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ІДЕОЛОГІЯ СТРИЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО 

САМОСТВЕРДЖЕННЯ 
 

Політичне життя немислиме без політичної свідомості, отже і без її 
інтегративного елементу ідеології, що органічно акумулює в собі систему 
знань і систему цінностей, систему науково обґрунтованих ціннісних оріє-
нтирів. 

В сучасній об’єднаній Європі домінують ідеологічні доктрини соціа-
льного консенсусу й національної консолідації. Найвпливовішими серед 
них є ліберальна, консервативна, соціал – демократична і націоналістична. 

У середині 90-х років в українському політикумі значного поширен-
ня набули ідеї лібералізму, які були в основному закріплені у конституції 
1996 року. Проте в Україні, з її схильним до консерватизму національним 
менталітетом, деформованою радянським способом життя масовою 
свідомістю, мізерною часткою патріотично налаштованої еліти ліберальна 
ідея продемонструвала свою цілковиту практичну неспроможність. 

Найбільш ідейно продуктивними наразі видаються концепції 
українського консерватизму та націоналізму, зміст яких може стати 
стрижнем синтезу інтегративної ідеології національного самоствердження. 
Особливе місце в новітній історії України посідає націоналізм, оскільки 
лейтмотивом цієї історії була боротьба українського народу за 
незалежність або принаймні за збереження національної ідентичності. 
Суть націоналізму влучно висловив Е. Сміт: «Націоналізм означає про-
будження нації та її членів до свого справжнього «колективного я», так, 
що вони коритимуться тільки «внутрішньому голосові очищеної 
спільноти»[1, 99]. 

Противники націоналістичної ідеології безпорадно звинувачують її в 
тому, що нібито вона руйнує світову спільноту, шкодить міжнародній 
інтеграції, «розтягує» загальнолюдські надбання по «національних кварти-
рах». Космополіти і псевдо інтернаціоналісти ігнорують той факт, що 
спільне надбання людства – це зведене в єдине ціле надбання кожної 
окремої нації. «Є тільки один історичний шлях досягнення вищої 
вселюдськості, до єдності людства, – писав М. Бердяєв, – шлях 
національного зростання і розвитку національної творчості. Вселюдськість 
розкриває себе лише під виглядом національностей. Денаціоналізація є 
…чистісінька порожнеча, небуття» [2, 99]. 

Націоналізм, на противагу шовінізму, завжди спрямований на 
вирішення внутрішніх потреб нації за рахунок її власних ресурсів або 
добровільної допомоги дружніх країн. Націоналізм домагається 



національного самоствердження не всупереч інтересам інших народів, а у 
взаємовигідній взаємодії з ними. 

Якщо шовінізм є однозначно негативним явищем, агресивним і 
руйнівним по своїй суті, то націоналізм – це ідеологія і політика творчого 
конструктивізму.  

Багатогранним є український націоналізм. Його змістовне наповнен-
ня суттєво відрізняється в різних представників: від «архаїчного» 
лібералізму С. Дністрянського, до «крайнього» лібералізму Д. Донцова. 

Найбільш ідейно й політично виваженою, значною мірою придатною 
до сьогодення є концепція національного відродження М.Міхновського. 
Націоналізм для М.Міхновського – це непоборна сила, яка, з одного боку 
єднає сили, веде до боротьби поневолені нації за свободу, а з іншого – 
захищає від злиднів, забезпечує «щасливу будуччину, добробут, вільний 
політичний та економічний розвиток»[3, 41]. 

Національне самоствердження досягається поєднанням боротьби за 
незалежність з конструктивним державотворенням на основі найширших 
прав та свобод громадян і активного залучення їх до свідомої громадсько – 
політичної діяльності. 

Свого часу М. Драгоманов у статті «Втрачена епоха» наголошував, 
що навіть «освічені українці, як правило трудяться для всіх, тільки не для 
України і її народу… Вони повинні усвідомити, що кожна людина, яка 
від’їжджає з України, кожна копійка, що витрачена не на досягнення 
українських цілей, кожне слово, сказане не українською мовою, є марну-
ванням капіталу українського народу, а за даних обставин кожна втрата є 
безповоротньою» [4, 254]. 

Отже, настав час творчо задіяти весь потенціал державних і гро-
мадських інститутів щодо морального та патріотичного виховання, який 
міг би дати плідні результати для різних суб’єктів суспільного життя 
українців у справі утвердження їх національної ідеї. 

Однак усі конструктивні зусилля не матимуть політичних наслідків 
якщо державою не буде вжито низки контрольних та обмежувальних 
заходів щодо деморалізації та денаціоналізації суспільства. 

Насамперед треба поставити чіткий водорозділ між демократією і 
вседозволеністю, між відкритістю суспільства і духовною експансією, яка 
прикривається цією відкритістю, між прагненнями національних меншин 
до задоволення своїх мовних та культурних потреб і відвертим нехтуван-
ням їх представниками інтересів титульної нації. 

Демократія – це насамперед влада, влада народу задля захисту його 
інтересів і її прямий обов’язок – усіма наявними засобами ліквідовувати 
антисоціальні та антидержавні явища, які становлять загрозу нормальному 
розвою нації. 
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