
Методологія дослідження міфологічних засад української етнічної 

культури в контексті західної та вітчизняної наукових течій. 

 

В сфері сучасної гуманітаристики, філософія та культурологія 

перетинаються з дисциплінами, що досліджують проблему людини. 

Водночас, безпосереднім джерелом знань виступає класична наука Нового 

Часу, коли, власне і почав зароджуватись науковий підхід. Якщо в XVII-

XVIII ст. тільки формувались ліберальні цінності та національні держави, то 

через сто років, в часи Французької Революції, вони вже впроваджувались в 

життя. Тоді ж виникають суперечності між ідеологіями та формуються 

різноманітні підходи до розуміння проблем взаємодії окремої людини з 

національним утворенням загалом. Визначаються її ролі в процесі 

державного управління, а з іншої сторони досліджуються глибинні 

комплекси та стереотипи поведінки і сприйняття світу.  

В сучасній науці існує галузь наукового знання – історія культури, що 

тісно пов’язана з історією етносів, народів і націй. В контексті дослідження 

вона вдало характеризується словами О.Пріцака, що це теоретичне 

філософське розуміння історичного процесу, його системності або 

хаотичності, лінійності або циклічності, перспективності та історико-

культурних інституцій [5, с.45]. Гегель подарував науці історії поняття 

«історичних» та «неісторичних» народів, чим визначив рівні історії культури, 

а разом з нею і культурології: національна історія має бути пов’язана із 

загальносвітовою і, навпаки, світова з історією окремих націй. Кожне 

суспільне угруповання стоїть перед необхідністю вибудувати власну 

концепцію історії та культури. Тут закінчуються межі історичної науки і 

починається історія культури, що включає в себе основні аспекти даного 

дослідження: а) міфологічний світогляд, як історично перший тип світогляду 

кожного суспільного утворення; б) етнос, як перший рівень суспільної 

формації, з якого еволюційно розвиваються народи, а потім нації. 



Дослідник і науковець оперує, передусім, теорією, а не фактичним 

матеріалом. Емпіричні дані він часто використовує непослідовно, натомість, 

постулюючи теоретичні узагальнення як науковий матеріал для зведення всіх 

наявних фактів докупи. Головним аспектом в науковій роботі стає бачення 

дослідником минулого і його власна інтерпретація. В кінцевому результаті це 

формує історіографію мислителів напряму «філософії життя». Ніцше, 

критикуючи механіцистське потрактування історії, заглиблюється у 

рефлексивні переживання щодо власної біографії і переносить події з неї на 

площину історичних законів [4, с.349]. Історію не можна відривати від історії 

суспільств і її похідних. Суспільство має природне начало: етнос – первинна 

таксономічна одиниця в соціальній еволюції – є нічим іншим як популяцією 

Homo Sapiens, яка населяє певний ландшафт і протиставляє себе іншим 

етносам [2, с.45]. З іншої сторони, народи і нації походять від етносів, на 

певних етапах розвитку все більше включаючи в себе такий аспект, як 

ментальність. На цьому етапі до історії та її законів включаються 

закономірності культурології та історії культури, що потрібно враховувати в 

процесі культурологічних розвідок.  

Взагалі, поняття нації, національності, націоналізму, важко окреслити. 

Як зазначає американський дослідник даного питання К.Симонс-

Симонолевич: «небажання дослідників використовувати поняття 

«національності» полягає в термінологічній невизначеності. Беззаперечно, 

що така ситуація мала місце протягом деякого часу, проте […] слід зробити 

спробу деякого теоретичного прояснення» [7, с.283]. 

Сучасна історія є, в основному, історією держав і соціальних 

інститутів, а також ідей на підставі яких вони формувалися. Коли історія ідей 

– ідеологія – розривається з історією ментальності, то відбувається 

абсолютизація певних ментальних стереотипів того чи іншого суспільства. 

Спільні ментальні стереотипи ніколи не були всезагальними: виражаючи 

певну характерну тенденцію поведінки, вони не пояснювали поведінку всіх 

людей, особливо представників еліти [9, с.1491]. В історії українського 



суспільства, яке тривалий час не мало власної держави та незалежних 

соціальних інститутів, історіографія тривалий час була історією ідей на 

основі яких ця держава мала б утворюватись. 

Дослідження, що мають на меті пошук сучасної національної 

свідомості, зокрема української, повинні апелювати до історії. Зокрема, 

зосереджувати увагу на вивченні того, як суспільство усвідомлює власну 

історію. 

В процесі дослідження основних засад української історії, потрібно 

брати до уваги наступні аспекти. Передусім це те, що етнічна, національна 

історія України охоплює собою територію не більшу, ніж ареал розселення 

етнічних українців. Також, дослідження історії культури українців не 

зводиться до вивчення етнічної маси, адже етнічно неукраїнські структури 

поступово входили до складу українського етносу, а їхні нащадки більшою 

чи меншою мірою інтегрувалися з українцями. Більше того, дослідження 

історії, а разом з нею і культури є, загалом, дослідження людських спільнот, 

які утворили власні держави. Вже було зазначено, що історія, передусім – це 

історія держав та соціальних інституцій. Не можна не зважати і на такий 

своєрідний фактор, притаманний українській культурі як те, що вона спершу 

розвивалась на рубежі візантійського православ’я та римського католицизму. 

Це особливим чином вплинуло на світогляд та ідеологію майбутньої 

національної еліти. Загалом, інтерпретація всієї української історії 

кардинально змінювалася (змінюється і сьогодні) протягом всього процесу 

націєтворення, що унаочнюється в розбіжностях поглядів різних дослідників. 

Будь-які усталені схеми відображали пануючу на той час ідеологію, а 

формування нових поглядів відбувалося завдяки соціально-політичним і 

культурним зрушенням в житті українців. 

Дослідження української історії вітчизняними авторами можна 

спостерігати вже в «Повісті врем’яних літ» та в праці «Слові про закон і 

благодать» Іларіона Київського. [8, с.29] Побудова об’єктивної 

ретроспективи бачення історії українських земель та народу, що його населяв 



має місце вже наприкінці XVIII ст. у малоросійських дворян (Безбородько) 

Проте аналіз та узагальнення процесів націєтворення українців 

спостерігаються в працях вчених народницького періоду української 

культури (В.Антонович, М.Драгоманов, М.Костомаров). Глибоко аналізуючи 

культурний та суспільний розвиток українців від давніх слов’ян до середини 

ХІХ ст., автори не вибудовують схем закономірності розвитку українців від 

етнічних витоків до нації, а без цього неможливою є національна історія та 

побудова національної держави. Для народницької школи українських 

мислителів та істориків було властивим розуміння національної свідомості як 

вродженої якості та нерозривно пов’язаної з етнографічними ознаками. Ця 

точка зору є успадкованою від, по-перше, німецької класичної філософії, 

особливо Фіхте і Шеллінга, які наголошували на домінанті культури в історії 

над політикою та економікою і, по-друге, від німецьких романтиків, що 

відзначали як базові засади дослідження культури мову і народні традиції, 

усну творчість, фольклор. Подібні пошуки народного коріння були особливо 

актуальними на тлі української історії ХІХ ст., коли саме мова і література 

зазнавали регулярних утисків від імперської влади. 

Тільки М.Грушевський на рубежі ХІХ-ХХ століть зміг створити 

бачення єдиного завершеного процесу українського етногенезу і 

націєтворення в європейському та світовому контексті, але ще не оперуючи 

цими поняттями. В 1925 р. він, переосмисливши досвід культурного і 

національного розвитку, який можна назвати відродженням, українців ХІХ 

століття в складі двох імперій, спромігся створити концепцію України-Руси, 

яка не розгубивши історичної спадщини від часів Київської Русі і проживши 

тисячолітню історію, вступила на шлях розбудови незалежної держави. 

Теоретичні узагальнення М.Грушевського побудовані на ідеї спільності 

періодів вітчизняної історії, етапів становлення українців як народу, а 

підсумком цього процесу є XVIII ст.. В наступному столітті починається 

оформлення нації. На думку вченого, цей процес розвивався «знизу». В своїй 

«Історії України-Руси» він не розглядає детально конкретні події, 



державотворчі проблеми не займають в його роботах ключових місць. 

Історіографія народників та Грушевського породила нове, праве, 

«націоналістичне» покоління українських мислителів та істориків. 

На тлі революційних подій 1905 року в Росії і назрівання великої війни 

за переділ світу, активізувався український національний рух. Розширення 

можливостей створення незалежної української держави покликало до життя 

консервативну школу української історіографії та політичної філософії 

(Д.Дорошенко, В.Кучабський, В.Липинський, О.Назарук, І.Лисяк-

Рудницький). Консервативна концепція передбачала чітке розмежування 

понять народу і нації, трактуючи останню як явище політичне і, загалом, 

досконаліше та прогресивніше. В цей період національна ідентичність 

передбачає лояльність певної групи людей на певній території до утворення 

української держави. Заслугу консерваторів можна звести до двох аспектів: 

по-перше це припущення історичності нації у формі збереження державності, 

по-друге, на думку О.Пріцака, це початок дискусії про походження 

українського етносу – народу – нації у вітчизняній науковій традиції [5, с.78]. 

Окремо як від народницької, так і від консервативної традиції 

вітчизняної історії культури і філософії знаходяться перші націоналістичні 

українські автори (Д.Донцов, І.Липа, М.Міхновський) та марксист, проте не 

без націоналістичного забарвлення, Ю.Бачинський. 

М.Міхновського можна назвати першим провісником української 

незалежної держави. Його праця «Самостійна Україна» і виступ 1900 року в 

Харкові відкрили новий етап в процесі розвитку національної свідомості 

українських інтелектуалів, а також вперше оголосили про необхідність 

розбудови суверенної української держави (а не автономії, як того прагнули 

народники включно з М.Грушевським). 

Розглянута методологія та історіографія досліджень розвитку 

самобутньої української культури підводить до проміжного підсумку, що 

українська нація тільки формувалась в ХІХ ст., проте ряд ознак вже постулює 

наявність українського народу і, відповідно, народної культури. 



Континентальна європейська філософсько-історична та етнографічна 

думка кін. ХІХ – поч. ХХ ст. представлена, передусім, антиномією 

французької та німецької традицій. 

Вагомий внесок в історію дослідження націогенезу, а також впливу 

міфологічних стереотипів на цей процес, зробив французький вчений, 

філософ і літератор Е.Ренан. Показовою є його стаття «Що таке нація?» із 

збірника «Discours et Conference», в якій автор піддає критиці ототожнення 

нації з етнографічними та лінгвістичними особливостями кожного етносу, що 

було характерне для того часу (друга пол. ХІХ ст.) завдяки зусиллям 

романтиків. Перший аргументом, який наводить Е.Ренан: нація – суб’єкт 

історії, чиє існування бере початок від громадянської самосвідомості [6, 

с.91]. Другий аргумент: прогрес історії, що проявляється в безперервному 

розвитку еліти, спершу – військової аристократії, а від часів Ренесансу – 

інтелектуалів. Автор розвиває думку наступним чином: Римська імперія була 

вітчизною (patria) для її населення, що сформувало римську цивілізацію – 

тогочасний синонім порядку, спокою і відсутності воєн. Германські 

королівства надали національного забарвлення власним державам, 

асимільованим з римлянами. Що характерно, асиміляція відбувалась при 

пануванні нової військової еліти, але латинська мова витіснила германські. 

Також, центральним чинником майбутньої національної культури стало те, 

що переможці прийняли релігію переможених, а з нею і базовий 

міфологічний світогляд на його підсвідомому рівні, що не пізніше відбулося, 

наприклад, в Османській або Російській імперіях, які відчужували завойовані 

культури від власної панівної. Принципово інакша ситуація відбулась в 

Англії, але вона випадає із континентального європейського історичного 

контексту. В подальшому, саме розмежування еліти і маси стало поштовхом 

до оформлення націй: «різниця між вельможною і простою людиною теж 

виділяється дуже сильно, але вона не є етнографічною; це – різниця в 

хоробрості, звичаях і вихованні, яка передавалася спадково; нікому не спадає 

на думку, що основа цієї різниці – завоювання» [6, с.92]. Таким чином, 



вчений доходить до думки, що європейські нації багатогранні в своєму 

розмаїтті шляхів формування національних держав: Франція об’єднувалась 

шляхом насильницького приєднання земель до королівської династії; 

Нідерланди і Швейцарія формувались як добровільний союз вільних 

провінцій на противагу загарбникам; Німеччина та Італія виявили загальний 

дух, який визрів до добровільної самоліквідації феодального порядку, що 

пережив себе соціально, економічно і політично [6, с.94] Загалом, нація, за 

Е.Ренаном – добровільний договір вільних особистостей, що мають певну 

мету і в цьому виявляється його повна згода з ідеями Ж.-Ж.Руссо та його 

«суспільним договором». 

З іншої сторони, німецька історико-філософська школа даного періоду 

представлена іменами Л.фон Ранке та його учня і систематизатора 

Ф.Мейнеке. зважаючи на потреби часу – обєднання розрізнених німецьких 

князівств і утворення Німецької імперії – вимагали ідеологічного 

обґрунтування таких колосальних політичних і культурних зрушень. 

Ф.Мейнеке в статті «Загальний погляд на націю, національну державу і 

космополітизм» розрізняє націю політичну і націю культурну. Причому, як 

об’єднана за культурною ознакою політична нація (Швейцарія), так і 

об’єднані політичні нації в єдину культуру (Німеччина) [3, с.265]. Міркуючи 

цим шляхом, автор робить висновок, що рушієм націєтворення є бажання, 

мотивація групи людей до життя за спільним порядком та в одних 

культурних умовах, що постає на тлі об’єднання мовних, релігійних, 

міфологічних засад. В цьому контексті Ф.Мейнеке ставить питання про 

засоби процесу формування нації. Як зазначено вище, рушієм націєтворення 

є бажання групи людей – вільних особистостей, наділених почуттям свободи. 

Такий індивідуалізм створює два діаметрально-протилежні націєтворчі 

чинники: або розвивається «демократичний націоналізм» на ґрунті 

природного права і, в подальшому, нація стає гарантом власної соціальної 

рівності; або постає потужна національно свідома еліта, що прагне 

піднесення вибраних, кращих членів нації, передусім, з-поміж себе, для 



ефективного і справедливого управління масами. Яскравим прикладом 

першого шляху є розвиток нації в Англії після буржуазної революції. 

Приклад другого: об’єднана Німеччина. 

Оскільки тема статті безпосередньо стосується етнічної культури, 

необхідно брати до уваги всі фундаментальні дослідження суспільних 

трансформацій від етносу до нації. Іноді є доцільним аналіз певних аспектів 

буття етнічної культури та історії в зворотному порядку: від нації до етносу. 

Від середини ХХ ст. можна спостерігати наявність чималої кількості 

оформлених націй, як завершених форм розвитку людських суспільств, але 

наочно можна спостерігати тенденції до розбудови об’єднаного глобального 

світу. Попередня теза підкреслює прогресивність сучасного суспільства. 

Зворотній же аналіз дасть змогу проаналізувати сучасні дослідження 

феномену нації. До такого роду своєрідних підходів належать концепції 

історії, філософії та культурології в сучасних наукових традиціях. Саме на 

них буде зроблене основний акцент, оскільки вони найточніше відповідають 

предмету дослідження, а також актуальні понині, адже сформувались в кінці 

минулого століття. 

У сучасній вітчизняній науці прийнято умовно розділяти 

примордіалістські та модерні тлумачення націєтворення, але це не зовсім так; 

в європейських дослідженнях даної галузі наукового знання існує більш 

широкий і гнучкий поділ, що розглядатиметься нижче. 

Англо-саксонська, французька, німецька традиції сьогодні ґрунтуються 

на узагальненнях: «етнічність» vs «свідомий націоналізм». Останній є 

первинною базою громадянського суспільства. Ці узагальнення, щоправда, 

часто нерозривно переплетені. В свою чергу, теорія етнічності поділяється 

щонайменше на два усталених підходи (примордіалізм та інструменталізм) 

(1, с.213) і три альтернативні, що увібрали в себе риси як першої теорії, так і 

другої. В англо-американському та континентальному правознавстві 

етнічність практично виявляється в термінах jus sanguinis та jus soli. 



Термін «примордіалізм» вперше було застосовано Е.Шилзом (1, с.216). 

В контексті його досліджень термін «примордіалізм» є одним з видів 

суспільних зв’язків, що протиставляються суспільним зв’язкам громадського 

суспільства. Ідею Е.Шилза розвинув К.Гірц: навіть в найрозвиненіших 

громадянських суспільствах існують «нездоланні» (overpowering) та «не 

висловлювані» (ineffable) зв’язки. Вчений зауважує, що в соціумі ці зв’язки 

приписується передусім саме релігійним, кровноспорідненим, расовим, 

мовним, регіональним та звичаєвим відношенням. Висновок, який пропонує 

К.Гірц, є наступним: прагнення побудови ефективного громадського 

суспільства, яке, в класичному формулюванні за Гоббсом, є спільнотою 

самодостатніх членів суспільства, в якому всі члени набувають найвищих 

людських рис і добровільно формують державні інституції невідворотно 

перетинаються з неконтрольованими і несвідомими прагненнями індивідів до 

особистої ідентичності та самоствердження, що ґрунтується на 

«примордіальних прив’язаностях» які постають з людської природи. В 1970-

80х рр. в рамках соціальної філософії та соціобіології (Д.Мейнард-Сміт, 

В.Рейнолдз, Е.О.Уїлсон) оформилась радикальніша версія примордіалізму, 

що трактує генетичну репродуктивну здатність як основу розповсюдження і 

розвитку не лише окремих індивідів, сімей т а родів, а й ширших угруповань 

– етносів. Сучасний американський етнолог та культуролог В.Рейнолдз 

стверджує, що такі групи пов’язані за допомогою механізмів пристосування 

до біологічних умов існування, а міфи про походження, які є основою 

спорідненості членів етносу, відповідають генетичним репродуктивним 

стратегіям кожної такої спільноти [10]. Таким чином, в загальних рисах 

оформлено примордіалістський підхід в сучасній західній філософії. 

На противагу примордіалістам, інструменталісти (Б.Андерсон, 

Е.Гелнер, Е.Гобсбаум, Г.Кон) стверджують, що етнічність за своєю суттю є 

соціальним конструктом. Індивіди, що складають суспільство, «відсікають» 

чи «змішують» ті чи інші елементи з різних культур задля того, щоб 

створювати основу власної індивідуальної та групової – етнічної, 



ідентичності (1, с.217). Таким чином, в інструменталістській теорії 

формується штучна конструкція етносу – народу – нації. Небезпека такого 

тлумачення полягає в двох моментах. Перший: індивідуальна культурна 

ідентичність (самоідентичність) виявляється відірваною від регулюючої 

інституційної основи. Другий: відбувається нехтування культурним 

середовищем; інтереси індивіда постають як інтереси передусім матеріальні, 

а це призводить до нівелювання емоційного аспекту етнічності. 

На ґрунті критики інструменталізму виникають синтетичні підходи, що 

концептуально поєднують обидва підходи націєтворення. (1, с.218). 

Першим з них є трансакціоналістський (К.Дойч), що розвинувся в 

другій половині ХХ ст. на грунті активної інтеграції європейських країн. 

Підгрунтям цього підходу є окреслення віртуальних кордонів кожного етносу 

як складника нації. Дані «кордони» – це мова, особливості побуту, одягу, 

харчування тощо. Такі риси зберігають колорит кожної окремої спільноти, 

проте вони не нав’язуються іншим спільнотам. Сутністю трансакціоналізму є 

проникність вищезазначених «кордонів» – широкий культурний обмін та 

відсутність будь-якої культурної дискримінації. Трансакціоналізм можливий 

лише за високого рівня інтеграції суспільства. Сам автор концепції, 

побувавши на початку наукової кар’єри на конференції в Сан-Франциско 

1945-го року, наголошував на необхідності створення інтегрованого 

суспільства для протистояння ідеологічному «агресивному націоналізму»  

Другий підхід – соціально-психологічний (Д.Горовіц). Суть даного 

підходу становить припущення, що етнічна єдність ґрунтується на міфах 

родової спільності та почутті родової взаємної відповідальності між членами 

етносу відносно членів інших етнічних груп. Практично метод є засобом 

розрізнення групових цінностей та стереотипів на основі знань сучасної 

психології соціальних груп. 

Третім підходом, що поєднує примордіалізм та інструменталізм в 

сучасній традиції є етносимволізм (Дж.Армстронг, А.Сміт). центральною 

тезою цього підходу є етнічний та міфологічний символізм, який забезпечує 



спадкоємність етнічної культури в багатьох поколіннях. В межах 

етносимволістського підходу досліджується широке коло суспільних 

взаємодій (релігійних, міфологічних, мовних) в світлі існуючих етнічних 

ідентичностей. А.Сміт розвиває тезу про відродження етнічності в межах 

національних культур шляхом глибшого пізнання витоків етногенезу, на 

противагу глобалізованій та дедалі більш інтегрованій світовій спільноті [11]. 

Але порівняно з примордіалістською теорією, етносимволізм є недосконало 

осмисленим та обґрунтованим, неспроможним чітко окреслити основу 

етнічних процесів. Також його суттєвий недолік – перебільшення ролі 

символів на противагу матеріальним обставинам формування етносів, 

народів і націй. 

Підсумовуючи проведено дослідження і спираючись на опрацьований 

матеріал потрібно відзначити, що українська культура, яка на рубежі ХІХ-ХХ 

ст. з народної розвивається в культуру національну, за критеріями західних, 

як континентальних, так і англо-американських наукових підходів досі не 

постала як досконала національна культура. Ще Е.Ренан, працюючи над 

історією Європи від римських часів стверджував що: а) всі великі 

європейські нації є мішаними і етнічно неоднорідними і ототожнення нації з 

етносом по крові призвело б до політичної і культурної загибелі такого 

суспільства (6, с.98); б) діячі Ренесансу апелюючи до античних цінностей 

спромоглися направити Європу на новий шлях релігійної реформації і 

становлення індивідуалістичних та буржуазних цінностей незалежно від 

мовних і мистецьких особливостей того чи іншого європейського етносу; в) 

виходячи з попереднього твердження, конфесійна приналежність є 

індивідуальним, а не національним індикатором свідомості; г) наостанок, 

спільність інтересів забезпечує тільки один з аспектів функціонування нації – 

економічний, але нація – це «і душа і тіло» (6, с.100). Зважаючи на німецьку 

традицію, українці також не сформували національно свідому еліту, що 

призвело до поразки у визвольних змаганнях першої половини ХХ ст.. 

Залишаються сучасні концепції, що дають суттєво ширше поле для 



діяльності та досліджень. Сучасний світ тяжіє до глобалізації, а тому 

необхідно перебувати в контексті історичної ситуації та наслідувати успішні 

культурологічні та політичні результати діяльності суспільств, що вже 

досягли рівня національної самосвідомості та суверенної держави. 

 

Список використаної літератури: 

1. Гатчінсон Д., Сміт Ентоні Д.  Що таке етнічність? // Націоналізм: 

антологія. – Київ: Смолоскип, 2010. С.213-220; 

2. Гумилев Л.Н.  Этногенез и биосфера Земли. – Москва: Аст, 2004; 

3. Мейнеке Ф.  Загальний погляд на націю, національну державу і 

космополітизм // Націоналізм: антологія. – Київ: Смолоскип, 2010. 

С.264-273; 

4. Ницше Ф.  Воля к власти. – Москва: Культурная революція, 2005; 

5. Пріцак О.  Історіософія та історіографія М.Грушевського. – К., 

Кембридж, 1991; 

6. Ренан Э. Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений в 12-ти т.. 

Перевод с фр. под ред. В.Н.Михайловского. Т.6. Киев, 1902. С. 89-102; 

7. Симонс-Симонолевич К.  Поняття нації: спроба теоретичного 

прояснення // Націоналізм: антологія. – Київ: Смолоскип, 2010. С.283-

289; 

8. Хрестоматия по древнерусской литературе. – Москва: Высшая школа, 

1974; 

9. Boureau A.  Propositions pour une histoire restreinte des mentalites // 

Annales: E.S.C. 1988. № 6; 

10. V.Reynolds. Sociobiology and the Idea of Primordial Discrimination // 

Ethnic and Racial Studies. – 1980. –№3:3. – C.303-315; 

11. A.D.Smith.  The Ethnic Revival in the Modern World. – Cambridge, 1981. 


