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АНОТАЦІЯ
Проблема українського персоналізму знайшла своє відображення в творчому доробку В. Яніва, який
представляє психологію української діаспори XX століття. Вчений всебічно розробляє питання психології окциденталізму особистості. На основі аналізу психіки європейця В. Янів з’ясовує як позитивні, так і негативні особливості притаманні особистості Заходу. Європейська психіка виявляється в
гармонійному поєднанні емоційної, вольової та когнітивної сфер особистості, де остання превалює
над іншими. Психіці Заходу В. Янів протиставляє психіку особистості Сходу, де в пріоритеті пасивність, рефлексія, перевага емоцій над розумом. Доведено, що психіка українського народу розвивається в руслі західних цінностей і кардинально відрізняється від психіки російського народу, якому
притаманні цінності Сходу.
Ключові слова: емоція, індивідуалізм, особистість, психіка, психологія українців, окциденталізм,
В. Янів.

Постановка проблеми. Питання укра-

стості українця емоційна чи когнітивна сфера

їнського персоналізму було предметом дослі-

психіки? Ці та інші питання досліджували в

дження філософів, етнографів, істориків, соці-

своїй творчості (Д. Донцов, В. Зеньковський,

ологів. Які цінності притаманні українському

М. Костомаров, В. Липинський, Ю. Липа,

народу, враховуючи географічне розташуван-

П. Юркевич та ін.). Історики, соціологи, пуб-

ня України? Що переважає в поведінці особи-

ліцисти такі як М. Драгоманов, В. Антонович

Address for correspondence, e-mail : editpsychas@gmail.com
Copyright: © Andrii Maslyuk
This is an Open Access journal, all articles are distributed under the terms of the Creative Commons AttributionNonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) License (http://creativecommons.org/licenses/by-ncsa/4.0/), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and
build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.
© Andrii Maslyuk

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.9
Volume 5 Issue 7 2019

http://www.apsijournal.com/

129

ISSN 2414-0023 (Print)

PSYCHOLOGICAL JOURNAL

ISSN 2414-004X (Online)

Volume 5 Issue 7 2019

DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7

та ін., розглядали проблему приналежності

розуміння сучасних трансформаційних проце-

України до Європи. Але психологічного осми-

сів, що відбуваються у суспільстві та психоло-

слення проблеми європейськості української

гії українського народу зокрема.

держави досі не було.

В. Янів у роботі «Психологічні основи

Наразі в політиці України розглядаєть-

окциденталізму» (1996) аналізує консолідуючі

ся вектор розвитку схід-захід й застосовують-

та відмінні культурні, психологічні особливо-

ся відповідні психотехнології на користь одні-

сті між Європою, США, Росією та Сходом у

єї з ідеологій. Знаючи природу власної психі-

контексті питання приналежності України до

ки, її характеристики, ми зможемо краще зро-

Сходу чи Заходу (Янів, 1996). Слід зазначити,

зуміти себе, свої прагнення, намагання, пози-

що праця носить прикладний характер, оскіль-

тивні й негативні аспекти з метою реалізації

ки вчений тривалий час очолював Українсь-

потенціалу як окремої особистості, так і нації

кий Вільний Університет (Мюнхен, Німеччи-

вцілому. Адже розуміючи ідеал західної осо-

на), де виховував нову плеяду високоосвіче-

бистості ми зможемо зрозуміти власну психі-

них, патріотичних, українців готових до боро-

ку й окреслити виховний ідеал, який буде ле-

тьби за незалежність України.

жати в основі нової виховної системи, яка бу-

Виділення невирішених раніше час-

де протистояти кризі суспільства, успішна бо-

тин проблеми. Для розкриття проблеми ста-

ротьба з якою залежить від розуміння неусві-

новлення українського персоналізму необхід-

домлених психологічних основ європейських

но вирішити низку питань: 1) з’ясувати психо-

цінностей.

логічні особливості європейського окцидента-

цій.

Аналіз останніх досліджень і публіка-

лізму; 2) здійснити порівняльний аналіз психі-

У

ки українців та росіян.

дослідженнях

(О.

Вакуленка,

І. Данилюка, О. Донченко, В. Москальця

Мета публікації – здійснити теоретич-

Л. Орбан-Лембрик, А. Фурмана тощо) частко-

ний аналіз проблеми формування українсько-

во висвітлюються ті чи інші аспекти проблеми

го персоналізму крізь призму окциденталізму

психології українського персоналізму. О. Ва-

в доробку В. Яніва.

куленко розглядає питання психології пов’яза-

Виклад основного матеріалу. В світлі

ні з поведінкою українців під час Революції

суспільно-політичних подій в Україні остан-

Гідності й засвоєння суспільством нового іс-

ніх років, робота В. Яніва актуальна й важли-

торичного досвіду творення нації (Вакуленко,

ва з точки зору теорії й методології обґрунту-

2018). Однак без ґрунтовного дослідження

вання взаємозв’язку українського народу із

праць

діаспори

європейською спільнотою, незважаючи на ге-

(О. Кульчицького, Б. Цимбалістого, В. Яніва,

ографічне розташування України на межі за-

Я. Яреми та ін.), на наш погляд, неможливе

хідної й східної парадигм (Янів, 1996). Вчений

науковців

української
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всебічно намагається проаналізувати катего-

різні народи, опрацьовані авторами різними

рію «окциденталізму» (Заходу) з позиції пси-

методами і не завжди дозволяють порівняння і

хології, культури на основі літературних дже-

статистичну кореляцію.

рел та пов’язати проблему усвідомлення пси-

Тому варто застосувати в даному випа-

хологічних основ європейських цінностей й

дку: по-перше, порівняльний аналіз аналогіч-

духовної кризи, яку переживала європейська

них зразків культури двох культурних циклів,

культура в 30-40-их роках XX століття з пози-

зокрема, східної (філософії, поезії та ін.); по-

цією України в духовному бутті Європи.

друге, порівняльний аналіз синхронних істо-

Мету наукової праці автор подає у ре-

ричних фактів, де можна з’ясувати особливос-

зюме: «І з вірою в Україну та в її будуче писа-

ті певної групи; по-третє, залучення до аналізу

на ця праця, як вступна праця для приспішен-

порівняльних студій з ґрунтовною аналітич-

ня кристалізаційного процесу нашого духово-

ною базою.

го «я», для відшукання нашої неповторної ін-

Ми сьогодні є свідками кризових явищ

дивідуальності, для промощення шляхів до

в суспільстві пов’язаних з глобалізацією, без-

реалізації тієї величної цілі, щоб Україна відіг-

системним втручанням людства в природний

рала поважну роль в здійсненні ідеалу сіvitatis

процес, амбіціями як окремих особистостей,

Dеі». (Янів, 1996 : 188). В. Янів під «сіvitatis

так і цілих народів тощо. Матеріальні цінності

Dеі» мав на увазі філософську концепцію хри-

вийшли на перший план, відтіснивши духов-

стиянського теолога Августина та його працю

ність, моральність.

«De civitate Dei» або «Про Град Божий» (426),

Криза духовності в Європі спостеріга-

де автор пропагував побудову Божого суспіль-

лася в минулому столітті інтелектуалами, зок-

ства на землі (Столяров, 2010).

рема іспанський філософ Х. Ортега-і-Гасет

Вчений намагається застерегти інших

підкреслює порожнечу в житті й загубленість

дослідників від необ’єктивності під час аналі-

особистості у власному лабіринті (Ортега-і-

зу психології народів Заходу і Сходу. Зокрема

Гасет, 2000). Він пропонує об’єднати європей-

для європейців притаманні індивідуалізм, ди-

ські держави у велику націю, яка б змогла від-

намічність, а особистості Сходу пасивність,

родити духовність Європи. Чи не пророчі сло-

емоційність. Але потрібно враховувати куль-

ва філософа? Адже саме таким шляхом пішла

турні відмінності, бо для європейця пасивність

Європа й створила Європейський союз на ос-

є негативною рисою, а для сходу – позитив-

нові спільних цінностей. В сучасному вигляді

ною.

європейська спільнота має запобігти низці
Метод індуктивного збору матеріалів,

проблем всередині Євросоюзу (біженці, право-

на думку автора, є недоцільним в конкретному

радикальні партії, популізм, прагнення окре-

дослідженні. Матеріали, які є в наявності про

мих членів до виходу з Єврозони та ін.). На
© Andrii Maslyuk
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наш погляд, альтернативи демократичним єв-

хідноєвропейської культури є виключенням, а

ропейським цінностям сьогодні для України

не правилом» (Шпенглер, 2003 : 32).

не існує.

Торжество породжене успіхами у роз-

Ще одним пророком від науки можна

робках технічних новацій спонукає особис-

назвати німецького філософа О. Шпенглера,

тість до постійної потреби володарювання над

прогнози якого щодо розвитку людства здійс-

силами природи. Отож поведінка особистості

нюються: «Я бачу – далі після 2000 р. – міські

змінюється й з’являється впевненість, праг-

масиви на десять – двадцять мільйонів людей,

нення до панування, самореалізації, самостве-

що займають величезні ландшафти, із спору-

рдження, успіху тощо. Вчений резюмує: пот-

дами, поряд з якими найвеличніші з сучасних

реба самопіднесення, що є трансформацією

здаватимуться карликами, де будуть здійснені

первісного інстинкту самозбереження особис-

такі ідеї в сфері засобів комунікації, які ми

тості європейця над силами природи й призве-

сьогодні інакше як божевільними не назвали

ла Європу до духовної кризи. О. Шпенглер

б» (Шпенглер, 2003 : 103).

вказує, що: «Всі цивілізації входять в стадію

Екзистенціаліст А. Камю нарікає на те,
що нове покоління не має традиційних євро-

жахливого обезлюднення…»

(Шпенглер,

2003 : 108), й Європа в тому числі.

пейських цінностей, що призвело до відкритої

Протилежною до потреби самопідне-

суперечності з власними потребами, бажання-

сення є потреба до підпорядкування, що хара-

ми, прагненнями (Камю, 1997).

ктерна для Сходу, а перша для Заходу. На ос-

В. Янів намагався показати взаємозв’я-

нові протиставлення цих двох потреб В. Янів

зок європейської духовності з кризою, що охо-

й аналізуватиме різні аспекти психології двох

пила Європу в першій половині XX століття.

різноспрямованих тенденцій Схід-Захід. На

Розвиток сучасної кризи вчений пов’язує з те-

наш погляд, така схема аналізу є цілком ви-

хнічним прогресом й робить висновок, що

правданою зважаючи на предмет дослідження.

прагнення до технологізації життя є однією з

Розглянемо декілька критеріїв: політи-

основних ознак європейської особистості.

чний (Захід – прагнення до переваги, демокра-

О. Шпенглер відмічає особливості єв-

тія, а Схід – підпорядкування владі, дес-

ропейської культури: «...серед народів Заходу

потизм); релігійний (Захід – свобода волі, а

саме німцям випало на долю винайти механіч-

Схід – фаталізм); соціологічний (Захід – осо-

ний годинник, злий символ часу, що минає,

бисті цінності визначають приналежність до

чий, вдень і вночі лунаючий із незліченних

верстви, вільний перехід, а Схід – касти, кла-

веж над Західною Європою бій є, мабуть, най-

ни, де зберігається строга ієрархія) тощо.

нерозумілішим виразом того, на що взагалі

Стосовно європейської експансії В.

здатне історичне світовідчуття... Ми люди за-

Янів влучно відзначає: «Ніколи мікрокосмос
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не відчував так дуже своєї переваги над мак-

ті.

рокосмосом. Адже ж тут діють малі сотворін-

У цьому він наближається до Ф. Ніцше,

ня, які завдяки своїй духовій силі узалежнили

ніж до песиміста А. Шопенгауера. Тобто

від себе неорганічну природу» (Янів, 1996 :

смерть європейської культури є природним,

40).

закономірним процесом. Це потрібно прийняЛюдство опановує природу з метою

ти як необхідність, адже після занепаду насту-

власного задоволення, збільшення матеріаль-

пає відродження – круговорот буття (Бердяєв,

них статків, комфортного існування, що є зро-

2007).

зумілим і логічним. Але прагнення до влади
може призводити й до негативних наслідків.
Ф.

Ніцше

(Ніцше,

Це є шлях цивілізації від засобу до самоцілі (комфорту, матеріальних статків, пану-

2005),

вання над іншими…). І цивілізація як само-

А. Шопенгауер (Карась, 2012) вбачали у волі

ціль доводить до дисгармонії між матеріаль-

до життя «всетворчий принцип» усіх явищ

ним і ідеальним й відповідно до кризи. Європа

реальності.

мало не загинула від постійного прагнення до

О. Шпенглер у своїй філософській пра-

активності, тому доцільно опановувати вже

ці «Присмерк Європи» (у двох томах, 1918–

наявні результати власної праці, що стане за-

1922) зазначив: «Помираючи, античний світ

порукою виходу з духовної кризи.

не знав, що він помирає, і тому насолоджував-

Особистість Сходу має відмінну від

ся кожним передсмертним днем, як подарун-

Заходу психологію буття. Потреба підпоряд-

ком богів. Але наш дар – дар передбачення

кування Божій волі призводить її до заглиб-

своєї неминучої долі. Ми будемо помирати

лення у власний світ, світ накопиченої віками

свідомо, супроводжуючи кожну стадію свого

мудрості, в той час як європеєць шукає влас-

розкладання гострим поглядом досвідченого

ний шлях вирішення проблеми.

лікаря» (Шпенглер, 2003 : 491).

Особистість європейця відчувала влас-

Тобто цивілізаційний прогрес, який так

ні потреби й реалізовувала за допомогою екс-

високо підняв особистість над природою, він

пансії у зовнішньому світі. На наш погляд,

же й стане причиною занепаду народів, які в

особистість не зможе тривалий час протистоя-

жадобі своїй до збагачення будуть знищувати

ти своїй природі, нахилам, бажанням, тому

собі подібних.

вияв європейської культури не є випадковим,

Але незважаючи на сумну констатацію

а закономірним явищем. Мабуть звідси євро-

факту щодо розвитку цивілізації вчений схи-

пеєць Г. Галілей, незважаючи на загрозу влас-

льний вважати, що саме Європа, її цінності

ному життю, відстоював перед церквою геліо-

мають розвиватися й надалі. Навпаки, він хоче

центричну теорію будови сонячної системи

утвердження волі до життя і волі до могутнос-

відкриту польським астрономом М. Коперні© Andrii Maslyuk
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ком у трактаті «Про обертання небесних

альність, яка просвітлена і чиста завжди, неза-

сфер» (1543). Отож прояви європейського

лежно від зовнішніх несприятливих обставин.

прагнення до самореалізації відчутні в культу-

Життя кожної окремої істоти як в дзеркалі ві-

рі, мистецтві, освіті, економіці та ін. галузях

дображає життя усіх інших істот… Ми вияв-

життя. Поруч з позитивними характеристика-

ляємо собою єдиний гігантський живий орга-

ми є й негативні, які пов’язані з експансією,

нізм, просвітлений у своїх основах. Кожен

насаджуванням іншим народам своєї культу-

наш рух відлунням відгукується у цілому ор-

ри, традицій тощо.

ганізмі, і таким самим чином інші істоти ді-

Таким чином, В. Янів підкреслює, що

ють на нас» (Пахомов, 2003 : 236).

до європейської духовної кризи призвів потяг

Йдеться про формування особистістю

особистості до самопіднесення, прагнення пе-

власної «екологічної» свідомості, тобто такої

реваги над іншими в той час для азійського

поведінки, де є відповідальність за кожен вчи-

світогляду притаманне прагнення до підпо-

нок і за вплив його на існування інших. Тому

рядкування, залежність від влади.

європейські цінності (активність) відмінні від

Влада й активність виступають єдиним

східних (пасивність) філософією життя.

фронтом у діяльності європейської особистос-

Пасивність Росії близька до Сходу, що

ті. Прагнення до самопіднесення й активність

спостерігається в діяльності російської право-

є фактично участю особистості в творчості

славної Церкви (РПЦ), де необхідно пасивно

Бога. Європейська культура за своєю суттю

терпіти й переносити складнощі буття.

динамічна, мінлива, непостійна, на відміну від
пасивної, споглядальної культури Сходу.

Цікава відмінність світоглядів полягає і
в житті релігійних служителів. Пасивність ві-

Фактично активна життєва позиція бу-

дображається у бутті російських ченців, які

ла основою західноєвропейської культури. На

усамітнювалися від мирського життя, були

думку О. Шпенглера, Європа переважає своєю

затворниками, ідеал яких позитивно оцінюва-

активністю не тільки культурний розвій араб-

вся за їх тілесні й духовні страждання. Втеча

ських країн, Індії, а й культури Китаю, Єгипту

російських ченців від світу, наближала їх до

і Вавилону.

образу тібетського ченця. В той час як ченці

Наприклад,

послідовники

дзен-

бенедиктинці займалися просвітницькою дія-

буддизму сповідують просту ідею, що кожна

льністю, організовували школи, збирали біблі-

істота володіє природою Будди. Для того, щоб

отеки.

пізнати власне життя необхідно уважно спос-

Зовсім інший психологічний підхід іс-

терігати за внутрішнім світом, тобто пізнавати

нував на чернецтво в Києво-Печерській Лаврі,

себе безпосередньо шляхом трансформації

де ченці активно розвивали свою харитативну

свідомості. «…Життя означає просвітлену ре-

діяльність, в основі якої знаходилося щоденне
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старання пізнавати Божу любов. Ченці Лаври

ляє свій індивідуалізм, бо не бажає визнавати

виражали Божу любов ближнім, через щире

свою залежність від природи.

співчуття, підтримку, через справи милосердя.

Індивідуалізм особистості впливає на

І. Огієнко у роботі «Українське мона-

формування почуття відповідальності за гру-

шество» зазначає: «Слава про Печерського

пу. На Сході це виявляється у бажанні турбо-

Монастиря і про його святого Феодосія широ-

ти за інших, на Заході у спрямуванні спільно-

ко понеслась скрізь. До преподобного Феодо-

ти в потрібному напрямку. Ще одна відмін-

сія відразу поспішили видатні люди: князі,

ність прослідковується у ставленні до особис-

бояри, купці, багачі, воїни і т. ін. Усі ісповіду-

тої гідності й честі, яке задавлене на Сході

вали гріхи свої, усі просили молитов на себе,

внаслідок покори владі.

усі давали приношення: грішми, натурою. Да-

Г. Кайзерлінг вказує на те, що: «Зразок

лі – й земельні маєтки і навіть села… Печерсь-

людини в нас – це виїмкова, визначна людина;

кий монастир сильно розбагатів і став найба-

для них натомість ідеалом є пересічна люди-

гатшим монастирем в Україні. І відразу почав

на, соттоп тап, матеріал або продукт статисти-

харитативно-освітню працю» (Огієнко, 2002 :

ки» (Keyserling, 1930 : 22-23).

146–147). Пресвітер Даміан, який харчувався

Отож індивідуалізм, як характеристич-

лише виключно хлібом і водою, спеціалізував-

на риса європейського світосприйняття вказує

ся на лікуванні дітей і: «Отримували зцілення

на той факт, що без індивідуалізму європейсь-

ті, хто проходили до нього» (Жиленко, 2001 :

ка особистість перестане власне бути собою.

81).

Ставлення до особистості як до статисТаким чином, ченці Києво-Печерської

тичної одиниці ми знаємо з української істо-

Лаври не тільки турбувалися про власну ду-

рії, зокрема під час Другої світової війни пот-

шу, а ще й піклувалися про душі тих, хто пот-

рібно було перемогти ворога будь-якою ціною

ребував слова, лікування або матеріальної до-

й мільйони українських воїнів (найбільші

помоги. Українські ченці були за образом і

втрати саме серед українського народу) – це

духом ближчі до бенедиктинців, тобто євро-

лише статистика. Голодомор українського на-

пейських цінностей.

роду в 1932-33 роках на Україні – це також

В. Янів розглядає ще одну пару проти-

статистика радянської тоталітарної системи й

лежних характеристик особистості індивідуа-

не більше тощо.

лізм-колективізм. Індивідуальність для Сходу

система прагнула успіху, реалізації своєї тота-

є «празлом» (виділено нами – А.М.), від якого

літарної політики в світі за допомогою будь-

особистість має звільнитися, щоб досягти гар-

яких засобів. І пересічна особистість була ли-

монії власного буття зі світом. На Заході ж

ше «витратним матеріалом» (виділено нами –

особистість має волю до буття й всіляко вияв-

А.М.), який мав забезпечити процвітання й
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добробут керівництва СРСР.

ферою святості чогось надзвичайного. Шану-

Стосовно відмінностей у ставленні до

ється культ предків, що відображається в реа-

праці, то європейська особистість намагається

льному родинному колі. Зокрема ми можемо

реалізувати свій індивідуалізм в діяльності,

відзначити вшанування пам’яті предків через

що відображається в оформленні власного жи-

збереження їх певних атрибутів, матеріальних

тла, присадибної ділянки, робочого місця.

цінностей, традицій тощо. Завдяки родинній

Тобто індивідуалізм виявляється у таких дріб-

підтримці, що спирається на традиції предків,

ницях як вживання їжі, носіння одягу тощо.

особистість європейця виявляє свій індивідуа-

Якщо ми проведемо аналогію з україн-

лізм. Сім’я набирає також рис індивідуалізму,

ським селом, то можемо констатувати прояви

де її члени мають власні психологічні межі,

індивідуалізму в оформленні двору, який за-

поважають один одного, утворюючи в шлюбі

квітчаний й охайний; білими хатами, вишне-

моногамію, тобто виступають єдиним цілим.

вими садами, де гудуть бджоли з пасіки, оздо-

М. Костомаров вказував на матеріальну любов

бленою дерев’яною церквою тощо. І який кон-

росіян та духовне кохання українців, оскільки

траст

особистість росіянина не зв’язана так духовно

становить

колективне господарство

(колгосп), а тим більше російське село, де пе-

з родиною як українська.

реважно незрозуміло чи то хата, чи сарай,

Індивідуалізм європейської особистості

бруд, неохайність, необроблена земля, одним

через традиції, звичаї, вшанування предків,

словом пустка. Тоді стають більш зрозуміли-

дотримання сімейних цінностей призводить

ми наочно відмінності психології Заходу

до розуміння націоналізму й держави як ін-

(України) від Сходу (Росії). Тобто європейсь-

ституції. На наш погляд, нація, є породженням

ка особистість прагне реалізувати свою інди-

належного розуміння історії й традиції. Відпо-

відуальну неповторність, щоб дати можли-

відно, нації будуть зберігати своє значення до

вість наступним поколінням кращі умови са-

того часу, допоки буде усвідомлення власної

мореалізації.

історичності та цінності.

Європейська особистість намагається

Будь-яка концепція нації, стоїть на за-

поширювати культ минулого (збереження па-

садах вічності спільноти вцілому й окремої

м’яток), щоб розуміти своє сучасне через гли-

особистості зокрема, та зміцнює відчуття сили

бину власної історії. В той же час східна коле-

й активності, тоді в особистості виникає пот-

ктивістська культура без зрозуміння значення

реба активного опанування зовнішнім світом.

окремої особистості виражається в міфах, ле-

Тоді кожна особистість прагне до самореаліза-

гендах, оповіданнях.

ції певних ідей, навіть якщо це не допоможе їй

Історія Європи формує свідомість особистості, яка оточує пам’ятки культури атмос-

стати відомою, то це допоможе її нації як найвищій спільноті.
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Таким чином, європейська нація дає

процесами й станами. На перше місце здобу-

смисл життя окремій особистості реалізувати

ваються свідомі когнітивні й вольові процеси,

себе, свої здібності. Вона буде відстоювати її

а на друге емоції й неусвідомлювані потреби.

вчинки, але й вимагати, у разі потреби, від неї

На Сході, де панує колективний світо-

жертви, яка буде збережена в пам’яті майбут-

гляд, незатребувана потреба у розрізненні

ніх поколінь. Наприклад, влада Польщі всіля-

психічних функцій особистості. На перший

ко намагається пропагувати її минулу військо-

план виходять емоції, почуття, які дають осо-

ву велич, зберігаючи пам’ятки історії, тим са-

бистості відчуття світу, тобто інформацію про

мим, виховуючи сучасні покоління з відчут-

події зовнішнього світу, який не такий насиче-

тям гордості приналежності до польського на-

ний і глибокий у порівнянні з внутрішнім сві-

роду. В такий спосіб нація є місцем здійснен-

том. Отож когнітивна сфера особистості Захо-

ня благородних задумів і реалізації особистіс-

ду чітка, логічна, конкретна, формалізована в

тю європейського індивідуалізму.

той час як на Сході – інтуїтивна, чуттєва, не-

На Сході, на думку В. Яніва, рівень на-

свідома, творча.

ціональної свідомості є низьким у порівнянні

Мислення превалює над емоціями й

з Європою. Історія свідчить про завоювання

саме цей контраст створений на основі проти-

Сходу європейцями й проведення ними жорс-

річ забезпечує гармонію європейської особис-

токої колоніальної політики, наприклад, полі-

тості. Сучасне життя Європи пов’язане з дина-

тика Британської Імперії відносно до колоні-

мічним рухом, який потребує значних зусиль,

зованої Індії. У 1943 році провінція Бенгалія

але, незважаючи на складні життєві обстави-

на північному сході Індії, що входила до скла-

ни, європеєць раціональний по своїй суті.

ду Британської Імперії, переживала жахливий

В. Янів вважає, що будь-яка дія: «…

голод внаслідок якого загинуло щонайменше

викликає рефлекторично відповідну протидію

3 мільйони людей. Відповідно, системоутво-

в протилежнім напрямі; кожне намагання до

рюючим чинником на Сході є не нація, а релі-

уніфікації викликає компенсаційні намагання

гійна спільнота, яка прагне гармонізувати осо-

підкреслювати різниці. Дух суперечності є, по

бистість з всесвітом.

суті, нервом життя» (Янів, 1996 : 63).

Європейська особистість на основі пот-

Протиріччя є характерними в житті

реби самопіднесення, яка розкривається в ін-

особистості (конфлікти, кризи, стреси тощо),

дивідуалізмі, активності також спирається в

так і народів (війни, торгівельні суперечності,

своїй діяльності на раціональну, а не емоційну

релігійні, расові конфлікти та ін.). Внутрішній

сферу. Вона намагається зробити так, щоб ми-

світ особистості стає полем зіткнення раціона-

слення, зокрема, критичне мислення, прева-

льної, емоційної або вольової сфер впливу на

лювало в онтогенезі над іншими психічними

свідомість, щоб у підсумку знайти гармонію.
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Цілі століття протилежно спрямованих ситуа-

змогли розвинутися тільки на ґрунті держав-

цій сформували психіку європейської особис-

них форм: стабільність, безпека, створення

тості, яка в сучасних умовах не може жити й

можливостей для самореалізації, самоздійс-

розвиватися без складних життєвих викликів.

нення творчого потенціалу особистості.

Отож Європа, незважаючи на свою контрастність є, по-суті, гармонійною.

Однак в сучасних умовах технократичного життя прагнення європейської особис-

Стосовно позиції Росії, то вона, на ду-

тості до самопіднесення дещо трансформува-

мку В. Яніва, займає специфічне місце поза

лося в зовнішні матеріальні атрибути самост-

межами Європи та Сходу. Німецький філософ

вердження (будинок, авто, земельна ділянка,

В. Шубарт у роботі «Європа і душа Схо-

дорогий гаджет тощо). Внаслідок цього внут-

ду» (1938) змальовує Росію як країну необме-

рішнє самоствердження у вигляді ціннісних

жених життєвих можливостей, де настрій мо-

орієнтацій частково занедбано. Ми солідари-

же різко змінитися на протилежний. Вчений

зуємося з позицією В. Яніва, який вважає, що

констатує природу психіки російської: «З та-

існують певні ризики щодо небезпечних тен-

тарським ярмом в росіян з’явилися риси не-

денцій

справедливості і плазування. З того часу душу

Центральна небезпека полягає в односторон-

російської людини нерідко стали затьмарюва-

ньому індивідуалізмі. Ми вважаємо, що зу-

ти напади жорстокості. Той, кого довго кату-

силля Європи мають бути спрямовані у руслі

ють, не проти покатувати і сам. Душевно по-

переходу від індивідуалізму до персоналізму.

нівеченому легшає, коли він бачить страждан-

Тобто індивідуалізм має бути, але не в такому

ня іншого» (Шубарт, 2000 : 63). Росіянин руй-

як сьогодні гіпертрофованому вигляді – пере-

нує, а не консолідує, як європеєць, тому мен-

вага над іншими будь-якою ціною. Персона-

тально, по-суті, вони кардинально відрізня-

лізм – це, в першу чергу, збереження ціннос-

ються філософією життя. Європа є динаміч-

тей, де особистість є первинною реальністю і

ною, а Схід і Росія – наскрізь пасивні тощо.

найвищою духовною цінністю. А світ сприй-

Європейські держави є зразком завбачливості, планування, і одночасно, потужним

пов’язаних

з

розвитком

Європи.

мається як вираження творчої активності Бога.

виховним засобом для поглиблення прагнен-

Інша проблема Європи полягає в тота-

ня до збережень, накопичення, передбачення.

льній перевазі когнітивної сфери над емоцій-

В Європі держава є запорукою приватної вла-

но-вольовими процесами особистості. В. Янів

сності, що сприяє матеріальному збільшенню

вважає, що має бути запущено процес повер-

доходів населення. Особистість, що сповідує

нення до контрастної боротьби між психічни-

західні цінності є прибічником дисципліни,

ми процесами з метою досягнення гармонії. І

порядку, як заперечення анархії й хаосу, що

в цьому питанні мають висловитися європей© Andrii Maslyuk
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ські народи, структура яких є значно емоційно

рівним і досить вузьким носом, з порівнюючи

насичена, ніж в країнах класичної Європи

короткими верхніми та довшими нижніми кін-

(Німеччина, Франція, Англія тощо). До таких

цівками. Сукупність цих ознак ми вважаєм

країн, які висловлюють розуміння проблеми

можливим визнати українським антропологіч-

європейських цінностей і які зберегли віру у

ним типом» (Вовк, 1995 : 36). Вчений встано-

цінності, на наш погляд, належить і Україна.

вив антропологічний портрет середньостатис-

Отож Європа, яка побудована на конт-

тичного українця, який найбільше сконцент-

растах і їх гармонії, сприяє створенню багато-

рований у середній та південній смузі Украї-

маніттю національних організмів із власним

ни. Також українці найбільш споріднені з пів-

неповторним, своєрідним образом. Тому від-

денними та західними слов’янами, тобто це є

мінності й індивідуалізм складають багатство

динарська (адріатична) раса, динарський тип,

Європи, яке вміє довести й на полі націй конт-

що є частиною балкано-кавказької раси.

расти до гармонії на базі багатої історичної

Стосовно спільної приналежності укра-

традиції й на ґрунті спільних для Європи пси-

їнців до росіян та білорусів, то О. Шахматов в

хічних характеристик, які відділяють її від ін-

своїх дослідженнях (Шахматов, 1922) з’ясу-

ших материків.

вав, що в басейні середнього Дніпра утвори-

В. Янів піднімає проблему належності

лося три групи: північна, середня та південна.

України до європейської спільноти, вказуючи

В результаті монголо-татарської навали півні-

на складні історичні події українського держа-

чна група разом з частиною середньої сформу-

вотворення: понад триста років поневолення

вали великоруський «російський» (виділено

різними країнами, заборона мови, традицій,

нами – А.М.) народ, який внаслідок експансії

голодомор 1932-33 років, Друга світова війна,

поглинув фінські групи. Частина середньої

тоталітарні репресії тощо. Російська історіог-

групи з долученням південно-руських, польсь-

рафія нав’язливо переконує нас у тому, що

ких, литовських західнофінських груп породи-

українці є меншовартісними «малоросами»,

ли білоруський народ. Південно-руська група

які мають спільне походження зі «старшими

сформувала малоруський (український) народ.

братами» росіянами.

Ф.

Вовк

висновки

лінгвіста

Український антрополог Ф. Вовк, на

О. Шахматова взяв до уваги й мовою антропо-

основі ретельного дослідження антропологіч-

логії пояснив: «А щодо південної групи, яка

них особливостей українського народу, прий-

потім стала українською, то, піддавшись в

шов до висновків: «Українці є досить однома-

свою чергу впливам іранським і, можливо, по-

нітне плем’я, темноволосе, темнооке, вищого

части й тюркським, але зоставшись порівнюю-

за середній чи високого зросту, брахіцефаль-

чи чистішою, вона переховала в собі більше

не, порівнюючи високоголове, вузьколице, з

слов’янських рис, ніж північні, споріднені з
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нею групи. Явна річ, що поки що ми зважує-

народ своїми амбітними планами до завою-

мось говорити це тільки в загальних рисах,

вання світу. Сучасна українська нація відчуває

але, висловлюючи ці загальні думки, ми базує-

на собі російську ідеологію в дії щодо дестабі-

мось на наведених нами вище антропологіч-

лізації незалежності України у вигляді війсь-

них ознаках білорусів та великоросів, які ма-

кової агресії на сході нашої держави, інформа-

ють в собі безперечні сліди фінських та інших

ційної маніпуляції свідомістю громадян, полі-

впливів…» (Вовк, 1995 : 38).

тичним тиском на міжнародній арені тощо.

Таким чином, Ф. Вовк за допомогою

В. Янів, на наш погляд, здійснив вдалу

антропології, яку він поєднав з етнографічни-

спробу психологічного дослідження психіки

ми спостереженнями, науково довів, що укра-

українців й з’ясував, що психіка українського

їнський народ є самобутнім неповторним

народу відмінна від психіки російського наро-

утворенням, яке суттєво відрізняється від ро-

ду. Вчений аналізує психіку українців за до-

сійського та білоруських народів. Антрополо-

слідницькою схемою застосованою ним щодо

гічний тип середньостатистичного українця

психіки європейців.

має власні оригінальні антропологічні особли-

1. Самопіднесення до гармонії та рів-

вості, що суперечили російському міфу про

новага психічних сил. Гармонія притаманна

спільну основу слов’янських (російського, бі-

психології

лоруського й українського народів). Українсь-

(врівноваженість, поміркованість). Вона праг-

ка наука в особі антрополога Ф. Вовка зроби-

не до гармонії з природою, в суспільному та

ла революційний крок до розуміння психоло-

релігійному житті, що виявляється в м’якості,

гії українського народу.

яка переходить у ніжність, толерантність, пос-

української

особистості

Дефіцит індивідуалістичного відчуття

тупливість тощо. Природна українська толера-

призводить до того, що російська особистість

нтність переважно виражається у політиці. Це

схильна до нівелювання кордонів між своєю

внутрішня політична боротьба, яка є свідчен-

територією й чужою, оскільки вона прагне

ням вболівання за ідеї, ідеали державного бу-

міф про єдність братніх слов’янських народів

дівництва й виявом природної толерантності

реалізувати в дійсності. Наприклад, у радянсь-

до узгодження всіх наявних позицій. Сучасні

кій системі координат російський народ був

українці толерантні з питань релігійної, расо-

елітарним в порівнянні з іншими народами,

вої приналежності особистості, мови спілку-

які утворювали СРСР. Притаманні російсько-

вання.

му народу універсальні ідеї як то «захист віри,

Отож прагнення до гармонії корелює в

третього Риму, світової революції» тощо ніве-

українців з європейськими цінностями й про-

люють індивідуальні особливості окремої осо-

тилежно спрямоване від російських. Особис-

бистості, але водночас вирізняють російський

тість росіянина не спрямована на гармонію зі
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світом, а радше на його підкорення, нав’язу-

струмент (бандура, ліра, торбан), свої страви,

вання власної картини світогляду – геополіти-

свій танок, і все таке, що надає йому оригіна-

чна гра на міжнародній арені тощо.

льності й одрізняє од інших народів; було ко-

Гармонія українців є гармонією контра-

лись, у нас був навіть свій календар, і рік наш

стів, де емоційна сфера переважає когнітивну.

не припадав до московського» (Огієнко, 1918 :

Смуток за гармонією є проявом бажання до

21).

спокою, недостатності вольових якостей, на-

Історичні факти свідчать про те, що ку-

приклад, прокрастинація, а не вираженням

льтурний розвиток українців до XIX століття

внутрішньої боротьби між вольовими, когні-

у порівнянні з росіянами був значно вищим.

тивними та емоційними компонентами психі-

Фактично українці, які їхали на службу до Ро-

ки.

сійської імперії, сформували російську церкМи солідаризуємося з В. Янівим, що

українська особистість психологічно нале-

ву, освіту, мистецтво, літературу, музику тощо.

жить до Європи, але водночас, у психіці відгу-

Авторитетний

російський

російської

професор

куються й психологічні особливості Сходу як

історії

літератури

наслідок географічного розташування та істо-

О. Архангельський писав про те, що не тільки

ричних подій. Прагнення до європейської жу-

в XIV столітті, а й навіть у XV столітті літера-

рби за гармонією, але й східна перевага емо-

тура Москви була нижчою за літературу Киє-

цій над раціональним. Однак психологія укра-

ва XII століття (Архангельський, 1916). Треба

їнців не увібрала в себе значний відсоток

віддати належне автору за об’єктивне відобра-

впливу Сходу так, як це спостерігається в пси-

ження дійсного стану речей в літературі росій-

хології росіян.

ського народу, оскільки саме українська літе-

Прояви європейських психологічних

ратура здійснила визначальний вплив на ста-

характеристик в психології українців утвори-

новлення російської. А наприкінці XVII сто-

ли самобутню українську культуру. І. Огієнко

ліття стала сполучною ланкою між далекою

зазначає: «І який би бік життя ми не взяли, ми

Москвою та Заходом.

скрізь побачимо, що народ наш виявляє себе

Стосовно науки, то Україна вже до XVI

окремим, своєрідним народом, народом з са-

століття досягла високого рівня розвитку нау-

мостійною культурою. Народ український

ки внаслідок діяльності шкіл при найбільших

утворив свої звичаї, як от – родини, хрестини,

братствах, Львівському, Київському та Луць-

похорон, свої вірування й переконання, утво-

кому, які були за рівнем викладання середні-

рив свої обставини життя, зачісування волосся

ми навчальними закладами до початку XVII

(«хохол» чи «оселедець»), свій музичний ін-

ст., а також освітній діяльності першого вищо© Andrii Maslyuk
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го навчального закладу східнослов’янських
народів

–

Острозької

латинської

академії

слов’яно-греко(1576),

Києво-

Могилянського колегіуму (1632).

І. Огієнко зазначає: «Москва бачила
культуру українців, охоче приймала їх до себе і добре платила. І тому в «далеку Московію», в «московські страни» перейшло багато

Широкого розвою набула видавнича

людей, що придбали там слави і собі і своїй

діяльність. Зокрема в Острозькій академії

Україні. Земляки ці наші понесли культуру

друкар

греко-

свою на далеку північ, збудили її од віковіч-

слов’янський «Буквар» (1578), тобто перший

ного дрімання і заклали там міцні підвалини

український підручник; «Новий заповіт до

нової культури» (Огієнко, 1918 : 68).

І.

Федоров

надрукував

Псалтиря» (1580); «Острозьку Біблію» (1581)
тощо.

Таким чином, українська культура є
самобутньою, неповторною, яка була випле-

Архімандрит Києво-Печерської Лаври

кана й сформована ще задовго до російської

О. Плетенецький у 1615 році купив друкарню

культури. Й саме українці здійснили виріша-

і перевіз її до Києво-Печерської Лаври, де по-

льний вплив на формування російської куль-

чали друкуватися не лише церковні, але й

тури.

світські книги староруською книжною мо-

Культура українців наближена більше

вою, польською і латиною. Український цер-

до європейського культурного кола, а не до

ковний діяч і мовознавець Мелетій Смотри-

цінностей російської культури. Звісно, що

цький

слов’ян-

внаслідок тривалого перебування значної те-

ську» (1619), яка систематизувала церковно-

риторії українських земель під ярмом Росії,

слов’янську мову й є найвидатнішим твором

змінилися пріоритети української особистос-

старожитнього слов’янського мовознавства.

ті, яка прагнула адаптуватися до нових нав’я-

Російський учений-натураліст М. Ломоносов

заних зовнішніх умов російської диктатури.

написав

«Граматику

так високо цінував твір українця, що назвав
його воротами вченості.

Зміни у психіці українців ми можемо
спостерігати при порівнянні психіки жителів

Ректор Києво-Могилянської колегії І.

центральних та східних регіонів України з

Гізель написав праці «Мир з Богом люди-

західними, які опинилися під російською оку-

ні» (1669), «Синопсис» (1674) та ін. Останній

пацією лише в 1939 році. Так от на західній

був першим підручником із вітчизняної істо-

Україні українці ментально інші, ніж на сході

рії. А в Росії мав такий великий вплив на ро-

(чого вартий голодомор 1932-33 років, де ка-

сійську історіографію XVII-XVIII століть, що

рдинально була зламана психіка до покори,

слугував шкільним підручником з історії аж

сірості, пасивності, почали красти, доносити

до XIX століття.

тощо. Фактично мова йде про «психологічну
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смерть особистості» – (виділено нами – А.М.),

ми, що притаманно європейським країнам. А

а й народу вцілому).

де є пасивність, апатія суспільства, як у Росії,

2. Динамічність або пасивність. Східні

то тоді виникають деспотичні, тоталітарні ре-

впливи відобразилися на психіці українців,

жими, які підкорюють особистість власній во-

зокрема в таких характеристиках як пасив-

лі. Україна внаслідок тривалого підкорення

ність, неквапливість, наприклад, розмірений

Російській імперії поступово віддалилася від

темп чумацьких возів, філософське споглядан-

європейських демократичних цінностей, але

ня життя тощо. Але активна життєва позиція

водночас і не наблизилися до східних тради-

європейця значно нам ближче, ніж пасивність

цій цілковитого підкорення. Тобто фактично

Сходу та Росії.

психологія українського народу є симбіозом

3. Індивідуалізм. В психічній структурі
особистості українця індивідуалізм виявляєть-

Заходу і Сходу, де на наш погляд, переважає
прозахідний вектор.

ся протягом історії в непорозуміннях між кня-

В. Янів зазначає про те, що свою неза-

зями, козаками, партійними керманичами то-

лежність український народ втратив внаслідок

що. Прагнення до самоствердження,

бути

надмірної любові до свободи. «Індивідуалізм

кращим за інших, перфекціонізм – це також

одиниць, складаючихся на націю, веде до то-

прояви індивідуалізму, який наближає україн-

го, що й нація, як цілість, змагає до власних

ський народ до європейської спільноти. Однак

неповторних і оригінальних рис» (Янів, 1996 :

індивідуалізм особистості, який непідконт-

181). Стремління не мати власної деспотичної

рольний когнітивній, вольовій сферам, а пере-

влади призвело до запеклої внутрішньої полі-

важно емоційній може призвести до негатив-

тичної боротьби та послаблення зовнішніх по-

них наслідків як для окремої особистості, так і

зицій й завоювання іншими народами. Таким

народу зокрема. Акцентований індивідуалізм

чином, українська особистість прагне свобо-

є проявом волелюбності й деспотична влада

ди, а російська – підкорення сильній владі. Ми

для українців завжди буде протиприродною,

солідаризуємося з В. Янівим в тому, що укра-

невластивою їх світогляду.

їнський народ належить до європейської спі-

В. Янів вважає, що географічне розташування України на межі західної та східної

льноти й, однозначно, не до російської, з притаманними їм східними цінностями.

цивілізацій суттєво відобразилося на психіці

В еміграції вчений закликає однодум-

українців. Зокрема, й в негативному світлі.

ців зберігати українську ідентичність через

Адже сильна держава є наслідком активної як

дотримання українських традицій, звичаїв,

зовнішньої, так і внутрішньої політики, де ко-

вживання української мови, отримання освіти

гнітивні процеси переважають над емоційни-

з метою розбудови української державності
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високоосвіченими українцями тощо. Але в

сійської від української. Ця робота є закономі-

основі діяльності українського державотво-

рним продовженням намагань української ін-

рення мають бути закладені християнські цін-

телігенції розвінчати міфи про спільне похо-

ності: «Консеквентно доходимо до розуміння

дження українського й російського народів.

місії, післанництва нації, яка має шляхом тво-

Блискуча наукова розвідка антрополога Ф. Во-

рення спільної, оригінальної культури причи-

вка доводить, що за антропологічними пара-

нитися до поступу людства й наблизити людс-

метрами українці відмінні від росіян. А психо-

тво до ідеального стану, де буде повна гармо-

лог В. Янів переконливо обґрунтував, що в

нія індивідуального (рівновага одиничних і

українського народу переважають західно-

національних контрастів) з загальним, і де ця

європейські цінності, а у російського – цінніс-

гармонія буде поставлена на службу Бого-

ні орієнтації Сходу.

ві» (Янів, 1996 : 186). Адже сучасна цивіліза-

Українські особливості психіки в май-

ція стоїть перед простим вибором, яким шля-

бутньому можуть стати сильною стороною

хом розвиватися: самознищення (військові

української нації. Для цього необхідне: по-

конфлікти, екологічні катастрофи тощо) або

перше, усвідомлення своєї емоційності, пасив-

реалізації християнських ідей. Очевидно, що

ності, індивідуалізму, свободолюбності тощо;

людство рухається по першому шляху не усві-

по-друге, кропітка, методична робота над со-

домлюючи незворотність апокаліптичних нас-

бою як окремої особистості, так і нації вціло-

лідків.

му; по-третє, державна політична воля щодо
Висновки:

відстоювання українських інтересів та іденти-

З’ясовано особливості формування й

чності у світі.

становлення європейської психіки, яка гармо-

Перспективами

подальших

дослі-

нійно, збалансовано розвивається, де перева-

джень убачаємо у вивченні психіки українсь-

жає когнітивна сфера над емоційною та вольо-

кого народу в роботах О. Кульчицького, Я.

вою. Порівнюючи психіку Заходу й Сходу на

Яреми, І. Мірчука з метою узагальнення на-

основі вичерпного аналізу встановлено, що

працювань представників української психо-

психіка українського народу розвивається в

логії в еміграції XX століття. Крім того, пла-

руслі західних цінностей, але з східними домі-

нується здійснити порівняльний аналіз здобу-

шками.

тків вчених діаспори з напрацюваннями су-

Встановлено, що В. Яніву, як представ-

часних фахівців з етнопсихології.

нику української психологічної думки в діаспорі XX століття, вдалося показати науковій
спільноті відмінність особистості психіки ро© Andrii Maslyuk
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the psyche of the Ukrainian people, while Eastern
tendencies are also present. For a more visual understanding of the characteristics of the psychology of the Ukrainian people, the scientist made a
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UKRAINIAN PERSONALISM THROUGH
THE PRISM OF OXIDENTALISM
V. JANIVA

comparative analysis with the Russian demos.
Taking into account the anthropological study of
F. Volkov, who proved that the Ukrainian and
Russian peoples are different, V. Yaniv established differences on a psychological level. It was
found that Ukrainians are much more dynamic
than Russians; Ukrainians have a psychology of
harmony and tolerance, which correlates with Eu-

ABSTRACT
The problem of Ukrainian personalism is
reflected in the work of V. Yaniva, who represents the psychology of the Ukrainian diaspora of
the 20th century. The scientist comprehensively
develops the issues of psychology of personality's
oxidentalism. Based on an analysis of the European psyche, V. Yaniv identifies both positive and
negative features inherent to the personality of the
West. The European psyche manifests itself in a
harmonious combination of emotional, volitional

and cognitive spheres of personality, where the

ropean values and is opposite to Russian; Ukraini-

ans expressed individualism, independence, and
the Russians collectivism, the subordination of
power. V. Yaniv convincingly proves that the
psyche of the Ukrainian people develops in line
with Western values and is fundamentally different from the psyche of the Russian people, which
is inherent in the values of the east.
Keywords: emotion, individualism, personality, psyche, psychology of Ukrainians, oxidentalism, V. Yaniv.

latter prevails over others. To the psyche of the
West, V. Yaniv contrasts the psyche of the personality of the East, where passivity, reflection,
and the advantage of emotions over reason are a
priority. The scientist does not accidentally analyze the psyche of a European, but in order to
clarify the role and place of the psyche of the
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Маслюк Андрей Николаевич

бенностей психологии украинского народа

Кандидат психологических наук, старший научный
сотрудник, заместитель начальника отдела научнометодического сопровождения психологической подготовки судей Национальной школы судей Украины, г.
Киев (Украина)

ученый сделал сравнительный анализ с российским демосом. Учитывая антропологическое исследование Ф. Волкова, который доказал, что украинский и российский народы разные, В. Янив установил различия и на психо-

УКРАИНСКИЙ ПЕРСОНАЛИЗМ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ОКЦИДЕНТАЛИЗМА
В. ЯНИВА
Аннотация.

Проблема

украинского

персонализма нашла свое отражение в творчестве В. Янива, который представляет психологию украинской диаспоры XX века. Ученый
всесторонне разрабатывает вопросы психологии окцидентализма личности. На основе анализа психики европейца В. Янив выясняет как
положительные, так и отрицательные особенности присущие личности Запада. Европейская психика проявляется в гармоничном сочетании эмоциональной, волевой и когнитивной сфер личности, где последняя превалирует над другими. Психике Запада В. Янив противопоставляет психику личности востока, где

логическом уровне. Выяснено, что украинцы

значительно динамичнее чем россияне; украинцам присуща психология гармонии, толерантности, что коррелирует с европейскими
ценностями и противоположно направленное
от российских; в украинцев выраженный индивидуализм, независимость, а у россиян коллективизм, подчинение власти. В. Янив убедительно доказывает, что психика украинского
народа развивается в русле западных ценно-

стей и кардинально отличается от психики
русского народа, которому присущи ценности
востока.
Ключевые слова: эмоция, индивидуализм, личность, психика, психология украинцев, окцидентализм, В. Янив.

в приоритете пассивность, рефлексия, преимущество эмоций над разумом. Ученый не случайно анализирует психику европейца, а с це-

лью выяснения роли и места принадлежности
психики украинской личности и народа, в
частности к западным или восточным ценностям. Установлено, что в психике украинского
народа преобладает западный вектор развития,
одновременно присутствуют и восточные тенденции. Для более наглядного понимания осо-

Дата отримання статті: 11.06.2019
Дата рекомендації до друку: 16.06.2019
Дата оприлюднення: 25.07.2019
© Andrii Maslyuk

DOI (Article): https://doi.org/10.31108/1.2019.5.7.9
Volume 5 Issue 7 2019

http://www.apsijournal.com/

147

