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Проаналізовано сучасні погляди європейських та українських вчених на процеси
формування націй. Розглянено вплив концепцій побудови націй на моделі акультурації
в прикордонних територіях.
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Для  більшості  країн  світу  нині  характерне  етнокультурне  розмаїття.  Етнічні
відмінності стають причиною розбіжностей між різними групами щодо забезпечення
мовних та освітніх прав, створення національнокультурних автономій, участі меншості
у політичному житті країни. Гострі міжнаціональні конфлікти зводять нанівець зусилля
щодо створення ліберальнодемократичних інститутів у країнах Східної Європи. З часу
закінчення холодної війни етнокультурні конфлікти стали найбільш поширеним джерелом
насильства у світі і немає жодних ознак їх пом’якшення  [1].

На парламентських слуханнях із питань етнополітики в січні 2012 р. професор
В. Трощинський  визначив    чотири  моделі  державної  етнополітики –  сегрегаційна,
асиміляційна, маргінальна та інтеграційна. На його думку, перші три моделі повинні
відкидатись органами влади України як непродуктивні, залишається інтеграційна модель.
“Для того, щоб реалізувати інтеграційну модель державної етнополітики, потрібно чітко
визначити її об’єкти... Об’єкти державної етнонаціональної політики в Україні – це
українська нація,  національні меншини,  етнічні спільноти  з невизначеним поки що
статусом і представники окремих етносів” [2].

Наукове розуміння  процесів націотворення та можливих напрямків рухів етнічних
спільнот, які проживають посусідству,  дозволить органам влади вживати адекватних
заходів у етнополітичній сфері та уникати міжнаціональних протистоянь. Професор
А. Колодій, аналізуючи стан висвітлення  етнічних проблем у сучасній західній науковій
літературі, виокремила такі тенденції:

– триває старе протистояння конструктивізму проти етніцизму, модернізму проти
примордіалізму чи перенніалізму і навпаки у трактуванні сутності й походження націй –
з тією особливістю,  що в наш час з’являється все більше праць, у яких спрощення
конструктивізму активно критикуються;

– певною  мірою  піднімається  проблема  протилежності  громадянського
(цивільного) та етнічного націоналізму, хоч її інтерпретація істотно змінилася з появою
низки творів, автори яких відстоюють можливість, ба, більше – суспільну й особистісну
цінність ліберального (і водночас – етнічного) націоналізму;

– приділяється  значна  увага  застосуванню  наявного  методологічного
інструментарію для оцінки проблем “національного відродження” й “національного
будівництва” в Центральносхідноєвропейському регіоні і, зокрема, в Україні” [3].

Окремо потрібно охарактеризувати монографічну та довідкову літературу, яка
присвячена  проблематиці  нашого  дослідження.  В  світовій  науковій  літературі  досі
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точаться палкі суперечки між прихильниками різних концепцій побудови націй. Серед
них найпоширенішими течіями є примордіалістська (Е. Шилз, К. Гірц, Дж. Фішман,
В. Коннор, Е. Сміт) та модерністська, представниками якої є британські вчені Е. Гелнер,
Б. Андерсон  та  Е. Хобсбаум.  У  роботі  проаналізовано  твори  найбільш  відомих
представників двох методологічних підходів концепції етнічності: примордіалізму (Е. Сміт)
та конструктивізму (Е. Гелнер). Особливої уваги в контексті дослідження отримала праця
Е. Сміта “Національна ідентичність”, яка використана нами для типологізації моделей
акультурації.

Аналогічний  диспут  ведеться  і  в  українських  наукових  колах.  Історик
Г. Касьянов  систематизував  підходи  вітчизняних  науковців  щодо  побудови
“української нації”, зокрема він відзначив, що в  “сучасному суспільствознавстві
проблема  становлення  української   наці ї  аналізується  переважно  в  руслі
етногенетичних  або  “етніцистських”  концепцій”  [4].  Тим  самим  він  визначив
домінуюче становище примордіалістів серед українських вченихісториків, до яких
він відносить А. Пономарьова, Я. Дашкевича Я. Ісаєвича.  Модерністська концепція
представлена вченими з української діаспори, зокрема Б. Кравченком (Канада) та
Р. Шпорлюком (США).

Історик Я. Грицак вказує на такий варіант, у якому елементи примордіалістської
моделі  узгоджуються  з  модерністською  версією:  “Українська  історія  (як  історія
становлення нації) вкладається в загальноєвропейський контекст. Відповідно “церковні
рухи і козацькі війни XVI – XVII ст. є українськими аналогіями загальноєвропейського
процесу виникнення нової форми колективної ідентичності – національної свідомості, а
національне відродження XIX ст. – трансформації відповідно до нових умов та поширення
цієї свідомості серед мас” [5].

Окремо потрібно відзначити науковців, які розробляють тематику державного
регулювання етнополітики та зокрема моделей акультурації. Серед сучасних українських
вчених проблематику державного регулювання етнополітичних процесів досліджували
Л. Аза, В. Євтух, О. Картунов, Л. Нагорна, П. Надолішній, О. Майборода, В. Трощинський.

Однак до цього часу менша увага науковців приділялась поєднанню концепцій
побудови  націй  з  моделями  акультурації.  Саме  проблематиці  особливостей  впливу
концепцій  побудови  націй  (примордіалістської  та  конструктивістської)  на  модель
акультурації в етноконтактних зонах присвячена ця стаття.

Спробуємо розглянути основні етнополітичні дискурси, обговорення яких має
найбільший резонанс у європейських наукових колах. Існуючі теорії та концепції етнічності
можуть бути зведені до двох основних підходів: примордіалізм та модернізм.

Примордіалістські теорії звертають увагу на антропологічні,  культурні та мовні
аспекти  етногенези,  яка  є  передумовою  націогенези.  Модерністи  зосереджуються
здебільшого на ідеологічних, політичних, економічних, соціальних, рідше – на культурних
аспектах націогенези.

Одним із відомих примордіалістів є британський дослідник Е. Сміт, який в праці
“Національна ідентичність” описав дві моделі нації: “західну” громадянськотериторіальну
та “східну” етнічногенеалогічну. І хоча в наступних своїх творах Е. Сміт рідше звертається
до цієї  теорії, а формує нові підходи до побудови націй, зокрема в творі “Культурні
основи націй”, він говорить про нації, побудовані на ієрархії, заповіті та республіці [6]. В
контексті  нашого  дослідження  використано  первинні  напрацювання  Е. Сміта  та
запропонована ним класифікація моделей націй.
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Розглядаючи громадянськотериторіальну концепцію нації, він відзначив, що “в
ній рухи перед здобуттям незалежності прагнутимуть передусім прогнати чужоземних
володарів і на місці колишньої колоніальної території створити нову державну націю –
це “антиколоніальні” націоналізми. Після здобуття незалежності ці нації намагатимуться
об’єднати та інтегрувати в нову політичну спільноту часто етнічно строкате населення і
витворити нову “територіальну націю” з колишньої колоніальної держави.

У націях, в яких переважає етнічногенеалогічна концепція, рухи перед здобуттям
незалежності намагатимуться відколотись від більшої політичної одиниці і заснувати на
її місці нову політичну “етнічну націю” – це сепаратистські і діаспорні націоналізми.
Рухи після здобуття незалежності в цих націях намагатимуться поширитись, приєднуючи
етнічних “родичів” поза межами теперішніх кордонів “етнічної нації” та землі, населені
ними, або формуючи набагато більшу “етнонаціональну” державу через союз культурно
і етнічно близьких етнонаціональних держав; це іредентистські і “пан”націоналізми” [7].

Формування української політичної нації відбувається переважно за першою
громадянськотериторіальною  моделлю,  коли  більшість  намагається  об’єднати  та
інтегрувати  в  нову  політичну  спільноту  все  населення.  Такий  напрямок  розвитку
задекларований Верховною Радою України ще в 1990 р. при прийнятті “Декларації про
державний суверенітет”,  у якій проголошено,  що “громадяни всіх національностей
становлять  народ України”  [8].  В розвиток концепції  Е. Сміта український  історик
Я. Грицак відзначає, що “специфікою новітньої української історії є те, що політична
концепція    (української  нації  –  Г.  Х.)  була  спочатку  вироблена  дисиденським  й
опозиційним рухом, а вже згодом, після розвалу СРСР її перейняла адміністративна
еліта. Це було результатом свідомого вибору, зробленого українською політичною елітою
і робить позиції цієї концепції особливо сильними...” [9].

Г. Касьянов звертає увагу на ту обставину, що процес становлення української
нації,  якщо  розглядати  його  як  трансформацію  етнічнокультурної  спільноти
(Kulturnation) у політичну, відбувався в умовах бездержавності (за винятком декількох
досить коротких епізодів), тобто політична концепція не мала шансів на реалізацію, тоді
як етнічна значною мірою сприяла стабілізації націогенези принаймні на рівні еліт.
Користуючись термінологією Е. Сміта, ми можемо ідентифікувати українців початку
модерної доби як демотичну етнічну спільноту, яка мала трансформуватися в політичну
спільноту – націю [10].

Яскравим прикладом другої етнічногенеалогічної концепції нації за Е. Смітом є
румунська. Після формування державності Румунії шляхом об’єднання в 1859 р. двох
князівств – Молдови та Волощини, місцева еліта  постійно намагається приєднати до
себе землі, заселені “етнічними братами”. Найкраще характеризує прагнення частини
румунського народу відомий вираз “Romania Mare – Basarabia şi Bucovina  – două lacrimi
pe obrazul Europei”*. Панроманізм певної частини румунської еліти у ставленні до сусідніх
держав  зберігається і в сучасних умовах, не зважаючи на членство цієї держави в ЄС та
НАТО. У березні 2012 р. МЗС Румунії певний час блокував надання Сербії статусу
кандидата в члени ЄС. Підставою стало нібито порушення Сербією прав етнічних волохів,
які  проживають  на  її  території.  Тогочасний  голова  МЗС  Румунії  Х. Дяконеску,
коментуючи  ситуацію навколо  сербських  волохів,  які  не  визнають  себе  румунами:
“Румунія має намір і надалі підтримувати “румунську ідентичність” тих мешканців

* “Велика Румунія – Бессарабія та Буковина – дві сльози по щоках Європи”.



147

ВПЛИВ КОНЦІЕПЦІЙ ЕТНІЧНОСТЕЙ НА МОДЕЛІ АКУЛЬТУРАЦІЇ
В ЕТНОКОНТАКТНИХ РЕГІОНАХ

сусідніх країн, яких Бухарест вважає “румунами”, навіть якщо самі ці громадяни себе
такими не вважають” [11]. Окрім того, в Румунії активізуються уоністичні рухи по
об’єднанню  з  Молдовою.  Так,  в  кінці  лютого  2012  р.  в  Бухаресті  було  створено
Національну  раду  об’єднання  Молдови  та  Румунії,  представники  якої  підписали
Декларацію про заснування ради об’єднання. До ради увійшли десятки представників
інтелігенції Румунії та Молдови. Вони вимагають від політиків двох держав об’єднати дві
“румунські” держави в одну.

Панроманізм має вплив на перебіг етнополітичних процесів в Україні, особливо
на прикордонних територіях, де компактно проживає румунська та молдавська громади.
Це підтверджує зауваження багатьох науковців про те, що етнополітичні процеси, які
відбуваються в різних куточках Європи, мають взаємопов’язаний характер. Вони
впливають  на  різні  етнополітичні  протиріччя    в  інших  регіонах,  а  інтеграція  до
Європейського Союзу, на жаль, не знімає ці питання з порядку денного. Прикладом
останнього можуть послугувати відносини між Румунією та її угорською меншиною.

В цьому контексті особливого зацікавлення викликають дослідження формування
різних моделей націй саме в цих прикордонних етнозмішаних регіонах. Це зумовлено
зокрема і тим, що в сучасних європейських державах кордони рідко відповідають межам
розселення етнічних груп, утворюючи певні анклави. Нерідко прикордонні території за
останнє століття змінили приналежність до 4 – 5 держав, у яких різні націєутворюючі
народи та еліти впроваджували різні моделі взаємин із етнічними меншинами. Прикладом
таких територій може слугувати Північна Буковина, населення якої за останнє сторіччя
було громадянами чотирьох держав:  АвстроУгорської монархії,  королівської Румунії,
Радянського Союзу та незалежної України. За цього при формуванні кордонів етнічна
належність мешканців  територій  хоч  і не  була  зовсім відкинута,  але часто  не мала
вирішального значення при прийнятті остаточного рішення. Таким чином, на території
Чернівецької області опинились села з переважно румунським населенням, а на території
Сучавського повіту – з українським населенням. Такі випадки є не поодинокими та
характерні для багатьох держав Східної Європи. За цього реалізація сусідніми державами
різних концепцій націєтворення призводить до того, що на прикордонних етнозмішаних
територіях ці концепції накладаються та можуть мати різні непередбачувані наслідки.

Розглянувши  методологічні  підходи  формування  етнічностей,  перейдемо  до
розгляду сучасних теорій взаємовпливу етнічних громад, більшість яких об’єднана в
концепцію акультурації. На думку українського етнополітолога В. Євтуха, “акультурація
стала своєрідною панацеєю від дефіциту теоретичних і методологічних ідей” [12].

Сучасне тлумачення теорії акультурації надав американський етнограф Дж. Беррі:
“Акультурацію зумовлюють два одномірно діючі фактори, котрі впливають на вибір
чотирьох основних стратегій. Цими факторами є збереження культури  (якою мірою
визначається необхідність підтримки культурної ідентичності) і участь в контактах (якою
мірою  меншості  включаються  в  іншонаціональну  культуру  чи  залишаються  серед
“своїх”)”. Залежно від варіантів відповідей на ці два основні питання Дж. Беррі визначив
чотири стратегії акультурації: асиміляція, сегрегація, маргіналізація та інтеграція [13].

Спробуємо розглянути можливі моделі акультурації, за Дж. Беррі, при поєднанні
різних концепцій побудови націй, за Е. Смітом:

1. Держава, в якій проживає національна меншина, застосовує громадянсько
територіальну концепцію формування нації, а сусідня етнічна батьківщина меншини –
етнічногенеалогічну.  В  результаті  такого  накладання  формується  ситуація,  коли
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“слабка”* держава має справу з “сильною” етнічною громадою, яка отримує значну
підтримку від сусідньої “рідної” батьківщини. Як наслідок, найчастіше формується
сегрегаційна модель акультурації. Прикладом такої ситуації є румунська та угорська
громади в Україні.

2.  Держава,  в  якій проживає  національна  меншина,  та  етнічна  батьківщина
одночасно  застосовують  концепцію  громадянськотериторіальної  побудови нації.  В
цьому випадку можливе застосування  інтеграційної моделі акультурації. Важливим є
те, що сусідні держави не претендують на перерозподіл кордонів. Прикладом такої
ситуації можуть слугувати молдавська громада в Україні та українська в Молдові.

3. Держава, в якій проживає меншина, застосовує етнічногенеалогічну концепцію
побудови  нації,  а  етнічна  батьківщина  громадянськотериторіальну  концепцію.  Це
випадок, коли “сильна” держава виступає проти “слабкої” громади. Етнічна батьківщина
в таких випадках проявляє низький інтерес до своєї громади, яка живе за кордоном. Як
наслідок, громада прискорено асимілюється. Прикладом такої  ситуації є українська
громада в Румунії (чисельність українців в Південній Буковині за останні 100 років
скоротилась у 4 рази).

4. Держава, в якій проживає меншина, та її етнічна Батьківщина застосовують
одночасно  етнічногенеалогічну  концепцію.  Був  випадок,  коли  “сильна”  держава
виступає проти “сильної” меншини. В таких ситуаціях можлива сегрегаційна модель із
елементами іредентизму, наслідком чого можуть спалахнути конфлікти на етнічному
ґрунті. Приклади: балканські країни, угорська громада в Румунії.

Необхідно зауважити, що дані моделі та описані випадки стосуються великих за
чисельністю етнічних громад, які проживають переважно в прикордонних регіонах.
Етнічні меншини, чисельність яких є незначною, переважно приречені на прискорену
асиміляцію чи маргіналізацію. В певних випадках ці громади можуть використовувати
інтеграційну модель, зокрема як польська громада в Україні, чи сегрегаційну, як громади
гагаузів та старообрядців.

Також значного  поширення у  сучасній  науці  набув модерністський  підхід до
розуміння  етнічної  спільності,  який  визначає  нації,  етноси  як певні  інтелектуальні
конструкції вчених, політиків, яким, завдяки  поширенню системи освіти, мережі засобів
масової  інформації,  вдається  передавати  власні  ідеї  масам.  На  думку  одного  з
найвідоміших  прихильників  цієї  теорії  Б. Андерсона,  “етнічність  –  це  процес
конструювання уявних спільнот, які не мають виключно етнічної належності, їм властивий
загально соціальний характер і вони залежать від політичної, соціально–економічної
ситуації, у якій опиняється людина” [14].

Ще один прихильник модернізму, британський вчений Е. Ґелнер, писав, що в
сучасних національних державах панує принцип, згідно із яким: “однорідність культури
є політичним цементом, згідно з яким володіння певною високою культурою, тією, якою
користується довколишнє чиновництво (і, можна було б сказати, адаптованість до неї), є
передумовою  політичного,  економічного  і  соціального  громадянства.  Якщо  Ви
відповідаєте цій умові, Ви користуєтеся своїм droit de cité**, якщо ні – Ви маєте або
змиритися зі  своїм другорядним  статусом, або  асимілюватися, або  еміґрувати,  або
намагатися змінити ситуацію засобами іредентистського націоналізму”  [15].

*  Тут  і надалі “слабка” вживається в контексті етнічно не консолідована,  а “сильна” –
етнічно консолідована.

**  Право  громадянства  (франц.).
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ВПЛИВ КОНЦІЕПЦІЙ ЕТНІЧНОСТЕЙ НА МОДЕЛІ АКУЛЬТУРАЦІЇ
В ЕТНОКОНТАКТНИХ РЕГІОНАХ

Різні моделі акультурації національних меншин, за Е. Ґелнером, вивів чернівецький
історик В. Старик  [16]:

1. Обов’язкове володіння високою культурою титульної нації всіма громадянами,
створення  умов  для    добровільного  оволодіння  високою  культурою  національної
меншини для членів національної меншини:

– інтеграція національних меншин (словаки в Чехії, ідеал у майбутньому для
румунів і молдаван в Україні).

2.  Відмова  членів  національних  меншин  від  оволодіння  високою  культурою
титульної нації, обов’язкове  володіння культурою національної меншини всіма членами
національної меншини:

– сегрегація національних меншин з елементами іредентизму (угорці (в Україні
та в Румунії) та румуни Герцаївського району в Україні).

3. Обов’язкове володіння високою культурою титульної нації всіма громадянами,
позбавлення членів національної меншини умов для  добровільного оволодіння високою
культурою національної меншини:

– асиміляція національних меншин (українці в Росії та в Південній Буковині
(Румунія), поляки в Україні).

4.  Відмова  членів  національних  меншин  від  оволодіння  високою  культурою
титульної нації, позбавлення членів національної меншини умов для  добровільного
оволодіння високою культурою національної меншини:

– сегрегація національних меншин із подальшою повною маргіналізацією (роми
в Україні).

Кожний  із  розглянутих  методологічних  підходів  щодо  формування
етнічності має як переваги, так і недоліки. Однак останні події в країнах західної
Європи,  коли  після  століть  конструювання  націй,  етнічні  розбіжності  та
протистояння на ґрунті релігійних чи національних відмінностей набирають все
більшого  розголосу,  до  певної   міри  спростовують  уявлення  про  нації  як
сконструйований механізм.

Отже,  підсумовуючи,  можемо  відзначити,  що  в  українських  наукових  колах
тематика дослідження етнополітичних процесів отримала досить широке висвітлення,
однак  потребує  додаткового  вивчення  державне  управління  цими  процесами  в
прикордонних поліетнічних територіях. Особливу увагу органи влади повинні приділяти
уникненню на цих територіях сегрегаційної моделі акультурації етнічних груп, яка за
сприяння сусідньої етнічної батьківщини може мати наслідком формування в цих групах
іредентистського націоналізму.
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T. Khalavka

INFLUENCE   OF   ETHNIC   CONCEPTS
ON   THE   ACCULTURATION   MODELS   IN   ETHNO-CONTACT   REGIONS

The article deals with the modern views of Ukrainian and European scientists on the
processes of formation of nations. The influence of the concepts of formation of nations on
the acculturation models on bordering territories is considered.

Key words: acculturation, primordialism, modernism, integration, segregation,
assimilation.


