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ДУМЦІ
В статті здійснено соціально-філософський аналіз національної ідентичності в
контексті глобалізаційних трансформацій і регіональних інтересів, доводиться
необхідність переосмислення значення національної ідентичності, зокрема досягнення
консенсусного рівня з урахуванням інтересів всіх регіонів сучасної України.
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Постановка проблеми. Слід наголосити на тому, в останнє
десятиріччя в умовах різноманітних викликів, характерних для нових
суспільно-політичних реалій, які виникли внаслідок розпаду Радянського
Союзу та утворення на його уламках нових держав, спостерігається
актуалізація локальних і регіональних ідентичностей. Відтак, існування
стійких територіальних ідентичностей субнаціонального рівня є доволі
типовим явищем для теренів, що відзначаються стійкою історикокультурною, економічною та соціальною специфікою. Ці різновиди
ідентичності мають властивості партикулярності та можуть конкурувати з
більш універсальною, загальнонаціональною – етнічною або політичною –
ідентичністю, іноді, як у випадку України, призводячи до ризику
дезінтеграції суспільства та ставлячи під загрозу існування української
держави. Водночас вони виступають однією з найважливіших форм
соціальної адаптації людей до непередбачуваної, швидкоплинної та
загрозливої суспільної реальності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Розглядаючи феномен
національної ідентичності (зокрема проблеми та перспективи локальних і
регіональних ідентичностей), попри її надзвичайну актуальність, слід
наголосити на тому, що ідентичність потребує всебічного наукового
осмислення. Серед вітчизняних розробок слід відзначити політологічні та
соціологічні дослідження Л.Нагорної, А.Мальгіна, І.Кононова, Н.Шматко,
Ю.Качанова, О.Резніка. Розглядаючи проблеми та перспективи формування
національної ідентичності крізь призму регіональних інтересів, автор
використовує потенціал вітчизняної науки, а саме роботи В. Андрущенка, В.
Беха, В. Воронкової, В. Заблоцького, О. Забужко, М.Поповича, І.
Предборської, А. Ручки, Ю. Саєнка, М. Степика, І. Сторонянської, В.
Табачковського, Т. Татаренко, В. Фадєєва, В. Шинкарука та ін., які
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звертались до вивчення феномену ідентичності в процесі дослідження
посткомуністичних трансформацій, а також досліджували вплив глобальних
змін на територіальність як принцип організації життя особистості. Варто
зазначити, що більшість вітчизняних вчених [1; 2; 3; 4; 7] констатують той
факт, що Україна, за роки своєї незалежності, не набула ознак органічної
цілісності. Це в подальшому заважає їй розвиватися як соціальній системі,
оскільки несформована в повній мірі ідеологія блокує формотворення
соціального прогресу держави.
Мета статті. Актуальність теми та ступінь її розробленості визначили
мету статті, яка полягає в цілісному соціально-філософському аналізі
феномену національної ідентичності та чинників, що впливають на її
формування.
Виклад основного матеріалу. Соціально-філософська значущість
визначення національної ідентичності, зокрема актуальність теоретикометодологічного осмислення проблем регіоналізму та регіоналізації в
Україні випливає з загальносвітового звучання, якого набули ці процеси в
кінці ХХ – на початку ХХІ ст. Відтак, філософське бачення ролі
регіонального чинника цілком вписується в теорію глобалізації, яка
розширює та прискорює інтеграційні процеси на фоні одночасного
розгортання диференціації, регіоналізації і мультикультуралізму.
В.
Заблоцький акцентує увагу на тому, що «соціокультурна амбівалентність
глобалізації знаходить свій прояв не тільки в тому, що вестернізуються
«наздоганяючі» народи, – глобалізуючі тенденції до невпізнанності
змінюють також і серцевинну самобутність тих, хто вважається лідером і
володарем дум [1, с. 26]». Таким чином, змінам піддаються не тільки
соціуми, а й весь навколишній світ. З погляду теоретико-методологічного
аналізу, випливає, що регіоналізм – це самосійний соціокультурний
феномен, для якого характерні специфічні тенденції розвитку та соціальні
характеристики, які формуються під впливом історичного контексту та
максимально вигідного використання території для забезпечення суспільних
потреб.
Звернемо тут особливу увагу на те, що з’ясування соціокультурних
чинників, які впливають на формування регіоналізму в процесі соціальної
трансформації, зокрема можуть призвести до етнічних конфліктів, є
актуальним завданням соціальної філософії, оскільки дослідницька робота в
цьому напрямі важлива для визначення шляхів відвернення етноконфліктної
перспективи або хоча б мінімізації її деструктивних наслідків в регіонах
сучасної України. Як наголошує В. Воронкова, «Трансформація суспільства
призводить до зміни цього стереотипу і дозволяє інтенсифікувати рух
регіонів за відносну самостійність у своєму соціально-політичному і
культурному житті [2, с. 62]». Таким чином, в умовах пошуку нової моделі
регіонального розвитку України, ця проблема стає дедалі актуальнішою,
оскільки інновація сучасного світу комплексно проявляє себе в сферах
економіки і політики, де регіони віднаходять власний інтерес і забезпечують
соціальні пріоритети та можливості.
На думку І. Алексеєнко,
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«співіснування двох протилежних тенденцій (централізації і децентралізації)
стало ключовою характеристикою нової парадигми суспільного розвитку –
процесу глобалізації [3, с. 156]». Зауважимо, що будь-який територіальний
розвиток – це свідомо організована етнотериторіальна система, яка
задовольняє територіальне буття на рівні регіону. В той же час, будь-яке
відхилення в такій системі призводить до кризи, депресії або соціальної
деградації.
Слід підкреслити, що в такому ключі, гостроти набуває проблема
наступу стандартизованої «масової культури» на народну мораль та
традиційні форми суспільної організації, тобто розв’язання протиріч
міжсистемного та ієрархічного характеру стає однією із провідних проблем
сучасної філософії, оскільки «має здійснюватися упродовж життя,
відповідати потребам особистості і суспільства, які постійно змінюються [4,
с. 463]». Як відомо, національний характер і усвідомлення формуються під
впливом географічних, політичних, соціально-економічних умов існування
народу. Чим складнішими є умови та протиріччя, тим складнішим і буде
національний характер. Одні риси національного духу в ході історичного
розвитку зникають, а інші, навпаки, з’являються і «живуть». Відтак,
національний параметр є динамічним, але, зміни не відбуваються миттєво, а
витримують значну часову дистанцію. Варто наголосити, що у всіх своїх
творах Бердяєв дотримувався єдиного методологічного кредо, а саме: «нація
є дух, Божий задум. В нації є ноуменальне, онтологічне ядро [5, с. 559]».
Про це писав і вітчизняний філософ – І. Ільїн. Він зауважував про те, що
патріотизм і відчуття батьківщини створюють фундамент народного духу.
Зауважимо, що національний характер має масу граней, властивостей та
проявів, але якщо вони не виникають із відчуття прихильності до рідної
землі, говорити про національний дух неможливо. Фундаментальним
пунктом такої філософської концепції є те, що почуття батьківщини та
почуття до батьківщини це «творчий акт духовного самовизначення». «Саме
в духовній культурі є сутність національної, яка розбуджує в людині
духовність, я-свідомості та характеру. Усвідомлена етнічна та національна
приналежність може мати форму національної духовності [6, с. 437]».
Натомість, національне єднання людей виникає з спільного «душевнодуховного укладу». Таке почуття проявляється в схожій любові до історії,
традицій, мови, тощо. Але, при цьому, ми не вважаємо етнічну свідомість та
психологію стійким соціальним феноменом, оскільки під впливом
історичних подій – так чи інакше – відбуваються серйозні зміни в етнічній
свідомості [6, с. 437-438]. Визнаючи цивілізаційне та політичне значення
злиття нації та держави, ми не можемо закривати очі на негативні прояви їх
єдності.
Досліджуючи цю проблематику, варто наголосити й на тому, що
вирішення проблеми національної долі та подальшого існування
національної держави залежить від того, наскільки пластично вдається
пов’язати в єдине громадянське та етнічне розуміння нації. Відповідь на це
неоднозначне питання спробуємо віднайти в сучасній Україні. Хто ми
Національна ідентичність та її зв’язок із регіональними інтересами в сучасній філософській думці
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сьогоднішні українці? – Громадяни, які проживають на території України,
чи єдина нація, яка має спільну кров і готова відстоювати свої національні
інтереси, традиції і суверенітет? Від вирішення проблеми ідентичності (у
соціально-філософському розумінні тотожності) багато в чому буде
залежати наша як зовнішня, так і внутрішня політика. Відтак, в рамках
філософського аналізу вважаємо, що розуміння «нації» проявляється в дещо
амбівалентному розумінні свободи. В сучасному світі незалежність країни
вважається умовою досягнення приватної автономії громадян соціуму, де
можна спостерігати як бажання та соціальні прагнення національної
автономії призводять до значних порушень прав людини. Узагальнюючи
сутнісні аспекти переважної більшості концепцій, вважаємо, що
приналежність до «народу» супроводжується проблемою вільного
волевиявлення людей належати до тієї чи іншої політичної спільноти. Таким
чином, можна стверджувати про те, що ідея етнічної нації доповнює
політичну асоціацію рівноправних громадян етосом співвітчизників на
шляху досягнення своїх задумів. Відтак, у наш час, найважливішою ознакою
проекту демократії є концепція національного патріотизму, що заснована на
національній свідомості.
Зауважимо, що в сучасній Україні гостроти та неабиякої значущості
набуває
проблема
сприйняття
особистістю
своєї
національної
приналежності. У соціально-філософській інтерпретації, детермінантою, що
визначає долю всієї країни у взаємодії із світовим товариством, є саме
національна самосвідомість, яка є тією зв’язуючою ланкою, що дозволяє
особистості відчувати себе частиною своєї нації та усвідомлювати свою
співпричетність та приналежність до неї. У філософсько-антропологічному
розумінні, національна самосвідомість виступає певним стимулом у пізнанні
своєї національної культури, який здатен спонукати особистість до
збереження та передачі наступним поколінням власних духовних надбань,
культурних, естетичних та етичних ідеалів свого народу. Реалії сьогодення
акцентують увагу науковців на тому, що ідея повного злиття націй на
практиці є нездійсненною. Прикладами цього можуть послужити
Радянський Союз із невдалою спробою творення нової історичної спільності
– «радянського народу», а також Сполучені Штати Америки, де
представники різних етнічних спільностей повинні «злитися» в єдине ціле.
Відтак, така ідея не є прийнятною як для європейських етнічно визначених
спільнот, так і для України. Як наголошують вчені В. Бех та А. Гашенко «в
ноосоціогенезі безслідно зникають цілі цивілізації, розчиняються країни і
відмирають колись сильні держави... Але цей процес продовжується,
оскільки руйнування первинних соціальних організмів в економічній сфері
відбувається безупинно. І не тільки в Україні… [7, с. 216]». Таким чином, ми
дійшли висновку, що однозначність та одновимірність є найменш
продуктивними способами осмислення та аналізу взаємозв’язку між
глобальними і регіональними процесами. З нашої точки зору, більш
конструктивним вважаємо розгляд проблем глобалізації і регіоналізації як
взаємопов’язаних і взаємообумовлених, оскільки в актуаріях сьогодення
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знайшли своє місце такі неологізмів як «глокалізація», «глокальність». З
часом, стає все більш значимою модель «глоболокалізму». Вона була
сформована під час ХІІ Всесвітнього соціологічного конгресу, який відбувся
в Мадриді 1990 року. Засновниками цієї моделі є З. Млинар та Ч. Алджер,
які акцентували увагу на важливих змінах, що властиві регіональним
(локальним), географічно обмеженим етноспільнотам під впливом процесів
глобалізації, зазначаючи, що під час взаємодії таких процесів
спостерігається абсолютно нова якість. Мова йде про такі регіонально
виражені «локальні поняття» як: традиції, звички, місцеві спільноти. Відтак,
зазначені глобальні реалії масштабно й неоднозначно видозмінюють
найбільш консервативні структури соціальної свідомості та поведінки. Слід
підкреслити, що зміни в соціально-політичному, економічному, духовному й
культурному житті України призвели до значних видозмін у внутрішніх
відносинах українського етносу. Хоча, можна відзначити і той факт, що
вони існували як в радянський період, так і до його відносин з іноетнічними
групами, котрі проживають на теренах держави. З позиції соціальної
філософії, важливим аспектом є те, що, ці міжетнічні відносини стали
складнішими, що сприяє формуванню «розколу» та тенденції зародження
етнічних протиріч.
Проблема «розколу» стала однією із стереотипів сприйняття України,
оскільки має глибоке історичне підґрунтя та пов’язана із часами Руїни, коли
Лівобережжя і Правобережжя тяжіли до різних союзників і, зрештою,
змушені були проживати в межах різних держав. Західні автори, наприклад
Ендрю Вільсон та Семюел Хантінгтон, зазначають про «несподівану націю».
Вони зауважують про те, що саме по території України існує
міжцивілізаційний кордон на карті «зіткнення цивілізацій». Відтак, навіть в
сучасних наукових працях про пострадянські країни, а в нашому випадку
вже враховано й досвід помаранчевої революції, мова йде про унікальне
завдання «створення єдиної нації, яке (буцімто) стоїть перед сучасною
Україною [8]».
Цікавим фактом є те, що автори, які належать до абсолютно різних
наукових галузей, шкіл та напрямків (П. Москалець, В. Мороз, В. Козлов, А.
Свідзинський, Дж. Ротшильд), описуючи механізм виникнення та розвитку
нації як природної та соціокультурної єдності, наголошують, що
результатом дії різноманітних чинників є інтеграція такої дії в почуття та
усвідомлення ідентичності. Таким чином, вона володіє здатністю
«нейтралізувати й відносити до нижчої категорії емоційно слабші
ідентифікації». За словами вченого, етнічна ідентифікація, зумовлює
етнічний інтерес та етнічну стурбованість. Ці складові, як зауважує Дж.
Ротшильд, роблять «класові інтереси психологічно менш відчутними в
емоційному житті людей ніж етнічність [9, с.60-61]». Як слушно зазначає
дослідник та психолог В.П. Москалець, без «любові – самоототожнення» з
певною національною культурою та із сприйняттям цієї культури як
органічної частини свого «Я» людина не здатна «обирати» і «творити
добро» [10, с. 29]. Відтак, вирішальну роль у процесі етнічної
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самоідентифікації відіграють емоції та почуття, оскільки мають здатність
впливати та зумовлювати такий складний процес соціального, зокрема
етнокультурного самоототожнення.В рамках соціально-філософського
аналізу, почуття національної ідентичності визначаємо як усвідомлення
всіма членами етносу своєї приналежності до спільноти, де головну роль
відіграють соціокультурні цінності, які забезпечують єднання та
ствердження певної національної спільноти. Визначаючи етнічну спільність,
ми на перше місце ставимо етнічну свідомість, оскільки вона виступає
суттєвим та важливим чинником єднання й займає головну позицію в сфері
духовного.
Фундаментальною
основою
національної
психіки
виступає
національний характер, який суттєво підкріплюють традиції та культура.
Зазначимо, що в царині соціальної філософії та філософії історії прийнято
вважати, що національний характер виступає своєрідним ідентифікатором
конкретно визначеної національної спільноти, тобто здобутки нації, навіть
якщо вони набувають загальнолюдського значення, завжди виступають як
явища внутрішньо ним зумовлені. Звідси випливає, що національна
самосвідомість, будучи однією із основних ознак національної єдності й
спільності, є реальною та могутньою силою, яка об’єднуючись з
національним характером і традиціями стає вирішальним чинником
історичної долі та соціально-політичних досягнень нації, що зумовлює
неабиякий вплив національної ідентичності на загальний розвиток людства.
Висновки. Проведений аналіз ситуації засвідчив комплексність та
багатогранність проблеми формування національної ідентичності громадян
в регіонах України. На підставі аналізу наукової літератури по проблемі
дослідження, з’ясовано, національна ідентичність – це співвіднесеність
соціального суб’єкта з нацією, її історією, культурою, територією,
державними та правовими інституціями, соціально-політичними й
економічними інтересами. Сам процес співвіднесення розкривається через
національні почуття, національну свідомість, національну ідею та
ментальність. В ході дослідження виявлено, що глобалізація послаблює
національні структури на різних рівнях їх буття (державному, національноетнічному, індивідуальному), зокрема змінює спосіб ідентифікації й
принципи самоідентифікації. Слід підкреслити, що сформована національна
ідентичність ретранслює не тільки духовні засади народу, а постає як
ідентифікаційне поле (підкреслює культурну самобутність, національний
менталітет, цінності, традиції) – виступає як основа життєдіяльності
Української держави, адже забезпечує не тільки соціальну інтеграцію, а й
спроможність протистояти зовнішнім і внутрішнім загрозам, а також долати
глобалізаційні виклики.
Перспективи подальших наукових досліджень
- аналіз проблем етнокультурної парадигми України у ХХІ столітті;
- напрями
оптимізації
та
інтенсифікації
формування
загальнонаціональної ідентичності в Україні в ХХІ столітті.
Кучера Т.М., 2013
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NATIONAL IDENTITY AND ITS CONNECTION WITH REGIONAL
INTERESTS IN THE MODERN PHILOSOPHICAL IDEA
The article is observed the social and philosophical analysis of national identity is
conducted in the context of globalization transformations and regional interests, the necessity of
understanding of national identity. Efficiency efforts in this direction depends on the particular
ideological and functional expression of society, including interests from Ukraine’s regions.
Key words: national identity, region, regional identity, political nation, national
interests. globalization, transformation.

Стаття надійшла до редколегії 24.12.12
Прийнята до друку 29.12.12

Кучера Т.М., 2013

40

