвен, О. Асмолов, Т. Кравченко);
суїцидальна (Е. Дюркгейм, І. Сiкорський, Т. Вашека, Л. Коханенко, В. Тихоненко); терористична (С. Фей, О. Губенко, Б. Нiколаєвський); толерантна
(О. Довгополова). Дослiджувались також основнi етапи розвитку поведiнки у
фiлогенезi – iнстинкт, навик, iнтелект (К. Бюлер); стратегiї свiтської поведiнки європейцiв (М. Оссовський); спiввiдношення установки i поведiнки
(Дж. Айцен, М. Фiшбейн, В. Ядов); мотивацiя поведiнки та дiяльностi (Х. Хекхаузен, М. Магомед-Амiнов); специфiка саморегуляцiї поведiнки (В. Мухiна,
М. Боришевський).
Сьогоднi перед українськими науковцями стоїть завдання об’єднати рiзноманiтнi розвiдки, присвяченi конативному шару української культури, на
єдинiй концептуальнiй основi. Для узагальнення рiзнопланових дослiджень
* Українська конативiстика спрямована на iнтегральне дослiдження конативного (тобто поведiнково-дiяльнiсного) шару української культури.
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української поведiнкової культури потрiбно вивчити не тiльки типологiчнi характеристики поведiнки й дiяльностi «української людини», але й складну
архiтектонiку дiй, вчинкiв i дiянь українського народу як колективного
суб’єкта iсторiї, не тiльки поведiнковi норми й стереотипи, але й стиль життя
та нацiональний характер українцiв. Адже українська поведiнкова культура
репрезентується як ритуальними й обрядовими танцями та бойовим гопаком,
так i дiяльнiстю видатних iсторичних особистостей.
Для комплексного вивчення української поведiнкової культури та об’єднання рiзних дослiдницьких лiнiй на єдинiй концептуальнiй основi необхiдно
дотримуватись основних теоретико-методологiчних засад.
1. Людська поведiнка – це когнiтивна, емоцiйна, вольова, мотивацiйна
та фiзична активнiсть, яка проявляється суб’єктом (iндивiдуальним або колективним) в процесi задоволення потреб та реалiзацiї iнтересiв. Системний
пiдхiд до вивчення поведiнкової культури передбачає комплексний
аналiз даних, здобутих не тiльки в межах етологiї, але й археологiї, бiологiї,
антропологiї, психологiї, культурологiї, соцiологiї, соцiальної фiлософiї, етнологiї, етики тощо (зокрема, поступове розгортання таких стадiй* еволюцiї
унiверсуму як геогенез, бiогенез, психогенез, антропогенез, соцiогенез, культурогенез, етногенез, ноогенез тощо).
2. Поведiнка є важливим чинником iндивiдуальної та популяцiйної адаптацiї (адже адаптацiйнi процеси зачiпають всi рiвнi людського органiзму: вiд
молекулярного та клiтинного, до психологiчної регуляцiї поведiнки та дiяльностi). Але якщо тварини пристосовуються до оточуючих природних умов
шляхом змiни своєї тiлесностi або поведiнки, то людина робить це ж саме за
допомогою культурної адаптацiї, яка супроводжується створенням знарядь працi та культурних об’єктiв. В процесi антропосоцiогенезу у прадавнiх
людей виникли першi (вiдмiннi вiд тваринних) випереджальнi («плануючi») поведiнковi програми. Помiтний вплив на поведiнку людини має як свiдомiсть,
так i пiдсвiдома й несвiдома сфери (еволюцiя людини йде вiд пiдсвiдомоiнстинктивного до усвiдомлено-вольового). Поведiнка i дiяльнiсть людини
можуть бути як iндивiдуальними, так i колективними, вони спрямовуються як
бiогенними, так i соцiогенними потребами, люди здатнi виготовляти i використовувати (як iндивiдуально, так i спiльно) знаряддя працi, людина встановлює вiдносини мiж об’єктами i суб’єктами, розумiє причинно-наслiдковi та
смисловi зв’язки; передача, накопичення i закрiплення колективного й iндивiдуального досвiду вiдбувається за допомогою рiзноманiтних соцiокультурних комунiкативних засобiв (мова, iншi знаковi системи тощо).
3. Сучасна наука розглядає рiзнi поведiнковi прояви переважно в загальнiй структурi iндивiдуальної та колективної дiяльностi**, адже поведiнка
вважається «передiсторiєю» дiяльностi. Людська дiяльнiсть є свiдомою, духовно зумовленою i соцiально органiзованою, вона має перетворювальний, а
не пристосувальний характер (адже людина, створюючи культуру, змiнює
* Бiльш докладно це питання викладено в працях В.Вернадського та П.Тейяр де Шардена.
** Дiяльнiсть – це динамiчна система взаємодiї суб’єкта зi свiтом, в процесi якої вiдбувається реалiзацiя його цiлей, намiрiв, уявлень, переконань, ставлень тощо в предметнiй дiйсностi.

природу). Саме людська дiяльнiсть є певною межею мiж «природним» i «культурним», адже ця дiяльнiсть не тiльки «виводить» людину з тваринного свiту,
але й опосередковує всi зв’язки людини з оточуючою дiйснiстю*. Не можна
вивчати психiку та свiдомiсть людини поза її поведiнкою та дiяльнiстю, адже
етнокультурна спадкоємнiсть забезпечується як ментальними, так i поведiнковими стереотипами.
4. Основними детермiнантами людської поведiнки є природнi, етнокультурнi, соцiокультурнi, субкультурнi, середовищнi тощо. Але сучасна гуманiтаристика не розглядає середовище (природне, просторово-географiчне, етнокультурне, архiтектурне, освiтнє, виробниче, рекреацiйне, соцiокультурне тощо) як фактор, що механiчно визначає розвиток поведiнкової
культури. Адже поряд з генетичним та середовищним факторами з’являється третiй – активнiсть самого суб’єкта, тому на рiвнi соцiуму має значення сумацiя поведiнкових проявiв окремих особистостей (в рамках так
званих масоподiбних явищ). Етнiчна специфiка людської психiки та поведiнки зумовлюється рiзними чинниками: природно-географiчними, бiо-фiзiологiчними, культурно-iсторичними, соцiально-економiчними, геополiтичними. Але дiя усiх цих чинникiв кумулюється, iнтегрується та опосередковується способом життя конкретної етнiчної спiльноти.
5. В межах рiзних типiв поведiнки видiляються кiлька її видiв. Рiзнi типи i
види поведiнки можуть варiюватися за ступенем iнтенсивностi та формою
прояву, при цьому форми поведiнки певного типу вiдображають наявний
стан моралi та звичаїв у суспiльствi. Окремi стилi дiяльностi (автократичний, авторитарний, демократичний, колегiальний, лiберальний, непослiдовний, потуральницький, ригiдний, консервативний та iншi) часто розглядаються як поведiнковi практики.
6. Поведiнкова культура – це сукупнiсть поведiнкових уявлень, норм,
установок, звичаїв, традицiй, а також типових емоцiйно-вольових, потребово-мотивацiйних, цiннiсно-смислових та фiзичних проявiв, якi є спiльними
для великої групи людей i передаються вiд поколiння до поколiння. Поведiнкова культура зумовлюється не тiльки природними, але й соцiокультурними та етнокультурними чинниками, якi виробленi iсторично, пiдтримуються
традицiєю i передаються вiд поколiння до поколiння. Розвиток поведiнкової культури українцiв неможливий без застосування етнокультурних та соцiокультурних ресурсiв української спiльноти.
7. Основними одиницями поведiнкової культури є: поведiнковi акти,
стереотипи, реакцiї; дiяння (форма прояву активностi особистостi, що визначається соцiально значущими результатами, вiдповiдальнiсть за якi несе сам
суб’єкт дiяння на основi конкретних суспiльно-полiтичних, культурно-iсторичних та цiннiсно-смислових критерiїв оцiнки потенцiйної можливостi передбачати наслiдки власної активностi) та вчинки (вчинок – це свiдома дiя, акт соцiального, моральнiсного або громадянського самовизначення людини, в якому вона
* Дiяльнiсть людини як вузловий пункт її унiверсального зв’язку з дiйснiстю дослiджували Конфуцiй, Аристотель, І. Кант, Г. Гегель, С. К’єркегор, Е. Кассiрер, Е. Гусерль, М. Вебер, Т. Парсонс,
Дж. Фрезер, Ж. Пiаже, Л. Колберг та iншi вiдомi вченi.
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стверджує себе як особистiсть через своє ставлення до природи, культури,
подiй, явищ, iнших людей, груп та суспiльства в цiлому; вчинок може бути виражений дiєю або бездiяльнiстю; позицiєю, висловленою словами тощо).
8. Концептуальна модель поведiнкової культури українцiв складається з кiлькох компонентiв: а) когнiтивно-iнформацiйного, б) емоцiйно-почуттєвого, в) потребово-мотивацiйного, г) нормативно-звичаєвого, ґ) цiннiсно-смислового, д) регулятивно-вольового, е) продуктивно-результативного.
9. Базою для усталеного нацiонального характеру українського народу
є етнотипова поведiнка його представникiв (сформована на етнiчному
етапi розвитку даної спiльноти), а основою для формування такої етнотипової поведiнки є функцiонально-рольовi якостi людей та специфiчнi способи
їх взаємодiї зi свiтом (сформованi на племiнному етапi розвитку даної
спiльноти)6. Стрижнем етнотипової поведiнки українцiв є соцiонормативна
культура (традицiї, звичаї, ритуали, обряди, поведiнковi норми тощо), яка зумовлює i регламентує специфiчнi й типовi для даного етносу iндивiдуальнi й
колективнi реакцiї, ментальнi й поведiнковi стереотипи, установки та iн.
10. Природне середовище є найпершою умовою людської поведiнки i
дiяльностi, наприклад, родюча «мати-земля» для українцiв є важливою культурософською субстанцiєю, без якої вона втратила б своє єство; такою самою субстанцiєю для росiян є «русский лес», яскраво описаний вiдомим письменником
Л. Лєоновим. Але природнi умови не є фактором прямої дiї, адже їхнiй вплив не
є безпосереднiм i вирiшальним. Отже, найбiльш глибинний «шар» етнотипової поведiнки українцiв створює природа, вона також визначає змiст i форми
життєдiяльностi народу, який на цiй землi живе (природозумовленi етнокультурнi вiдмiнностi проявляються в типi господарства, житла, в складi їжi, у одязi,
вiруваннях, звичаях, традицiях, в композицiї будiвель, у формах батькiвського
пiклування про дiтей та в деяких iнших характеристиках способу життя). Таким
чином, природа є «iсторичною попередницею» культури тому, що саме вона
створює первинний шар етнiчної специфiки. Вторинний шар етнiчної специфiки створює культуротворча дiяльнiсть людини, адже людський спосiб буття
вимагає включення людини не лише в природнi, але й в соцiокультурнi процеси, опанування суто людськими способами поведiнки й дiяльностi та виведення людського суб’єкта на рiвень культуротворення.
11. В межах українського етнокультурного середовища родиннi, побутовi, громадськi, суспiльнi, виробничi, ремiсничi та iншi звичаї не тiльки
унормовують поведiнку «української людини» в буденнi та святковi днi, але й
дають їй змогу вiдчувати свою спiвпричетнiсть до українства та iдентифiкувати себе як невiд’ємну одиницю української спiльноти. Хоча в процесi iсторичного поступу форми поведiнкової активностi українцiв все бiльше урiзноманiтнюються, але етнотипова поведiнка завжди репрезентувала українську
iдентичнiсть в конативнiй формi.
12. Однiєю з найбiльш узагальнених характеристик української поведiнкової культури є український етос, тобто iнтегративна сукупнiсть морально-поведiнкового «кодексу» та нормативно-звичаєвої й цiннiсно-смислової
систем культури. Дослiдження норм-правил, норм-рамок, норм-цiлей, норм-

iдеалiв та норм-очiкувань дає змогу реконструювати український етос як
цiлiсну характеристику культури.
Спираючись на викладенi теоретико-методологiчнi засади можна простежити основнi етапи творення української поведiнкової культури.
В епоху праукраїнських племен (VІ ст. – середина ІХ ст.) вiдбувається
становлення системи табу, системи традицiй i звичаїв та системи найбiльш
функцiональних норм-правил i норм-рамок, найнеобхiднiших для життєдiяльностi племенних спiльнот (для їхньої виробничої, господарської дiяльностi, соцiальної органiзацiї тощо), якi цiлiсно вiдображають i домiнуючий
господарсько-культурний тип, i спосiб життя кожної спiльноти в цiлому.
В цей час формуються уявлення праукраїнцiв про належне й неналежне,
припустиме й неприпустиме, можливе й неможливе, бажане й небажане,
сприйнятне й несприйнятне i т. п., а також вiдбувається становлення традицiйної української системи соцiального контролю*, зокрема таких його форм
як звичаї, ритуали, традицiї. Вiдбувається становлення звичаєвого права.
Закладаються основи для формування етнотипової поведiнки людей –
їх функцiонально-рольовi якостi, специфiчнi способи їх взаємодiї зi свiтом,
функцiонально-стильовi особливостi поведiнки. В цей час у середовищi праукраїнської людностi домiнує адаптивна, ситуативна, ритуальна та фаталiстична поведiнка. Розвиваються язичницькi поведiнковi практики.
Для вождiв праукраїнських племен характерною є героїчна, патрiотична
та потестарна поведiнка.
В княжу добу (друга половина ІХ ст. – 1340 р.) соцiальнi вимоги й настанови переводяться в поведiнковi еталони, моделi, стандарти, якi адресуються
людям у виглядi «Слiв», «Житiй», «Повчань» тощо. Вiдбувається розвиток звичаєвого права, запроваджуються першi закони. В цей час у середовищi простого люду домiнує екофiльна, ситуативна та фаталiстична поведiнка (те, що
iдея фатуму визначає поведiнковi прояви людей, показово iлюструють лiтописи). А. Бичко та І. Бичко пiдкреслюють, що герої билини вже не детермiнованi повнiстю долею, а кидають виклик долi й перемагають її7, що чiтко показано у «Словi про Ігорiв похiд». Утверджуються соцiо-нормативнi засади
етнотипової поведiнки. Поведiнку людей спрямовує i структурує етнiчна картина свiту (яка в цей час продовжує активно формуватись), люди приймають,
засвоюють i реалiзують у своїй поведiнцi не тiльки норми-правила i норми-рамки, але й норми-цiлi й норми-iдеали та пов’язанi з ними цiнностi. Поширюються релiгiйно-християнськi поведiнковi практики i такi поведiнковi
моделi як аскетизм, пустельництво, подвижництво, мучеництво, ратнi подвиги, героїчна жертовнiсть. Розвиток мiст на теренах Київської Русi (зi значною
кiлькiстю мiського, особисто вiльного населення), поширення християнської
* Соцiальний контроль – це система способiв впливу спiльноти або суспiльства на людину з метою
регуляцiї її поведiнки та приведення її у вiдповiднiсть iз загальноприйнятими в данiй спiльнотi (або
суспiльствi) нормами. Соцiальний контроль забезпечує стабiльнiсть та позитивний розвиток будьякої спiльноти. На рiвнi роду i племенi негативне санкцiонування домiнує над позитивним (будь-яке
порушення групових норм сприймається спiльнотою як загроза самому її iснуванню i приводить до
миттєвого покарання), на рiвнi етносу i нацiї соцiальний контроль стає бiльш гнучким, iндивiдуалiзованим i диференцiйованим, сприяючи розвитку самоконтролю у членiв спiльноти.
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духовностi, iдеалiв лицарської етики, утвердження авторитету письмового
слова та «книжної мудростi» створювало передумови для становлення української поведiнкової культури; для цього вже iснувало необхiдне соцiально-економiчне пiдґрунтя, необхiднi культурно-цивiлiзацiйнi чинники та духовно-свiтогляднi прiоритети. В княжому середовищi домiнує експансивна,
суб’єктна, свiтська, героїчна, патрiотична, консолiдацiйна* поведiнка. Мiрилом поведiнкової культури цiєї доби були лицарськi чесноти, освiченiсть,
мудрiсть, милосердя, справедливiсть. На тлi не зжитого остаточно мiфологiчного свiтогляду окреслюється образ iдеального керманича держави, утверджується суб’єктна активнiсть князiв (вiдоме Святославове «Іду на Ви!») та
героїзм окремих представникiв iнших верств населення (зафiксований в
«Повiстi минулих лiт»).
В Литовсько-Польську епоху (1340–1596 рр.) розвивається етнотипова, толерантна, традицiйна i етнозахисна поведiнка українцiв. В цю
добу людина усвiдомлювала себе передусiм як представника певного стану,
оцiнюючи себе через спiльнi для цього стану моральнi, культурнi, естетичнi та
iншi канони. В межах цехiв започатковується корпоративно-професiйна
поведiнка. Польсько-литовськi унiї, якi передбачали обмеження участi православних у державному управлiннi та зрiвняння панiв латинського обряду з
польською шляхтою, викликали антипольський опозицiйний рух, що завершився вiдновленням в першiй половинi ХV ст. Волинського (лiквiдоване у
1452 р.) та Київського (лiквiдоване у 1470 р.) князiвств. Зберiгально-консервативнi поведiнковi практики поширювались завдяки культу «старовини» (що був цiннiсно-смисловим стрижнем народної пам’ятi через свою зорiєнтованiсть на гiдне пошанування минулого). Цей культ був характерною рисою української ментальностi впродовж столiть, а в ХVІ ст. перетворюється
на офiцiйну формулу «Ми старини не рушаємо, а новини не уводимо», детермiнуючи поведiнковi стратегiї українцiв. З другої половини ХVІ ст. покозачення селян набуло масових масштабiв, поширюється землеробсько-оборонний стиль життя, адже козаки змушенi були орати «зi зброєю в руках» (покинути рало їм не дозволяв голод, а покинути зброю – номади). На тлi
типового середньовiчного традицiоналiзму й консерватизму започатковуються
протестнi, опозицiйнi й автономiстськi поведiнковi практики українцiв, а
також українофiльськi й культурно-просвiтницькi поведiнковi моделi8.
В добу нацiонально-культурного руху (1596–1648 рр.) утверджується
етнотипова, етнозахисна i корпоративно-професiйна поведiнка, а також полемiчнi й протестнi поведiнковi практики українцiв. В цю добу типовi українськi поведiнковi практики були репрезентованi дiяльнiстю українських братств, якi сприяли поширенню на українських теренах iдеї оборони
української нацiональної самобутностi, iдеї нацiонально-культурного розвитку України, iдеї соцiальної та нацiональної рiвностi, а також реформацiйних
та гуманiстичних iдей, якi проникали на українськi терени з Європи. Утверджуються українофiльськi й культурно-просвiтницькi поведiнковi мо* Тут потрiбно зауважити, що з ХІІ ст. на теренах Київської Русi (спочатку – на етнiчнiй бiлоруськiй
територiї, а пiзнiше – на етнiчнiй росiйськiй територiї) простежуються чiткi сепаратистськi тенденцiї.

делi, започатковується нацiонально-визвольний рух, колонiзацiйнi й героїчно-звитяжнi поведiнковi практики. Кристалiзується козацьке звичаєве право – система поведiнкових норм, що базувалась на iдеї соцiальної
рiвностi усiх членiв суспiльства.
В добу козацько-гетьманської держави (1648–1775 рр.) українцi приймають, засвоюють i реалiзують у своїй поведiнцi не тiльки норми-правила,
норми-рамки, норми-цiлi й норми-iдеали але й норми-очiкування (що можливе лише в епоху нацiєтворення) та пов’язанi з ними цiнностi, що зумовлює мотивацiю, оцiнку i спрямованiсть поведiнкової активностi українцiв. Найбiльшi
поведiнковi трансформацiї вiдбувалися в українському суспiльствi пiд впливом
козацтва (в Українi ХVІІ–ХVІІІ ст. прiоритетом була постать козака – волелюбного воїна, правдивого християнина, вiдважного захисника Батькiвщини),
зокрема, поширюються колонiзацiйно-обороннi, лицарсько-козацькi
та героїчно-звитяжнi поведiнковi практики. Утверджується етнотипова, суб’єктна, патрiотична, протестна, опiрна поведiнка, а також українофiльськi й нацiонально-визвольнi поведiнковi практики українцiв.
Усталенi форми етнотипової поведiнки стають базою для становлення i розвитку нацiонального характеру українського народу. Індивiдуальна поведiнка українцiв поступово звiльняється вiд жорсткої регламентацiї. В трактатах видатних дiячiв Києво-Могилянської академiї (І. Гiзеля, К. Саковича та iн.)
розглядаються «типовi проблеми вчинкового осередку психiчної активностi
людини», зв’язок психологiї з етикою, змiст «ситуативного, мотивацiйного,
дiйового i пiслядiйового визначень поведiнкової активностi людини»9. В середовищi видатних дiячiв Києво-Могилянської академiї поступово складається традицiя компромiсу релiгiйного i свiтського. Проте в другiй половинi
ХVІІІ ст. в українському етнокультурному середовищi починають поширюватися уникальнi, мiмiкрiйнi й пристосувальницькi поведiнковi стратегiї.
Українська поведiнкова культура, починаючи з 1654 р., рiзними способами
знищувалась i нiвелювалась, нацiональних лiдерiв українського народу висилали за кордон, арештовували, труїли i вбивали.
В добу нацiонального вiдродження (кiнець ХVІІІ ст. – 1917 р.) активно
проявляється суб’єктна, патрiотична, протестна, полiтична поведiнка
та українофiльськi, культурно-просвiтницькi й громадiвськi поведiнковi практики. Нацiональнi цiнностi стають джерелом мотивацiї соцiальної
поведiнки українцiв. Утверджуються часо-просторовi, причинно-наслiдковi,
нормативно-звичаєвi та цiннiсно-смисловi «канони» етнотипової поведiнки,
якi стають базовими для формування українського нацiонального характеру.
Українцi поступово звiльняються вiд середньовiчної залежностi вiд монарха,
держави, цехiв тощо.
В перiод вiдновлення української державностi (1917–1920 рр.) поширюються визвольнi, автономiстськi й радикальнi поведiнковi моделi.
Утверджується суб’єктна, патрiотична й полiтична поведiнка в середовищi української елiти. Нацiонально-визвольна боротьба українцiв продемонструвала рiзноманiтнi повстанськi, нацiонально-визвольнi й консолiдацiйнi (Акт злуки 22.01.1919) поведiнковi практики.
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В добу радянського тоталiтаризму (1920–1985 рр.) порушуються нормативно-звичаєвi та цiннiсно-смисловi «канони» української етнотипової поведiнки, нiвелюються принципи рацiонального землекористування i трудової етики вiльного господаря, поширенi в українському етнокультурному середовищi. В перiод iдеологiчного зламу масової свiдомостi практикується
вiдчуження дiтей вiд сiм’ї та етнокультурних традицiй, їх раннє залучення в
дитячi органiзацiї, якi контролюються виключно державою та комунiстичною
партiєю. В масовiй свiдомостi девальвуються типи волелюбного українського козака, вiльного господаря-власника, високоосвiченого українського iнтелiгента. Культивуються нацiональний нiгiлiзм, малоросiйство, провiнцiалiзм, почуття другосортностi й меншовартостi, а також тотальне почуття
страху, яке нiвелює суб’єктну поведiнку українцiв. Поширюються такi поведiнковi моделi як поступливiсть, уникання, пристосуванство, конформiзм, патерналiзм, а також вичiкувальнi, вiдчужено-маргiнальнi, мiмiкрiйно-адаптивнi та антиукраїнськi поведiнковi практики. Пiсля розкуркулення i колективiзацiї змiнюється не тiльки статус українського селянства,
але й традицiйнi сiльськогосподарськi поведiнковi стратегiї українцiв, що базувались на працелюбностi, господарливостi й рацiональному землекористуваннi. Колективiзацiя, «розкуркулення», голодомори, репресiї, геноцид, етноцид, лiнгвоцид невпинно руйнували український етос. В результатi цього
вiдбулась деформацiя трудової етики українцiв та всього конативного шару
української культури. Проте в цей самий перiод українцi демонстрували й
нацiонально-визвольнi та повстанськi поведiнковi практики (трiумф i
трагедiя Карпатської України, боротьба Української повстанської армiї тощо).
В перiод радянської лiбералiзацiї (1985–1991 рр.) суспiльство починає усвiдомлювати деструктивнiсть типових поведiнкових стратегiй тоталiтарної доби («не высовывайся!»; «тебе что, больше всех надо?»; «одобрямс»
тощо). Спостерiгається лiбералiзацiя поведiнкових практик. Починають вiдроджуватися традицiйнi цiнностi української етнотипової поведiнки. Але
сфор мо ва ний де ся ти лiття ми по ве дiнко вий ком плекс «лю ди ни-со вка», а
також аномiя, халатнiсть, безвiдповiдальнiсть, порушення норм суспiльної
моралi приводять до багатьох аварiй та екологiчних катастроф. Вiдкритi державнi кордони i бiльш активне спiлкування з iноземцями показали, що у «радянської людини» спостерiгається дуже скута i напружена поведiнка в присутностi iноземцiв (що є наслiдком комплексу меншовартостi).
В перiод українського державотворення (1991–2007 рр.) поширюється прагматична, споживацька, лiберальна, корпоративна, пiдприємницька поведiнка. Проте у значної частини молодi спостерiгається занадто розкута i навiть розбещена поведiнка (що нiколи не було притаманно
українцям), наслiдування найгiрших зразкiв масової культури захiдних країн.
І якщо ранiше iноземцi характеризували поведiнку наших спiввiтчизникiв як
занадто скуту й офiцiйну, то нинi поведiнку певної частини молодi вони характеризують як занадто неформальну i розв’язну. Поступово утверджується
пiдприємницький етос i новий український солiдаризм як поведiнковi
моделi європейського типу. Нашi багаторiчнi (1993–2007 рр.) обстеження
студентiв трьох факультетiв Київського нацiонального унiверситету iменi Та-

раса Шевченка i двох факультетiв унiверситету «Україна» показують, що поведiнковi стратегiї молодих українцiв все бiльше «дрейфують» вiд патерналiзму, уникання й пристосування до спiвробiтництва, конкуренцiї й
компромiсу.
Отже, українську поведiнкову культуру репрезентували: антськi ватажки (Бож, Хiльбудiй (Кий), Мезамир, Всегорд, Анангаст, Келагаст, Сварун,
Доброєзда та iн.); герої давнiх українських казок, старин, дум (Вернигора,
Вернидуб, Котигорошко, Кирило Кожум’яка, Дука Степанович, Чурило
Пленкович, Михайло Козарин, Феська Ганжа, Коновченко); постатi київських богатирiв (Іллi Муромця, Добринi Никитича, Микули Селяниновича та
iн.); вiдомi особи ранньосередньовiчної доби (церковнi дiячi Антонiй та Феодосiй, Никон, Іван, Варлаам, Стефан; коваль Людота, книжник Іаков Мнiх,
художники Алiмпiй i Григорiй, лiкар Агапiт, ювелiр Лазар Богша, архiтектор
Петро Мiлонiг, iгумен Даниїл, спiвець Митуса та iн.), а також пiвденно-руськi
князi й полководцi, дружинники i книжники, видатнi церковнi дiячi й митрополити, вiдомi мислителi й просвiтники, козаки i братчики, гетьмани i ватажки народних виступiв, представники шляхти i селяни, письменники й поети,
вченi й митцi, борцi за свободу й незалежнiсть держави, громадськi й державнi дiячi (Аскольд, княгиня Ольга, київськi князi Святослав, Володимир,
Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, митрополит Іларiон, Нестор, Клим
Смолятич, Кирило Турiвський, Данило Галицький, Олелько Володимирович,
Семен Олелькович, Костянтин Острозький, Дмитро («Байда») Вишневецький, Захарiя Копистенський, Мелетiй Смотрицький, Петро Конашевич-Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Богун, Сильвестр Косiв, Іван Мазепа,
Пилип Орлик, П. Полуботок, Г. Сковорода, П. Калнишевський, Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський, М. Мiхновський, Д. Донцов,
С. Єфремов, В. Винниченко, С. Петлюра, Є. Коновалець, В. Липинський,
І. Липа, Ю. Липа, О. Ольжич, А. Волошин, С. Бандера, А. Шептицький,
Й. Слiпий, І. Огiєнко, Є. Маланюк, У. Самчук, В. Симоненко, В. Стус,
В. Чорновiл, Л. Костенко, Є. Сверстюк та багато iнших).
В межах української поведiнкової культури видiляються: 1) стрижневi
культурнi домiнанти, на яких базується український нацiональний характер (давнi землеробськi традицiї, порубiжнiсть геокультурного простору, волелюбнiсть, антеїзм, стратегiя миролюбного життєтворення, iндивiдуалiзована
спiльнотнiсть10, прагнення бути господарем на власнiй землi, толерантнiсть,
помiркованiсть, повага до прав iншої особи, вiдсутнiсть нахилiв до насильницької експансивностi, особлива роль жiнки в соцiумi, екофiльнiсть, панестетизм, осмислена й недемонстративна релiгiйнiсть, iскрометна iронiчнiсть,
кордоцентризм i духоцентризм, доброзичення i добродiяння); 2) типовi стилi
життя (рацiонально-землеробський, землеробсько-оборонний, волелюбний,
миролюбиво-захисний, суб’єктний, героїчно-звитяжний, колонiзацiйно-оборонний, зберiгально-консервативний, лицарсько-козацький, духовно-опiрний, протестний, повстанський, нацiонально-визвольний, вичiкувально-уникальний, конформний, мiмiкрiйно-адаптивний, вiдчужено-маргiнальний та
iншi); 3) основнi принципи трудової етики (працьовитiсть, господарливiсть,
природовiдповiднiсть, почуття власника, рацiональне землекористування);
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4) найхарактернiшi масовi рухи (культурно-просвiтницькi, етнорелiгiйнi, нацiонально-визвольнi, громадсько-полiтичнi, громадянсько-патрiотичнi); 5) український етос (iнтегративна сукупнiсть базових цiнностей, морально-поведiнкового «кодексу» та нормативно-звичаєвої системи культури).
В процесi розвитку поведiнкової культури українського народу простежувались наступнi iсторичнi тенденцiї: 1) тенденцiя до урiзноманiтнення
форм поведiнкової активностi українцiв; 2) тенденцiя до змiцнення iндивiдуальної та колективної суб’єктностi українцiв; 3) тенденцiя до посилення процесiв гуманiзацiї, iндивiдуалiзацiї та демократизацiї соцiуму; 4) тенденцiя до
зростання рацiоналiзму, iндивiдуальної свободи та персональної вiдповiдальностi; 5) тенденцiя до зближення з європейською поведiнковою культурою.
Адже аналiз глибинних ментальних структур, якi знаходять свiй вияв у поведiнкових стратегiях, дозволяє стверджувати, що українська поведiнкова культура поступово «дрейфує» вiд схiдної «культури сорому» (доба Київської Русi)
до захiдної «культури вини» (доба Романтизму), виокремлених Р. Бенедiкт11.
Найактуальнiшим завданням в контекстi розвитку поведiнкової культури
сучасних громадян України є подолання тих фiксованих форм поведiнки
(тобто неадаптивних, нетворчих, ригiдних, несуб’єктних, невiдповiдних наявнiй ситуацiї), якi були сформованi в умовах закритого тоталiтарного суспiльства i в умовах незалежностi стали абсолютно неадекватними (тоталiтарнi уявлення, радянськi мiфи й стереотипи, шовiнiстичнi й українофобськi
тенденцiї, що реалiзуються в рiзних поведiнкових стратегiях). Подiбнi фiксованi форми поведiнки (головними ознаками яких є особистiсна ригiднiсть,
когнiтивна iнертнiсть, закрита або ж «шпаринна» свiдомiсть, почуття меншовартостi, етнiчна маргiнальнiсть, рабська психологiя), на жаль, проявляються
на рiвнi окремих особистостей, мiкро- та макрогруп i навiть цiлих регiонiв.
1Див.:
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Выготский Л. С., Лурия А. Р. Этюды по истории поведения. – М., 1964. 2Соколянський І. П. Про поведiнку особистостi // Рад. освiта. – 1925. – № 4. 3Эшби У. Конструкция мозга. Происхождение адаптивного поведения. – М., 1962. 4Миллер Дж., Галантер Е., Прибрам К.
Программы и структура поведения. – М., 2000. 5Надзвичайно цiкавим є дослiдження М. Поповича, в якому розглядається поведiнкова культура доби романтизму (Попович М. Романтизм як
стиль та iдеологiя // Фiлософська думка. – 2004. – № 6. – С. 3–30). 6Такий пiдхiд, запропонований І. Федорченко (див.: Федорченко І. Становлення нацiонального характеру українського народу: теоретико-методологiчнi засади // Українознавство. Вiсник КНУ iменi Тараса Шевченка. –
2007. – № 11. – С. 17–20), дає змогу простежити процес становлення i розвитку українського нацiонального характеру на рiзних етапах поступу української спiльноти. 7Бычко А. К., Бычко И. В. Человек в мировоззренческой картине былинного епоса // Человек и история средневековой философской мысли русского, украинского и белорусского народов. – К., 1987. –
С. 20–29. 8Див.: Авер’янова Н. М. Образотворче мистецтво як чинник нацiонального виховання
особистостi (українознавчий аналiз). – К., 2007. – С. 10–12. 9Роменець В. А., Маноха І. П. Історiя
психологiї ХХ ст. – К., 1998. – С. 899–900. 10Аналiз рiзних форм спiльнотного згуртування
українцiв показав, що для українського народу характерним є «серединний» тип спiльнотного
згуртування, який розташований мiж двома полюсами – захiдним iндивiдуалiзмом та схiдним колективiзмом (див.: Воропаєва Т. Український досвiд спiльнотного згуртування та типовi iдентифiкацiйнi практики: теоретико-методологiчнi аспекти // Український досвiд спiльнотного згуртування. – К., 2006. – С. 60–73). 11Див.: Бенедикт Р. Хризантема и меч. Модели японской культуры. – М., 2004.

