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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИНЦИП 
У ДЕРЖАВНОМУ БУДІВНИЦТВІ С. РУДНИЦЬКОГО 

 
Розбудова української держави вимагає формування національної свідомості 

молоді. Для втілення цього завдання ми можемо звернутися до творчості видатних 
українських вчених, котрі своїми здобутками, своїм життям і часто трагічною 
смертю, є прикладом того, якою насправді має бути національна еліта. До таких 
вчених належить Степан Львович Рудницький. Аналізуючи історичний розвиток 
українських земель, С. Рудницький стверджує, що позитивна розв'язка 
українського питання, тобто утворення української національної держави в 
етнографічних межах, є розв'язанням останнього великого питання в Європі. 
Серед великого творчого доробку С. Рудницького особливе місце займає 
концепція націоналізму, що базується на специфіці геополітичного становища 
України. Учений вважав, що «для всіх українців повинна бути цілковита державна 
самостійність України одинокою наконечною ціллю», бо ні автономія, ні 
федеративна частина не зможе дати народові «найповніших умов для 
національного та суспільно-політичного розвитку».  

Автор обґрунтував фундаментальні принципи побудови держави як основи 
політичної структури людської організації. С. Рудницький засудив принцип 
«єдинодержавія», який був реалізований у так званих «мозаїкових країнах» – 
Австро-Угорщині, Росії, «класовий» принцип, що став основним при формуванні 
Радянського Союзу. Визначальним у державному будівництві має бути саме 
національний принцип, а всі інші суперечать загальновизнаному положенню про 
право націй на самовизначення. Учений причиною тяжкого становища України 
бачить нестачу національної свідомості української інтелігенції. Здоровий 
націоналізм – так званий «націоналізм модерного культурного народу» – він 
протиставляє міщанському (шароварному) націоналізму, шовінізму та 
«універсалізму». Учений виділяє чотири основних типи універсалізму: 1) 
державно-правовий, що розпочинає свою історію від феодальних національних 
держав середньовіччя; 2) релігійний універсалізм, в основі якого лежить, на думку 
вченого, ігнорування будь-яких відмінностей між людьми; 3) капіталістичний 
універсалізм, який прагне нівеляції розбіжностей серед людських угруповань на 
економічних засадах; 4) соціально-комуністичний універсалізм, який знімає 
відмінності за класовим принципом, повністю нівелюючи національні особливості 
спільноти. Як політичний заповіт звучать слова С. Рудницького: «Всі українці 
повинні собі з'ясувати, що дійсний новітній націоналізм – це не партійна справа, 
потрібно зрозуміти, що національно повинні думати всі українці без ріжниці 
партії: від анархістів і комуністів до крайніх правих». 
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КЛАССИЧЕСКИЙ ГУМАНИЗМ КАК МИРОВОЗРЕНЧЕСКИЙ ПРИНЦИП  
СТАНОВЛЕНИЯ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННИКА 

 
Гуманизм – исторически изменяющаяся система воззрений, признающая 

ценность человека как личности, его право на свободу, счастье, развитие и 
проявление своих способностей, считающая благо человека критерием оценки 
социальных институтов, а принципы равенства, справедливости, человечности 
желаемой нормой отношений между людьми. 

Современный гуманизм представляет собой многообразные идейные 
движения, процесс организационного оформления которых начался в период 
между двумя мировыми войнами и интенсивно продолжается в наши дни. 
Понятие «гуманизм» как определение собственных взглядов на жизнь применяют 
агностики, свободомыслящие, рационалисты, атеисты, участники этических 
обществ (стремящихся отделить нравственные идеалы от религиозных доктрин, 
метафизических систем и этических теорий с тем, чтобы придать им независимую 
силу в личной жизни и общественных отношениях). Гуманистическая психология 
с оптимизмом воспринимает каждого человека и верит в его хорошие 
наклонности. Отметим основные гуманистические принципы, которые играют 
решающую роль в воспитании современной личности: 

Это принципы: становления, уникальности каждого индивида и человеческой 
природы, позитивного отношения к человеческой природе.  

Основы гуманистического подхода к человеку были заложены Эрихом 
Фроммом (1900-1980). Опираясь на его рассуждения выделим такие потребности 
человека, как личности: 

♦ установить связи с другими людьми (стремление о ком-то заботиться; если 
такая потребность не удовлетворяется, человек начинает отстаивает эгоистические 
интересы и не доверяет другим); 

♦ преодолеть свою пассивность, создать что-либо, позволяющее почувствовать 
собственную значимость (неудовлетворение этой потребности приводит к 
деструктивности); 

♦ потребность «в корнях», в стабильности, безопасности; 
♦ потребность в идентичности, в осознании своей непохожести, уникальности; 
♦ потребность в системе взглядов, позволяющей понять и объяснить мир, 

людей; 
♦ потребность в объекте преданности, в посвящении себя чему-то или кому-то 

(высшей цели или Богу), в чем заключался бы смысл жизни. 
Аспекты классического гуманизма актуальны и в нашей современной жизни.  
Огромную роль в воспитании современной личности играют именно 

гуманистические нотки, потому что сейчас во всем мире, как и когда-то давным-
давно, человек – наивысшая ценность.  
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