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ДО ПРОБЛЕМИ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР ЯК ФОРМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

ВЗАЄМОДІЇ В УКРАЇНІ 
 

Міжкультурна взаємодія – це процес створення, утвердження і подолання стереотипів, 

оскільки кожна культура сприймає іншу не адекватно, не в повному обсязі та питомій якості, 

а лише в тих компонентах і якостях, яких сама певний період потребує і здатна перейняти, 

засвоїти. 

Посилення міжкультурної взаємодії етносів – питома ознака сучасної доби. Проте не 

слід забувати, що дана тенденція за різних соціальних умов може проявлятися по-різному. В 

одних випадках вона може стати джерелом загострення етнокультурних суперечностей, 

вплив однієї культури може нести загрозу знеособлення і навіть асиміляції для інших. Або 

навпаки. Міжкультурна взаємодія може сприяти процесу зближення етнічних культур, 

стимулювати їх розвиток і тим самим забезпечувати міжетнічну згоду та консолідацію 

суспільства. Такою формою взаємодії є діалог культур. 

Проблема розгортання діалогу культур є однією з визначальних для українського 

суспільства та для подальшого формування його як консолідованої нації. Політичний 

контекст проблематики (необхідність збереження міжетнічного миру, забезпечення 

національної ідентифікації, знаходження місця країни в системі культурних і геополітичних 

координат тощо) зумовлює необхідність вироблення адекватної політики щодо регулювання 

міжетнічних відносин. 

Дослідження особливостей та факторів, які обумовлюють ведення діалогу культур в 

Україні на сучасному етапі, сприятиме розумінню процесів в етнонаціональній сфері, 

виробленню ефективної державної етнополітики. 

Актуальність зазначеної проблеми підтверджується також чисельними дослідженнями 

вітчизняних і зарубіжних вчених. Зокрема, значний інтерес становлять наукові доробки 

Д. Антонюка, М. Бахтіна, Я. Дашкевича, І. Дзюби, І. Кураса, О. Лановенка, О. Майбороди, 

А. Перотті, Ю. Римаренка, В. Сагатовського, Л. Шкляра, М. Шульги та інших дослідників. 

Метою даної статті є аналіз факторів та особливостей етнокультурного та 

етнонаціонального розвитку українського суспільства, які обумовлюють необхідність 

ведення діалогу культур як запоруки міжетнічного миру і злагоди в Україні. 

 Діалог взагалі у науково-довідниковій літературі визначається як одна з форм 

спілкування, пошуку об`єктивної істини у процесі пожвавлення обміну думками між 

співрозмовниками (особами, групами людей тощо) [1]. Реальний діалог передбачає живе 

спілкування, наповнюючи життя повноцінним сприйняттям голосу кожного його учасника. 



Ця ідея була буквально вистраждана у ХХ столітті з його нечуваною ідеологічною 

нетерпимістю та масштабним геноцидом як кредо нового гуманізму представниками 

“діалогічної філософії”, серед яких можна виділити відомого російського мислителя 

М. Бахтіна. Саме він довів, що діалог – це не суперечка, яка у кінцевому результаті веде до 

загального смислового знаменника універсальної істини. Навпаки, діалог, згідно з поглядами 

філософа, з самого початку передбачає плюралістичний мир різних свідомостей, що постає 

творчим стимулом для продукування нових культурних цінностей [2]. 

Таке розуміння діалогу означає найдемократичнішу форму комунікації, що 

застосовується до ситуацій, у яких інші форми спілкування неможливі. Як відомо, бар’єром 

для спілкування будь-яких суспільних відносин можуть бути політичні, світоглядні, 

моральні, релігійні, психологічні обмеження або заборони. Першим кроком на шляху 

подолання таких нагромаджень, звичайно, є діалог культур. 

У наш час поняття “діалог культур” досить широко вживається. Під цим 

словосполученням розуміється “така форма і спосіб комунікації двох культур, коли кожна із 

сторін визнає іншу як рівну, виявляє до неї інтерес, визнає її відмінність, поважає її 

унікальність і водночас через пізнання і визнання характеристик іншої культури поглиблює 

уяву про себе, чіткіше усвідомлює себе, свої контури і якості, поглиблює самоідентичність” 

[3]. 

 Існують різні варіанти результатів діалогу. Якщо знову звернутися до вчень 

М. Бахтіна (адже саме він розробив методологію діалогу), то можна окреслити такі варіанти: 

– по-перше, синтез вихідних позицій, злиття їх в одну загальну; 

– по-друге, коли при діалогічній зустрічі двох культур вони не зливаються і не 

перемішуються, а кожна зберігає свою єдність і відкриту цілісність, але вони взаємно 

збагачуються; 

– по-третє, можлива ситуація, за якою діалог веде насамперед до розуміння істотних 

принципів різних вихідних настановлень, коли “чим більше розмежування, тим краще, але 

розмежування доброзичливого – без бійки на межі” [4]. 

 Аналізуючи дані підходи, В. Сагатовський у статті “Діалог культур і “російська ідея” 

вважає, що четвертим варіантом результату діалогу можна визначити випадок, так би 

мовити, нездійсненого діалогу і розмежування недоброзичливого, коли “домовитися не 

вдалося, позиції виявилися несумісними, зачеплені принципові інтереси, можливе (а іноді й 

необхідне) недіалогічне зіткнення сторін” [5]. 

Що ж до цього випадку, то, на нашу думку, такий результат скоріше можна назвати 

конфліктом, а не діалогом. Адже, як було зазначено вище, останній із самого початку 

передбачає “плюралістичний мир” і “взаєморозуміння”. Тому більш точно відповідають 



сутнісним вимогам діалогу варіанти, які запропонував М. Шульга у статті “Формула злагоди 

– діалог культур”. Вчений, доповнюючи думку М. Бахтіна, окреслює такі умови, які ведуть 

до результативності діалогу: 

- подолання егоцентризму кожної із сторін; 

- визнання іншої сторони діалогу як рівноправного партнера; 

- вияв толерантності і бажання почути і зрозуміти партнера; 

- вияв сумніву щодо основ, принципів власної позиції;  

- визнання за партнером права мати іншу картину світу й інший сенс буття; 

- розгляд досвіду іншої сторони як знання, що розширює горизонт власного буття 

[6]. 

Підсумовуючи вищеокреслені думки та підходи, можна констатувати, що діалог 

культур, з одного боку, забезпечує вільний розвиток і функціонування всіх культур, а з 

іншого, сприяє процесу їх взаємодії, взаємовпливу і взаємозбагачення.  

Які ж фактори обумовлюють необхідність ведення діалогу в українському 

суспільстві? Проаналізуємо детальніше деякі з них. 

 Перше. Це нові соціально-політичні реалії. 

 Утвердження України як суверенної держави, її прагнення стати правовою, 

демократичною, соціально-відповідальною вимагають пошуку таких орієнтирів, які б 

сприяли консолідації суспільства, утвердженню принципів співжиття і співпраці. Адже 

досвід минулого, драматичні події нинішнього політичного життя красномовно свідчать про 

те, що подолати кризові явища будь-яке суспільство може тільки тоді, коли буде жити в 

режимі діалогової культури, толерантності, виваженого компромісу. 

До речі, на розгортання діалогу у нашій країні орієнтує і ООН. Зокрема, у Робочому 

документі підкомісії щодо попередження дискримінації і захисту прав національних меншин 

комісії з прав людини ООН зазначається, що нині “особливої важливості набуває активізація 

діалогу між меншинами і групами, що становлять більшість населення в державі” [7]. 

Друге. Поліетнічний склад українського суспільства. 

Згідно з Всеукраїнським переписом населення 2001 р., в Україні живуть представники 

понад 130 великих і малих етносів [8]. І всі етноспільноти, незалежно від їх кількісної 

характеристики, з одного боку, мають право на розвиток своєї культури, збереження власної 

етнічної ідентичності, формування особливих норм спілкування, з іншого – сприяють 

збагаченню інших культур. Це означає, що жодна культура як суб’єкт спілкування не може 

бути “зайдою” по відношенню до іншої. Саме на цьому наголошував директор Центру 

інформації та досліджень міжнародних міграційних процесів Антоніо Перотті. Відстоюючи 

ідею полікультурності, дослідник у своїй монографії “Виступ на захист полікультурності” 



зазначає, що першим кроком при розгляді плюралізму європейських суспільств є 

усвідомлення внесків інших цивілізацій до історичного розвитку європейських культур. А 

розглядати європейські культури як самодостатні чи автономні стосовно інших цивілізацій – 

значить мати вибіркову пам’ять про свою власну цивілізацію, а це призводить до пагубних 

наслідків при сприйнятті іншого, неєвропейця. “Жодна культура, – пише А. Перотті, – не є 

зайдою по відношенню до історії людської думки, спадщина якої становить частину 

європейської цивілізації. Тому жоден індивід не повинен розглядатись як “культурний 

зайда” в Європі. Знання про внесок цивілізацій до інтелектуальної спадщини людства, до 

раціоналізму є відправною точкою для полікультурності” [9]. 

Продовженням цієї думки є міркування українського вченого І. Дзюби, який зауважує, 

що “міра ізоляції від світових процесів була і є мірою не лише економічного, але й духовного 

зубожіння”, а “міра і характер контактів будь-якої культури з культурами інших народів є 

свідченням її власного рівня розвитку і водночас залежить від нього” [10]. 

Третє. Необхідність відновлення культурного простору, що залишився у спадок від 

тоталітарної системи. 

Якщо серйозно проаналізувати той простір, який існував у минулому, то його швидше 

можна назвати антипростором, або, як визначають українські вчені, “спотвореним 

простором” [11]. З одного боку, у ньому були наявні зв’язки, був культурний взаємообмін, 

але, з іншого, всі ці процеси не відбувалися нормально. І. Дзюба, характеризуючи процеси 

міжкультурної взаємодії радянських часів, окреслює три таких “спотворення”. Насамперед, 

він зазначає, що на відміну від нормального простору, в якому рух всебічний, тут переважав 

однобічний рух з боку російської культури в національну, а протилежний процес не був 

співмирним. 

Друге “спотворення”, на думку дослідника, полягає в тому, що в цьому просторі 

етнічні культури не були репрезентовані своїми кращими якостями. Дійсно, як ми знаємо і 

пам’ятаємо, в кожній етнічній культурі, в тому числі і в російській, також був цілий ряд 

заборонених, скомпрометованих явищ, які не брали участі в цьому культурному обміні, 

фактично не існували в даному культурному просторі. Водночас, навпаки, нав’язувались 

часто офіціозні явища, псевдокультурні, псевдомистецькі, які мали репрезентувати ту чи 

іншу культуру. 

Нарешті, третє “спотворення” І. Дзюба вбачає в тому, що для політичних диригентів 

цього єдиного простору метою був не розвиток національних культур, а їхнє змішування, 

поступова денаціоналізація і поступове створення безнаціональної культури. І як результат – 

занепад національних культур, традицій тощо [12]. 

 Четверте. З позиції розв’язання проблеми збереження соціальної злагоди в Україні 



суттєвим і принциповим слід визнати мовне питання. 

 Одним із факторів, що визначають особливості даної проблеми, є етнічна 

неоднорідність українського суспільства. Сьогодні можна окреслити декілька регіонів 

України, які відрізняються один від одного етнічним складом, мовою і навіть типом 

культури. Що стосується мови, то за даним критерієм окреслюються два переважно 

українських регіони – захід та центр країни і два переважно російськомовних регіони – 

південь і схід. 

Тут також доцільно підкреслити, що російська культура займає великий сектор у 

духовному просторі українського суспільства. Її параметри мають досить складний малюнок: 

у громадян України російська етнічність і орієнтація на російську культуру не співпадають. 

Значна частина етнічних українців зорієнтована у своїх виборах та перевагах на російську 

культуру. Якщо етнічні українці складають77,8%, а росіяни – 17,3% всього населення 

України, то структура мовних груп зовсім інша. За даними Всеукраїнського соціологічного 

опитування, проведеного Інститутом соціології НАН України, україномовних українців у 

складі населення країни лише 40%, а російськомовних українців – 33-34% [13]. Та плюс ще 

17,3% російськомовних росіян. Це багатомільйонна соціокультурна спільність у 

поліетнічному суспільстві. Такий стан речей не може не викликати, з цілком, зрозумілих 

причин, відвертого невдоволення «україномовної» частини населення. 

Ще істотнішим є те, що цей стан речей сприймається усіма «україномовними» 

прихильниками незалежності України як чинник, який, якщо і не перешкодив здобуттю такої 

незалежності, то здатен перешкодити збереженню останньої в історичній перспективі. 

Іншими словами, російськомовне населення і його, так би мовити, структуроутворююче ядро 

– етнічні росіяни сприймаються мовними опонентами як своєрідна п’ята колона, яка в будь-

який момент готова сприяти реставрації стану справ, що проіснував понад триста років. Саме 

цим було викликане на початку 90-х років гостре, що межує часом з конфронтаційним, 

неприйняття українських «москалів» (до останніх відносили і відносять, як правило, не 

тільки етнічних росіян, а й усе російськомовне населення України). 

У свою чергу російськомовне, насамперед корінне російськомовне, населення 

України, яке пережило перший шок звинувачень у чужорідності, до пори до часу зайняло 

очікувальну, оборонну позицію. Більше того, процес економічного хаосу і стрімкого 

зубожіння більшості населення призвів до того, що для російськомовного населення України 

проблема порушення його основних прав і свобод за мовною ознакою взагалі тимчасово 

відійшла на другий план. 

Така ситуація, на думку доктора філософських наук О. Лановенка, має тимчасове 

явище, і питання лише в тому, як багато часу спливе, поки вона зміниться. Причому 



зміниться, на його думку, можливо, до діаметрально протилежної [14]. 

Отже, виходячи із вищенаведених факторів, цілком очевидним є те, що усвідомлена 

або неусвідомлена ставка на конфронтаційну політику в рамках етнонаціонального та 

етнокультурного просторів країни – це небезпечно і короткозоро. Виходом у даній ситуації 

може бути тільки ведення діалогу, і, зокрема, діалогу культур, який, по-перше, забезпечує 

вільний розвиток і функціонування всіх культур, по-друге, сприяє процесу їх взаємодії, 

взаємовпливу і взаємозбагачення. Діалог культур – це цивілізована форма міжкультурної 

взаємодії, яка веде до збагачення всіх культур в ім’я прогресу кожної. 
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