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Тетяна Воропаєва

УКРАЇНСТВО У СВІТІ:
ЦІННІСНІ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основними проблемами сучасного розвитку українського суспiльства i держави є
нiвеляцiя українськостi, повiльне формування громадянського суспiльства, української модерної нацiї та спiльної української iдентичностi у громадян країни. Головними причинами цих проблем є незавершенiсть українського державо- та нацiєтворення (якi за роки незалежностi нiколи не вiдзначались динамiчнiстю i послiдовнiстю) та процесiв постколонiального самовизначення як окремого громадянина,
так i українського народу в цiлому. На нинiшньому складному етапi розвитку Української держави iмперсько-шовiнiстичнi сили значно посилили свiй наступ на етнокультурнi чинники нацiональної iдентичностi, тобто на українську мову i українську
культуру загалом, намагаючись перетворити український народ в безлике росiйськомовне «насєлєнiє», яке дуже легко буде повернути в лоно Росiї з усiма iсторичними та сучасними рисами останньої: протиставлення себе зовнiшньому свiту,
заперечення цiнностей європейської цивiлiзацiї, нехтування правами людини, переважання iмперських амбiцiй над потребами внутрiшнього розвитку, вiдсутнiсть потреби мати ефективне громадянське суспiльство тощо.
Вiдомо, що системоутворюючим фактором буття українства (це збiрне поняття,
що охоплює i етнiчних, i полiтичних українцiв, а також представникiв української
дiаспори) як великої соцiальної групи i загальноцивiлiзацiйного феномена є українськiсть в її етнiчнiй, культурно-мистецькiй, громадянсько-полiтичнiй та iнших формах. Вiдомо, що українськiсть – це багатомiрний i багатоаспектний суспiльний феномен, який має як iррацiональну, так i рацiональну основу, як об’єктивнi, так i
суб’єктивнi характеристики. Українськiсть (як системоутворюючий чинник i етнiчного, i нацiонального буття українцiв) – це iсторично сформована адаптивно-еволюцiйна система ознак i властивостей, якi вирiзняють українську людину, українську
спiльноту i українську культуру з-помiж iнших аналогiчних суб’єктiв (феноменiв).
Українськiсть як вiдносно цiлiсна система має рiзнi рiвнi розвитку та рiзнi модифiкацiї у просторових i часових координатах. Нинi українськiсть як системний чинник
буття українського народу виступає системоутворюючим фактором унiкального
комплексу ознак матерiальної, духовної, комунiкативної та органiзацiйної культури
українцiв. Основними носiями українськостi є українська людина та українська
спiльнота. Отже, українськiсть не тiльки з’єднує невидимими «нитками» членiв українського етносу, незалежно вiд того, в якiй країнi чи державi вони мешкають, не
тiльки сприяє формуванню патрiотичних почуттiв та спiвпричетностi до своєї
Батькiвщини, але й зумовлює якiсть нацiєтворчих процесiв.
Українцi творять український свiт, який є своєрiдним «свiтом свiтiв», цiлiсною системою, яка розвивається в дiалектичнiй єдностi природи, соцiуму i культури (при
цьому український соцiум поєднує свiт української природи i свiт української культури). Отже, український свiт – це онтологiчна реальнiсть, об’єднана в цiлiснiсть певними соцiокультурними, етнонацiональними, суспiльно-iсторичними, геоекономiчними, геополiтичними ознаками. Визначальними категорiальними характеристиками українського свiту є цiлiснiсть, унiверсальнiсть, самобутнiсть, самодостатнiсть,
саморозвиток, єднiсть i взаємоопосередкованiсть усiх його вимiрiв (географiчного,
антропологiчного, демографiчного, господарсько-економiчного, мовно-мовленнєвого, етнопсихологiчного, духовно-свiтоглядного, культурно-мистецького, морально-правового, науково-технологiчного, освiтньо-виховного, нацiонального, дер-

жавницького, вiйськово-оборонного, геополiтичного, екологiчного, а також наскрiзних вимiрiв – буттєвого, енергетичного, iнформацiйно-комунiкативного та
iсторичного).
Дослiдження українського свiту та українськостi через їх найсуттєвiшi прояви є
доволi актуальним завданням сучасного українознавства. Центр українознавства
(до 2000 р. – Інститут українознавства КНУ iменi Тараса Шевченка) здiйснює порiвняльне етнопсихологiчне дослiдження схiдної i захiдної української дiаспори, починаючи з 1993 р. Великий масив даних був отриманий нами в процесi опитувань
представникiв української дiаспори на Всесвiтнiх форумах українцiв, але основнi
емпiричнi данi ми одержали завдяки спiвпрацi українських етнопсихологiв з росiйськими (на чолi з І. Карелiною) та американськими (на чолi з О. Садовською)
дослiдниками, яким ми надзвичайно вдячнi. В данiй статтi представленi результати
обстеження 250 представникiв захiдної дiаспори (громадяни США i Канади) – група
«А», 250 представникiв схiдної дiаспори (громадяни Росiйської Федерацiї та Бiлорусi) – група «Б» та 250 етнiчних українцiв, якi є громадянами України – група «В».
Дослiдження базових цiнностей в захiднiй культурологiї та крос-культурнiй психологiї ґрунтується на теорiї цiнностей Ф. Клакхона та Ф. Стродбека1. Ця теорiя
базується на трьох головних положеннях: 1) люди у всiх культурах повиннi вирiшувати однi й тi самi людськi проблеми (ставлення до людської натури, ставлення людини до природи та надприродного свiту, ставлення людини до часу, спрямованiсть
власної дiяльностi, ставлення до iнших людей), але цi основнi проблеми вирiшуються у межах кожної культури лише на основi її базових цiнностей; 2) набiр доступних
рiшень обмежений, але кожне з них у тiй чи iншiй культурi може мати рiзний ранг в
рамках конкретного набору рiшень; 3) хоча одне з цих рiшень визнається представниками даної культури найкращим, всi потенцiйнi рiшення все одно залишаються в
«арсеналi» – цiєї культури. Вплив цiєї теорiї є досить потужним, про що свiдчить сучасне визначення культури американськими психологами (Д. Матсумото та iн.) як
сукупностi установок, цiнностей, вiрувань i норм поведiнки, якi обстоює велика група людей, транслюючи їх вiд поколiння до поколiння.
Звичайно, культурно-зумовлена поведiнка фiксується в ритуалах, традицiях i звичаях, якi є результатом обстоювання великою групою людей спiльних вiрувань,
культурних вподобань, пiєтетних символiв, манери поведiнки i спiлкування. Але ж
культура впливає на людську життєдiяльнiсть не прямо, а опосередковано – через
цiнностi, норми, iдеали, переконання i т. д. І особливу роль в цих процесах вiдiграють базовi цiнностi культури – найбiльш важливi й глибиннi принципи, що визначають ставлення представника даної культури до природи, соцiуму, найближчого оточення i самого себе, а також вiдносини носiїв цiєї культури з представниками iнших
культур. Базовi цiнностi – це тi фундаментальнi норми i принципи, якi забезпечують
цiлiснiсть соцiальних систем та нацiональних спiльнот через те, що в них виражається особлива значущiсть певних матерiальних та духовних благ для iснування й
розвитку даних систем. Базовi цiнностi здiйснюють досить значний вплив не тiльки
на особистiсть та її соцiальнi вiдносини, самосприйняття, емоцiї, почуття, навички
взаємодiї з iншими, але й на процес вiдбору iнформацiї пiд час спiлкування, вибору
мотивацiйних стратегiй, стилю поведiнки, способiв врегулювання конфлiктiв тощо.
Саме тому реконструкцiя базових цiнностей конкретної культури допоможе зрозумiти не лише явнi, але й прихованi мотиви i смисли людської дiяльностi в межах даної
культури.
Для дослiдження базових цiнностей українства ми застосували теоретичний та
емпiричний пiдхiд С. Шварца2. Нами був використаний адаптований опитувальник
С. Шварца для вивчення цiнностей на культурному рiвнi. Результати опитування об-
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роблялись за допомогою факторного та кореляцiйного аналiзу (з використанням
пакету «Статистика»). У всiх трьох групах видiлився блок незмiнних цiнностей (здоров’я, мир на Землi, самоповага, iнтелект, захист сiм’ї, кохання, справжня дружба,
цiкава робота, нацiональна безпека, незалежнiсть, внутрiшня гармонiя, свобода,
творчiсть, вiрнiсть, вiдповiдальнiсть, чеснiсть), якi можна вiднести до базових цiнностей української культури, що транслюються вiд поколiння до поколiння. (Данi
всiх трьох виборок значно корелювали одна з одною – коефiцiєнти кореляцiї вiд
0,62 до 0,75, – що пiдтвердило гiпотезу про те, що рiзнi типи виборок представникiв однiєї етнокультури демонструють схожi варiанти розташування базових
цiнностей).
З’ясувалося, що базовий цiннiсний профiль сучасних українцiв (якi є громадянами України i представляють групу «В») є таким: Доброзичення; Унiверсалiзм; Самовияв; Традицiйнiсть; Безпека; Майстернiсть; Рiвноправ’я; Автономiя; Гармонiя;
Конформiзм. Для представникiв захiдної дiаспори (група «А») бiльш важливими є
цiнностi Автономiї, Самовияву i Досягнення, якi отримали бiльш високi ранговi
мiсця. А для представникiв схiдної дiаспори (група «Б») – цiнностi Рiвноправ’я, Конформiзму i Безпеки.
Коротко розглянемо специфiчнi поєднання базових цiнностей, виявлених в
емпiричному дослiдженнi. Поєднання Самовияву й Унiверсалiзму свiдчить про потяг українцiв до справедливостi й толерантностi; Унiверсалiзму й Доброзичення –
про альтруїстичну спрямованiсть; Традицiйностi й Конформностi – про прагнення
зберегти стабiльнiсть за рахунок добровiльного самообмеження й пiдпорядкування;
Конформностi й Безпеки – про прагнення захистити порядок, стабiльнiсть та соцiальну гармонiю; Самовияву й Майстерностi – про творчу спрямованiсть.
Проведене дослiдження показує, що базовi цiнностi етнiчних українцiв є екзистенцiйними, екофiльними та персоналiстичними. В них поєднуються колективнi
установки як на збереження, так i на розвиток спiльноти, вони спрямованi на
вiдродження i розвиток України. До того ж домiнування цiнностей Рiвноправ’я та
Автономiї є дуже важливим для пiдтримки й розвитку демократiї, оскiльки вони є
цiннiсною i моральною базою соцiальної вiдповiдальностi. Домiнування цiнностей
Майстерностi й Автономiї є пiдгрунтям i цiннiсною базою для розвитку вiльного
пiдприємництва. А домiнування цiнностей Самовияву i Майстерностi є цiннiсною
базою для окреслення української трудової етики та утвердження творчого призначення українцiв. В дослiдженнi також була виявлена дiя механiзмiв соцiально-психологiчного захисту культури вiд руйнування, а також збереження її самобутностi та
унiкальностi в умовах кризового суспiльства, соцiально-економiчної та полiтичної
нестабiльностi.
Найбiльш потужними чинниками, якi визначають семантичний простiр цiннiсномотивацiйної структури всiх трьох груп респондентiв, є Толерантнiсть, Доброчиннiсть, Самоопанування, якi можна назвати базовими цiннiсними тенденцiями
українцiв. Одержанi результати демонструють не тiльки досить значний виховний
потенцiал системи базових цiнностей українцiв та її роль в процесi формування нацiональної самосвiдомостi громадян України, але й «нацiональний внесок» українцiв
в систему загальнолюдських цiнностей, адже останнi загальнолюдськi тенденцiї
(процеси глобалiзацiї й iнформатизацiї, боротьба з тероризмом i екологiчними проблемами та iн.) свiдчать, що базовi цiнностi українцiв є своєрiдною «вiдповiддю на
виклик часу»3, оскiльки людство шукає новi стратегiї взаємодiї та життєдiяльностi на
планетi Земля, i у зв’язку з цим українська миролюбнiсть, толерантнiсть, екофiльнiсть, доброчиннiсть, неагресивнiсть, неекспансивнiсть i шанобливiсть до iнших
культур набувають загальнолюдського звучання. Цей «український внесок» в процес

поступу людської цивiлiзацiї пiдтверджує поступове зростання прiоритетностi iдеалiв ненасильництва, природозбереження та гуманiстичних цiнностей в системi нових свiтоглядних орiєнтирiв людства.
Дослiдження багатьох вчених (див. працi І. Чеснокової, В. Столiна, С. Пантилеєва, Т. Яценко, О. Грищука та iнших) показують, що «серцевиною» самосвiдомостi та
однiєю з базових характеристик особистостi є самоставлення та самоактуалiзацiя.
Саме цi характеристики вiдiграють провiдну роль для утворення iдентифiкацiйних
характеристик особистостi, адже якiсть самоставлення не тiльки зумовлює наявнiсть (чи вiдсутнiсть) багатьох психологiчних проблем у конкретної особистостi,
але й виступає «тлом» для процесiв перебiгу, функцiонування i розвитку багатьох
новоутворень як пiзнавальної, так i емоцiйно-вольової сфери. Дослiдження сучасних вчених показують, що самоставлення (як емоцiйно-цiннiсне ставлення до самого себе) має такi основнi вимiри: самоповагу, аутосимпатiю, самоiнтерес, саморозумiння, самокерування, самоприйняття, самовпевненiсть, очiкування позитивного
ставлення вiд iнших, самозвинувачення та самозневаження, i кожна з цих пiдструктур має як позитивний, так i негативний полюс. Кумулятивна сукупнiсть цих вимiрiв
i утворює бiльш чи менш узагальнене емоцiйно-цiннiсне ставлення особи до себе,
що зумовлює процеси її самоактуалiзацiї.
Проведене нами дослiдження передбачало також вивчення iндексу самоактуалiзацiї особистостi. Вiдомо, що категорiя самоактуалiзацiї виступає операцiйним аналогом особистiсної зрiлостi, що iндекс самоактуалiзацiї (ІСА) особистостi позитивно
коре лює з iнтернальним локусом контролю, емоцiйною стiйкiстю, соцiальною
активнiстю, наявнiстю смисложиттєвих орiєнтацiй. Негативнi кореляцiї ІСА має з
тривожнiстю, сором’язливiстю, агресивнiстю. Крiм цього, ІСА тiсно пов’язаний iз
гнучкiстю поведiнки та рiвнем самоповаги й самоприйняття. Високий рiвень самоактуалiзацiї особистостi властивий людям з високим i достатнiм рiвнем психiчного
здоров’я.
Дiагностичнi замiри були здiйсненi нами за допомогою методики «Короткий
iндекс самоактуалiзацiї»4. З’ясувалося, що представники захiдної дiаспори (група
«А») мають найвищий iндекс самоактуалiзацiї (середнє арифметичне – 44,0), представники схiдної дiаспори (група «Б») – найнижчiй iндекс (середнє арифметичне –
36,5), а громадяни України (група «В») – середнiй iндекс (41,5). Отже, представники
захiдної дiаспори (група «А»), у яких iндекс самоактуалiзацiї є найвищим (у порiвняннi з групами «Б» i «В»), є найбiльш вiдповiдальними i мають найвищий рiвень
особистiсної зрiлостi, вони чiтко спрямованi на самореалiзацiю в межах як великих,
так i малих соцiальних груп.
Вiдомо, що нацiональна та європейська iдентичнiсть особистостi в зарубiжнiй науцi вивчалась переважно в руслi соцiальної i культурної антропологiї та психологiї з
рiзних теоретико-методологiчних позицiй (З. Фрейд, Е. Ерiксон, К. Юнг, А. Ватерман, Б. Геральд, Дж. Колеман, Дж. Марсiа, Д. Маттесон, Е. Дюркгейм, С. Московичi, В. Дуаз, Г. Теджфел, Дж. Тернер, С. Страйкер, Г. Кон, В. Коннор, М. Мiд,
А. Смiт, М. Барретт та iн.). Теоретичний аналiз рiзних концептуальних пiдходiв до
вивчення проблеми нацiональної та європейської iдентичностi показує, що iдентичнiсть є результатом процесу iдентифiкацiї, яка найчастiше розглядається як процес уподiбнення, ототожнення себе (або своєї референтної групи) з кимось або чимось. Ідентифiкацiя розглядається сучасними науковцями як найважливiшiй механiзм соцiалiзацiї, етнiзацiї та виховання особистостi, який проявляється у прийняттi
iндивiдом конкретної соцiальної ролi, в усвiдомленнi ним власної групової приналежностi, у формуваннi у нього певних соцiальних установок. Отже, iдентичнiсть –
це динамiчна структура, яка розвивається протягом всього людського життя, причо-
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му цей розвиток є нелiнiйним та нерiвномiрним, вiн проходить через подолання
криз iдентичностi, може йти як у прогресивному, так i у регресивному напрямi.
Вiдповiдно, iдентифiкацiя розглядається нами як процес, включений в цiлiсну
життєдiяльнiсть суб’єкта, нерозривно пов’язаний з когнiтивною, емоцiйною, цiннiсно-смисловою та поведiнковою сферами особистостi, зумовлений її потребами, мотивами, цiлями i установками, опосередкований мовою, нормативними, знаковими,
символiчними, образними, аксiологiчними системами культури.
З другої половини 80-х рокiв ХХ столiття спостерiгається пiдвищення зацiкавленостi вчених iз рiзних країн до проблеми нацiональної iдентичностi. З’являються
вiдповiднi науковi дослiдження в Українi та Росiї, публiкуються статтi i розвiдки, видаються книги, проводяться науковi конференцiї, круглi столи i семiнари. Але виданi статтi i збiрники (див. працi Є. Галкiної, Н. Іванової, Л. Іонiна, Н. Корж,
Н. Лєбедєвої, О. Мачинського, Л. Науменко), а також проведенi теоретико-емпiричнi дослiдження М. Шульги, С. Савоскула, П. Гнатенка i В. Павленко, М. Рябчука, Я. Грицака не вичерпали проблеми української нацiональної iдентичностi5.
Адже нацiональна iдентичнiсть громадян України вивчалась у вiтчизнянiй гуманiтаристицi переважно у фiлософському, iсторичному та соцiологiчному аспектах, без
використання порiвняльного аналiзу iдентичностi громадян України та представникiв захiдної та схiдної дiаспор.
Вперше порiвняльний аналiз було застосовано при дослiдженнi становлення української iдентичностi в рамках кiлькох наукових проектiв Центру українознавства
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка («Українська нацiональна iдея: теоретико-емпiричнi аспекти»6; «Соцiально-психологiчнi та регiональнi
аспекти формування нацiональної самосвiдомостi громадян України як чинника
державотворення»; «Трансформацiя нацiональної iдентичностi: iсторiософськi, культурологiчнi та соцiально-психологiчнi аспекти»7 та iн.). В цих проектах було дослiджено статеву (або гендерну) iдентичнiсть, особистiсну; вiкову; сiмейну; соцiальнопрофесiйну; майнову; релiгiйну; етнiчну; метаетнiчну; мiсцеву (локальну); регiональну; нацiональну (або громадянсько-полiтичну); європейську (або континентальну);
планетарну (або загальнолюдську) та пострадянську iдентичнiсть громадян України
рiзних регiонiв та представникiв схiдної i захiдної дiаспори. Для вивчення iдентичностi представникiв усiх трьох груп ми використали адаптовану методику «Шкала
вимiрювання iдентичностi» М. Синерелли.
Проведене дослiдження показало, що iдентичнiсть українцiв проявляється на
рiзних рiвнях iнтенсивностi – етнiчна iндиферентнiсть, гiпоiдентичнiсть, нормальна
iдентичнiсть, гiперiдентичнiсть; що для етнiчних українцiв властивi чотири типи
етнiчної iдентичностi (за типологiєю Беррi8): а) моноетнiчна iдентичнiсть з власною
етнiчною групою (група «А» – 90 %, група «Б» – 52 %, група «В» – 64 %); б) змiнена
iдентичнiсть, що постала на основi самоiдентифiкацiї з чужою (росiйською) етнiчною групою (група «А» – 0 %, група «Б» – 26 %, група «В» – 8 %); в) бiетнiчна iдентичнiсть (група «А» – 8 %, група «Б» – 14 %, група «В» – 22 %); г) маргiнальна етнiчна
iдентичнiсть (група «А» – 2 %, група «Б» – 8 %, група «В» – 6 %).
Порiвняльний аналiз цих трьох груп показав, що громадяни України та представники захiдної дiаспори становлять бiльш однорiдну спiльноту, нiж представники
схiдної дiаспори, що iдентифiкацiйнi прiоритети українцiв схiдної дiаспори є бiльш
нестабiльними; що українцi захiдної дiаспори (група «А») є бiльш змобiлiзованими,
нiж українцi, що увiйшли у групи «Б» i «В». При цьому для українцiв схiдної дiаспори
бiльш властивим є досуб’єктний, нiж суб’єктний тип полiтичного самовизначення.
Необхiдно зазначити, що типовою самоiдентифiкацiйною формулою для осiб iз
змiненою iдентичнiстю є наступна: «ближчими для мене є росiяни». При цьому чужа

етнiчна група розцiнюється як така, що має вищий економiчний i соцiальний статус,
нiж власна. Цей феномен пояснюється бажанням iндивiда iнтегруватися в домiнантну групу i таким чином здобути позитивний соцiальний статус. Особи з бiетнiчною
iдентичнiстю, як правило, є компетентними в обох культурах i однаково добре володiють обома мовами, часто вони виступають посередниками мiж цими культурами. Маргiнали, як правило, балансують на межi мiж двома культурами, переживають дискомфортнi почуття, заявляють, що знають лише одну мову (хоча насправдi
користуються «суржиком»), вони не включенi повнiстю в жодну культуру, є дезорганiзованими, неадаптованими, агресивними, часто переживають внутрiшньо-особистiснi конфлiкти9.
Застосування порiвняльного аналiзу дозволило виявити досить цiкавi трансформацiї iдентичностi громадян України (група «В»): 1) в 1991–1994 роках пострадянська iдентичнiсть займала першi мiсця (з 1-го по 5-те), але її вiдрив вiд iнших форм
iдентичностi стабiльно зменшувався; 2) протягом 1994–2004 рр. значущiсть пострадянської iдентичностi стрiмко зменшувалась (хоча в групi етнiчних росiян та росiйськомовних українцiв, якi мешкають на Пiвднi та Сходi України, пострадянська
iдентичнiсть продовжує займати досить високi позицiї); 3) етнiчна iдентичнiсть у всiх
групах поступово зростала (найбiльш активне зростання було помiчено у росiян,
українцiв, кримських татар, євреїв); 4) дуже повiльно зростала майнова iдентичнiсть
(найбiльш значущою вона була для євреїв, вiрмен, грекiв, росiян, полякiв); 5) загальнолюдська (планетарна) iдентичнiсть практично не змiнилась; 6) європейська iдентичнiсть спочатку займала передостаннi мiсця, але починаючи з 1998– 1999 рр. її
значущiсть почала зростати (особливо в групi етнiчних українцiв, полякiв, словакiв,
румунiв, кримських татар); 7) найбiльш стрiмко зростає європейська iдентичнiсть у
мешканцiв великих мiст; 8) нацiональна (або громадянсько-полiтична) iдентичнiсть
була законсервована протягом 1991–1993 рр. у всiх групах, але починаючи з
1994–1995 рр. вона почала стрiмко падати в групi етнiчних росiян, бiлорусiв,
євреїв; повiльне зростання цiєї форми iдентичностi в групi етнiчних українцiв та в
деяких групах нацiональних меншин (передусiм, в групi етнiчних полякiв та кримських татар) простежується з 1997–1999 рр.; 9) престижнiсть нацiональної (або
громадянсько-полiтичної) iдентичностi зростає бiльш повiльно на Сходi i Пiвднi
України, на вiдмiну вiд Пiвночi, Центру та Заходу України; 10) найбiльш вiдчутних
трансформацiй зазнала етнiчна та нацiональна (або громадянсько-полiтична) iдентичнiсть, але розрив мiж цими формами iдентичностi на Сходi й Пiвднi є набагато
бiльшим, нiж на Заходi i в Центрi України; 11) у етнiчних українцiв на Пiвднi й Сходi
України спостерiгається тенденцiя до зростання європейської та нацiональної (або
громадянсько-полiтичної) iдентичностi; 12) у етнiчних українцiв, вiрмен, бiлорусiв
та молдаван, якi проживають на Сходi та Пiвднi України, бiльш вираженi ностальгiчнi настрої стосовно радянської iдентичностi; але у цих самих груп на Заходi України
на перше мiсце виходить бажання вiдчувати себе європейцями; 13) в 2004–
2008 рр. зрiвнялись емпiричнi показники етнiчної iдентичностi як в групi етнiчних
українцiв так i в групi нацiональних меншин; 14) в групi нацiональних меншин у
2005–2006 рр. виросло значення регiональної iдентичностi (при грамотнiй регiональнiй полiтицi цей тип iдентичностi мiг би стати базовим пiдґрунтям для змiцнення
загальноукраїнської iдентичностi); 15) стала помiтною тенденцiя до зближення показникiв європейської iдентичностi як в групi етнiчних українцiв, так i в групi нацiональних меншин; європейська iдентичнiсть на втрачає своєї значущостi для громадян України, а отже, запит на європейськiсть є досить потужним в українському
суспiльствi.
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Комплексний аналiз проведеного дослiдження дозволяє з’ясувати, що: а) головну
роль в процесах самоiдентифiкацiї вiдiграють культурно-iнформацiйнi та духовносвiтогляднi фактори; б) процеси нацiональної самоiдентифiкацiї розгортаються за
допомогою механiзмiв соцiальної категоризацiї та мiжгрупового порiвняння; в) цiннiсно-смисловi утворення є визначальними в процесi iндивiдуальної самоiдентифiкацiї; г) нацiональна (громадянсько-полiтична) iдентичнiсть громадян України формується на основi базових цiнностей української нацiональної культури; ґ) системоутворюючими елементами нацiонального буття є етнокультурна iнформацiя, базовi
цiнностi культури та нацiональна iдентичнiсть; д) перехiд українських громадян вiд
досуб’єктного до суб’єктного типу полiтичного самовизначення, а також вiд повсякденного й ситуативного типiв нацiонально-культурного самовизначення до екзистенцiйного та цiннiсного є визначальним фактором оптимiзацiї нацiєтворчих i державотворчих процесiв; е) потрiбна державна пiдтримка нацiональних iнституцiй, символiв, звичаїв, традицiй, свят, iсторичних подiй, якi репрезентують українську iдентичнiсть на суспiльному рiвнi; є) iснує нагальна потреба в розробцi та впровадженнi
цiлiсної системи гуманiтарних технологiй для формування i пiдтримки почуття колективної самоповаги українцiв до себе, для розвитку української мови i культури,
якi є важливою базою для конституювання позитивної нацiональної iдентичностi.
Оскiльки процес українського нацiєтворення ще не завершився, то потрiбно враховувати, що нацiєтворення передбачає наявнiсть певної сукупностi послiдовних
дiй та засобiв (культурницьких, iдеологiчних, духовно-свiтоглядних, суспiльно-полiтичних, iнформацiйно-психологiчних тощо), спрямованих на досягнення свiдомо
поставлених цiлей. Адже на перебiг нацiєтворчих процесiв значно впливають
етнiчнiсть (як «форма соцiальної органiзацiї культурних вiдмiнностей» (Ф. Барт)),
громадянськiсть етнофорiв (тобто носiїв етнiчностi) i суб’єктнiсть держави, нацiональної спiльноти та її елiти (категорiї «суб’єкт» i «суб’єктнiсть» пiдкреслюють активну
роль, дiєву, авторську, автономну, незалежну i суверенну позицiю людини або групи при прийняттi рiшень та в iнших видах дiяльностi; бути суб’єктом, значить бути
творцем своєї iсторiї; коли джерела активностi iндивiда або спiльноти опиняються
поза ними, вони перестають бути суб’єктами; нацiя, на вiдмiну вiд племенi та етносу,
репрезентує вищу системну цiлiснiсть всiх суб’єктних якостей спiльноти та її елiти).
Нинi триває громадянсько-державницький етап українських нацiєтворчих процесiв (яскравим виявом цього етапу була Помаранчева революцiя). Основними завданнями цього етапу є змiцнення української державностi, розвиток громадянського
суспiльства та завершення формування української модерної нацiї європейського
типу. При цьому варто врахувати, що українцi за вiдомою мiжнародною класифiкацiєю (представленою Я. Крейчi та В. Велiмскi) ще в 1981 р. потрапили до складу
повномасштабних нацiй, тобто нацiй, якi є i етнiчними, i полiтичними одночасно10.
Саме така модель модерної нацiї європейського типу є найбiльш прийнятною для
України.
На жаль, українськi нацiєтворчi процеси iстотно гальмувались i продовжують
гальмуватися зовнiшнiми чинниками. Одна з сусiднiх держав та представники проiмперської «п’ятої колони» в Українi стараються знiвелювати й зупинити плин українського нацiєтворення. Саме тому їх головний удар спрямований на пiдрив основних нацiєтворчих засад: 1) на послаблення української етнiчної нацiї (яка є «ядром»
полiтичної); 2) на деструкцiю української нацiональної культури; 3) на нiвеляцiю громадянського суспiльства; 4) на руйнування українського iнформацiйного простору;
5) на послаблення української держави (за допомогою регiоналiзацiї та федералiзацiї). Тому громадяни України (в тому числi нинiшня полiтична елiта, керiвники
партiй, а також українськi олiгархи) мають зрозумiти, що без завершення процесiв

нацiєтворення i без збереження власної iдентичностi Україна не буде конкурентоздатною державою у свiтi.
Таким чином, проведене дослiдження показало, що українськi громадяни суттєво
вiдрiзняються вiд представникiв захiдної дiаспори передусiм недостатньо розвинутою суб’єктнiстю, яка є важливою передумовою нацiєтворення i розвитку громадянського суспiльства. А оскiльки розвинута суб’єктнiсть (як на iндивiдуальному, так i
на груповому рiвнi) репрезентує вищий рiвень активностi, цiлiсностi, автономностi i
самоорганiзованостi, а також перехiд вiд «спонтанно-реактивного» способу iснування до «рефлексивно-вiдповiдального», то можна висунути припущення про наявнiсть цiлої системи спецiального культивування у громадян України якостей
пiдлеглого народу, оскiльки той час, що пройшов вiд 24 серпня 1991 року можна
було плiдно використати для того, щоб сформувати у громадян України розвинену
колективну суб’єктнiсть, яка є важливою передумовою i нацiєтворення, i розвитку
громадянського суспiльства, а також для того, щоб українцi стали справжнiм
суб’єктом iсторичного процесу.
Важливим пiдґрунтям для нацiональної консолiдацiї України є близькiсть базових
цiнностей, усвiдомлення єдностi країни та спiльностi iнтересiв її громадян, яснiсть i
визначенiсть спiльної мети, демократичний стиль лiдерства й керiвництва, а також
громадянськiсть i українськiсть, якi дуже тiсно взаємодiють в ментальностi представникiв захiдної дiаспори, але слабко пов’язанi у ментальних структурах сучасних українських громадян.
Сьогоднi українськiсть пронизує (з рiзною мiрою iнтенсивностi) практично всi
сфери суспiльного життя України (культурно-мистецьку, комунiкативну, iнформацiйну, релiгiйну, iдеологiчну, суспiльно-полiтичну, соцiально-економiчну тощо), охоплюючи як iндивiдуальний, так i колективний рiвень, хоча українська влада упродовж 1991–2009 рокiв не дуже сприяла розширенню українського мовно-культурного простору.
Надзвичайно важливим завданням гуманiтарної полiтики України є формування
«точок дотику» i забезпечення тiсної взаємодiї мiж українськiстю i громадянськiстю
сучасних українцiв. Для цього українська влада мусить забезпечити нормальне
функцiонування та розвиток усiх складових, якi утворюють матрицю нацiональної
єдностi громадян України (нацiональної iдеї; спiльної iдентичностi; спiльного мовно-культурного та iнформацiйного простору; соцiального капiталу (комплекс зв’язкiв, пiдтримуваних на основi спiльного досвiду, базових норм i цiнностей, якi подiляються бiльшiстю членiв спiльноти, що уможливлює налагодження ефективної
взаємодiї, соцiальної пiдтримки та взаємної довiри); а також iнтеграцiї представникiв етнiчних i нацiональних меншин в українське суспiльство з урахуванням вiдповiдних європейських критерiїв).
Головними перешкодами на шляху становлення української модерної нацiї європейського типу є зросiйщене та «зрадянизоване» населення, якому нав’язанi неадекватнi тоталiтарнi радянськi мiфологеми й стереотипи, а також певнi українофобськi
тенденцiї. Для формування української модерної нацiї потрiбно iнтегрувати нацiональнi меншини в українське суспiльство (без втрати їхньої культурної самобутностi), нацiоналiзувати свiй iнформацiйний простiр, активiзувати формування громадянського суспiльства, подолати нав’язану Українi регiональну фрагментацiю,
розширити простiр української мови, вiдновити iсторичну пам’ять українцiв, припинити процеси лiнгво-етнiчної мiксацiї в українських ЗМІ, знiвелювати вплив тоталiтарних мiфологем, стереотипiв та українофобських установок, розвивати у громадян України спiвпричетнiсть до своєї держави, полiтичну культуру, демократичнiсть
i толерантнiсть. Сучасна наука (яка спроможна формувати адекватнi знання, що до-
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сить повно вiдображають об’єктивнi процеси i зв’язки оточуючого свiту) має стати
важливим джерелом свiтоглядної iнформацiї. Особливу роль тут має вiдiграти
українознавство. Важливими передумовами формування української модерної нацiї та спiльної iдентичностi громадян України є запровадження європейських стандартiв життя в економiчнiй та полiтико-правовiй сферах.
Для адекватного розумiння потенцiалу України в сучасному глобалiзованому
свiтi необхiдно збагнути значення її людських ресурсiв, базових цiнностей, культурних здобуткiв, геополiтичного розташування i геоекономiчних можливостей. Отже,
сучасна Україна (як територiя, геополiтичний простiр, країна i держава) здатна
сприяти стабiльному й безпечному розвитку європейської цивiлiзацiї.
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УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ В СВІТІ:
ДОСВІД ТВОРЧОГО І КУЛЬТУРНОГО
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

Українці як спільнота, що запосідає власний, чітко окреслений геополітичний та
геокультурний простір, були здавна відомі у світі. Українські самобутня історія, автентична традиційність, природні багатства та людський потенціал вабили не лише
скрупульозних дослідників, літописців, натхненних письменників, але й невгамовних мандрівників та спритних торговців. Розгалужені економічні зв’язки зі Сходом і
Заходом, дипломатичні зносини, зрештою, досвід мистецького контактування й
особистісного споглядання знайшли яскраве відбиття в усних та писемних переповіданнях, офіційному та приватному епістолярії, численних спогадах, щоденниках, хроніках, військових повідомленнях та літературних творах.

